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OBSAH A ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HESEL

Souhrnnou a podrobnou informaci o východiscích, pojetí a funkci Lexikonu české literatury 
a z nich vyplývající důvody pro zařazení jednotlivých hesel stejně jako charakteristiku jejich 
zpracování poskytuje úvod k prvnímu dílu (1985, s. 7-20).

Stať Obsah a funkce slovníku v LČL 1 označuje pojmem „národní česká literatura“ ve shodě 
s „uzuální kulturní konvencí“ literární tvorbu, jejíž počátky spadají do 60. let 9. století, tj. do ob
dobí Velké Moravy (863-885), a pojímá do této tvorby spolu s díly psanými česky také díla psa
ná staroslověnsky a latinsky („památky vzniklé na našem území a určené domácí kultuře“). Uve
dené vymezení přimělo redakci k tomu, aby doplnila heslář všech čtyř dílů LČL hesly 
o staroslověnsky píšících autorech a staroslověnských anonymních dílech období Velké Moravy 
a přemyslovských Čech (hesla o autorech a dílech opomenutých v LČL 1-2 budou otištěna v Do
datcích k LČL 4). Redakce rozšířila ve všech čtyřech dílech LČL řadou doplňků také další části 
hesláře tzv. starší české literatury (tj. literatury zhruba do druhé třetiny 18. století). Ukázalo se při 
tom, že část památek z tohoto období nelze lexikograficky uspokojivě zpracovat individuálními 
hesly: buď proto, že jsou propojeny složitými filiačními vztahy (biblické překlady, kancionály), 
nebo proto, že to jsou relativně krátké, vesměs anonymní, většinou neindividualizované texty, je
jichž množina^tvoří literárněhistorický celek (staročeská lyrika). Z tohoto důvodu zařazujeme do 
Dodatků v LČL 4 souborná hesla Bible (české překlady), Kancionál a Lyrika středověká. Nečet- 
ná hesla věnovaná v LČL 2 staročeským legendám doplňujeme v Dodatcích souborným heslem 
Legenda středověká (formu souborného hesla volíme v tomto případě z důvodů ryze praktic
kých: proto, že bude pro uživatele v Dodatcích přehlednější, nežli by byla prostá řada individuál
ních hesel opomenutých v LČL 2). K hesláři starší české literatury je třeba poznamenat, že v ně
kterých obdobích - především v 17. a 18. století - je úsilí o materiálovou úplnost, byť relativní, 
citelně omezováno dosaženým stavem heuristického bádání.

Vzhledem k rozsahu slovníku a k časovému odstupu vydání jednotlivých dílů považujeme za 
nutné opakovat i upřesnit, co jednotlivá hesla obsahují, jak jsou strukturována a co v nich čtenář 
může hledat. Časovou řadu informací (zejména o knižních vydáních, publikování v časopisech 
a o literatuře předmětu) se tento díl pokusil dovést až k datu pracovní uzávěrky textu, tj. do kon
ce roku 1997.

Podle svého předmětu se hesla LČL dělí do dvou základních kategorií: jednu tvoří hesla osob
ní (autor a překladatel krásné literatury, literární kritik, historik a teoretik, tiskař aj.), druhou 
hesla věcná (anonymní literární dílo, literární nebo kulturní spolek a organizace, nakladatelství, 
beletristický, kritický, vědecký časopis, sborník, almanach aj.). Přestože osobní i věcná hesla ob
sahují údaje různé povahy a rozsahu, směřují k pokud možno jednotnému postupu a způsobu 
uvádění informací. Skládají se ze záhlaví, výkladové pasáže a bibliografické části.

Záhlaví

a) Titul hesla: Název osobních hesel tvoří zpravidla jméno, jímž autor podepisoval své literární 
práce a pod nímž je nejčastěji uváděn v odborné literatuře. Jestliže tedy používal pro celé své dí
lo (nebo jeho převážnou část) literárního jména (pseudonymu), které se vžilo, není názvem hes
la autorovo občanské jméno. Občanské jméno zůstává základním titulem hesla v případech, kdy 
literární jméno pokrývá jen část autorova díla nebo přistupuje k autorovu jménu jako stálý pří
domek. V takových případech, stejně jako v případech provdaných autorek, užívá LČL pro ori
entaci odkazových hesel. Bez nich se neobešla ani evidence autorů a anonymních děl starší čes
ké literatury (latinská a česká verze osobních jmen a názvů děl, rozkolísaný úzus v uvádění 
osobních jmen); u památek starší české literatury, které nemají vlastní nebo konvenční název, byl 
jako titul základního hesla volen incipit. Za titul věcných hesel z novější české literatury je vole-
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no frekventovanější pojmenování (jestliže se oficiální název dané instituce nebo periodické pub
likace postupně měnil), ostatní názvy jsou v hesláři zachyceny formou odkazů. U nakladatel
ských hesel tvoří záhlaví firemní název (často ve formě osobního jména) v úředně zaregistrova
né, resp. nej užívanější podobě.

b) Základní časové vymezení je v osobních heslech doprovázeno údaji o místě narození a úmr
tí, u věcných hesel zachycuje faktickou působnost. Místa na území ČR určujeme v první řadě his
toricky adekvátním názvem obce (tištěn kurzivou); pokud byla obec přejmenována nebo přičle
něna k jiné obci, zachycujeme dnešní stav v závorce; jako základní pramen sloužil Retrospektivní 
lexikon obcí ČSSR 1850-1970 (1978) a Zeměpisný lexikon ČR (1991). Pro orientaci (a k rozliše
ní obcí shodných názvů) jsou jména menších obcí zpravidla určena geograficky nejbližším větším 
nebo známějším místem. (Ve výkladové pasáži uvádíme místní jména, včetně názvů menších lo
kalit i větších územních celků, zpravidla v jejich dobové podobě a nepřičleňujeme je k dnes plat
ným správním celkům; je-li potřeba - nejsou-li obecně známa -, blíže je lokalizujeme.) Podoba 
místních jmen v zahraničí se převážně řídí současným územ; pokud jde o jejich zčešťování, nava
zuje LČL na praxi čtyřdílného Příručního slovníku naučného (1962-67); jméno místa je v závor
ce doplněno údajem o zemi, případně o státu, k jehož území náleží dnes.

c) Stručná orientační charakteristika autora nebo jevu chce vymezit osobité pole jeho působ
nosti, a to hlavně cestou zařazení druhového, žánrového, vývojového, tematického apod.

Výkladová pasáž

a) První oddíl této pasáže obsahuje chronologicky postupující výklad o životě (osobní hesla) 
nebo o genezi a vývoji (věcná hesla) daného jevu; přihlíží při tom i k mimoliterárním souvislos
tem, informuje o neliterární umělecké činnosti autora, upozorňuje na vazby mezi jeho životem 
a dílem apod. V heslech časopisů (i některých dalších publikací) jsou z praktických důvodů 
v úvodu tohoto oddílu shrnuta základní bibliografická data v jejich postupných proměnách: titul, 
podtitul, redaktor (eventuálně odpovědný redaktor), majitel a vydavatel, periodicita, příp. přílo
hy. - Je-li názvem hesla autorovo literární jméno, uvádí LČL na počátku tohoto oddílu jeho jmé
no občanské, případně vysvětlení původu literárního jména, další varianty občanského jména ne
bo literárního jména, kterými autor též podepisoval své práce. - U nakladatelských hesel 
obsahuje tento oddíl kromě historie firmy i stručné životopisné údaje o jejích hlavních předsta
vitelích (majitelích, ředitelích) a v závěru i adresy působiště. - Biografická část rovněž zahrnuje 
(zpravidla na závěr): data a stručnou charakteristiku činnosti autorových příbuzných, kteří se vě
novali literatuře a umění a není jim věnováno samostatné heslo (na tyto pasáže upozorňují v zá
važnějších případech odkazová hesla „viz in“), případně rozlišující informace o tvorbě autoro
vých jmenovců; u věcných hesel doplňující nebo rozlišující informace o přidružených aktivitách 
(vydavatelských, divadelních aj.), o časopisech stejného názvu bezprostředně předcházejících či 
následujících apod.

b) Další oddíl výkladu obsahuje vlastní literární charakteristiku jevu (kombinující syntetický 
a analytický postup); jejím minimálním cílem (zejména u jevů málo známých a dosud nepro
zkoumaných) je žánrový a tematický popis, který je zpravidla doplněn dalšími hledisky, přede
vším konkrétním začleněním jevu do literárního procesu, zachycením jeho vývojových proměn 
a specifičnosti. V rozsahu této části (tj. v zevrubnosti literární charakteristiky) se uplatňuje zřetel 
k významu daného literárního jevu. Rovněž u věcných hesel tento oddíl přináší charakterizační 
popis jevu (u časopiseckých hesel doplněný výčtem častějších přispěvatelů, který je zpravidla 
rozčleněn podle žánrů a zahrnuje též šifry a pseudonymy, jichž uvedení autoři v daném periodi
ku užívali; u nakladatelských hesel charakteristikou nejvýznamnějších knižnic a souborů spisů 
s údaji o časovém vymezení, počtu svazků, případně redaktorech). - V závěru výkladu jsou zpra
vidla soustřeďovány informace doplňující celkový obraz pojednávaného autora nebo jevu (méně 
důsažné a mezioborové aktivity): o četnějších druzích časopiseckých publikací, o dílech zůstáva-
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jících v rukopisu, o pracích pro film a rozhlas, o dramatizacích a adaptacích autorových děl apod. 
-Ve výkladové části je zmiňováno rovněž rozšiřování děl prostřednictvím domácích samizdato
vých edic (případné pozdější knižní vydání se uvádí v bibliografické části).

Bibliografická část

Rozsah a vnitřní členění se řídí povahou shrnutých informací (odráží zároveň stav bibliogra
fické připravenosti oboru). Nej rozsáhlejší a nej diferencovanější bibliografické údaje obsahují 
většinou osobní hesla. - Do výkladové pasáže LCL přesunuje informace o samizdatových edicích 
děl (nebyla-li později vydána knižně), o příspěvcích do naučných slovníků (a to jen ve zvlášť 
významných případech), o doslovech a předmluvách (je-li tento žánr pro autora obzvláště pří
značný) a bibliografické údaje těžko ověřitelné. - Bibliografická část (osobních hesel) obsahuje 
rubriky:

PSEUDONYMY, ŠIFRY Soupis autorových pseudonymů a šifer uspořádaný abecedně (z ob
razových šifer je uveden výběr nej důležitějších a v autorově publikační činnosti nejfrekventova
nějších značek). Ve zvláštních případech jsou jednotlivé pseudonymy a šifry opatřeny anotací, 
která blíže určuje místo a dobu jejich užívání. Základním východiskem rubriky byla publikace 
J. Vopravila Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře (1973); odchyluje-li se LČL od 
jeho údajů, jde o opravy a doplňky.

PŘÍSPĚVKY in: Názvy periodik, sborníků, almanachů, antologií a katalogů (v abecedním po
řadí), v nichž byly zjištěny autorovy příspěvky (publikace s pracemi otištěnými poprvé posmrtně 
jsou zpravidla uvedeny na konci výčtu). V závorce jsou obsaženy informace: místo vydání (s vý
jimkou pražských a všeobecně známých), vročení nebo alespoň počáteční rok příspěvků (existu- 
jí-li bibliografické podklady), případně upozornění na významné příspěvky (především později 
knižně nepublikované nebo zmiňované ve výkladové pasáži), na žánr autorovy soustavnější pub
likační činnosti nebo na autorův debut. Rubrika má orientační povahu, četnost jejích údajů závi
sí na (ne)dostupnosti bibliografických údajů. - Do této rubriky jsou zahrnuty i autorovy rozho
vory (pouze závažná interview jsou individuálně zařazena v rubrice Literatura) a také zde jsou 
zpravidla uváděny separáty z časopisů a novin (byť opatřené vlastním stránkováním a figurující 
v katalozích jako knižní tituly). Neuvádíme zde naopak autorovy příspěvky do naučných slovní
ků (pokud byly významné, registrujeme je ve výkladové části).

KNIŽNĚ: Úplný soupis autorových vlastních publikací (zjištěné bibliofilie a soukromé tisky 
neregistrujeme, pokud neobsahují práce jinak knižně netištěné a není-li to potřebné k rozlišení 
nebo upřesnění údajů uváděných v autorových bibliografiích a v katalozích; separáty z časopisů 
a novin zachycuje rubrika Příspěvky). Názvy publikací jsou citovány v originální podobě (na roz
díl od výkladové části, v níž se někdy užívá uzuálních českých verzí cizojazyčných titulů), v tran
skripci nebo pravopisné úpravě podle běžných edičních zásad. Původní formální úpravu titulních 
listů nezachováváme; údaje provázející vlastní titul díla („napsal“, „přeložil“, „sestaveno od“ aj.) 
reprodukujeme jednotným způsobem.Tituly uvádíme většinou v plném znění (krácení obšírných 
či vícedílných názvů je vyznačeno třemi tečkami), zpravidla bez podtitulů a v chronologickém 
pořadí podle prvního vydání. Místa vydání se obecně uvádějí jen u děl vyšlých mimo území dneš
ní ČR, u děl starší české literatury se uvádějí i místa na našem území mimo Prahu. Vročení se ří
dí titulním listem; pokud na něm vročení schází, přebíráme je z tiráže. Knihy bez vročení jsou 
anotovány zkratkou b. d., která je pokud možno doplněna hypotetickým datem zjištěným podle 
jiných pramenů. - V oddílu Beletrie {Beletrie a práce o literatuře apod.) jsou kromě prvních vy
dání připomenuta ta další vydání, v nichž sám autor podstatně zasáhl do struktury díla, a nejdů
ležitější kritické nebo podrobně komentované edice. (Celkový počet vydání se kromě zcela oje
dinělých výjimek neuvádí.) V případech, kdy autor opakovaně měnil skladbu určitých souborů 
(většinou povídkových), je každý z nich zaznamenán samostatně pod vlastním titulem se struč
nou anotací o provenienci a uspořádání celku. U původních děl je vyznačen žánr, pokud nevy-
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plývá přímo z názvu. U divadelních her (mezi něž se bez zvláštního odlišení - které ponechává
me výkladové části - zahrnují i hry loutkové^ je rok knižního vydání doplněn (existují-li biblio
grafické podklady) i letopočtem premiéry. LCL registruje v anotacích upravené, popř. doplněné 
vydání, jakož i skutečnost, že kniha vyšla pod pseudonymem nebo pod jménem jiného autora ne
bo anonymně. Způsobem zápisu rozlišuje spoluautorství („s ...“) a spojení prací dvou nebo více 
autorů („s prózou...“); je-li počet spoluautorů vyšší než tři, uvádí „s jinými“. Nezaznamenává do
slovy a předmluvy v dílech jiných autorů (je-li tento druh literární činnosti pro autora zvláště pří
značný, je zmíněn ve výkladové části hesla). - Soupis v oddílu Překlady je uspořádán v zásadě 
chronologicky, překlady děl téhož autora jsou však řazeny za sebou. Transkripce a pravopis jmen 
cizích autorů jsou přizpůsobeny dnešnímu úzu; v ruských jménech převádíme azbuku do latinky 
podle zásad tzv. běžného přepisu; jména cizích ženských autorek citujeme v bibliografické části 
(v souladu s Pravidly jmenného katalogu, 2. opravené a doplněné vyd. 1969) v nepřechýlené po
době. U knižně vydaných překladů divadelních her uvádíme pouze výjimečně i rok premiéry 
(v případech většího časového odstupu). - Oddíl Ostatní práce uvádí jmenovitě zejména díla 
z oboru společenských věd; z jiných oborů, daných většinou autorovou občanskou profesí, 
vyjmenovává jen vybraná základní díla, ostatní publikace zmiňuje globální informací. - Oddíl 
Výbory zachycuje výbory z autorova díla (v anotaci uvádí editora, případně upozorňuje na hle
disko výběru) mimo publikace rázu školních příruček, stručných výborů pro mládež a příleži
tostných tisků. - Jednotlivé záznamy oddílu Souborná vydání uvádějí i nakladatelství a editory, 
mimoto bývají doplněny upozorněním na práce, jež zde byly zveřejněny v knižní podobě poprvé.

SCÉNICKY: Soupis původních a přeložených her, které nebyly publikovány knižně. (Rubrika 
rozlišuje původní hry, překlady a adaptace, případně dramatizace a úpravy)

KORESPONDENCE: Chronologický přehled časopisecky i knižně vydaných dopisů psaných 
autorem. Byl-li některý už tištěný soubor korespondence vydán v novější nebo úplnější edici, 
uvádí se jen toto novější vydání.

REDIGOVAL: Soupis publikací, jež autor redigoval, tříděný podle druhů (časopisy, kalendá
ře, sborníky, knižnice aj.); doba redigování se udává letopočty (ne podle ročníků publikací). Po
kud není údaj o redaktorství v dané publikaci výslovně uveden, jsou informace o autorově půso
bení v redakcích novin, časopisů aj. obsaženy v životopisném oddílu výkladové pasáže. Členství 
v redakčních radách (i když je bibliograficky doloženo) neregistrujeme.

USPOŘÁDAL A VYDAL: Chronologický soupis publikací, jež autor uspořádal nebo připra
vil edičně.

V heslech z oblasti starší literatury je navíc zařazena rubrika:
EDICE (údaje jsou řazeny chronologicky a zahrnují i vydání korespondence; není-li z názvu 

obsah edice jasný, jsou doplněny anotací).

V heslech věnovaných osobnostem tiskařů (do poloviny 18. století) zařazujeme rubriku Z TIS
KAŘSKÉ PRODUKCE.

V nakladatelských heslech LČL uvádí rubriky:
KNIŽNICE: V oddílech Beletrie {Beletrie a práce o literatuře apod.) a Ostatní chronologický 

přehled všech knižnic nakladatelství s časovým vymezením jejich vycházení.
SOUBORNÁ VYDÁNÍ: V oddílech Čeští autoři, Cizí autoři abecedně řazený výčet autorů, 

jimž v nakladatelství vycházely sebrané nebo vybrané spisy.
Z DALŠÍ PRODUKCE: V oddílech Původní práce, Překlady chronologicky řazený výběr ti

tulů nakladatelství mimo knižnice a souborná vydání (všechna díla jednoho autora jsou řazena 
opět chronologicky za časově první uvedené dílo). Uváděna jsou první nebo z literárněvědného 
hlediska významná vydání děl dokládající ediční profil nakladatelství.
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PERIODIKA: Chronologicky řazený výčet všech periodik nakladatelství se základním časo
vým vymezením jejich vycházení.

BIBLIOGRAFIE: Registruje (v osobních i věcných heslech) tiskem vydané i formou účelo
vých publikací rozmnožené bibliografické soupisy, pokud obsahují více údajů než rubrika Kniž
ně. Existuje-li takových soupisů víc a zahrnují-li novější z nich všechny údaje soupisů starších, 
uvádějí se většinou jen práce poslední jakožto materiálově nej úplnější. - V nakladatelských hes
lech jsou uváděny i nejvýznamnější firemní katalogy (seznamy) produkce daného nakladatelství. 
- Ze souhrnných bibliografických soupisů odkazuje LČL i v případech, že existuje speciální bib
liografie, na J. Jirečka: Rukověť k dějinám literatury české 1,2 (1875-76), Knihopis českých a slo
venských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století (1925-67) a Rukověť humanistického 
básnictví v Čechách a na Moravě (1966-82).

LITERATURA: Rubrika je v osobních i věcných heslech rozčleněna do dvou chronologic
kých řad. První z nich uvádí soupis samostatných knižních monografických publikací, včetně zá
važnějších publikací vyšlých v cizině (s výjimkou hesel z oblasti starší české literatury však rub
rika nezachycuje místa vydání) nebo vydaných jako účelové tisky (např. krajskými knihovnami). 
Druhá podává výběr z ostatní odborné a kritické literatury věnované danému předmětu; zazna
menává studie vydané v časopisech a sbornících, ucelené partie obsažené v publikacích širšího 
tématu, vybrané kritiky, recenze (z několika recenzí téhož autora o téže knize volíme jen jednu, 
zpravidla výraznější či obsažnější), polemiky, nekrology, předmluvy, doslovy apod. a závažné 
autorovy rozhovory (ostatní registruje v rubrice Příspěvky). Zahraniční a zpravidla i regionální 
literatura předmětu je pro nesoustavnost bibliografických informací zachycena méně četně; z ci
zojazyčných příspěvků uvádíme většinou jen knižní publikace (výjimku tvoří hlavně hesla o star
ší české literatuře). Časově a tematicky shodné příspěvky z periodik (recenze téhož díla, diskuse, 
polemiky, jubilejní stati, nekrology) jsou většinou shrnovány do ucelených, společnou anotací 
opatřených bibliografických záznamů; v těchto a podobných případech zpravidla vynecháváme 
tituly jednotlivých článků, pokud jsou dostatečně určeny ostatními bibliografickými údaji (da
tum v denním tisku, odkaz na první stránku otištěného příspěvku, je-li ročník stránkován prů
běžně, nebo na číslo). Vročení periodických publikací se řídí kalendářním rokem, u přestupných 
ročníků i číslem ročníku. - V rubrice se neuvádějí základní biografické a bibliografické příručky 
ani speciální a všeobecně naučné slovníky, které představují pro LČL jeden z fondů jeho infor
mací; necitujeme rovněž syntetická literárněhistorická díla, k nimž se přihlíželo při koncepčním 
i faktografickém zpracování výkladových i bibliografických částí jednotlivých hesel; soupis děl 
podaný již v předmluvě k prvnímu dílu LČL (1895) a doplněný v předmluvě ke druhému dílu 
(1993) dlužno dále rozšířit o tyto práce: J. Pejskař: Poslední pocta. Památník na zemřelé česko
slovenské exulanty v letech 1948-81,1-4 (Curych 1982-94); Československý biografický slovník 
(1992); Panorama české literatury (1994, red. L. Machala a E. Petrů); Bibliografie české knižní 
tvorby 1945-60, 3-4 (1994-95); Dějiny české literatury 4 (1995, red. Z. Pešat a E. Strohsová); 
A. Zach: Kniha a český exil (1995); Katalog knih českého exilu 1948-1994 (1995, sest. J. Grunto- 
rád); F. Knopp: Česká literatura v exilu 1948-1989 (1996, zde i informace o místech vydání čes
kých časopisů a sborníků v zahraničí).
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ZNAČKY, ZKRATKY
(Ustálené nebo z kontextu jednoznačně srozumitelné zkratky neuvádíme.)

* narození defin. definitivně, vydání poslední
† úmrtí ruky
+ práce téhož autora DP Družstevní práce
—> přetištěno v publikaci dub. dubiózní, údaj nejistý
<— přetištěno z publikace E,EE esej, eseje
• • ohraničení série monote ed. 1. edice, 2. editor, uspořada-

matických bibliografických tel
záznamů ELK Evropský literární klub

■ předěl mezi bibliografický F,FF fejeton, fejetony
mi rubrikami FRB Fontes rerum Bohemica-

AFP Ostrava Acta facultatis paedagog. rum
Ostraviensis GMB Gesellschaft des vaterlán-

AFPUŠ Acta facultatis philosoph. dischen Museums in Bóh-
Universitatis Šafarikanae men

alm. almanach HD Host do domu
an. anonymně, anonym in obsaženo ve...
AUC Praha Acta Universitatis Carolinae inedit. ineditní, rozšiřováno neve
AUP Olomouc Acta Universitatis řejně

Palackianae Jahrbúcher BM Jahrbúcher des bóhmischen
B,BB báseň, básně Museums...
b. d. bez data kal. kalendář
b. m. bez údaje místa KČSN Královská česká společnost
čas. časopis nauk
ČAVU Česká akademie pro jědy, KM Kritický měsíčník

slovesnost a umění, Česká Knihopis Knihopis českých a sloven
akademie věd a umění ských tisků... do konce

ČČH Český časopis historický 18. století (1925-1967)
ČČM Časopis Českého muzeum KP (F. X. Šalda:) Kritické pro

(muzea), Časopis Muzea jevy
Království českého (do LA Literární archiv (Knihovny

ČL
1922) NM, PNP)
Český lid LD Lidová demokracie

či. článek LF Listy filologické
ČLit Česká literatura LidN Lidové noviny
ČMF Časopis pro moderní filolo LitN Literární noviny

gii, Časopis pro moderní fi LUK Listy pro umění a kritiku

ČMM
lologii a literatury ml. 1. mladší; 2. (dílo pro ml.:)
Časopis Matice moravské děti a mládež

ČNM Časopis Národního muzea MR Moderní revue
(od 1923) MS1R Moravskoslezská revue,

ČSAV Československá akademie Revue moravskoslezská
věd ND Národní divadlo

ČsČH Československý časopis NL Národní listy

ČSPS
historický NM Národní muzeum
Časopis Společnosti přátel NO Národní osvobození
starožitností českých NŘ Naše řeč

d. díl NŽ Nový život
D,DD divadelní hra, divad. hry P,PP próza, prózy
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PL 
PPB 
pNP

Právo lidu
Památník Petra Bezruče
Památník národního
písemnictví

podp. podpis, podepsáno
R, RR román, romány
RA Rozpravy Aventina
reed. reedice, nové vydání
ret referát, referáty (o díle)
RK Rukopis královédvorský
rkp. rukopisně, rukopis
RKZ Rukopis královédvorský 

a Rukopis zelenohorský
roč. 1. ročenka; 2. ročně; 3. ročník
Rozhledy Rozhledy po literatuře 

a umění (1932-34)
Rp, RpRp reportáž, reportáže
RP Rudé právo
Rukověť (J. Jireček:) Rukověť 

k dějinám literatury české 
do konce 18. věku

RZ Rukopis zelenohorský
ř. řada
s. 1. stránka; (v lat. názvech:) 

sanctus
SaS Slovo a slovesnost
sb. sborník, publikace

s kolektivním autorstvím
sep. separátní vydání
SFFUP Olomouc Sborník Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého
SLit Slovenská literatura
SISb Slezský sborník
SNDK Státní nakladatelství dětské 

knihy
SNKLHU Státní nakladatelství 

krásné literatury, hudby 
a umění

SPF Hradec Sborník Pedagogické
Král. fakulty v Hradci Králové

SPF Ústí n. Lab. Sborník Pedagogické 
fakulty v Ústí nad Labem

SPFF Brno Sborník prací Filozofické 
fakulty brněnské univerzity

SPFF Ostrava Sborník prací Filozofické 
fakulty v Ostravě

SPFPFSU Opava Sborník prací Filozoficko- 
-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity 
v Opavě

SPFUP Olomouc Sborník Pedagogické 
fakulty Univerzity 
Palackého

SPFZU Plzeň Sborník Pedagogické 
fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni

SPI Olomouc Sborník Pedagogického 
institutu v Olomouci

SPI Plzeň Sborník Pedagogického 
institutu v Plzni

SPPF Olomouc Sborník prací Pedagogické 
fakulty univerzity 
Palackého v Olomouci

SPPF Ostrava Sborník prací Pedagogické 
fakulty v Ostravě

SPPI Gottwaldov Sborník prací Pedagogické-
(Zlín) ho institutu v Gottwaldově 

(ve Zlíně)
SPPI Ostrava Sborník prací Pedagogické

ho institutu v Ostravě
SUJEP Brno

SVPŠ Plzeň

SVŠP Olomouc

SVŠP Praha

Spisy Univerzity
J. E. Purkyně v Brně 
Sborník Vyšší pedagogické 
školy v Plzni
Sborník Vysoké školy 
pedagogické v Olomouci
Sborník Vysoké školy 
pedagogické v Praze 
Saldův zápisníkŠZáp

t. r. téhož roku
UKo Univerzita Komenského
UK Univerzita Karlova
UJEP Univerzita Jana

Evangelisty Purkyně
UP Univerzita Palackého
VVM Vlastivědný věstník 

moravský
ZM Zlatý máj
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ŠIFRY AUTORU HESEL

ab ... . . . Anna Blažíčková 11 ... . . . . Ludmila Lantová
ad ... . . . Alica Dubská Im . . . . . . . Luboš Merhaut
ah ... . . . Alena Hájková Is ... . . . . Ladislav Soldán
ahm . . . . . . Aleš Haman mb . . . . . . . Milan Blahynka
av ... . . . Anežka Vidmanová mcp . . . . . . . Martin C. Putna
az ... . . . Aleš Zach mh . . . . . . . Marie Havránková
bd ... . . . Blahoslav Dokoupil mhs . . . . . . . Marcella Husová
bs ... . . . Blanka Svadbová ml . . . . . . . Marie Langerová
bš ... . . . Břetislav Štorek mm . . . . . . . Martin Machovec
dč ... . . . Drahomíra Čeporanová mn . . . . . . . Michaela Nondková
dh ... . . . Dalibor Holub mo . . . . . . . Mojmír Otruba
dm . . . . . . Dagmar Mocná ms . . . . . . . Marie Schiitzová
dt ... . . . Dalibor Tureček msk . . . . . . . Marta Soukopová
dv ... . . . Drahomíra Vlašínová msl . . . . . . . Markéta Selucká
dvo . . . .. . . . Daniel Vojtěch mu . . . . . . . Marie Uhlířová
eb . . . .. . . . Emilie Bláhová oh . . . . . . . Oleg Homola
eh . . . ,. . . . Eva Hermanová pb . . . . . . . Přemysl Blažíček
em . . . .. . . . Emanuel Macek pč . . . .. . . . Petr Cornej
es . . . .. . . . Eva Strohsová pk . . . . . . . Pavel Koukal
et . . . .. . . . Eva Taxová pm . . . .. . . . Petr Málek
hp . . . ,. . . . Hana Pešatová pp . . . .. . . . Pavel Pešta
hš . . . .. . . . Hana Šmahelová pš . . . .. . . . Petr Šisler
ik . . . .. . . . Irena Kraitlová sb . . . .. . . . Sylva Bartůšková
is . . . ,. . . . Ilja Svatoňová sm . . . .. . . . Stanislava Mazáčová
jh . . . ,. . . . Josef Hanzal šv . . . ,. . . . Štěpán Vlašín
jho . . . .. ... Jiří Holý vb . . . .. . . . Věnceslava Bechyňová
jip . . . .. . . . Jitka Pelikánová vf . . . .. . . . Vladimír Forst
jk . . . ., . . . Jaroslav Kolár vkl . . . .. . . . Václav Konzal
jl • • • •. . . . Jan Lehár vm . . . ., . . . Vladimír Macura
jm . . . .. . . . Jaroslav Med vp . . . .. . . . Věra Pavlíčková
jo . . . .. . . . Jiří Opelík vs . . . .. . . . Vlasta Skalická
jP • • • •, . . . Jiří Poláček vv . . . .. . . . Věra Vladyková
jsi . . . .. . . . Jaromír Slomek vvk . . . .. . . . Václav Vaněk
jš . . . .. . . . Jana Švábová zh . . . . ... Zoe Hauptová
jz . . . . . . . Jiří Zizler zp . . . . ... Zdeněk Pešat
kh . . . . ... Květa Homolová zpk . . . .. . . . Zdeněk Pírek
ks . . . . ... Květa Sgallová zt . . . . ... Zina Trochová
1b . . . . ... Libuše Benešová zu . . . , ... Zdeněk Urban
Ik . . . . ... Lenka Kusáková
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Macák

Jaroslav Macák
* 26.10.1877 Hradec Králové
† 12.4.1903 Hradec Králové
Dramatik námětově čerpající ze studentského 
a měšťanského života, publicista.

Byl synem hostinského. Studoval na gymnáziu 
v Hradci Král. (mat. 1896) a na právnické fa
kultě v Praze; 1902 složil první státní zkoušku. 
Již za středoškolských a zejména vysokoškol
ských studií se angažoval v pokrokovém stu
dentském hnutí; hned po maturitě působil jako 
novinář, především v hradecké Osvětě lidu, 
kde A. Hajnovi pomáhal též v redakci, a pak 
i v dalších časopisech (údajně spoluredigoval 
Hlídku sociální v Čase). V rodišti intenzivně 
pracoval v akademickém spolku Dobroslav, od 
1898 v jeho dramatickém odboru (uvedl zde 
i vlastní hry), 1899 se herecky, režijně i drama
turgicky uplatňoval též v místní ochotnické 
jednotě Klicpera. Zemřel mlád na vleklou plic- 
ní chorobu.

Stálý kontakt s ochotnickým divadlem přive
dl M. k vlastní dramatické práci. Pokus o psy
chologické drama představuje hra Mezi životy, 
v níž je však dilema hlavního hrdiny, lékaře nu
ceného volit mezi povinností sloužit všem 
a soukromým zájmem, rozvedeno bez hlubší 
charakterové sondy, jako sled efektních scén. 
Zdařilejší byla veseloherní aktovka Zákony, 
rozehrávající konflikt mezi studentským mlá
dím a strnulým školským systémem s jeho zá
kony a zákazy (studentské téma mělo i scénic
ky provedené drama Jarní stíny, v literatuře se 
ještě uvádí rukopisná existence blíže neurčené 
hry s tit. Bez odpovědi). Mimoto psal M. i lyric
ké a satirické verše. Jako novinář byl autorem 
úvodníků, úvah, fejetonů a causerií, v nichž věc
ně a často i s břitkou ironií komentoval soudo
bé dění, zvláště ostře kompromisní politiku 
mladočechů a také klerikalismus, který právě 
v jeho rodišti měl silné pozice; v hradeckých 
fejetonech a črtách, prostoupených vřelým pat
riotismem, se též vyjadřoval k tamní kulturní 
situaci, psal i divadelní a hudební referáty.

PSEUDONYM: Jan J. Klen. I PŘÍSPĚVKY in: Čas 
(1900); Hlas lidu (Prostějov-Olomouc 1896); Nezá

vislé listy (Plzeň); Osvěta lidu (Hradec Král. 
1896-1903); Samostatnost (1897-98). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Mezi životy (D b. d., 1902, i prem., 
pseud. Jan J. Klen); Zákony (D b. d., 1902, i prem., 
pseud. Jan J. Klen). - Výbor: Výbor z prací J. M. 
(publicistika a ukázky veršů, 1904, ed. K. Novotný). 
I SCÉNICKY. Hra: Jarní stíny (1901, s K. Novot
ným). I

LITERATURA: -Er.: ref. insc. Jarní stíny, Osvěta 
lidu 1901, č.4; • ref. Zákony: O. Rys (insc.), Osvěta li
du 1902, č. 29; an. (kniž. vyd.), Osvěta lidu 1902, č. 52 
•; • ref. Mezi životy: an. (insc.), Osvěta lidu 1902, 
č. 65; an. (kniž. vyd.), Přehled 1, 1902/03, s. 172 •; 
• nekrology: K. Novotný, Lumír 31,1902/03, s. 256; 
an., Přehled 1,1902/03, s. 338; Ž., Zvon 3, 1902/03, 
s. 436; an., Osvěta lidu 1903, č. 30-31 •; K. Novotný 
in Výbor z prací J. M. (1904); an.: ref. Výbor z prací 
J. M., Přehled 2,1903/04, s. 706; F.Teršl in Jan J. Klen: 
Zákony (1925,2. vyd.); M. Hýsek in Ztrhané struny 
zvuk (1940).

dč

Jakub Rafael Macan
* 24.10.1793 Radnice u Rokycan
† 26.8.1849 Slabce u Rakovníka

Prozaik, autor náboženské literatury.

Základní vzdělání nabyl v Radnicích, které 
byly 1806-20 pod duchovní správou faráře 
a básníka A. J. Puchmajera, působícího spolu 
s kruhem vlasteneckých spisovatelů (Š. Hněv- 
kovský, V. Nejedlý) na národnostní a osvěto
vou výchovu v obci (naj>ř. první čtenářská spo
lečnost v západních Čechách). Hlavní školu 
(1808-10), gymnázium (1810-13) a tzv. filozofii 
(1814-15) vystudoval M. v Plzni (vliv profeso
ra, buditele J. V. Sedláčka). Po absolvování teo
logie v Praze (1816-19) a vysvěcení na kněze 
byl jmenován kaplanem v Mirošově; vlivem 
faráře, básníka V. Nejedlého, a dalším stykem 
s J. V. Sedláčkem se zde začal zabývat českým 
jazykem a literaturou. Od 1827 působil jako lo- 
kalista v Rousínově u Rakovníka a od 1829 ja
ko farář ve Slabcích.

M. zprvu psal drobné, umělecky nenároč
né povídky (často ve formě dialogu) a afo
rismy s výrazně didaktickým zaměřením 
(Příjemné večery..., inspirován četbou Cam- 
peova Robinsona), později se omezil na od
bornou (homiletickou, hagiografickou a litur
gickou) i popularizační literaturu nábožen
skou.
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Macan

PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro katol. duchovenstvo 
(1838-49); Čechoslav (1820-21); Přítel mládeže 
(1823-32); sb. Věrný raditel rodičů, dítek, pěstounů 
a učitelů 1,2 (1824). I KNIŽNĚ. Beletrie: Příjemné 
večery neboli Pěkné pravdivé příběhy, kteréž ku po
těšení mravných a pilných dítek sebral a v rozmlou
vání mezi otcem a dítkami jeho uvedl... (PP 1823). - 
Ostatní práce: Ježíš Kristus v čtrnáctero nedělních 
kázání za příklad ctností vystavený... (1827); Manu
ále ministři Dei infirmos ac moribundos visitantis... 
a quodam parocho archidioecesis Pragensis (1835); 
Rukověť chrámových pobožností... (1840); Výbor 
příkladů na veškeré učení katolického náboženství 
(1847); Utrpení vtěleného syna Božího Ježíše Krista 
a nejblahoslavenější rodičky jeho Marie Panny 
v postních kázáních vyobrazeno... (1848). I

LITERATURA: an. (J. Hořice): Životopis důstoj
ného J. R. M., velezasloužilého čestného děkana 
v Slabcích a arcidiecézi Pražské (1850). IV Nejedlý: 
J. M., kaplan mirošovský, Přítel mjádeže 1825, sv. 2, 
s. 28; an.: ref. Výbor příkladů..., Časopis pro katol. 
duchovenstvo 1846, s. 800 a 1848, s. 141; E. Felix in 
Literární Plzeň v obryse 2 (1933, s. 25); J. F. Urban in 
Úvodím Mže (1946).

Ik

Antonín Macek
* 17. 6.1872 Mladá Boleslav
† 22.5.1923 Praha

Básník, prozaik a dramatik, esejista a kritik, novinář, 
osvětový a kulturněvýchovný pracovník a překlada
tel, spojující zjitřený sociální smysl s náboženským 
citem a vizemi budoucí duchovní obnovy lidstva.

Pocházel z měšťanské rodiny; matka, silně ná
božensky založená, byla selského původu, z ro
du venkovských katolických písmáků. 1883-87 
studoval M. na mladoboleslavském gymnáziu, 
ale studium ze zdravotních důvodů nedokončil 
(po prodělané spále téměř ohluchl). Zdravotní 
handicap podstatně ovlivnil M. další život, ztě
žoval jeho komunikaci s okolím a posílil jeho 
introvertní sklony. Učil se krátce truhlářem, 
poté se vyučil řezbářem, zprvu na řezbářské 
škole v Turnově a posléze (do 1889) na řemesl
nické škole v Ml. Boleslavi. Pracoval jako řez- 
bářský pomocník, kreslič Klingerovy textilky 
v Kosmonosech, krátce jako štukatér v Praze 
(1894), dále jako katastrální úředník v Ml. Bo
leslavi, od 1895 jako účetní úředník okresní ne
mocenské pokladny v Ml. Boleslavi a od 1896 
v Čes. Budějovicích (zde působil rovněž jako 

soukromý učitel ruštiny). 1897 byl nucen toto 
místo opustit kvůli svému členství v soc. demo
kratické straně (od 1895; 1897 spoluzaložil list 
Jihočes. dělník a podílel se na jeho vydávání) 
a odešel do Prahy. Krátce pracoval v advokát
ní kanceláři a od 1898 působil v administraci 
Práva lidu. 1900 se oženil. Spolupracoval s čet
nými soc. demokratickými nakladatelstvími 
a s dělnickými periodiky, 1900 založil a vydával 
mladoboleslavskou Stráž Pojizeří, od 1903 re
digoval měsíčník Rudé květy, od 1907 dětský 
časopis Jaro, od 1909 vydával a redigoval časo
pis pro štukatérské, sochařské a řezbářské 
dělníky Plastik. Od mládí se také věnoval roz
sáhlým soukromým studiím (dějiny umění, li
teratury a náboženství, filozofie, zejména vý
chodní, klasické i moderní jazyky), stýkal se 
s předními literáty své doby (F. X. Šalda, 
M. Marten aj.), byl činný v bibliofilském hnutí 
(1908 podnítil se svým přítelem J. Nováčkem 
vznik Spolku čes. bibliofilů, redigoval časopisy 
Čes. bibliofil a Čes. sběratel). 1911-20 byl re
daktorem kulturní rubriky a večerníku Práva 
lidu, od 1919 úzce spolupracoval s týdeníkem 
Sociální demokrat, 1920 jako dramaturg s Re
voluční scénou. Po rozdělení soc. demokratic
ké strany přešel do redakce Rudého práva, stal 
se zakládajícím členem KSČ, podílel se na re
digování časopisů Komunista a Sršatec. Ze
mřel po třetí operaci těžkého zánětu středního 
ucha, pohřben byl na Olšanských hřbitovech. - 
Syn Zdeněk M. (1905-1987) vydal básnické 
sbírky Neznámé Korinně (1926) a Zeměpis 
lásky (1928), působil též jako publicista a vý
tvarník.

Svorníkem M. rozlehlé aktivity bylo pře
svědčení o nutnosti soustavné práce na du
chovní obrodě lidské společnosti, jejíž podstat
nou součástí mělo být i sociálně spravedlivější 
uspořádání. Dobově významná byla jeho kul- 
turněvýchovná činnost zaměřená na široké li
dové vrstvy, nejen na organizované dělnictvo 
(vydal průkopnickou antologii české i přelože
né Poezie sociální, knižně debutoval řadou 
protiklerikálních brožurek). Klíčovou roli 
v tomto působení sehrál časopis Rudé květy, 
z něhož se M. během dlouholeté soustavné re
dakční práce podařilo vytvořit hodnotný umě- 
leckovýchovný list. S cílem, aby umění a kul
turní vzdělanost pronikly do každodenního 
života pracujícího člověka, aby jej prohloubily 
a zušlechtily, prosazoval kulturní hodnoty mi
nulosti, základ jeho estetickovýchovné činnos-
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ti však tvořila propagace moderních umělec
kých proudů v literatuře a výtvarném umění, 
podnikaná s hlubokou znalostí soudobé ev
ropské kultury. S M. kulturněvýchovnou akti
vitou souvisely četné úvahy a eseje, v nichž se 
zprvu zamýšlel nad postavením umělce v sou
dobé společnosti, kritizoval vzrůstající komer
cionalizaci tvorby a představoval svou koncep
ci moderního sociálního umění, spojujícího 
tvárné výboje s patosem zápasu pracujícího 
člověka za uhájení vlastní existence. Později, 
zejména ve válečných letech, vyjadřoval odpor 
k soudobé přetechnizované a zmechanizované 
civilizaci, proti níž stavěl vizi budoucí socialis
tické společnosti, v níž dojde k duchovní 
a mravní obrodě lidského rodu. V esejistických 
souborech Listy k srdci a Člověk doby pováleč
né se projevil M. sklon ke spiritualismu 
a k mystice kosmického sbratření, posílený 
prožitkem válečné katastrofy. Jako student za
čal M. psát satirické verše do rukopisných ča
sopisů, jež vydával a redigoval pro mladobole
slavskou mládež 1885-89(Dýka a kladivo, 
Šupácké listy a Lípa, s J. V. Šimákem). Jeho be
letristická tvorba odrážela rozeklanost mezi 
socialistickými ideály a křesťanským humanis
mem a sklon k jejich smiřování, vyvíjela se 
v polaritě agitační utilitárnosti a uměleckých 
ambicí. Nejpatrnější je to v M. poezii, v níž ve
dle množství příležitostných příspěvků agitač- 
ního charakteru, psaných pro denní potřebu 
dělnického tisku, najdeme verše osobitých 
vnitřních kvalit, vyjadřující touhu po absolut
nu. Pro jeho lyriku je příznačná citová zjitře- 
nost, hymničnost, vzrůstající meditativnost. M. 
stylově čerpal z lumírovské tradice a z epigra- 
matické poezie Macharovy, posléze se inspiro
val i Whitmanovým a Verhaerenovým volným 
veršem. Vrcholem jeho básnické tvorby je mi
lostná a náboženská lyrika z posledních let ži
vota (Mé Cechy..., Velký mír, Tri hodiny). M. 
prozaická tvorba svědčila o autorě širokém 
kulturním rozhledu a poučenosti vývojem kla
sické i moderní literatury. Charakterizovala ji 
péče o vytříbený styl a o myšlenkovou konciz- 
nost, jež však nebyla provázena osobitým vidě
ním a tvárnou originalitou. V povídkách M. 
vesměs aktualizoval literární předlohy (Bez
božné povídky navazují na texty francouzské
ho osvícenství, Povídky z Východu parafrázují 
čínské, indické a perské motivy), a to přede
vším pro potřeby sociálnědemokratického tis
ku, kde fungovaly jako zábavná a poučná čet

ba. Jiného rázu je novela Robert Ďábel (in Dvě 
povídky), řešící na půdorysu středověké legen
dy problém titánského individualismu. Svým 
úsilím o hutný a oproštěný epický styl souvise
ly M. prózy s dobovým směřováním k novokla- 
sicismu. Mimoto M. publikoval (vesměs pod 
pseud.) řadu standardních agitačních próz pro 
dělnický tisk. Téma vzniku samostatného státu 
tendenčně zpracoval v expresionisticky ladě
ném dramatu Dáma a vrah. - Od 1915 se vy
jadřoval k časovým, zejména politickým pro
blémům satirickými fejetony a komentáři 
v rubrice Kukátko (Nedělní kukátko) pod 
pseud. Vašek v Právu lidu a později v Rudém 
právu. Vedle politické a kulturní publicistiky 
psal soustavně též o domácí i světové beletrii 
a výtvarnou kritiku (Akademie, Právo lidu, 
Zlatá Praha, Světozor aj.). - Rozsáhlá byla M. 
(především osvětově cílená) překladatelská 
činnost (z francouzštiny, němčiny, angličtiny, 
dále z latiny, italštiny, ruštiny a slovinštiny). 
Pro potřeby lidových knižnic (Lidová knihov
na, Románová knihovna, Záře, Lidové romá
ny) překládal jednak klasické hodnoty krato
chvilné epiky antické a renesanční (Aeneas 
Silvius, Apuleius, G. Boccaccio) i obdobná díla 
literatury 19. století (H. de Balzac, E. T. A. 
Hoffmann, A. Daudet), jednak prózy s antikle- 
rikálním a společenskokritickým ostřím (Vol- 
taire, A. France, U. Sinclair, J. London), často 
výrazně dějové (Ch. Sealsfield). V obdobném 
duchu pro děti sestavil několik pohádkových 
sbírek. Byl autorem českého textu Internacio
nály a jedním z prvních překladatelů ruské 
bolševické literatury. Přeložil rovněž středově
ké církevní hymny; do češtiny uvedl práce 
E. E. Kische.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. Vašek, Diogenes, Fer- 
ryk, Jaroslav Červený, J. Červený, Jiří Čermák, Jiří 
Červený, Jiří Valden, Solomin, Vašek, V. Žbánský, 
Zachar; A. M.,Ant. M.,-az-, Č.,-In-,j. č., J. Č.,m.,M., 
M-a, M-a., S., Sn, Sn., S-n, -Sn., Sn-., -Sn-. I PŘÍ
SPĚVKY in: Akademie (1899-1920); Americké děl
nické listy (Cleveland 1913); Besedy Času; Besedy 
lidu (1908-18); Čas (1897); Červen (1921); Čes. 
osvěta (1907, 1913; 1907 Bibliofilství, i sep.); Čes. 
bibliofil (1910); sb. Český den na Světové výstavě 
(St. Louis 1904); Čes. sběratel (1912-13); Čes. svět 
(1905); Dělnice (1923); Dělnická osvěta (1909-10, 
1920); sb. Dělnické písně (1903); Dělnický deník 
(Mor. Ostrava); Dělnický kalendář Českoslovanské 
strany sociálnědemokratické v Rakousku (od 1901); 
Der Mensch (Brno 1918); Dílo (1910); Jaro 
(1907-10); Jihočes. dělník (Čes. Budějovice
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1897-1900); Kalendář českožidovský (od 1908); Ka
lendář paní a dívek českých na r. 1914; Katalog Kup
kovy výstavy v Praze (1906); Kmen (1918); Komu
nista (1921-22); sb. Komunistické večery (1922); 
Kopřivy; Kronika (1920-23); Máj (1903-10); Most 
(1922); Nár. obzor (1910); Nár. osvobození (1926); 
Naše obrana (Příbram); Naše řeč (1920); Neruda 
(1913); Novina (1908); Nový kult (1898); Nový lid 
(Brno 1921); Osvěta (1910); Ottův literární alma
nach na r. 1912; Panoráma; alm. 5. jubilejní šibřinky 
(Nusle 1914); Plastik (1906-14); sb. Poezie sociální 
(1902); Pravda (1922); Právo lidu (1897-1920,1924); 
Pražská lid. revue (1905-06); Pražské pondělí 
(1920); Proletkult (1922-23); sb. První máj (od 
1900); Rašple (Brno 1908); Robotnícke noviny 
(Bratislava 1913); Rovnost (Brno); Rozhled (1910); 
Rudé květy (1901-20, 1915-19 pokr. Svět; mj. 
1901-02 R Daniel Skála, 1907-08 D Zelený prapor); 
Rudé právo (1920-23, 1927); Rudý sever (Ústí 
n. Lab. 1923); Ruch (1912-14); Smíchovský obzor 
(1909); Sociální demokrat (1919-21; 1920 překl. 
V. I. Lenin: Stát a revoluce, s F. Dobrovolným, 
i sep.); Sršatec (1921-23); Stráž Pojizeří (Ml. Bole
slav, od 1900); Světozor (1915); Svoboda (Kladno, 
od 1905; 1922 překl. L. N. Tolstoj: Revolucionář); 
Šlehy (od 1898); Topičův sborník (1918); Tribuna 
(1923); Tvorba (1938); Union (1916-18); Věstník 
Dělnické akademie (1908); Zář (1898-1902); Zlatá 
Praha (1911-18); Zvon (1910-18). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Mému dítěti (BB a PP 1909); Kamenné pole 
(D 1910, pseud. Zachar); Bezbožné povídky (1910, 
konfisk., b. d., 1911); Dvě povídky (1911, obs. Ro
bert Ďábel); Pohádky pro děti proletářů (b. d., 1912, 
an.); Povídky z Východu (1912); Kniha o ráji (BB 
1912); Listy k srdci (EE 1917); Člověk doby pová
lečné (EE, Vídeň 1918); Mé Čechy a jiné básně 
(1918); Velký mír (BB 1918); Tichý svět (PP 1918); 
Dáma a vrah (D b. d., 1922, prem. 1920, spolu s tit. 
E. A. Longen: Pod světlem); - posmrtně: Tři hodiny 
(BB 1923). - Překlady: Voltaire: Zadig čili Kniha 
osudu (b. d., 1904, pseud. Zachar) + Člověk prosto- 
dušný (1908) + Candide a Hovory protiklerikální 
(1912); Pius II. (Aeneas Silvius Piccolomini): Pape
žův román - Eurialus a Lukrecie (b. d., 1905, pseud. 
J. Červený); L. Apuleius: Amor a Psýché (1908); Co- 
menius: Ďas Labyrinth der Welt und das Paradies 
des Herzens (Jena 1908, se Z. Baudníkem); H. de 
Balzac: Vytrvalá láska, Krásná Impéria (1911, 
pseud. J. Červený); Ch. de Coster: Smetše Smee 
(b. d., 1912); J. J. Gotthelf: Bětuška, děvečka podivná 
(b. d., 1912); E.T. Seton: Povídka o bažantovi (1912, 
pseud. J. Červený); R. Reinick: Tři sestry a jiné po
vídky (1912, an.) + Oslí stín (1913, spolu s tit. Ukra
jinské povídky, přel. K. Handzel); A. France: Sedm 
žen Modrovousových (1912, pseud. V. Žbánský) + 
Na bílé skále (1922, pseud. Jiří Valden); E Hebbel: 
Povídky a novely (b. d., 1913, an.); A. de Vigny: Spik
nutí proti kardinálovi (1913, šifra J. Č.); A. Feuer
bach: Farářův zločin (1913); J. a W. Grimmové: Irské 
pohádky o skřítcích (1913, an.); G. Boccaccio: Vy

brané povídky (b. d., 1913, an.); E. E. Kisch: Pražské 
obrázky (b. d., 1913, an.) + Temnou Prahou (b. d., 
1914, an.) + Zapovězené lokály a jiné obrázky 
(1914, an.); E.T. A. Hoffmann: Cizí dítě (1914) + Sig
nor Formica (b. d., 1914, an.); Čtyři hymny (1918, 
obs. též M. hymnus De profundis saeculo XX); 
Ch. Sealsfield (K. Posti): Republikáni (1918, an.) + 
Bílá růže (1918, an.); A. Daudet: Krásná Sidonie 
(1919, an.); E. de Queiroz: Dobrodruh ve Svaté zemi 
(1919, an.); N. 1. Bucharin: Program komunistů (bol
ševiků) (1919) + Od diktatury imperialismu k dikta
tuře proletariátu (1920, an.); K. Kersten: Mikuláš 
Lenin (1920); K. Radek: Vývoj světové revoluce 
a taktika komunistických stran za diktaturu proleta
riátu (1920, an.); J. Stěklov: Kdo jsou ruští komu
nisté? (1920, an.); K. Zetkin: Rosa Luxemburgová 
a Karel Liebknecht (1921, na obálce tit. Mučedníci 
za osvobození proletariátu); H. Jaeger: Bouřlivé 
mládí (1921, pseud. Jiří Valden); A. A. Bogdanov: 
Rudá hvězda 1, 2 (1921, an.); J. London: Chicagská 
komuna (1921, pseud. Jiří Čermák); U. Sinclair: 
Hrdina z davu (1921) + Stoprocentní vlastenec 
(1921, an.) + Pouť lásky (1922, an.) + Král Uhel 
(b. d., 1923) + Jsem tesař (1923, an.); Ch. L. Philippe: 
O kováři a nevěstce 2 - Marie Donadienová (1923). 
- Ostatní práce: Kněžské zázraky (1904, pseud. 
J. Červený); Co je nebe a peklo? (1905, pseud. 
J. Červený); Havlíček buditel (1906, šifra J. Č., 1912 
in Protiklerikální úvahy); Falešní svati (1906, šifra 
J. Č., 1912 in Protiklerikální úvahy); Černí ptáci 
(b. d., 1907, šifra J. Č., 1912 in Protiklerikální úvahy); 
Zbožní taškáři (1910, pseud. J. Červený, 1912 in Pro
tiklerikální úvahy); Protiklerikální úvahy (1912); 
Mikoláš Aleš, jeho život a dílo 2 (b. d., 1921); Bese
dy o knihkupectví a literárním životě (1923, na obál
ce tit. Besedy s básníkem o knihkupectví a literár
ním životě). - Výbory: Výbor z díla A. M. (z poezie 
a prózy, 1932, ed. J. Hora); Z východu září nám jas 
(z poezie, 1952, ed. J. Petrmichl); Kukátka (1958, ed. 
L. Maličká); Básně (1959, ed. V. Pekárek); Stati 
o kultuře, umění a literatuře (1963, ed. L. Maličká); 
Mé Čechy a jiné básně (1963, ed. V. Pekárek); Ro
bert Ďábel a jiné prózy (1972, ed. Š. Vlašín). I KO
RESPONDENCE: B. Slavík: Básníci o díle F. S. Pro
cházky (F. S. Procházkovi z 1914), Zvon 39,1938/39, 
s. 678; in A. M.: Stati o kultuře, umění a literatuře 
(J. S. Macharovi z 1919; 1963, ed. L. Maličká); Slez
ské písně v korespondenci 1898-1918 (vzáj. koresp. 
s P. Bezručem, 1903-14; 1967, ed. J. Dvořák); V. Hell- 
muth-Brauner: Z korespondence A. M. M. Marte- 
novi (z 1912-16), sb. Literární archiv 13-15, 1982. 
■ REDIGOVAL periodika: Rudé květy (1903-20; 
1903-04 s F. V. Krejčím), Jaro (1907-10, pseud. Za
char), Plastik (1909-14), Čes. bibliofil (1910), Čes. 
sběratel (1912-14); almanachy: Ottův literární al
manach na r. 1912, Novoročenka 1914 (1913); kniž
nice: Lidová knihovna (1905-18), Krásné knížky pro 
lid (1912), Cesty a dobrodružství (1917-18), Lidové 
romány (1920-22). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Poezie sociální (1902); Katalog Kupkovy výstavy
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v Praze (1906); K. Sabina: Na poušti (1908); K. H. 
Mácha: Máj (1911); P. Bezruč: Slezské písně (1911); 
Slovenské pohádky (1912); Vánoční knížka pro vel
ké i malé čtenáře (b. d., 1913, an.). I

LITERATURA: Památce básníka A. M. (1948);
L. Maličká: Dělnický novinář A. M. (1956); A. M., 
revoluční básník a novinář (kat. výstavy, 1958);
M. Formánková: A. M. Literární pozůstalost (LA 
PNP 1965); J. Kos: Básník revoluce (1980); A. M. 
(kat. výstavy, Ml. Boleslav 1982). I • ref. Poezie so
ciální: V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 174; an. (J. Vo
dák), Čas 11.1.1903; A. Pražák, ČČM 1903, s. 196 •;
• ref. Mému dítěti: F. Sekanina, Zvon 10, 1909/10, 
s. 125; -zb-, Nár. obzor 1910, č. 7 •; J. R. (A. Bačkov- 
ský): ref. Bezbožné povídky, Samostatnost 26. 10. 
1911; • ref. Kniha o ráji: K. (F. V. Krejčí), PL 17. 3. 
1912; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 14,1913/14, s. 191 
•; • ref. Povídky z Východu: J. Soukup, Samostat
nost 16. 6.1912; G. W. (Winter), PL 15. 9.1912: F. V. 
Vykoukal, Osvěta 1914, s. 69 •; L. Dlouhý: Robert 
Ďábel (čes. úpravy legendy), ČMF 5,1915/17, s. 448;
• ref. Listy k srdci: K. (F. V. Krejčí), PL 15. 7.1917; 
A. N. (Novák), Národ 1917, s. 481; L. Patočka, MR 
19l7/18,sv.32,s.4l;F. X. Š. (Salda), Kmen 1,1917/18, 
č. 21 —» KP 10 (1957) •; • ref. Člověk doby pováleč
né: G. P. (Pallas), Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 575; 
-och- (F. S. Procházka), Zvon 19, 1918/19, s. 127 •;
• ref. Mé Čechy a jiné básně: G. Pallas, Zlatá Praha 
35, 1917/18, s. 607; M. Novotný, Nové Čechy 1918, 
s. 378; A. N. (Novák), Národ 1918, s. 585; A.Trýb, MR 
1918/19, sv. 34, s. 191 •;• ref. Velký mír: M. Novotný, 
Nové Čechy 1918, s. 448; J. H. (Hora), PL 1.6.1919 
•; J. H. (Hora): ref. Tichý svět, Akademie 24, 
1919/20, s. 278; • ref. insc. Dáma a vrah: J. H. (Hora), 
RP 2.10.1920; F. Skácelík, LidN 7.10.1920 •; • k pa
desátinám: A. F. (Fuchs), Tribuna 17. 6. 1922; an. 
(J. Hora), RP 18. 6.1922 •; • nekrology: an. (I. Ol- 
bracht), RP 24.5.1923; an. (J. Hora), RP 24.5.1923 + 
(pod vl. jm.) Proletkult 2,1923/24, s. 273; an., Socia
lista 1923, č. 19; B. Novotný, RP 27.5.1923; Z. N. (Ne
jedlý), Var 1923, s. 349 —> Z české literatury a kultu
ry (1973); an. (M. Mareš), Tribuna 3. 6. 1923 •; -er: 
A. M. jako učitel a člověk, RP 27.5.1923; an. (J. Ho
ra): Soudruh A. M. a náboženství, RP 30. 5. 1923; 
R. lilový: Literární činnost A. M., PL 16. 6. 1923; 
J. H. (Hora): Vzpomínka na A. M., RP 22. 5. 1925; 
J. Aida: In memoriam básníka A. M.,NO 25.5.1926; 
J. H. (Hora): ref. Tri hodiny, LitN 1928, č. 6; B. No
votný: 7. výročí smrti A. M., Tvorba 1930, s. 334; 
J. Hora in Výbor z díla A. M. (1932) -» Poezie a život 
(1959); J. Weil: Vzpomínka na A. M., Panoráma 10, 
1932/33, s. 168; • ref. Výbor z díla A. M.: V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 59, 1932/33, s. 391; F. X. Šalda, 
SZáp 5,1932/33, s. 138 —> Kritické glosy k nové poe
zii české (1939); Kp. (J. Knap), Venkov 29. 1. 1933; 
A. N. (Novák), LidN 21.2.1933 •; fj. (F. Jungmann): 
Patnáct let od smrti básníka A. M., Lid. kultura 
1938, č. 8; • Z. Macek: Za A. M., RP 23. 5. 1945; 
I. Slavík: Pravá tvář A. M., LD 19.6.1947; M. Maje

rová: A. M. a umění lidu, LidN 22. 5. 1948; J. Petr- 
michl in A. M.: Z východu září nám jas (1952) —> Li
teratura mého srdce (1972); F. Buriánek: Pohled 
zpět za jubileem A. M., NŽ 1952, s. 1942; D. Šajtar: 
Neznámý pseudonym P. Bezruče z r. 1903, SISb 
1953, s. 544; V. Forst: ref. L. Maličká: Dělnický novi
nář A. M., Novinářský sborník 1957, s. 117; S. Jareš: 
Vzpomínáme na A. M., ZM 1958, s. 147; L. Maličká 
in A. M.: Kukátka (1958); V Forst: ref. A. M.: Kukát
ka, Novinářský sborník 1958, s. 323; -jb- (J. Brabec): 
A. M., LitN 1959, č. 42; V. Pekárek in A. M.: Básně 
(1959) -» Literatura a skutečnost (1962); v. f. 
(V. Forst): ref. A. M.: Básně, Tvorba 1959, s. 1150; 
Dopisy E. E. Kische A. M. (z 1917), in P. Reiman: Li
terární podobizny (1961, s. 230); V. Pekárek in A.M.: 
Stati o kultuře, umění a literatuře (1963) + in A. M.: 
Mé Čechy a jiné básně (1963); • ref. Stati o kultu
ře...: M. Petříček, LitN 1963, č. 16; gs (O. Sus), Kul
turní tvorba 1963, č. 18; Z. Kožmín, HD 1963, s. 256 
•; J. Voráček, B. Stehlíková: ref. Mé Čechy..., ZM 
1964, s. 299; D. Kozlová: Internacionála Komunou 
zrozená, Práce 19.6.1971 + Dělnický novinář A. M., 
Novinář 1972, č. 6-7; E. Macek: Dopisy F. X. Šaldy 
A. M. (z 1904-22), sb. Literární archiv 7,1972; Š. Vla- 
šín in A. M.: Robert Ďábel a jiné prózy (1972) + Svě
télko rudě zářící..., Tvorba 1972, č. 25; vju (V Justl): 
ref. Robert Ďábel..., Nové knihy 1972, č. 36; R. Šťast
ný: A. M., Čes. jazyk a literatura 23,1972/73, s. 419: 
K. Zink: Prvý redaktor spolkového časopisu, Zprá
vy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1976, s. 61; K. Štor- 
kán in Umění fejetonu (1979); J. Med: A. M., Čes. ja
zyk a literatura 32,1981/82, s. 453; K. Fischer in Jarní 
vichry (1982); J. Šnobr: Hořící srdce A. M., Lit. mě
síčník 1983, č. 5; J. Polák: A. M., Mému dítěti (1909) 
a Mé Čechy (1918), ZM 1984, s. 302; E. Taxová in 
ant. Experimenty (1985); D. Mocná: Péče o krásnou 
knihu v časopisu Rudé květy, Zprávy Spolku čes. 
bibliofilů v Praze 1987,s. 13;zp (Z. Pešat) in Slovník 
básnických knih (1990, Mé Čechy a jiné básně); 
I. Slavík in ant. Krajiny milosti (1994).

dm

Karel Antonín Madiera
* 2.1.1831 Mladá Boleslav
† 12.9.1899 Královské Vinohrady (Praha-V.)

Estetik a překladatel z latiny, autor slohových a este
tických rukovětí, konverzačních příruček a jazyko
vých učebnic.

Pocházel z rodiny vojenského invalidy. 
Navštěvoval gymnázium v Ml. Boleslavi 
(1842-47), pak byl novicem v kapucínském, 
řádu, nakonec vystudoval na pražské filoz. 
fakultě klasickou filologii, filozofii a estetiku
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(1850-55). Působil jako suplent a posléze pro
fesor latiny v Banské Bystrici (1855), Bratislavě 
(1858), Písku (1860) a v Karlině (1875).Tam byl 
také jmenován okresním školním inspektorem. 
Od 1880 žil trvale v Praze. V Písku byl starostou 
vydavatelstva Zlaté knihy dívek českých a pak 
v Praze místopředsedou Umělecké besedy.

M. estetická orientace se nesla hlavně peda- 
gogicko-popularizačním směrem, setrvávají
cím na tradičním pojetí bez nároků na novost 
poznatků. Tento charakter mají časopisecké 
příspěvky estetického zaměření, normativní 
školní příručky pro středoškolskou mládež 
(Rukověť slovesnosti, v dalším vydání jako Ru
kověť nauky o slohu), opírající se o aristotelov
skou estetiku, díla německých autorů a využí
vající prací J. Jungmanna (Slovesnost) a F. 
Sušila (Krátká prozódie česká) k výkladu zá
kladních uměleckých pojmů, slovesných druhů 
a žánrů, prozodických systémů a stylistických 
figur, a rovněž náročnější, teoretické pojedná
ní o estetice, které však po vydání Durdíkovy 
Všeobecné estetiky M. přepracoval na průpra
vnou příručku studia estetiky určenou laikům 
(Rozpravy z oboru estetiky). Vykládá v ní zá
kladní estetické kategorie, sleduje různé formy 
estetična (v přírodě, v životě člověka, v ději
nách lidstva aj.) a charakterizuje umělecké 
dílo a jeho tvůrce. Estetické formy M. pojímá 
jako symboly pocitu. Je autorem řady jazyko
vých učebnic a čítanek.

PSEUDONYM: Boleslavský. I PŘÍSPĚVKY in: 
Nové pařížské módy (lit. příloha Dámské besedy, 
1897); Otavan (Písek 1865); Výr. zpráva gymnázia 
v Písku (1873-75); Zlaté klasy (1863). I KNIŽNÉ. 
Práce o literatuře a estetice: Rukověť slovesnosti 
(1863,přeprac. vyd. 1870 s tit. Rukověť nauky o slo
hu); Rozpravy z oboru estetiky (1896). - Překlad: 
Tacitova kniha o životě a povaze Gn. Julia Agrikoly 
(1870). - Ostatní práce: Citaci kniha německá 
(1865); Deutsches Lesebuch fur die ersten Gymna- 
sialklassen (1865); Deutsches Lesebuch fúr die 
zweite Klasse an Gymnasien und Realschulen 
(1867); Konverzační knížka řeči české a německé 
(1868); Mluvnice jazyka německého pro nižší třídy 
středních škol (1869); Cvičebná kniha ku překládá
ní z češtiny na jazyk německý 1, 2 (1870, 1871, 
s J. Zahradníkem); Navedení ku čtení a k písemnos
tem (1880); Leicht bóhmisch (b. d.). I REDIGO
VAL sborník: Kvítí od Otavy (W%\)\knižnici: Zlaté 
lístky (1870-83).!

LITERATURA: • nekrology: an., NL 12.9.1899; 
an., Politik 15. 9. 1899; G. Žába, Čes. mysl 1900, 
s. 77 •.

ahm

Karel B. Mádl

* 15. 8.1859 Nový Bydžov
† 20.11.1932 Potštejn u Rychnova nad Kněžnou

Výtvarný kritik a historik zabývající se staršími umě
leckými epochami, zaměřený však především na 
19. století a současnost, vykladač a obhájce realismu 
a impresionismu; též esejista, fejetonista, autor ces
topisných črt a reportáží, divadelní kritik.

Byl synem řezníka. Vystudoval vyšší reálku 
v Praze (mat. 1877) a 1880-83 absolvoval sou
kromá studia ve Vídni, jednak na univerzitě, 
jednak v muzeu pro umění a průmysl i v dal
ších muzejních institucích a obrazárnách (je 
považován za prvního českého žáka tzv. vídeň
ské školy dějin umění). 1883 cestoval do Mni
chova a pak do Paříže, 1884 znovu k delšímu 
pobytu ve Vídni, kam se i později vracel. Tehdy 
začal spolupracovat s A. Wiesnerem, vydavate
lem obrazových publikací a časopisu Ruch, 
v němž M. zveřejňoval výtvarné a občas i diva
delní referáty (1886 se též anonymně podílel 
na redigování přílohy Umělecký Ruch), 1886 
se stal docentem dějin textilního umění a ta
jemníkem Uměleckoprůmyslové školy v Pra
ze, 1894-1916 zde působil jako řádný profesor 
dějin umění, dějin textilního umění a nauky 
o paramentech i jako knihovník. 1910 se oženil 
s M. Ottovou, dcerou nakladatele J. Otty. Při 
pedagogické práci pokračoval v pravidelné vý- 
tvarněkritické a divadelněkritické činnosti (re
ferent časopisů Květy, Politik, Čes. revue, Vol
né směry, dlouhodobě Zlatá Praha a Nár. listy, 
příspěvky v dalších časopisech). Působil v růz
ných kulturních institucích a uměleckých spol
cích: od poloviny 80. let v Umělecké besedě 
(mj. zde přednášel o divadle), od 90. let jako 
kritik a obhájce tvorby a výstavních podniků 
Spolku výtvarných umělců Mánes, od 1906 ja
ko člen Společnosti Nár. divadla. Po odchodu 
z Uměleckoprůmyslové školy byl 1917 jmeno
ván vládním radou, 1918 místopředsedou ku
ratoria Moderní galerie a členem komise pro 
vrácení bohemiky ciziny, 1923 členem archeo
logické komise ČAVU, 1925 zástupcem Zem
ské správy v kuratoriu Uměleckoprůmyslové
ho muzea. V Ottově nakl. od 1919 anonymně 
redigoval významnou knižnici Světová kni
hovna a od 1921 předsedal správní radě. Pod
nikl četné, zejména studijní cesty do zahraničí: 
kromě Rakouska, Německa a Francie též do 
Belgie, Holandska, Itálie, Jugoslávie aj. Při
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sedmdesátinách mu pražská univerzita udělila 
titul doktora filozofie honoris causa a S. V. U. 
Mánes ho jmenoval čestným členem. Zemřel 
na úplavici cukrovou a byl pohřben na zahradě 
své vily v Potštejně.

Jako interpret výtvarného umění participo
val M. na obecných vývojových proudech čes
ké umělecké kritiky a historiografie z přelomu 
19. a 20. století, stýkaje se tak mnohdy i se sfé
rou literární. Přijal za své soudobé snahy o vše
stranný rozmach národního umění a jeho za
členění do moderního umění evropského. Tím 
bylo též ovlivňováno rozpětí jeho zájmů o vý
tvarné projevy (vedle malířství a sochařství ta
ké architektura, užité umění, bytová a textilní 
oblast, památkářství aj.), rovněž o problemati
ku divadelního umění a o otázky kulturněvý- 
chovné a vzdělavatelské. Zabýval se starším 
uměním, zejména barokem, částečně také rea
lizoval rozsáhlý projekt Dějiny umění výtvar
ných (starověké období); se soustředěnou po
zorností však sledoval především umění 
19. století a soudobou tvorbu, a to v monogra
fiích (Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Antonín Ma- 
chek), v časopiseckých statích a v textech pro 
obrazové publikace (V. Brožík, V. Hynais, 
A. Chittussi, F. Jenewein, L. Marold, J. V. Mysl- 
bek, M. Pirner, M. Švabinský, J. Uprka aj.) a ta
ké v nově klasifikujícím přehledu 2. poloviny 
století Padesát let ěeského umění výtvarného. 
Od 80. let vystupoval kriticky a teoreticky ve 
prospěch uměleckého realismu, v 90. letech 
a počátkem 20. století též jako vykladač impre
sionismu; souběžně se vyrovnával se spirituál
ně zaměřeným symbolismem (A. Slavíček, 
J. Preisler, A. Hudeček, F. Bílek) i se secesní ar
chitekturou (J. Kotěra). Od počátku M. vyzvě
dal kritérium kvality a proti starším normativ
ním teoriím požadavek osobitosti uměleckého 
projevu; byl přesvědčen, že kritik může obha
jovat jen to dílo, s nímž je zajedno, tudíž že 
„subjektivnosti v umění odpovídá subjektiv- 
nost v kritice“ (zásadní stať Umění a kritika). 
Těmito hledisky, jakož i vlastní kritickou praxí, 
jež původní geneticko-psychologická kritéria 
sloučila s dojmovým vciťováním do umělecké
ho díla a se snahou poeticky vyjádřit stavy re
zonujícího nitra, zaujal M. pozici blízkou lite
rární kritice 90. let, zvláště její impresionistické 
větvi. Zůstával však stále na výchozím stano
visku realismu, chápaného jako soulad s příro
dou a její oduševnělý výraz (odtud se mu im
presionismus jevil jako obměna téže základní 

linie), a zcela se již rozešel s postimpresio- 
nistickým malířstvím (výstavy E. Muncha, 
Osmy). Třebaže M. vycházel z důkladného vě
domostního základu, podával své práce pří
stupnou formou, esejisticky nadlehčeným sty
lem, jenž se patosem a někdy až nadměrnou 
perifrastičností hlásil k lumírovské poetice, zá
roveň však přijímal evokativnost a náladovost 
impresionismu. Tíhnutí k literární stylizaci se 
promítlo i do žánrové podoby jeho prací: vedle 
převažujícího referátu a studie vytvářel por
trétní eseje, jimiž často provázel obrazové 
soubory, napsal desítky drobných medailonů 
k časopiseckým reprodukcím (série ve Zlaté 
Praze), svým referátům z cest za uměleckými 
památkami a výstavami dával formu dopisů 
nebo emotivně laděné črty a reportáže, publi
koval také kulturní fejetony. S preferencí rea
lismu a impresionismu korespondovalo jeho 
zaujetí divadlem tohoto údobí a téhož směro
vého vyhranění, především Nár. divadlem za 
režisérské éry Kvapilovy, o němž pravidelně 
referoval (mj. i knižní medailon Hana Kvapi- 
lová) a jehož nové vedení v čele s G. Schmo- 
ranzem podporoval (brožura Divadelní tyra
nie). Průkopnicky se M. věnoval knižním 
ilustracím, které v několika případech prová
zel výkladem (např. Alšovy ilustrace Ohlasu 
písní ruských F. L. Čelakovského, Kašparovy 
ilustrace Babičky B. Němcové) nebo recenzo
val a pro něž požadoval uměleckou „souro- 
dost“ s dílem básnickým.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Běda L. Mrak, Béda 
Mrak, C. Danzella, J. Metlice, Jordán, K. Klepferstein, 
M. Jordán, Mrak Běda L., Nemo, Quo usque, V. Jor
dán; b, b., -dl., K. B. M., K. K., K. K-n., K. M., M., m., 
s-, -u-, B, p, ©, * *, -, A, V, £>,I PŘÍSPĚVKY in: 
Agramer Zeitung (Záhřeb 1907); Almanach České 
akademie (1911-24); sb. Alois Jirásek (1921); Beila- 
ge der graphischen Kúnste (Vídeň 1907); Časopis 
Společnosti přátel starožitností českých (1921); Čes. 
revue (1897-1903, pravidelný výtv. ref.; 1899 mj. 
Umění a kritika —» Umění včera a dnes); Čes. revue 
(1907,1910); Čes. časopis historický (1908); Čes. svět 
(1914); Dekorative Kunst (Mnichov 1904); Die 
graphischen Kúnste (Vídeň 1902,1908); Hlas náro
da (1889-90); sb. Hollar (1923); Krakonoš (Jičín 
1882-83); Kunst und Kunsthandwerk (Vídeň 1898); 
Květy (1884,1889-92; 1889-90 pravidelný výtv. ref.); 
Lit. listy (1892-93); Lumír (1887-1905); Malý čtenář 
(1908); Mitteilungen der k. k. Zentralkomission 
(1889-95); Nár. listy (1883,1887-1917; 1901-17 pra
videlný výtv. ref., též fejetony, cestopisné črty a re
portáže); Nová česká revue; Památky archeologické 
a místopisné (1887-1923); sb. Památník na oslavu

19



Mádl

padesátiletého panovnického jubilea... Františka Jo
sefa I. (1898, Vědecký a umělecký rozvoj v národě 
českém 1848-1898, i sep. s tit. Padesát let českého 
umění výtvarného); Pokrok (1885); Politik 
(1883-95, pravidelný výtv., občas i divad. ref.); alm. 
Půl století Nár. listů (1911); Radikální listy (1898); 
Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění v Praze 
1920-1921 (1922); Ročenka Štencova grafického 
kabinetu (1917, 1918, 1920); Rozhledy literární 
(1886); Rozpravy Aventina (1929); Ruch (1881-87, 
pravidelný výtv. i divad. ref., 1886 i příl. Umělecký 
Ruch); Samostatnost (1906); Slovanský sborník 
(1884-85); Studentský sborník (1901-02, Josef Má
nes); Světozor (1881-92); Štencův kalendář českého 
umění na rok 1920 (1919, Josef Mánes, i sep.); Umě
ní (1918-24, 1929; 1922 Jan Kotěra, i sep.); Umjet- 
nost (Záhřeb); Union (19l5);sb. Upomínka na osla
vu J. Mánesa v r. 1920 (1921); Venkov (1918,1921); 
Věstník Čes. akademie (1899 Václav Lesný, 1900 
i sep.); Volné směry (1897-1902, 1918, 1923; 
1897-1902 pravidelný výtv. ref.); Wiener Zeitung; 
Zlatá Praha (1890-1916; od 1897 pravidelný výtv. 
a divad. ref.); Zpráva o Všeobecné zemské výstavě 
v Praze 3 (1891); Zprávy Spolku architektů a inže
nýrů (1883-88); Zvon (1908). I KNIŽNĚ. Práce 
o umění a divadle: O českém skle (1890); Z Prahy 
a z Čech (studie o architektuře, b. d., 1890); Dějiny 
umění výtvarných 1. Starý věk (b. d., 1891,1905 roz
šiř. vyd. A. Šnajdaufem a J. Soukenkou); Soupis pa
mátek historických a uměleckých v politickém 
okresu kolínském (1897,1898 i něm. verze); O Lud
víku Maroldovi (přednáška, 1899); Divadelní tyra
nie (b. d., 1901, pseud. Quo usque); Josef Mánes 
(monografie, v sešitech 1901-05, knižně b. d., 1905); 
Umění včera a dnes 1 (soubor studií, b. d., 1904); 
Hana Kvapilová (vzpomínkový medailon, b. d., 
1907, též stať F. V. Krejčího); Umění včera a dnes 
(soubor studií o výstavách S. V. U. Mánes 
z 1898-1908, b. d., 1908); Mikoláš Aleš (monografie, 
1912); Jan Preisler (medailon, b. d., 1918); Sochy na 
Karlově mostě v Praze (1921); Vojtěch Hynais (me
dailon, b. d., 1925); Antonín Machek (monografie, 
1929). - Mimoto úvody a textové doprovody k obra
zovým souborům a katalogům: F. L. Čelakovský: 
Ohlas písní ruských (1884, ilustr. M. Aleš); Václava 
Brožíka Odsouzení M. Jana Husi (b. d., 1888); Max 
Pirner: Démon láska (obrazy k cyklu romancí 
J. Vrchlického, b.d., 1893); Antonín Chittussi (1894); 
Luděk Marold: Album Zlaté Prahy (1900); Felix Je- 
newein: Mor (1901); Jóža Uprka: Výbor jeho prací 1 
(1901); Josef V. Myslbek (1901,1902 i něm. verze); 
Václav Brožík (1903); B. Němcová: Babička (1903, 
ilustr. A. Kašpar); Vojtěch Hynais: Výběr prací z let 
1891-1901 (1903, 1904 i něm. verze); V. V. Verešča- 
gin: Na vojně v Asii a v Evropě (1904); Deník Marie 
Baškircevové 1,2 (b. d., 1907,1909); Úřední a skupi
nový katalog Jubilejní výstavy Obchodní a živnos
tenské komory v Praze (1908, Umění grafické do let 
šedesátých); Výbor obrazů Karla Javůrka (1910); 
Beneš Knúpfer (kat., 1910); Beneš Knúpfer (výbor 

obrazů, b. d., 1911); Josef Mánes: Měsíce (b. d., 
1911); Výstava děl Petra Jana Brandla (1911); Pa
mátky starého umění v Čechách dle akvarelů Václa
va Jansy (v sešitech 1911-13, knižně b. d., 1913); Se
znam grafických prací Maxe Švabinského (1912); 
Stanislav Sucharda (1912); Jan Kupecký a Václav 
Vavřinec Reiner (kat., 1913); Hugo Bóttinger (kat., 
1913); Viktor Barvitius (kat., 1915); Bohumil Kafka 
(1919); Josef Mánes (kat., 1920); Soupis sochařské
ho díla Josefa V. Myslbeka (1929, studie k soupisu 
V. Volavky). - Výbor: Výbor z kritických projevů 
a drobných spisů (1959, ed. A. Pohribný). I RÉDI- 
GOVAL časopis: Niva (1893-94, s F. Roháčkem); 
sborníky: Alois Jirásek (1921, obrazovou část, texto
vou část M. Hýsek). I USPOŘÁDAL A VYDAL 
(vesměs s úvod, texty): Album Václava Brožíka (se
šity, 1885-86); 21 poprsí v triforiu dómu sv. Víta 
v Praze (1894, t. r. i něm. verze); K. 1. Dienzenhofera 
Amerika (b. d., 1897); Josefa Mánesa Orloj (b. d., 
1898); Julius Mařák: Výběr z jeho pozůstalosti (b. d., 
1903); Mikoláš Aleš: Špalíček jednoho sta národ
ních písní a říkadel (b. d., 1907) + Druhý Špalíček 
padesáti národních písní (1912) + Pět smyslů (b. d., 
1913).!

BIBLIOGRAFIE: E. Poche a Z. Wirth in Sborník 
k 70. narozeninám K. B. M. (1929); A. Pohribný a J. 
a V. Bruneovy in K. B. M.: Výbor z kritických proje
vů a drobných spisů (1959). I LITERATURA: 
Sborník k 70. narozeninám K. B. M. (1929; přisp. 
J. Pečírka, M. Švabinský, Z. Wirth aj.); E. Horáčko
vá: K. B. M. Písemná pozůstalost (LA PNP 1980). 
■ • k sedmdesátinám: J. Pečírka, Prager Presse 15.8. 
1929; V. Volavka, NL 15. 8. 1929; Z. Wirth, LidN 
15.8.1929; A. Matějček, Umění 1929, s. 551 —> Hlasy 
světa a domova (1931, s. 179); K. Chytil, Ročenka 
Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1929 
(1930); V. V. Štech, Volné směry 27,1929/30, s. 69 •; • 
nekrology: d, LidN 21.11.1932; -jč- (J. Čapek), LidN 
23.11.1932; an., Večerní PL 23.11.1932, příl.; J. Pe
čírka, Prager Rundschau 1932, s. 565 + Umění 1933, 
s. 158; K. Chytil, Ročenka Kruhu pro pěstování dějin 
umění za rok 1932, s. 86; F. Žákavec, Lumír 59, 
1932/33, s. 105; an., RA 8, 1932/33, s. 69; an., ČSPS 
1933, s. 42 •; J. B. Svrček in F. X. Šaldy boje a zápasy 
o výtvarné umění (1947); • k 100. výr. narození: ŠH 
(L. Hlaváček), Kultura 1959, č. 32; A. Pohribný, Vý
tvarná práce 1959, č. 14/15 + in K. B. M.: Výbor z kri
tických projevů a drobných spisů (1959) + Hollar 
1960, s. 46 •; • ref. Výbor z kritických projevů 
a drobných spisů: B. Mráz, Výtvarné umění 1960, 
s. 183; Z. Wirth, Umění 1960, s. 527 •; L. Hlaváček in 
Zakladatelé čes. moderního umění a jejich výtvarné 
myšlení, Estetika 1975, s . 24; L. Konečný in Kapito
ly z českého dějepisu umění 1 (1986, s. 181).

et
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MA-FA viz Marie Fantová

Magnifícat viz in Zdeněk Řezníček

Antonín Stanislav Mágr
* 6.4.1887 Královské Vinohrady (Praha-V.)
† 14. 8.1960 Praha

Slavista, žurnalista, literární kritik a historik, překla
datel do němčiny a bibliograf.

Syn sochaře Josefa M. (1861-1924). Od čtyř let 
žil M. v Lipsku, kde otec působil jako profesor 
na výtvarné akademii. M. se dostalo německé
ho vzdělání, po obecné škole začal 1897 studia 
na reálném gymnáziu (mat. 1903), od 1904 se 
učil knihkupcem, (zároveň 1905-08 soukromě 
navštěvoval na univerzitě kursy indologie), 
poté pracoval v antikvariátu a v Teubnerově 
nakladatelství v Lipsku. Návštěvy v Čechách 
u příbuzných (již 1895 na Národopisné výsta
vě), hlavně 1904-07, ho nadchly a přivedly od 
okouzlení folklórem (od 1907 člen Národopis
né společnosti) k vážnému zájmu o češtinu 
a slovanské jazyky, jejichž základy získal studi
em na lipské univerzitě (od 1908). Od října 
1912 pracoval jako antikvář v Poznani, kde se 
naučil polský (postupně ovládl kromě fran
couzštiny ruštinu, srbštinu, bulharštinu), začal 
se seznamovat s ruskou i českou literaturou; 
1913-14 žil opět v Lipsku. 1. světovou válku 
prožil od počátku na frontách v Haliči a ve 
Francii, kde byl v bitvě na Sommě raněn. 1916 
se oženil. Po demobilizaci v prosinci 1918 pra
coval do 1923 jako ředitel propagačního oddě
lení v lipském nakl. Reclam. V té době překlá
dal a bibliofilsky vydával P. Chelčického a A. I. 
Gercena. Po založení pražského německy psa
ného deníku Prager Presse přijal nabídku šéf
redaktora A. Laurina a nastoupil od března 
1923 do redakce, kde vedl slovansky oriento
vanou kulturní rubriku; v té době také navště
voval Polsko a Jugoslávii. Svou organizační 
a žurnalistickou činnost rozšířil i na časopisy 
Slawische Rundschau a Prager Rundschau, 
stal se členem Slovanského ústavu. Výrazně se 
podílel na uskutečnění pražské výstavy socha
ře I. Meštrovice 1933; 1930 obdržel českosl. ob
čanství. Po válce pracoval jako žurnalista v In- 

Mágr

terpressu a v redakci Slovanského přehledu, 
též v nakl. Orbis, působil i v pražském Slovan
ském výboru.

M. cesta k češtině a k české literatuře a kul
tuře, jakož i ke slavistice, vedla mj. pod vlivem 
děl T. G. Masaryka (Česká otázka, Naše nyněj
ší krize) od poněkud romantického přístupu 
k přesvědčení o nutnosti kritického poznání 
české minulosti a posléze i současnosti. Čes
kým uměním byl poprvé osloven v časopise 
Česká kultura (básně A. Sovy, studie F. X. Sal
dy). M. odborná, tj. kritická, referentská a bib
liografická, ale i literární a překladatelská čin
nost souvisela s jeho prací žurnalistickou 
(soustředěnou v Prager Presse, Prager Rund
schau a Slawische Rundschau), jejíž hlavní ná
plní a cílem bylo v duchu původní zakladatel
ské ideje T. G. Masaryka informovat o životě 
slovanských národů a sloužit myšlence slovan
ské vzájemnosti. Funkci takové tribuny plnila 
slovanská kronika v Prager Presse, kterou M. 
(po P. Eisnerovi) dovedl na vysokou profesio
nální úroveň a již sečtělý výborný stylista sou
stavně naplňoval stovkami objektivních člán
ků, posudků, noticek, informací i statěmi 
a úvahami o slovanské vědě, literatuře, umění 
a kultuře. V oboru bohemistiky se od počátku 
zajímal o českou reformaci, což ho přivedlo 
k převodům prací P. Chelčického do němčiny; 
překládal (a většinou časopisecky uveřejňoval) 
i stati T. G. Masaryka, E. Beneše, F. X. Šaldy, je
muž se velice obdivoval, z básníků O. Březinu 
(z návštěvy u něho vytěžil zápisky), J. Horu, 
K. Tomana, E Šrámka, prozaika J. Holečka, 
dramatika A. Dvořáka. Věnoval se srovnávací
mu studiu středověkých látek, zvláště legendě 
Barlaam a Josafat v českém překladu Tomáše 
ze Štítného, o níž pojednal v úvodu k jejímu vy
dání F. Šimkem i jinde. Jako slavista se také za
býval polskou slavistikou a literaturou, z níž 
hojně překládal: kromě básníka E. Zegadlo- 
wicze (s nímž ho pojilo přátelství) např. S. Že- 
romského, J. Kasprowicze, W. S. Reymonta, 
M. Konopnickou, S. Przybyszewského. Přátel
ské vztahy k I. Meštrovičovi přispěly k M. 
orientaci na jihoslovanskou hrdinskou epiku 
a k rozvíjení česko-jihoslovanské vzájemnosti. 
Svým vzděláním a předpoklady byl M. předur
čen též k pěstování německé slavistiky - s dů
razem na německé vztahy ke Slovanstvu (jeho 
pozornosti neušla ani romanoslavica a byzan- 
toslavica). Práce bibliografická (např. biblio
grafie díla F. X. Šaldy) a editorská se stala
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Mágr

neoddělitelnou součástí jeho široké odborné 
činnosti. Celoživotní pozornost a úsilí věnoval 
M. rovněž propagaci československé kultury 
a vědy v zahraničí. Údajně v rukopise zůstal 
překlad veršů Osmero zastavení na Buddhově 
cestě, Dhammapadam (s F. Halasem).

ŠIFRA: Mgr. I PŘÍSPĚVKY in: Akord (1928); Bul
letin Interpressu (od 1945); Čes. časopis historický 
(1946); sb. Die Tschechen (Mnichov 1928, překla
dy); sb. F. X. Šaldovi (b. d., 1932); Geisteskultur 
(Berlín 1929); Jihočes. sb. historický (1950); Kritika 
(1925); Kulturní politika; Leipziger Tageblatt 
(1906); Lid. noviny (1938-40); Nár. osvobození; 
Naše věda (1945); Nová svoboda (od 1945); Prager 
Presse (1921-37); Prager Rundschau (1931-35); Sla- 
wische Rundschau (1931-33); Slovanský přehled 
(1925, 1946—48); sb. Slovanský přehled 1914-24 
(1925); Slovesná věda (1947-48 K bibliografii díla 
F. X. Saldy); Zeměd. noviny. I KNIŽNĚ. Práce o li
teratuře a bibliografie: Chvíle s Otokarem Březinou 
(1929, s O. Pickem, též něm.); Goethefeier in den 
slawischen Lándern: Polen (1932); Jiří Horák. Dva
cet pět článků v Prager Presse 1921-1934 (1934); 
Meštrovič. Literatur (bibliografie, 1935); Kulturní 
slavica v Prager Presse (1945). - Překlady: P. Chel- 
čický: Vom Frieden Gottes (Lipsko 1920) + Vom gu- 
ten Willen (Lipsko 1921, oboje výňatek z Postily) + 
Wir Narren um Christi willen (1929) + Sermon von 
der Grundlage der menschlichen Gesetze (1936); F. 
X. Šalda: Errinerungen und Gedanken Kašpar 
Lamberk Obristen in Ruhestand (1927, úryvek 
z R Loutky i dělníci boží); A. Sova: Lyrische Sekun- 
den der Seele (1928); O. Březina: Von der Sendung 
der Kunst (1928, dopisy a eseje) + Das Werk desTo- 
des (1930). Viz též USPOŘÁDAL A VYDAL. I 
REDIGOVAL časopisy: Prager Presse (1923-38 
kulturní rubriku, 1938 č. 282-321 odp. redaktor), 
Slovanský přehled (1946-47 odp. zástupce listu). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: A. I. Gercen: Russ- 
lands soziale Zustánde (Lipsko b. d., 1921, i an. 
překl.); H. Sachs: Původ české země a království 
(1936, s A. Hartlem); E. Beneš: Gedanke und Tat 
(1937, i an. překl.); sb. Praga-Moskva, Moskva-Pra- 
ga (1946, s V. Čejchanem); Obrysy Slovanstva (1948, 
s F. Wollmanem). Viz též KNIŽNĚ. Překlady. I

BIBLIOGRAFIE: A. Hartl in Sborník A. S. M. 
k 50. narozeninám 6. dubna 1937 (1937). I LITE
RATURA: Sborník A. S. M. k 50. narozeninám 
6. dubna 1937 (1937, ed. A. Hartl). I ne (A. Novák): 
ref. překl. A. Sova, LidN 2. 1. 1929; • ref. Chvíle 
s Otokarem Březinou (i něm.): -t- (J. Dostál), Akord 
2,1928/29, s. 255; an., LitN 1929, č. 13; p., Večerník 
PL 20. 6. 1929 •; m. n. (M. Novotný): ref. překl. 
P. Chelčický: Sermon von der Grundlage..., LidN 
31.7.1936; R. Jakobson: Věda a noviny v pojetí M., 
LidN 6.4.1937; • k šedesátinám: F. Bauer, K. Krejčí, 
B. Lovric, A. Frinta, Slovanský přehled 1947, s. 193; 
J. Bečka, Práce 6. 4. 1947; -hl, Zeměd. noviny 6. 4. 

1947; Ij, NO 6. 4.1947; J. Rumler, Svob. noviny 9. 4. 
1947; man. (F. Wollman), Slovesná věda 1,1947/48, 
s. 123 •; F. Kubka in Na vlastní oči (1959); • nekro- 
logy: an., ČSPS 1960, s. 237; J. Bečka, Slavia 1961, 
s. 166 •.

vs

Jiří Mahen
* 12.12.1882 Čáslav
† 22.5.1939 Brno

Dramatik, básník a prozaik, esejista a kulturní publi
cista, divadelní teoretik, knihovník a organizátor br
něnského kulturního dění. Vycházel ze zkušeností 
a subjektivismu předválečné anarchistickobohém- 
ské generace, ovlivněn především impresionistickou 
metodou; osobitý ráz jeho tvorby utvářelo zvláště 
lyrické založení a stálé ideové a tvárné hledačství, 
které ji ve 20. letech sblížilo s poetismem.

VI. jm. Antonín Vančura. Pseudonym Mahen 
vznikl tiskovou chybou z Maheu (podle posta
vy Zolova Germinalu). - Vyrůstal v chudých 
poměrech početné rodiny pekaře (posléze 
evangelického kolportéra a kazatele) A. Van
čury (1849-1925), který po sobě zanechal zají
mavé deníkové záznamy a psal fejetony do 
bratrského tisku; svůj rodokmen odvozoval 
od^ staročeského zemanského rodu Vančurů 
z Řehnic, z jehož historie čerpal i spisovatel 
V. Vančura (Markéta Lazarová), jenž se k M. 
hlásil jako ke strýci (ačkoli jejich dědové byli 
bratři). Obecnou školu a nižší gymnázium M. 
absolvoval v rodišti, 1897-98 navštěvoval ně
meckou měšťanskou školu v Dubé, kam se ro
dina přestěhovala, poté studoval kvintu a sex
tu na gymnáziu v Čáslavi a od 1900 septimu 
a oktávu na gymnáziu v Ml. Boleslavi (1901-02 
přispíval do studentských časopisů Mládí, Ge
nesis a Faun, na jejichž přípravě se též podílel, 
mj. s přítelem z dětství R. Těsnohlídkem). Po 
maturitě (1902) studoval na pražské filoz. fa
kultě obory čeština a němčina. V Praze žil v tí
živých sociálních poměrech (3. rok studia na
víc ztratil kvůli střevní tuberkulóze) a živil se 
zejména kondicemi i spoluprací s anarchistic- 
kými a generačními časopisy, s Novým kultem, 
Moderním životem (1903 se stal místopředse
dou literárního spolku Syrinx), s Obzory ad.; 
patřil k návštěvníkům Neumannovy olšanské 
vily, v bohémských společnostech se stýkal 
s F. Gellnerem, J. Haškem, J. Machem, F. Šrám-
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kem aj.; podnikl i několik prázdninových cest 
do balkánských zemí. Aniž by složil státní zá
věrečnou zkoušku, učil 1907-08 jako suplent 
na reálce v Hodoníně a 1908-10 na obchodní 
škole v Přerově. V listopadu 1910 natrvalo pře
sídlil do Brna, kde přijal místo redaktora Lid. 
novin (zprvu Školského obzoru, poté fejeto- 
nistické rubriky i beletristické přílohy Večery). 
1916 byl odveden, důstojnickou školu v brněn
ských kasárnách však nedokončil a 1917 byl ze 
zdravotních důvodů propuštěn do zálohy 
a vrátil se k redaktorské práci. Od 1918 působil 
zároveň jako dramaturg (zprvu i režisér) čino
hry českého divadla v Brně (do 1922). 1919 se 
oženil a přešel do redakce nově založeného re
publikánského deníku Svoboda, kde vedl rub
riku zahraniční politiky (1921-37 jako externí 
spolupracovník). 1920-24 též vyučoval drama
turgii, režii a rozbor světového dramatu v dra
matickém oddělení brněnské konzervatoře. 
V únoru 1921 se stal spoluzakladatelem a kni
hovníkem brněnské Městské knihovny (od 
1937 ředitelem). S divadlem a zvláště s knihov
nictvím byla spjata i jeho všestranná organi
zační, osvětová a přednášková činnost (od 
1927 byl např. předsedou Spolku veřejných 
obecních knihovníků). Ve 20. a 30. letech se 
přátelil i s příslušníky poválečné generace 
(s E Halasem, V. Nezvalem, J. V. Plevou, J. Sei
fertem, B. Václavkem aj.),spoluredigoval časo
pis Index. Několikrát navštívil pobřeží Jadra
nu, cestoval i po Slovensku, Itálii a Francii. 
Z častého přepracování se zotavoval hlavně 
rybařením (psal rovněž odborné ichtyologické 
články). Na sklonku 30. let M. trpěl zdravotní
mi potížemi, především duševní depresí, a v tí
živé atmosféře německé okupace spáchal se
bevraždu. Pohřben byl na Ústředním hřbitově 
v Brně.

M. rozsáhlé a žánrově pestré dílo svébytně 
reagovalo na aktuální umělecké i společenské 
dění: jako výraz individualisticky založené, 
svobodomyslné a pochybující osobnosti, 
hledající rovnováhu mezi životními klady 
a zápory (v střetávání spontánní imaginace 
s racionalismem, citové naléhavosti s ironií) 
a pravidelně prokazující lyrický přístup ke 
skutečnosti, improvizační schopnost, glosátor- 
skou pohotovost i odvahu k experimentu. Do 
literatury M. vstoupil na počátku století jako 
příslušník anarchisticky orientované části ge
nerace. Jeho raná tvorba, příznačná především 
impresionistickými postupy, je prostoupena 

pocitem nezakotvenosti a pesimismem, bo
hémským výsměchem, kritikou pokrytectví 
a měšťácké morálky a zostřeným viděním soci
álních nerovností. Bezprostřední odezvou do
bových politických událostí byl veršovaný 
pamflet Cernovská masakr a (ze Slovenska) 
a aktovka Klíč (z revolučních událostí v Rusku 
1905). Převážně romanticky traktovaný kon
flikt vnitřně rozporného jedince se společností 
M. zachytil v hrách Juanův konec, Prorok, 
V pasti i ve filozofujících dramatech Theseus 
a Mefistofeles. Téma individuální vzpoury jako 
symbolu touhy po svobodě a sociální spravedl
nosti zpracoval nej úspěšněji v historických 
dramatech Janošík (baladická tragédie na mo
tivy slovenské lidové pověsti) a Mrtvé moře 
(příběh protestantského písmáka na sklonku 
protireformace, čerpaný z rodové historie). 
S mládím spjaté (často bezmocné) hledání 
hodnot a utváření charakterů, deziluzivní svár 
ideálů s realitou, citové a erotické zmatky a ka
tastrofy, bolestné vášně a osudy romantických 
snílků a ztroskotanců soustředěně zobrazil 
rovněž v prózách dušezpytného ladění: v kni
hách Podivíni a Dvě povídky a v generační 
románové kronice o zrání pěti studentů Kama
rádi svobody. Ke studentskému životu se vzta
hují i dramata (s ústředním motivem nešťastné 
lásky) Úspěch, Útěk, První deště a Propast věč
ně krásná, dále pozdější úspěšná anekdotická 
hříčka Ulička odvahy a vzpomínková hra 
Chroust. Sto drobných próz, mnohotvárných, 
volně řazených subjektivních dojmů, prožitků, 
kreseb, nápadů a úvah M. soustředil v knize 
Díře, považované za nejtypičtější doklad im- 
presionistické metody. Převážně v jejím duchu 
se nesla i M. básnická tvorba, charakteristická 
vynalézavostí, pestrostí nálad, motivů i hutnos
tí výrazu. Projevem generačního životního ne
klidu, milostné i sociální skepse a sarkastické
ho buřičství byla především sbírka Plamínky. 
Různorodé záznamy duševních rozporů a zá
pasů přinesly též soubory Duha a Tiché srdce, 
ovlivněné válečnou atmosférou a laděné medi- 
tativněji, naznačující i vůli k překonání rozvrá- 
cenosti a nicoty (ve chvílích souznění s příro
dou i s osudem kolektivu). Cyklus milostné 
lyriky a hledání životní intenzity a činorodosti 
Balady vynikl formální vytříbeností a sevře- 
ností (v klasickém útvaru francouzské villon- 
ské balady). Později se M. k poezii vracel pou
ze příležitostně, inspirován cestami do 
Jugoslávie a na Slovensko: v epické básni
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Scirocco na motivy lidové balady, v mužně vy
zrálé lyrice souboru Rozloučení s jihem s bar
vitým a smyslově intenzivním vylíčením pří
rodních živlů a v lyrickoepickém podobenství 
Požár Tater, vyjadřujícím úzkost nad morálkou 
a budoucností lidstva. Soustavně se M. věnoval 
především dramatické tvorbě (vesměs s důra
zem na vnitřní drama jedince pod vnějšími tla
ky, s momenty citové a psychologické analýzy 
a v lyrickém zabarvení). Po 1. světové válce do
kumentoval dobovou atmosféru v protiváleč- 
ných, sociálněkritických hrách Nebe, peklo, ráj 
(tragédie ochrnutého válečného slepce s pří
značným motivem dobrovolné smrti), Dezertér 
(pronásledování vojenského zběha marně tou
žícího po svobodě) a v komedii Generace (hle
dání cesty k zlepšení politických a morálních 
poměrů na pozadí rodinného generačního 
konfliktu). Na sklonku 10. let dále vydal skeče 
Zelená garda, Náměsíčný a Josef se vrátil (urče
né pro Červenou sedmu), milostné drama Pí
seň života a pohádkovou dialogickou hru La
vička. Z důvěrného poznání jihomoravské 
a slovenské přírody M. vytěžil svérázný soubor 
črt, impresí a zamyšlení nad životem a lidmi 
Rybářská knížka, z cest na jih knihu cestopis
ných fejetonů, národopisných úvah a komen
tářů Hercegovina. M. hledačství a inspira- 
tivnost prokázala nej významnější z jeho 
poválečných prozaických prací, cyklus drob
ných imaginativních rozmluv Měsíc, k němuž 
se hlásili poetisté jako k předznamenání svého 
programu (zvláště předmluva proklamovala 
proti moralizování a ideologizování čistou fan
tazii jako princip poezie, funkci svobodné tvůr
čí osobnosti přesahující neútěšnou skutečnost 
i vlastní nezařazenost). K poetistickému scé
nickému lyrismu a k výbojům experimentální
ho divadla se M. osobitým způsobem, využíva
jícím snových principů a postupů pantomimy, 
klauniády, grotesky i satiry, přihlásil šesti fil
movými librety Husa na provázku a pohádko
vou komedií Nasreddin..., cyklem anekdot na 
téma lidové orientální moudrosti. S poetikou 
avantgardy je spjat také román z brněnského 
prostředí Nejlepší dobrodružství, konfrontu- 
jící postoje a názory příslušníků tří generací 
a kombinující fantazijní a surrealistické techni
ky s realistickými popisy a rozvahami. K tra
dičnějšímu divadelnímu tvaru se M. vrátil 
v hrách realistického ražení s aktuálními spo
lečenskými náměty: pokusem o situační kome
dii Praha - Brno - Bratislava o losařských pod

vodech, diptychem Rodina 1933 o postavení 
a nezávislosti ženy v (rozpadající se) měšťan
ské rodině a dramatem Mezi dvěma bouřkami, 
které je rozhodnou kritikou mravní lhostej
nosti před tušenou válečnou katastrofou v zře
telné polarizaci sociálních vrstev a sil dobra 
a zla. - M. činorodost a šíře zájmů se projevila 
v kulturní publicistice rozmanitých žánrů. Li
terární, divadelní a výtvarnou kritiku psal pře
devším na počátku století (Moderní život. 
Obzory aj.), pozdější M. časopisecké články 
a glosy souvisely hlavně s jeho redakční a osvě
tovou činností a s brněnským kulturním živo
tem. Své umělecké přesvědčení projevil ve stu
dii Máchova poezie a její význam, především 
tematikou individualismu a literárního nihilis- 
mu, kterou se zabýval již v nedokončené diser
taci a rozvinul v esejích filozofického dosahu 
Kniha o českém charakteru. Osobitě pojatým 
svědectvím o M. literárních souputnících je 
Kapitola o předválečné generaci. Na počátku 
20. let vydával a pod pseudonymy sám vyplňo
val (převážně polemickými a ironickými spisy) 
knižnici Nápady a výpady (mj. epigramy Kozí 
bobky z Parnasu). Problematice moderního 
divadelnictví M. věnoval četné teoretické prá
ce, proslovy i inscenační poznámky (Před opo
nou, Režisérův zápisník aj.), v nichž spojoval 
zobecňující úvahy s praktickými zřeteli organi
začními a popularizačními, podobně jako v od
borné knihovnické literatuře (Knížka o čtení 
praktickém ad.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Dubský, Bole
hlav, Červená maska, Dr. Jaroslav Vrána, František 
Lipan, H. Lang, Ivan Had, Jan Chadraba, Jaromír 
Výborný, J. Dubský, Jiří Sequens,Joe Smetana, Josef 
Musil, Josef Zamazal, J. Sequens, J. Skála, J. Zama
zal, Kamil Urbánek, Karel Mužík, Ladislav Andělí
ček, Maheu, Pavel Stodola, Prof. Mahatma Batler, 
Prosper, Richardson, Zelená maska; Č., H. L„ J. M., 
jm, -jm-, L, M., M. J., P, R.,T, Z. I PŘÍSPĚVKY in: 
Akademie (1907-09); Almanach Kmene (1930); Be
sedy Času (1904-07); Bezvládí (1905-06); Bibliofil 
(1928); Bytová kultura (Brno 1924-25); Cestovní 
zpravodaj ČSD (1934); Čas (od 1905); Časopis Čes- 
kosl. obce učitelské (1938); Časopis českosl. (čes.) 
knihovníků (1922-38); Časopis pokrokového stu
dentstva; Čes. osvěta (1924-31); sb. Československá 
škola a výchova (Brno 1928); Českosl. divadlo 
(1928, 1935); Českosl. knihkupec (1936); sb. Čeští 
spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů 
(1916); Čteme (1938); 14. roční zpráva zemské vyšší 
reálky v Hodoníně (1908); Divadelní list (1930—35); 
Divadelní šepty (Brno 1920-21); ELK (1935-36); 
Faun (1902); sb. Fronta (1927); sb. E X. Šaldovi
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(b. d., 1932); Genesis (Kutná Hora 1901); Hovory 
o knihách (1937-39); Choses de théátre (Paříž 
1923);roč. Chudým dětem (Brno); Index (1929-39); 
sb. Jednota československá (Bratislava 1935); Jeviš
tě (1920-21); sb. Jindřich Vodák (1937); Jitřenka 
(1905); Kalendář Nár. divadla v Brně na r. 1930; 
Kmen (1927); sb. Knihovna jako instituce národní 
(Vyškov 1928); sb. Knížka o Šrámkovi (1927); Kraj 
čáslavsko-kutnohorský (Kutná Hora 1928); Kultur
ní revue jihozápadní Moravy (Jihlava 1935); Kultur
ní zpravodaj, pokr. Panoráma (1926-39); Květy 
(1904-13; 1906 D Prorok, 1913 D Propast věčně 
krásná); Laciné čtení (Brno 1919-20); Letáky 
(1902); Levá fronta (1931); Lid. noviny (1907-39; 
1910 Máchova krajina); Listy pro umění a kritiku 
(1934); Lit. noviny (1927-39; 1937 D 1917-1937); 
Lit. rozhledy (1924-31); Loutkář (1926); Lumír 
(1907-22); Magazín DP (1933-35); Mládí (Ml. Bole
slav 1901); Moderní revue (1904-07; 1905 D Útěk); 
Moderní život (1903); Morava (Brno 1925); Mor. 
slovo (Brno 1932-36); Moravskoslezská revue 
(1907—11); Moravskoslezský sborník (Mor. Ostrava 
1919); Národ (1917); Nár. a Stavovské divadlo, pokr. 
Nár. divadlo (1930, 1932); Nár. obzor (1907-08); 
Nár. osvobození (1924-37); Nár. práce (1939); Naše 
cesta; sb. Naše maminky (1933); Naše zprávy (1939); 
Nová omladina (1906-07); Nová scéna (1930); Novi
na (1908-10); Nový kult (1902-04); sb. O pornogra
fii a braku v literatuře (Praha 1927);sb. Od Horáčka 
k Podyjí (Znojmo 1929); Obzory (1906); Omladina; 
Osvěta venkova; Osvětový věstník Brněnská, Ji
hlavska a Uherskohradišťská, pokr. Osvětový věst
ník moravskoslezský, pokr. Osvětová Morava (Brno 
1925-35); sb. Památce Stanislava Rambouska (Ji
hlava 1938); Pásmo (1924); Pestrý týden (1929); sb. 
Pět let Družstevní práce (1927); sb. Pocta a výzva 
(Brno 1934); Pokroková revue (1905-13); Práce 
(1905); Prager Presse (1927-28); Právo lidu (1914); 
Pražská lid. revue (1907); sb. Pro Národní divadlo 
v Olomouci (1919); Příroda (od 1925); Ranní noviny 
(1934-35); Roj; Rozhled (1910); Rozhledy (1907, 
D Na horách); Rozhledy (1935-37); Rozpravy 
Aventina (1925-30); Rudé květy (1903-07); Rudé 
právo (1936); Rybářský věstník; Sborník Klubu pří
rodovědeckého v Brně (1927-38); Slovácko (Hodo
nín); sb. Slovenská miscellanea (Bratislava 1931); 
Středisko (1934); Střední škola (1923); Studentský 
almanach (1904-08); Studentský časopis (1928); Sví
tilna (1906-07); Svoboda (Brno 1919-37); Šibeničky 
(1906-18); Tribuna (1920-21); Tvorba (1927); Tylův 
odkaz (1929); U (1937); sb. U vrbiček (1934); Ven
kov (1917-30); Volná myšlenka; Volné směry 
(1907-10); Východočeský obzor (Pardubice 1907); 
Zádruha; Země (1920); sb. Zemské hlavní město Br
no (1928); Zlatá Praha (1917-18); Zvon (1920); 
Ženský obzor (1904-07); Žijeme (1932-33); - po
smrtně: Časopis Matice moravské (Brno 1957, před
nášky Marnotratný národ a O Rudolfu Těsnohlíd- 
kovi); Meandr (Brno 1968, náčrt k D Jitro); 
Moravěnka (Přerov 1941); Slezský sborník (Opava 

1957, přednáška o P. Bezručovi); Státní divadlo 
Brno (1957); Věda a život (1982); Zdar (1946). 
I KNIŽNÉ. Beletrie a práce o umem a knihovnictví: 
Juanův konec (D b. d., 1905, i prem.); Černovská 
masakra (B 1907; 1907 část in leták Ta černovská ne
děla..., hudba H. Hopp); Klíč (D 1907, prem. 1927; 
1947 s tit. Revoluce); Plamínky (BB b. d., 1907); Po
divíni (PP 1907); Balady (BB 1908); Theseus 
(D b. d., 1909); Kamarádi svobody (R b. d., 1909); Ja
nošík (D 1910, i prem.; 1914 přeprac. vyd. pro pří
rodní a ochotnická divadla); Máchova poezie a její 
význam (E b. d., 1910, pseud. H. Lang; 1941 s tit. Má
chova poezie, ed. B. Mathesius); První deště 
(D 1910, prem. 1911); Mefistofeles (D b. d., 1910): 
Díže (PP b. d., 1911); Dvě povídky (b. d., 1911; P Dé
moni samostatně 1931); Její pohádky (1914; 1922 
s tit. Co mi liška vyprávěla); Duha (BB 1916); Ulič
ka odvahy (D 1917, i prem.);Tiché srdce (BB 1917); 
Mrtvé moře (D 1918, i prem.); Dvanáct pohádek 
(1918; Vašíček a lěší samostatně 1961); Nebe, peklo, 
ráj (D 1919, i prem.); Zelená garda (D 1919, upr. 
J. Červený); Náměsíčný (D 1919, i prem.); Píseň ži
vota (D 1919, prem. 1915); Lavička (D 1919, prem. 
1929); Josef se vrátil (D 1919, i prem.); Chroust 
(D 1920, i prem.); Před oponou (EE 1920); Měsíc 
(PP b. d., 1920); Generace (D 1921, i prem.); Rybář
ská knížka (PP 1921; rozšiř, vyd. 1930); Zpívající py
ramida (P1921, pseud. Pavel Stodola); O umění Rů
ženy Němcové a Boženy Svobodové (E 1921, pseud. 
Červená maska); Jak se dělá divadlo? (E 1921, 
pseud. Kamil Urbánek); Narabovaná kultura (EE 
1921, pseud. Dr. Jaroslav Vrána); Moderní drama 
snadno a rychle (E 1921, pseud. Josef Zamazal); Ko
zí bobky z Parnasu (epigramy, 1921, pseud. Ladislav 
Andělíček); Rozřešme českou divadelní otázku! 
(E 1922, pseud. Richardson); Rouletabille v Če
chách aneb Sebrané spisy Floriána Kreuzmanna 
(P 1922, pseud. Joe Smetana); Knížka pro každého 
spiritistu (E 1922, pseud. Prof. Mahatma Batler); 
Scirocco (B 1923); Pozdrav svobodné vlasti (B 1923, 
bibliof.); Režisérův zápisník 1.1919-1920 (EE 1923, 
pseud. Richardson); Dezertér (D 1923, prem. 1924); 
Hercegovina (PP 1924); Knížka o čtení praktickém 
(1924); Kniha o českém charakteru (EE 1924); Nut
nosti a možnosti veřejných knihoven (E 1925); Hu
sa na provázku. 6 filmových libret (1925: Clown Čo
koláda, prem. 1933; Válečná loď Bellerophon; Muž, 
který sedí, a přece jde, prem. 1926 s tit. Poklad krále 
Kadma; Trosečníci v manéži, prem. 1928 s tit. Tro
sečníci; Diderotovci; Král David mezi psy a kočka
mi); Praha - Brno - Bratislava (D 1927, i prem.); 
Básně (1928, částečně přeprac. výbor z knih Plamín
ky, Balady, Duha a Tiché srdce a další BB); Nejlepší 
dobrodružství (R 1929); Nasreddin čili Nedokonalá 
pomsta (D 1930, prem. 1928); Selská rebelie 
(D 1930, i prem.,s E A. Filáčka in Památce selských 
rebelů); Rodina 1933 (DD 1934: O maminku, prem. 
1933; Vyzkoušení přátelé, prem. 1934; 1934 obě hry 
i samostatně); Požár Tater (BB 1934); Kapitola 
o předválečné generaci (E 1934); Antonín Procház-
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ka (E 1934, bibliof.; 1938 s tit. František Halas a Jiří 
Mahen malíři Antonínu Procházkovi, s E E Halase, 
bibliof.); Rozloučení s jihem (BB 1934); Mezi dvě
ma bouřkami (D 1938, prem. 1946); - posmrtně: 
Dvanáct o skutečném Nasr-ed-dinovi (anekdoty, 
1940, bibliof.); Máchova krajina (1960, bibliof.). - 
Výbory: Sedm vybraných básní (1940, ed. F. Halas): 
Za nocí nej tmavších na slunce pamatuj! (z lyriky, 
1955, ed. B. Dohnal); Za oponou umění a života (EE 
a kritiky, 1961, ed. V. Justl); Pryč s divadelní idylou 
(divad. publicistika, 1967, ed. J. Hek a Š. Vlašín); 
Dívka a vosa (z próz, 1974, ed. J. Hrabák a M. Krč
mová); Divoké hnízdo (z próz, 1982, ed. Š. Vlašín); 
Modří ptáci hor (z lyriky, 1982, ed. Š. Vlašín). - Sou
borná vydání: Sebrané spisy J. M. (Družstevní práce, 
1928-34,7 sv.; obs. i výbory z próz Člověk ve všech 
situacích, Povídky a kresby, Toulky a vzpomínky); 
Divadelní hry J. M. (Družstevní práce, 1930-38, 
5 sv.); Dílo J. M. (Českosl. spisovatel, 1953-59, 8 sv., 
ed. J. Hrabák, J. Studený, K. Palaš a V. Válek; Lyrika, 
sv. 8, obs. i oddíl Z rozptýlených veršů). I SCÉNIC
KY. Hry: Úspěch (1906); Propast věčně krásná 
(1913); V pasti (1940). - Překlady (pseud. H. Lang): 
H. Múller-Schlosser: Krejčí Wibbel (1915); L. Hol- 
berg: Bradýř Melhuba (1921). I KORESPONDEN
CE: V. Bureš: Jak vznikl Janošík (J. Tůmovi z 1910), 
LidN 25. 8. 1934; M. se svěřuje A. Mrštíkovi 
(z 1915-21), LidN 17. a 24.6.1940; in J. Dvořák: Čte
ní o M. a Těsnohlídkovi (M. Jiránkovi z 1909-10, 
F. Halasovi z 1935-38; 1941); in Korespondence 
Leoše Janáčka s libretisty Výletů Broučkových 
(L. Janáčkovi a V. Dykovi z 1908-13; 1950, ed. 
A. Rektorys); Z korespondence J. M. a Václava 
Mengra o J. Haškovi (z 1933-34), LitN 1951, s. 39; 
Státní divadlo Brno 1957, zvláštní č. 5-6 (K. Elgartu 
Sokolovi z 1922, A. Podhorskému z 1937 aj.); Můj 
milý... (E. Milénovi z 1932), HD 1957, s. 551; Z dopi
sů dvou knihovníků, J. M. a Stanislava Rambouska 
(Krajská knihovna Jihlava 1959, ed. F. Franc); J. M. 
Josefu Pojarovi (Krajská knihovna Plzeň 1960, ed. 
L. Kundera); J. Mourková: Vzájemná koresponden
ce J. M. a Vítězslava Nezvala (z 1921-36), Sborník 
NM v Praze, ř. C, 1961,s. 218; Adresát J. M. (vzáj. ko- 
resp.; P. Bezručovi z 1932, 1934, 1937, K. Čapkovi 
z 1923, L. Dostálové z 1910,1917,1934,0. Fischero
vi z 1928, 1934, M. Fričovi z 1935, F. Halasovi 
z 1930-31, 1935-36, K. H. Hilarovi z 1927, 1933, 
J. Honzlovi z 1925-29, M. Jiránkovi z 1909-10, 
J. Kobzáňovi z 1929, 1934-36, 1939, L. Kubovi 
z 1937-38, J. Kvapilovi z 1910,1914,1916-17,1928, 
J. Ladovi z 1918, 1930-31, 1933-37, J. Machovi 
z 1936, M. Majerové z 1922,1935, S. K. Neumannovi 
z 1930, V. Nezvalovi z 1920, 1922, 1932, 1934-36, 
J. Seifertovi z 1934, 1937-38, F. X. Šaldovi z 1932, 
1934-35, F. Šrámkovi z 1937, B. Václavkovi z 1935, 
1937, V. Vančurovi z 1924,1930-32,1935,1937, J. Vo
dákovi z 1916,1918,1921, J. Vojtovi z 1927,1933-34, 
V. Vydrovi z 1915; 1964, ed. J. Hek a Š. Vlašín); 
J. Hek, Š. Vlašín: Vzájemná korespondence básníků 
Ludvíka Kuby a J. M. (z 1932-39), Sborník NM 

v Praze, ř. C, 1965, s. 103 + Vzájemná koresponden
ce básníků J. M. a Františka Halase (z 1929-38), 
Sborník NM v Praze, ř. C, 1966, s. 1; M. Novotný: Má 
korespondence s J. M. (z 1924-38), Sborník NM 
v Praze, ř. C, 1967, s. 181; M. Jindřichu Honzlovi 
(z 1929), Meandr 1,1968/69, s. 212; B. Polán: Doku
menty životní tragiky J. M. (B. Polanovi z 1938), 
Květy 1969, č. 19; J. Hek, Š. Vlašín: Obléhání divadla. 
Vzájemná korespondence Jaroslava Kvapila a J. M. 
(z 1906-33), sb. Otázky divadla a filmu 1 (1970); in 
Depeše z konce tisíciletí. Korespondence Vítězslava 
Nezvala (vzáj. korespondence z 1920-36; 1981, ed. 
M. Krulichová, M. Vinařová a L. Tomek); in Polohy 
srdce. Z korespondence Jaromíra Johna (z 1924; 
1982, ed. M. Krulichová a M. Vinařová); O. Neff: 
O vážném nevážně, a přece vážně (J. Ladovi 
z 1930-35), Kmen 1987, č. 51. ■ REDIGOVAL časo
pis: Index (1929-32, s dalšími); almanach: Student
ský almanach (1908, s A. Lustigem, J. Rosenzwei- 
gem-Moirem a G. Šmejcem); knižnici: Nápady 
a výpady (1921-22). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Pozdrav Moravy (výbor moravských lidových ba
lad, 1928, bibliof.); sb. Pocta a výzva (1934, s J. B. 
Svrčkem). I

BIBLIOGRAFIE: Knižní dílo J. M. (Krajská kni
hovna v Brně 1959, sest. J. Šteflíčková a M. Papírník; 
bibl. z dalších let ve vyd. 1964 a 1969); J. Veselý: J. M. 
a divadlo, in Š. Vlašín: J. M. (1971); J. M. v Indexu 
(Knihovna J. M. v Brně 1974); J. Kubíček: J. M. - per
sonální bibliografie o životě a díle, sb. J. M., spolu
tvůrce pokrokové kulturní politiky (1983). I LITE
RATURA: A. Drtil: J. M. (1910); J. V. Pleva: M. - 
moravský Nasr-ed-din (1932); Mahenovi. Sborník 
k padesátinám (1933, ed. F. Halas a J. Žantovský; 
texty J. Macha, V. Nezvala, A. Pražáka, F. X. Šaldy, 
K. Titze, J. Trágera, F. Trávnička aj.); sb. J. M. (1940, 
red. K. Bundálek aj.); J. Dvořák: Ctění o M. aTěsno
hlídkovi (1941); kat. Brno J. Mahenovi (1957); 
K. Hrabě: Příspěvek k lidskému profilu J. M. (1960): 
J. Cejpek: J. M. - jeho knihovnický odkaz (1961); 
J. Mourková: J. M. Popis literární pozůstalosti (LA 
NM 1961); Š. Vlašín: J. M. (Divadelní ústav 1971) + 
J. M. (1972); K. Mahenová: Život s J. M. (1978); Ma- 
henovské marginálie (1979, ed. V. Válek); J. Ram
bousek: J. M. a Českolipsko (1982); sb. Jiří Mahen, 
spolutvůrce pokrokové kulturní politiky (1983, stu
die J. Kudrnáče, L. Kundery, P. Pešty, J. Poláčka, 
Š. Vlašína aj.); V. Vařejková: Pohádky J. M. (1992, 
přeprac. a rozšiř, vyd. 1996); M. Suchomel: Jiné oči 
J. M. (1997, s knihou J. M.: Měsíc). I • ref. Juanův ko
nec: B. S-n, Máj 3,1904/05, s. 615; an. (J. Vodák), Čas 
31. 5.1905; J. Borotínský, Divadelní list Máje 1905, 
s. 207; J. K. (Kopal), Pokroková revue 1905, s. 390 •; 
J. Hilbert: ref. insc. Úspěch, MR 1905/06, sv. 17, 
s. 141; • ref. Plamínky: fs. (F. Sekanina), Zvon 7, 
1906/07, s. 687; A. N. (Novák), Přehled 5, 1906/07, 
s. 772; K. Fiala, MR 1906/07, sv. 19, s. 575; an. (J. Vo
dák), Čas 26.5.1907; S. K. Neumann, Mor. kraj 28.6. 
1907 —» Stati a projevy 2 (1966); Quidam (F. X. Šal- 
da), Volné směry 1907, s. 369 —> KP 6 (1952); J. Ro-
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walski (A.Bačkovský),Lumír 36,1907/08, s. 342 
ref. Podivíni: S. K. N. (Neumann), MS1R 4,1907/08, 
s.237 —> Stati a projevy 3 (1968); O.Theer,Lumír 36, 
1907/08, s. 247; ALAP (A. Procházka), MR 1907/08, 
sv. 20, s. 433; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 15,1907/08, 
s. 461; K. H. Hilar, Pokroková revue 4, 1907/08, 
s. 545; an. (J. Vodák), Čas 9.2.1908; B. B-ová (Bene
šová), Novina 1908, s. 155 •; • ref. Balady: B., Aka
demie 12, 1907/08, s. 476; an. (J. Vodák), Čas 5. 7. 
1908; J. Vrchlický, NL 21.8.1908; F. X. Šalda, Novina 
2, 1908/09, s. 26 —» KP 7 (1953); K. Fiala, MR 
1908/09, sv. 21, s. 163; J. Rowalski (A. Bačkovský), 
Lumír 37,1908/09, s. 265 •; Š. Jež: ref. Theseus, Stu
dentská revue 3,1909/10, s. 118; • ref. Kamarádi svo
body: m. (A. Macek), Akademie 14,1909/10, s. 285; 
B. Polán, Pokroková revue 6,1909/10, s. 388; O. Ši
mek, Novina 3, 1909/10, s. 569; K. Hikl, Přehled 8, 
1909/10, s. 612; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 17, 
1909/10, s. 689; -il. (A. Novák), LidN 12. 2.1910; an. 
(J. Vodák), Čas 27.2. a 6.3.1910; Btš. (J. Bartoš), Nár. 
obzor 1910, č. 14; K. Sezima, Lumír 39,1910/11, s. 25 
-» Krystaly a průsvity (1928) •; • ref. Janošík: K. H. 
Hilar, Divadlo 8, 1909/10, s. 487; A. M. (Macek), 
Akademie 14,1909/10, s. 555; F. X. Šalda, Novina 3, 
1909/10, s. 721 -» KP 8 (1956); V. Dyk, Samostatnost 
19. 7.1910; Borgis (A. Heinrich), LidN 23. 7. 1910;
J. Bartoš, Nár. obzor 1910, č. 40; an. (J. Vodák), Čas 
2.10.1910 (i ref. Theseus); K. (F. V. Krejčí), PL 2.10. 
1910;T. (V.Tille), NL 2.10.1910; V. Švestka, Nár. ob
zor 1910, č. 44; Ant. Veselý, LidN 18. 12. 1910;
K. Čvančara, Osvěta 1910, s. 902; KMČ (K. M. Ča
pek Chod), Zvon 11,1910/11, s. 45; K. K. (Kamínek), 
Lumír 39, 1910/11, s. 41; Bratří Čapkové (J. Čapek, 
K. Čapek), Přehled 9, 1910/11, s. 73 -> K. Čapek: 
O umění a kultuře 1 (1984); J. Karásek, MR 1910/11, 
sv. 23, s. 124 —» Tvůrcové a epigoni (1927); O. Fis- 
cher, Čes. revue 4,1910/11, s. 123; Hký (K. Horký), 
Stopa 1, 1910/11, s. 606; V. Martínek, Novina 5, 
1911/12, s. 410 •; • ref. První deště: J. Schmitt, Novi
na 3,1909/10, s. 538; A. M. (Macek), Rozhled 1910, 
č. 13; T (V. Tille), NL 15. 5. 1910; J. R. M. (Rosen- 
zweig-Moir), Studentská revue 1910, s. 309; -il. 
(A. Novák), LidN 3. 6.1910; M. Rutte, MR 1910/11, 
sv. 23, s. 471; J. Bor. Samostatnost 18.5.1911 •; • ref. 
Mefistofeles: an. (J. Vodák), Čas 13. 11. 1910; St. 
(G. R. Opočenský), Studentská revue 4, 1910/11, 
s. 59 •; F. X. Šalda: Poučné čtení o „vždy uctivém“ 
J. M. (polemika), Novina 4, 1910/11, s. 91 —> KP 8 
(1956); • ref. Díže: an. (J. Vodák), Čas 29.10.1911; 
Ev. (E. Vachek), PL 10.12.1911; J.Thon, Umělecký 
měsíčník 1,1911/12, s. 83; M. (V. Martínek), MS1R 8, 
1911/12, s. 229; E Sekanina, Zvon 12,1911/12, s. 236; 
J. Bartoš, Novina 5,1911/12, s. 253; K. Hikl, Přehled 
10,1911/12, s. 269; F. V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 310 
•; • ref. Dvě povídky: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 19, 
1911/12,s.58 (i ref. Mefistofeles);-pa- (ES.Procház
ka), Zvon 12,1911/12, s. 30; Ant. Veselý, Čes. revue 5, 
1911/12, s. 126 (i ref. Díže); Š. Jež, Novina 5,1911/12, 
s. 251 •; M. Hýsek: J. M., MS1R 10,1913/14, s. 119; • 
ref. Její pohádky: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 21, 

1913/14, s. 562; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 31, 
1913/14, s. 323 •; e ref. insc. Píseň života: J. Vodák, 
Novina 1915, s. 104; O. Fischer, Čes. revue 9,1915/16, 
s. 191; H. Jelínek, Lumír 1916, s. 46; ALAP (A. Pro
cházka), MR 1916, sv. 30, s. 35 •; • ref. Duha: -t., 
Akademie 20, 1915/16, s. 358; jv. (J. Vodák), LidN 
27.8.1916; K. Fiala, MR 1916, sv. 30, s. 282; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 17,1916/17, s. 54; A. N. (Novák), 
Lumír 1917, s. 42 •; • ref. Ulička odvahy: -t., Akade
mie 21,1916/17, s. 182; M. P. (P. Haškovec), Naše do
ba 24, 1916/17, s. 785; Alap (A. Procházka), MR 
1917, sv. 31, s. 191; K. (F. V. Krejčí), PL 23. 5. 1917; 
M. Majerová, Ženský svět 1917, s. 200; F. X. Š. (Šal
da), Kmen 1,1917/18, č. 15 -> KP 10 (1957) •; • ref. 
Tiché srdce: W. (R. Weiner), Venkov 20. 7. 1917: 
Z. Hásková, Ženský svět 1917, s. 267; Š. Jež, MR 
1917/18, sv. 32, s. 37; K. Toman, Čes. revue 11, 
1917/18, s. 59; A. N. (Novák), Lumír 46,1917/18, s. 92; 
F. X. Šalda, Kmen 1,1917/18, č. 20 -> KP 10 (1957); 
B. Bová (Benešová), Lípa 1,1917/18, s. 208; B. P. (Po
lán), Nové Čechy 1918, s. 44 •; • ref. Mrtvé moře: 
H. Jelínek, Lumír 46,1917/18, s. 427; B. Bová (Bene
šová), Lípa 1,1917/18, s. 672; J. H. (Hilbert), Venkov 
22.6.1918; K. (F. V. Krejčí), PL 22.6.1918; jv. (J. Vo
dák), LidN 25. 6. 1918;'J. Krecar, MR 1918, sv. 33, 
s. 239; M. Majerová, Ženský svět 1918, s. 256; J. Bo- 
recký, Osvěta 1918, s. 509; O. Fischer, Cesta 1, 
1918/19, s. 106; J. V. Sedlák, Kmen 2,1918/19, s. 240 •; 
• ref. Nebe, peklo, ráj: K. Engelmúller, Zlatá Praha 
36, 1918/19, s. 191; Delta (E. Konrád), Kmen 2, 
1918/19, s. 374; J. Krecar, MR 1918/19, sv. 34, s. 260; 
Z. Hásková, Lumír 47,1918/20, s. 142; j. k. (J. Kodí- 
ček), Tribuna 8. 2. 1919; jv. (J. Vodák), LidN 11. 2. 
1919; M. Majerová, Ženský svět 1919, s. 57; A. No
vák, Národ 1919, s. 84; E. S. (K. Elgart Sokol), LidN 
8.3.1919; J. Borecký, Osvěta 1919, s. 188; M. Haško
vec, Nové Čechy 1919, s. 209 •; • ref. Píseň života: 
D., Lípa 2,1918/19, s. 590; K. Svoboda, Čes. revue 12, 
1918/19, s. 674 •; O. Fischer: K dramatům J. M., Ces
ta 1, 1918/19, s. 1102 a pokr. K dramatu (1919);
K. Svoboda: ref. Náměsíčný, Čes. revue 13,1919/20, 
s. 544; • ref. Lavička: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 
19, 1918/19, s. 418; M. Novotný, Nové Čechy 1920, 
s. 211; L. Blatný, NO 10.11. 1920 •; • ref. Chroust:
L. Blatný, MS1R 1920, s. 24; E. S. (K. Elgart Sokol), 
LidN 21.2.1920; J. Krecar, MR 1920/21, sv. 36, s. 345; 
-vh- (M. Hýsek), Kmen 4, 1920/21, s. 513; J. Vrba, 
Pramen 1921, s. 556 •; • ref. Před oponou: jv (J. Vo
dák), Jeviště 1920, s. 559; B. P. (Polán), Nové Cechv 
4,1920/21, s. 391; -vh- (M. Hýsek), Kmen 4,1920/21, 
s. 616; E. S. (K. Elgart Sokol), LidN 2L 1. 1921; 
F. Gótz, Niva 1921, s. 20; A. Vyskočil, Čes. revue 
1921, s. 258 •; • ref. Měsíc: J. Krecar, MR 1920/21, 
sv. 36, s. 280; K. H. (Hikl), Naše doba 28, 1920/21, 
s. 463; M. Novotný, Cesta 3, 1920/21, s. 616; fg. 
(F. Gótz), Niva 1921, s. 39; M. P. H. (Pujmanová- 
-Hennerová), Tribuna 6. 3. 1921; Ant. Veselý, Pra
men 1921, s. 185; K. Č. (Čapek), LidN 14.4.1921 -> 
O umění a kultuře 2 (1985); A. Novák, Venkov 19.4. 
1921 (i ref. Před oponou); A. Vyskočil, Čes. revue
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1921, s. 258 •; • ref. Generace: J. Hilbert, Venkov 
18.10. 1921; J. H. (Hora), RP 18.10. 1921; Kazetka 
(K. Z. Klíma), LidN 18.10.1921; K-ček. (J. Kodíček), 
Tribuna 19. 10. 1921; K. Engelmúller, Zlatá Praha 
1921, s. 367; E. Konrád, Čes. revue 1921, s. 446; R. Je
senská, Ženský svět 1921, s. 271; ALAP (A. Pro
cházka), MR 1921/22, sv. 37, s. 20; M. Novotný, Cesta 
4,1921/22, s. 291 •; • ref. O umění Růženy Němco
vé...: J. V. S. (Sedlák), Tribuna 9.12.1921; A. P. (Pro
cházka), MR 1921/22, sv. 37, s. 58; A. Vyskočil, Čes. 
revue 1922, s. 279 •; • ref. Rybářská knížka: A. H. 
(Hartl), Most 1,1921/22, s. 102; A. N. (Novák), LidN 
19. 2.1922; J. V. Sedlák, Tribuna 19.2.1922; K. Sezi- 
ma, Lumír 1922, s. 261 —> Masky a modely (1930); 
A. M. Píša, Proletkult 1,1922/23, s. 190 •; A. Vysko
čil: ref. Kozí bobky..., Čes. revue 1922, s. 357; • ref. 
Scirocco: -vb- (V. Brtník), Topičův sborník 10, 
1922/23, s. 473; -pa- (E S. Procházka), Zvon 23, 
1922/23, s. 642; M. M. (Majerová), RP 28. 2. 1923;
A. N. (Novák), Lumír 1923, s. 377; K. J. Beneš, Lit. lis
ty 1, 1923/24, s. 39 •; V Brtník: ref. Režisérův zápis
ník, Venkov 17. 3.1923; B. Vlček: Roztříštěná ener
gie. Glosy k dílu J. M., Zvon 24,1923/24, s. 444; • ref. 
Hercegovina: J. O. Novotný, Cesta 6,1923/24, s. 618;
B. Václavek, NO 2. 4. 1924 •; • ref. Dezertér: A. Č. 
(Černík), Rovnost 13.1. 1924; J. H. (Hilbert), Ven
kov 2.10.1924; Kazetka (K. Z. Klíma), LidN 2.10. 
1924; Klo. (J. K. Fragner), NO 2.10.1924; M. Maje
rová, RP 2.10.1924; nv (Ant. Veselý), PL 2.10.1924; 
D. Raisová, Ženský svět 1924, s. 271; H. Jelínek, Lu
mír 1924, s. 440; ALAP (A. Procházka), MR 1924/25, 
sv. 40, s. 23; -jef- (J. Fučík), Pramen 5,1924/25, s. 140

Divadelní kritiky (1956); E. Konrád, Cesta 7, 
1924/25, s. 98 •; • ref. Knížka o čtení praktickém: jv. 
(J. Vodák), Čes. slovo 9. 3. 1924; V Brtník, Venkov
9. 8. 1924; J. O. Novotný, Cesta 7, 1924/25, s. 221; 
P. Fraenkl, Host 4, 1924/25, s. 221 •; Ant. Veselý in 
Listy autorům (1924); • ref. Kniha o českém charak
teru: P. Fraenkl, Host 4,1924/25, s. 221; F. Gótz, NO 
22. 2. 1925; Dom. P. (Pecka), Archa 1925, s. 128; 
B. Václavek, RP 10. 5.1925; V. Brtník, Venkov 20.5. 
1925; -och- (F. S. Procházka), Zvon 26,1925/26, s. 15 
•; • ref. Husa na provázku: B. V (Václavek), Pásmo 
2, 1925/26, s. 31; A. C. Nor, Host 5, 1925/26, s. 125; 
J. Fučík, Tvorba 1, 1925/26, s. 148; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 26,1925/26, s. 218; V. Brtník, Venkov 7.1.1926; 
V Nezval, Čes. filmový svět 1926, č. 1 -» Manifesty, 
eseje a kritické projevy z poetismu (1967); an. 
(M. Novotný), Kulturní zpravodaj 3,1926/27, s. 7 •; 
J. L. Fischer: Proti „kulturnímu optimjsmu“, Var 5, 
1927/28, s. 47 • ref. insc. Trosečníci: O. Š. M. (Štorch- 
-Marien), RA 3, 1927/28, s. 125; M. M. (Majerová), 
RP 28. 1. 1928; AMR (A. M. Píša), PL 28. 1. 1928; 
M. Pujmanová, Tribuna 28.1.1928 •; • ref. Praha - 
Brno - Bratislava: an., Divadlo 2,1927/28, č. 8; E. S. 
(K. Elgart Sokol), LidN 27. 4. 1928; Hrč. (J. Horá
ček), Venkov 29. 4. 1928; J. B. Svrček, Tribuna 4. 5. 
1928 •; V. Nezval in J. M.: Básně (1928) -» Manifes
ty, eseje a kritické projevy z poetismu (1967); • ref. 
Básně: Chr., Panoráma 1928, s. 53; G. (F Gótz), NO

10. 6. 1928; A. N. (Novák), LidN 24. 6. 1928; -a. 
(J. Hora), LitN 1928, č. 12; AMR (A. M. Píša), PL 9. 
9.1928; B. Fučík, Host 8,1928/29, s. 43; B. V. (Václa
vek), ReD 2, 1928/29, s. 130; F. Kovárna, Signál 1, 
1928/29, s. 274 •; • ref. insc. Nasreddin: schz 
(K. Schulz), LidN 4.11.1928; Hrč. (J. Horáček), Ven
kov 6.11.1928; J. B. Svrček, Tribuna 8.11.1928; Č. Je
řábek, RA 4,1928/29, s. 93 •; • ref. Nejlepší dobro
družství: -rna (F. Kovárna), Host 8,1928/29, s. 221; S. 
(J. Sekera), Stan 1929, s. 92; G. (F Gótz), NO 23. 6. 
1929; ax. (E. Vachek), PL 11.8.1929; A. N. (Novák), 
LidN 18.8.1929; B. V. (Václavek), Tvorba 1929, sv. 2, 
s. 254; M. Novotný, Panoráma 7,1929/30, s. 9; K. Se- 
zima, Lumír 56, 1929/30, s. 257; A. M. Píša, Sever 
a Východ 1930, s. 33 Dvacátá léta (1969); J. Ma
touš, Nové Čechy 13,1930/31, s. 83 •; K.Titz in J. M.: 
Balady (1929); an.: ref. insc. Selská rebelie, Venkov 
31.5.1930; F. Halas: M. ve všech situacích, Panoráma 
1931, s. 90 -> Imagena (1971); F. Gótz in Básnický 
dnešek (1931); P. Fraenkl: M. lyrik, Index 1932, 
s. 101; Co byste chtěl říci M. k padesátce (F. Mareš, 
F. Trávníček, A. Trýb aj.), Svoboda (Brno) 11. 12. 
1932; J.Tráger: Dramatik vzdoru a vzpoury, Nár. di
vadlo 10, 1932/33, č. 8; • ref. Rodina 1933 (O ma
minku): P. Fraenkl, Divadelní list 8,1932/33, s. 388; 
B. V. (Václavek), Index 1933, s. 42 •; • ref. insc. 
Clown Čokoláda: AMB. (Brousil), Venkov 13. 12. 
1933; jtg. (J. Tráger), Čin 1933, s. 550; (J. J.) Paulík, 
RA 9, 1933/34, s. 66; J. V. (Vodák), Naše doba 41, 
1933/34, s. 241; V. Nezval, Divadelní list 9,1933/34, 
s. 530 —> Manifesty, eseje a kritické projevy z let 
1931-1941 (1974); J. L. F. (Fischer) a B. V. (Václa
vek), oba Index 1934, s. 28 •; • ref. Kapitola o před
válečné generaci: B. Václavek, Panoráma 1933, 
s. 158; J. V. Sedlák, Venkov 2. 3. 1934; G. (F. Gótz), 
NO 18. 3. 1934; A. Pražák, Naše věda 1934, s. 174; 
AMR (A. M. Píša), PL 10.8.1934; m. b. (B. Mencák), 
Čin 1934, s. 307 •; • ref. Rodina 1933 (Vyzkoušení 
přátelé): H. Jelínek, Lumír 60, 1933/34, s. 284; J. V. 
(Vodák), Naše doba 41,1933/34, s. 366; G. (F Gótz), 
Nár. divadlo 11,1933/34, č. 9 a 11; (J. J.) Paulík, RA 
9,1933/34, s. 99; J. L. F. (Fischer), Index 1934. s. 15; Č. 
J. (Jeřábek), LidN 28.1.1934; J. K. (Krejčí), Nár. po
litika 30. 1. 1934; J. B. S. (Svrček), Čes. slovo 30. 1. 
1934; P. Fr. (Fraenkl), NO 31.1.1934; Ot. F. (Fischer), 
LidN 25. 2. 1934 (i ref. O maminku); J. H. (Hil
bert), Venkov 28. 2.1934; J. Tráger, Panoráma 1934, 
s. 41 (i ref. O maminku) •; • ref. Požár Tater: B. Sla
vík, Lumír 60, 1933/34, s. 288; A. N. (Novák), LidN 
18.3.1934; B. V. (Václavek), Index 1934, s. 32; J. Sei
fert, Panoráma 1934, s. 77; AMP (A. M. Píša), PL 10. 
8.1934; A. Černík, Čin 1934, s. 730 •; • ref. Rozlou
čení s jihem: J. Seifert, Panoráma 1934, s. 101; G. 
(F. Gótz), NO 6.12.1934; P. Eisner, LitN 7,1934/35, 
č. 6; AMP (A. M. Píša), PL 27.1.1935; A. N. (Novák), 
LidN 28.1.1935; B. V. (Václavek), Index 1935, s. 20; 
B. Slavík, Lumír 62,1935/36, s. 166 •; V. Vančura: ref. 
Mezi dvěma bouřkami, Panoráma 1938, s. 75; • nek
rology: -btk- (V. Brtník), Zvon 39,1938/39, s. 559; A. 
M. Brousil a J. Knap, oba Venkov 24. 5. 1939; V. H.
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Jarka, NL 24. 5. 1939; M. (V. Martínek), Moravsko
slezský deník 24. 5. 1939; E. Schmidt-Bass a A. N. 
(Novák), LidN 24. 5.1939; s. (E Sekanina), Nár. po- 
litíka 24.5.1939; jv (J. Vodák), Čes. slovo 24.5.1939; 
bv (B. Václavek), Mor. večerník 28. 5.1939 —» Lite
rární studie a podobizny (1962); J. Hch. (Dolanský), 
Dělnická osvěta 1939, s. 71; J. Zatloukal, Kolo 1939, 
s.77; V. Černý, KM 1939,s.228 —> Tvorba a osobnost 
1 (1992); F. Halas, Divadlo 1939, s. 199 -» Imagena 
(1971); V. Jiřikovský, Divadelní list 1939, s. 447 •; 
Mahenovo číslo, Index 1939, č. 4-5 (články a vzpo
mínky J. Bezdíčka, J. Kubíčka, J. Šnobra, J. Taufera, 
J.Trágera, B. Václavka aj.); L. Řezníček: M. a tvůrčí 
čtení, Časopis čes. knihovníků 1939, s. 50; J. Marcha 
in Z okna pokojného domu (1940); • ref. insc. V pas
ti: pí (E Píšek), LidN 15.10.1940; A. K. (Klimeš), Di
vadelní list 16,1940/41, s. 39 •; F. Halas: M. lyrika, 
Panoráma 1941, s. 34 -» Imagena (1971); E Gótz: 
J. M., sb. České umění dramatické 1 (1941); R. Hrd
lička: M. spolupráce s osvětovými časopisy na Mora
vě, Časopis čes. knihovníků 1942, s. 45; J. Lada in 
Kronika mého života (1942); bs (B. Slavík): Nad dí
lem J. M., LidN 12.12.1942; R. Hrdlička: O pohád
kách v díle J. M., Úhor 1943, s. 81; K. Polák: ref. Má
chova poezie, Naše věda 1943, s. 162; L. Řezníček: 
M. starostlivý (knihovník), Čes. osvěta 1946, s. 62 
a pokr.; • ref. insc. Mezi dvěma bouřkami: B. Bře- 
zovský, NO 22. 8.1946; L. Fikar, Mladá fronta 22. 8. 
1946; Kd (E. Konrád), Svob. noviny 22. 8. 1946 •; 
E Pražák in Paměti českých spisovatelů z dětství 
(1946); B. Václavek in Deset týdnů (1946); J. Lin
hart: Deset let bez M., LidN 22.5.1949; J. Hrabák in 
J. M.: Nejlepší dobrodružství (1950) -> Šest studií 
o nové české literatuře (1961); J. Kopecký in J. M.: 
Janošík (1952); J. Hrabák in Dílo J. M. 1-6 
(1953-56); E. Vachek: J. M., HD 1954, s. 205; V Justl: 
Dramatik J. M., Divadlo 1954, s. 433; O. Mrkvička: 
J. M., LitN 1955, č. 38; K. Bundálek in J. M.: Chroust 
(1955); B. Dohnal in J. M.: Za nocí nejtmavších... 
(1955); V. Justl in J. M.: Rybářská knížka (1956); 
Státní divadlo Brno 1957, č. 5-6 (k 75. výr. M. naro
zení, K. Bundálek, J. Hek, E Kosek, Š. Vlašín, J. Žan- 
tovský aj.); F. Halas: Za J. M. (přednáška z 1947), 
HD 1957, s. 554 -» Imagena (1971); Š. Vlašín: Co M. 
nedopsal... (torza dramat), HD 1957, s. 558; J. Stude
ný in J. M.: Lyrika (Dílo J. M. 7, 1958); K. Palaš 
a V Válek in J. M.: Divadelní hry 3 (Dílo J. M. 8, 
1959); -jb- (J. Brabec): J. M., LitN 1959, č. 8; J. Svo
boda: M. a Nezval, HD 1959, s. 215; V. Nezval in 
Z mého života (1959); A. Dvořák in J. M.: Husa na 
provázku (1959); J. Hájek: „Mezigenerace“ J. M., sb. 
Brno v minulosti a dnes 1 (1959); R. Pytlík: M. vývoj 
k dramatu Janošík, SLit 1961, s. 49; V Justl in J. M.: 
Za oponou umění a života (1961); J. Hek^Maheno- 
vo donkichotství, alm. Dokořán 1 (1961); Č. Jeřábek 
in V paměti a v srdci (1961); K. Bundálek: J. M. o he
rectví, Sborník JAMU 3 (1961) + Léta M. brněnské 
dramaturgie, sb. Brno v minulosti a dnes 3 (1961) —> 
Kapitoly z brněnské dramaturgie (1967); J. Hájek: 
M. projevy o problémech literatury a umění, Časo

pis Mor. muzea 1962, s. 189; -vf- (V. Forst): 80 let 
J. M.,Tvorba 1962, s. 1194; V. Justl: J. M. a popřevra- 
tová generace básnická, Plamen 1964, č. 5; Š. Vlašín: 
J. M. v Indexu a před Indexem, Václavkova Olo
mouc 1966 (1967); J. Hek, Š. Vlašín in J. M.: Pryč s di
vadelní idylou (1967); O. Sus: Umahenovavší se... 
(o čas. Meandr), Index 1968, č. 10; L. Kundera in 
J. M.: Měsíc (1968); E Buriánek in Generace buřičů 
(1968); F. Vodička: Český literární mýtus na Sloven
sku, Orientace 1969, s. 1; J. L. Fischer: J. M., Index 
1969, č. 5; J. Hrabák in J. M.: Dívka a vosa (1974) —> 
Život s literaturou (1982); L. Tomek in Za slova tiše 
nahlédni (1980); P. Taussig: Jeden a půl filmu J. M., 
Film a doba 1981, s. 557; • k 100. výr. narození: 
Š. Vlašín, ČLit 1982, s. 252; J. Hrabák, F. Kožík 
a J. Uher, Lit. měsíčník 1982, č. 10; L. Vacina, Čtenář 
1982, s. 371; L. Kundera, Brněnský večerník 10. 12. 
1982; F. Cinger, RP 11.12.1982 •; P. Koukal in Tru
bači revolt (1984); J. Uher in Argonauti z Moravy 
(1987); Š. Vlašín: Milovník a znalec přírody J. M., sb. 
Přírodní tematika v literatuře (Brno - Kroměříž 
1987); J. Mourková in Buřiči a občané (1988); I. Víz- 
dalová: Prozaický typ J. M., Lit. měsíčník 1988, č. 9; 
J. Hek: J. M. a česká literární historiografie, Václav
kova Olomouc 1987 (1989); J. Sedlák: M. a literatura 
pro děti a mládež, ZM 1989, s. 289; zp (Z. Pešat) in 
Slovník básnických knih (1990, Plamínky); J. Hek: 
J. M. 1992, Duha 1992, č. 4; J. Sedlák: M. knihovník, 
Duha 1992, č. 4; J. Pernes in Svět Lidových novin 
1893-1993 (1993, s. 37); D. Moldanová in Studie 
o české próze na přelomu století (1993); J. Sedlák: 
M. divadelník a knihovník, Duha 1994, č. 2 + M. 
opravy Balad, SPFF Brno, ř. D, 1994; L. Kundera: 
Poznámka (k Lavičce), Milíř 1994, č. 2; J. Sedlák: M. 
humorně, Milíř 1995, č. 3; V. Justl: Trocha poezie ni
koho nezabije 38, 39, Divadelní noviny 1995, č. 10 
a 11; L. Kundera: Napřed vyklidit u sebe! (glosa ke 
korespondenci Halas - M.), Právo 29.5.1997.

5 v, Im

Máhrisches Magazín
viz in Josef Vratislav Monse

Bohumil Mach

* 17.9.1916 Javorník u Kašperských Hor
† 16.4.1989 Praha

Lyrický básník.

Narodil se v osadě Tejmlov jako syn zedníka, 
obecnou školu vychodil v Javorníku a měšťan
skou školu 1930 ve Stachách. 1933 se vyučil la
kýrníkem a malířem písma v Kyjích u Prahy,
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1934-37 pracoval jako dělník u různých firem, 
po absolvování vojenské prezenční služby byl 
1939-44 v chemické továrně v Praze dělníkem, 
pak skladníkem a po vystudování obchodní 
akademie Ústřední školy dělnické účetním. 
Do 1947 působil jako spisovatel z povolání 
a externí lektor různých nakladatelství, do 
1949 byl tajemníkem Spolku čes. beletristů 
Máj, pak šéfredaktorem deníku Průboj v Ústí 
n. Lab. a 1951-61 redaktorem Zeměd. novin. 
1962-63 interně dokončil předtím externí stu
dium na Vysoké škole stranické-Institutu spo
lečenských věd při ÚV KSČ. 1963 se stal 
redaktorem Vydavatelství min. zemědělství 
a 1965 šéfredaktorem týdeníku Socialistické 
zemědělství; 1968-70 byl ředitelem odboru na 
Čes. úřadě pro tisk a informace, pak až do 1980 
redaktorem deníku Práce.

Svou lásku k Šumavě vyjádřil M. básní Měsí
cem zažehnutá, založené na kaleidoskopickém 
popisu toulek rodným krajem, obdobně v jed
notlivých pohledech zachytil České Budějovi
ce s jejich rozmanitou atmosférou {Spící 
město). V milostných verších a v pokusech 
o reflexivní poezii, inspirovaných osobou K. H. 
Máchy, poetizoval útržkovitě naznačené scény 
a situace z jeho života {Prška snění). Patos 
vlastenecké poezie rozvíjel M. v hořce, toužeb
ně či bojovně laděných epizodách zachycují
cích období od Mnichova po osvobození {Záře 
v temnotách). - Je autorem tří rozhlasových 
her a spoluautorem loutkové hry.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bohumil Javor, Jiří Stach, 
Michail Tcjmlov; Ach, -ach-, BM, bm, -bm, -bm-, il, 
m, ma. I PŘÍSPĚVKY in: Básnický almanach 1958 
(1959); kal. Blahoslav (1945); sb. 2. celostátní sjezd 
JZD (1955); Českosl. novinář; sb. Český věnec Luži
ci (1946); sb. Čeští spisovatelé a veřejnost o junáctví 
(1947); sb. Festival Malostranské besedy (1945); 
Lid. demokracie; Lid. revue; Lid. noviny ; Jihočes. li
dový kalendář 1960 (Čes. Budějovice 1959); Jiskra 
(Jihlava); sb. Jižní Morava svému pěvci (Znojmo 
1958); Kalendář jihočes. jednoty (Ces. Budějovice 
1945); sb. Národní umělec V. Nezval 1900-1960 
(Znojmo 1960); Nový hlas; Obrana lidu; sb. Písně ze 
tmy (1945); sb. Polní květy (Liberec 1958); Práce (od 
1970); Průboj (Ústí n. Lab.); Rudé právo; Socialistic
ké zemědělství; Stráž míru; Svět práce; Škola a kul
tura; Tvorba; Zeměd. noviny (1954 cyklus BB Verše 
psané do větru); sb. Z mělnické skály (Mělník 1963). 
■ KNIŽNĚ. Poezie: Stříbrná jezera (BB 1942); 
Hvězdy v slzách (BB 1942); Hořké květy (BB 1943); 
Hotel Stella (B 1943); Měsícem zažehnutá (B 1943); 
Prška snění (BB 1943); Políbení (BB 1944); Setkání 
(B 1945); Zář v temnotách (BB b. d., 1946); Petr Ka- 

livoda (B 1947); Spící město (BB 1947); Země za 
Dunajem (BB 1955); Petr Bezruč 90 (BB 1957). I 
SCÉNICKY. Hra: Paní z Karlštejna (1946, s V. Kad
lecem). I REDIGOVAL knižnici: Jaro (Studentská 
knihtiskárna, 1947). I

LITERATURA: vbk (V. Běhounek): ref. Stříbrná 
jezera, Nár. práce 16. 6. 1942; • ref. Prška snění: 
V Kolár, LidN 3. 4.1944; J. Morák, Řád 1944, s. 322 
•; • ref. Zář v temnotách: B. Polán, KM 1946, s. 25; 
ok. (O. Kryštofek), Mladá fronta 3. 1. 1946 •; jfm 
(J. F. Mólzer): ref. Spící město, Škola a kultura 1947, 
s. 198; M. S. (Schulz): ref. Verše psané do větru, LitN 
1954, č.2.

pb

Josef Mach
* 5.2.1883 Loučen u Nymburka
† 8.11.1951 Praha

Básník a prozaik, publicista; od ironického, krajně 
oproštěného traktování současnosti, charakteristic
kého pro jeho příslušnost k předválečné bohémě, 
přešel v čase podpory osvobozeneckých snah k vlas
teneckým proklamacím, nadále však tíhl k humoru, 
parodii a anekdotě; překladatel z americké, německé 
a italské literatury.

Podepisoval se i J. S. Mach. - Pocházel z rodiny 
zahradníka v zámeckém parku v Loučeni. 
O první literární práce se pokusil na obecné 
škole, uvědoměle začal psát na gymnáziu v Ml. 
Boleslavi (1894-99), kde se spolužáky - mj. 
F. Gellnerem - vydával studentské časopisy. 
Gymnázium dokončil v Truhlářské ul. v Praze 
(mat. 1902); zde se účastnil literárního života 
nejmladší generace, spolu s F. Gellnerem, 
R. Haškem a dalšími vydával literární Letáky. 
1902 se podílel na vzniku sdružení mladé gene
race Syrinx, jehož orgánem se stal 2. roč. časo
pisu Moderní život. Od 1902 studoval češtinu 
a němčinu na filoz. fakultě v Praze; po roce 
vojenské služby v Tridentu a po dalším roce 
studia na univerzitě v Innsbrucku se vrátil do 
Prahy, studium však nedokončil. 1909-10 spo
lupracoval s kabaretem Červená sedma 
a 1911—12 se účastnil založení a akcí Haškovy 
Strany mírného pokroku v mezích zákona. 
V polovině 1912 odjel do Ameriky; prvních se
dm let strávil v Čhicagu, dalšího půl roku 
v New Yorku a od 1920 žil ve Washingtonu. Ve 
Spojených státech krátce působil jako učitel na 
českých školách, jako tovární úředník, delší
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dobu jako redaktor a ilustrátor českých novin 
v Chicagu a New Yorku. Za války se angažoval 
v českém protirakouském hnutí v USA. Po 
vzniku ČSR byl ve Washingtonu ředitelem tis
kové služby českosl. vyslanectví a pak od 1922 
působil v téže funkci na českosl. vyslanectví 
v Římě. 1927 se vrátil do ČSR a pracoval na 
min. zahraničí v Praze. Zde žil i po odchodu do 
výslužby až do své smrti.

Pro tvorbu M. je charakteristické zakotvení 
ve skutečnosti a autopsii, persiflující i sebeiro- 
nický tón, tematická nesložitost a formální 
oproštěnost. Po gymnaziální dekadentní epizo
dě (báseň Vrak) se M. obrátil proti typu sym- 
bolistně-dekadentní poezie a pod vlivem Hei- 
novým, Macharovým i Gellnerovým vytvářel 
prozaizující, cynicky se tvářící a banalizující 
verše, pro něž se inspiroval všedním životem, 
odporem k entuziasmu i vlastními, zejména 
erotickými zážitky, a jejichž častými výrazový
mi prostředky byly parodie, parafráze lidových 
popěvků a vyhrocená pointa. Jeho skeptický 
racionalismus nebyl však tak důsledný a tragic
ky vyhrocený jako Gellnerův, nadlehčoval a vy
važoval jej humor i idyličnost. Takto se M. 
představil ve své první básnické sbírce Robin
son Krusoe, která v rámci autobiografických 
motivů přinesla též reminiscenci anarchistické- 
ho horlení bohémské mládeže a vyslovila iro
nickou distanci k bývalým iluzím básníka i jeho 
druhů (báseň Anarchisti). V M. díle psaném 
v Americe z počátku převážila kontinuita s dří
vější tvorbou. Básnická sbírka Na obou polo
koulích pokračovala v dosavadních motivech 
i formálních postupech, groteskní humor při
nesly prózy Tri mrtvoly ve sklepě a jiné. M. poz
dější literární tvorba stejně jako jeho fejetonis- 
tika plnila však z největší části funkci agitační 
a žurnalistickou, nej častěji postihovala satiric
kou i humorně laděnou kritikou extrémy 
a kontrasty „amerikanismu“ a nešvary krajan
ského hnutí. Za 1. světové války se stal M. jed
ním z prvních básníků národněosvobozenecké- 
ho odboje. Svou rozsáhlou válečnou poezii, 
kterou později ve výběru představil svazkem 
Americké verše z doby válečné, založil na 
patriotickém moralismu a rétorickém patosu. 
Po návratu do vlasti M. už nenavázal ztracenou 
souvislost s literárním vývojem. Jeho tvorba se 
ustálila na příležitostném causeristickém ver
šování, vzpomínkové a humorné fejetonistice 
(autobiografická próza Života běh) a literární 
parodii (Jaro v české poezii). Hlavní oblastí je

ho literární činnosti ve 30. a 40. letech bylo pře- 
kladatelství, zejména ze soudobé americké hu
moristické prózy (povídky O’Henryho, prózy 
R. Bradforda vycházející z černošského folkló
ru v USA a z jižanského dialektu). Pořádal též 
soubory zábavných příběhů a anekdot.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bedřich Borovička, Bo
humil Švarc (Kopřivy 1911), Bohuslav Švarc, Dr. 
Genserich. Fernet Branca, F. Ledecký, Jan Zachrta- 
dán (V boj), Jaroslav Mcelský (Besídka malých), 
K. J. Ledecký, Viktor Klement (Švanda dudák aj.j; 
-ach- (Kopřivy 1911), J. M., -r-. I PŘÍSPĚVKY in: 
Almanach Kmene (1932)j Besedy Času (1912); Be
sídka malých (1895); Čechoslovák (New York 
1920); Čin (1930-31); Denní hlasatel (Chicago 
1913); Dobrý den (1928-29); Duch času (Chicago); 
Humorist, listy; Jednou za čas (Chicago 1918—19); 
Kalendář českožidovský; Karikatury; Kopřivy; Le
táky literární, pokr. Letáky (1902); Letáky; Lid. no
viny (1912, 1921, 1924-38, řada překl., zejména ve 
30. letech); Lit. noviny; Lit. noviny (1950); Lumír 
(1931); sb. Mahenovi (1933); Máj (1908-09); Margi
nálie (1945); Moderní revue (1899); Moderní život 
(1902-03); Nár. obzor (1907); Nár. osvobození 
(1928-30,1933); Naše pohraničí (1928-30); Neruda 
(1906); Nový kult; Panoráma (1935-37); Pestrý tý
den (1927-28); Právo lidu (1912, 1931); Rivista de 
letteratura Slavě (Řím 1926, překl. Vrchlického bás
ní do italštiny); Rozhledy (1934); Rozpravy Aventi- 
na (1925-26); Rudé květy (1908—09); Rudé právo 
(1937-38); Slávie (Chicago 1916-18); Sobota (1930); 
Špravedlnost (Chicago 1912-13); Studentský alma
nach; Světozor (1929-32); Svornost (Chicago 
1913-16); Šibeničky (1906-07); Šotek (Chicago); 
Švanda dudák; Tvorba (1933); sb. U vrbiček (1934); 
V boj (Chicago, od 1916); Večery (1912); Volné smě
ry (1897, B Vrak); sb. Zborov 1917-1937 (1937). ■ 
KNIŽNĚ. Beletrie: Robinson Krusoe (BB b. d., 
1909, rozšiř, vyd. 1912); Na obou polokoulích (BB, 
Chicago 1918);Tři mrtvoly ve sklepě a jiné (PP, Chi
cago 1919); Americké verše z doby válečné (BB 
1924); Plavba do Ameriky 1912 (B 1930); Života 
běh (autobiografická P, 1933); Jaro v české poezii 
(B 1937); - posmrtně: J. Hašek a druzí: Větrný mly
nář a jeho dcera (DD 1976, ed. R. Pytlík, M. Laiske; 
autorská spoluúčast na hrách Pevnost, Hora olivet
ská aneb Výprava Čechů v Jeruzalémě, Mona Lisa, 
Agadir, vše prem. asi 1911). - Překlady: H. Heine: 
Florencké noci, Listy z Helgolandu (1910); B. Celli- 
ni: Vlastní životopis (1930, s A. Felixem); C. Van 
Vechten: Černošské nebe (1930); B. Tráven: Česáči 
bavlny (1931) + Kára (1931); J. Fabricius: Dívka 
v modrém klobouku ( 1933); W. W. Jacobs: Láska 
v přístavním městě (1933); J. Lederer:Tři dny lásky 
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ní a švindlování v Americe (1939) + Ze země hvězd, 
pruhů a dobrodruhů (1940); R. Bradford: Černošský
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Pán Bůh a páni Izraeliti (1937) + Starej zákon a pro
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jho

Karel Hynek Mácha
*16.11.1810 Praha
† 6.11.1836 Litoměřice

Básník a prozaik, nejvýznamnější představitel ro
mantismu v české literatuře, autor lyrickoepické 
básnické povídky Máj. Jeho básně a emotivně ladě
né prózy, dramatické zlomky i deníkové texty, vrace
jící se k tragickému pocitu konečnosti života každé
ho jedince, vyjadřují prostřednictvím sugestivních 
poetických obrazů s výrazně symbolickým přesahem 
rozpornou vnitřní situaci člověka vyrovnávajícího se 
na přelomu historických epoch se ztrátou dosavad
ních duchovních jistot.

Pokřtěn Ignác, jméno si později počeštil na 
Hynek a připojil k němu jméno Karel. - Otec 
původem ze Sedlčanska (Krásná Hora, Nešeti- 
ce, rod doložen od 16. století) byl vyučen mly
nářem a pracoval v různých pražských mlý
nech, matka byla dcerou varhaníka u Sv. 
Mikuláše na Malé Straně a v rodinných vzta
zích představovala element citový s vyvinutým 
smyslem pro hudbu. V důsledku finančního 
krachu 1811 byli rodiče nuceni (1824) opustit 
rodný M. dům na Malé Straně (Újezd čp. 400) 
a stěhovat se do stále chudších čtvrtí, nakonec 
do okolí Anežského kláštera. Patrně 1826 se 
usadili na Dobytčím trhu (Karlovo nám.), kde 
si otec zřídil krupařský krámek. M. chodil od 
1816 do farní školy u Sv. Petra a 1821-24 do 
hlavní školy u piaristů v Panské ul. (spolužák
K. V. Zap, pozdější národopisec, zeměpisec 
a archeolog), 1824-30 studoval na piaristickém 
gymnáziu na Příkopech; v této době začal psát 
první verše (německy i česky) a zajímat se o li
teraturu (vedle dobrodružných rytířských ro-
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mánů A. Radcliffové a Ch. H. Spiesse četba 
Goetha, Hájkovy Kroniky, Macháčkova Kra- 
sořečníka aj.). Prázdnin využíval k výletům na 
venkov, především k otcovým příbuzným na 
Sedlčansku (strýc V. Bárta z Nešetic se stal 
předlohou pro postavu vojenského vysloužilce 
v románu Cikáni). Od výletu na zříceninu hra
du Zvěřinec u Prčic (1829) se datuje M. zájem 
o hradní ruiny, doložený pak i mnoha kresba
mi („hrady spatřené“). 1830-32 studoval 
M. tzv. filozofii na pražské univerzitě; z před
nášejících ho zaujal estetik A. Můller a logik 
J. Lichtenfels, se spolužáky K. Sabinou a J. Ma
lým navštěvoval též české nedělní přednášky
J. Jungmanna (na jedné z nich byla předčítána 
M. báseň Svatý Ivan). 1832, kdy začal studovat 
práva, byl M. již výraznou postavou mezi praž
skou vlasteneckou a literární mládeží; k jeho 
blízkým přátelům patřili především předčasně 
zemřelý J. Beneš (1809-1834), vzdělaný znalec 
literatury a filozofie, důvěrníkem v osobních 
záležitostech se stal E. Hindi (1811-1891), po 
celý život opatřující část M. rukopisné pozů
stalosti, k přátelskému kruhu patřil i mladší
K. Sabina, po M. smrti vykladač, vydavatel 
a obhájce jeho díla. Za právnických studií pů
sobil M. 1834-35 jako herec Tylovy ochotnické 
družiny v Kajetánském domě na Malé Straně; 
už předtím vystupoval na jevišti za svých cest 
po venkově, 1832 v Benešově (zde se seznámil 
s dcerou lesníka Marinkou Stichovou, o kterou 
se marně ucházel) a 1833 v Žebráku. 1834 po
znal v Tylově skupině dceru knihaře Eleonoru 
(Lori) Somkovou (1817-1891), která se stala 
jeho milenkou. V této době M. intenzivně sle
doval evropskou literaturu, z níž si pořizoval 
výpisky do svých zápisníků (E. G. Bulwer-Lyt- 
ton, G. G. Byron, L. H. Hólty, W. Irving, F. G. 
Klopstock, F. Matthisson, A. Mickiewicz, No- 
valis, W. Scott, J. Slowacki aj.); značný zájem 
o polské autory vzbudilo povstání ve Varšavě 
1830, které ovlivnilo i radikalizaci M. společen
ského a národního cítění. 1833 podnikl M. ces
tu do Krkonoš, spojenou s návštěvou nemoc
ného přítele Beneše v Radimi na Jičínsku 
(vracel se přes Čes. ráj, Dvůr Král., Kunětickou 
horu a Pardubice), 1834 se s přítelem A. Stro- 
bachem vypravil pěšky přes Linec, Innsbruck 
a Brennerský průsmyk do Benátek, odtud do 
Terstu a přes Lublaň (setkání s básníkem 
F. Prešerenem), Štýrský Hradec a Vídeň zpět. 
Intimní, zčásti šifrovaný deník z 1835 (rozluš
těn v 80. letech 19. stol. J. Arbesem, ale cele 

publikován až po sto letech) svědčí o M. inten
zivním erotickém životě, v němž se mísila by
tostná smyslnost s literárně stylizovanou pó
zou romantické vášně. V srpnu 1836 M. 
dostudoval a koncem září t. r. nastoupil jako 
advokátní praktikant do kanceláře J. F. Durase 
v Litoměřicích, aby existenčně zajistil budoucí 
rodinu (Lori byla těhotná, syn Ludvík * 1. 10. 
1836, † 5. 8.1837); ubytoval se u ševče a vinár- 
níka F. Lorence v ulici na Jánských schodech. 
Patrně v důsledku přepínání fyzických i dušev
ních sil a neuspořádané stravy cítil už od polo
viny října známky onemocnění, ale ještě 23.10. 
pomáhal hasit požár stodol na pokraji města. 
Zemřel po krátkém a prudkém náporu nemo
ci v noci na 6. listopad; za příčinu smrti byla 
označena cholerina. V den plánované svatby 
(8.11.) byl v Litoměřicích pohřben. - Na pod
zim 1938 byly jeho ostatky exhumovány a pře
vezeny z okupovaných Litoměřic do Prahy; 
7. 5.1939 byly slavnostním aktem uloženy do 
hrobu na Vyšehradském hřbitově.

M. dílo se zachovalo v torzovité podobě. Za 
jeho života vyšly časopisecky (Květy, Večerní 
vyražení, Krok, Jindy a nyní) některé lyrické 
básně a prózy, knižně pak jen (a to vlastním 
nákladem) lyrickoepická báseň Máj; ostatní 
práce včetně plánů, variant a fragmentů (náčrt 
vícesvazkového románového cyklu Kat, dra
matické zlomky Bratrovrah, Bratři, Boleslav, 
Král Fridrich) se zachovaly částečně v M. ru
kopisech nebo jen v cizích opisech (Cikáni). 
První posmrtné vydání spisů připravené 
M. bratrem Michalem a K. Sabinou zůstalo 
u prvního svazku a stejně jako následující vy
dání Kobrovo bylo pro četné redakční úpravy 
a opisovačské nepřesnosti textově velmi ne
spolehlivé. Kritické vydání M. díla se proto sta
lo závažným textologickým problémem, při je
hož řešení došlo v posledních čtyřiceti letech 
k řadě polemik. - M. literární počátky spadají 
do přelomu 20. a 30. let 19. století, kdy začal 
psát jak česky, tak německy (německé básně se 
v jeho tvorbě objevovaly i později, ještě sou
časně s významnými pracemi českými); první 
otištěnou básní byla legenda Svatý Ivan o po
sledních chvílích poustevníka - postavy patřící 
k motivickému repertoáru sentimentalistické- 
ho básnictví, která měla protějšek v M. starší 
německé básni Der Eremit. M. rané básnické 
projevy mají elegický ráz a řadou svých rysů 
souvisejí s preromantickými tendencemi v čes
ké poezii 20. let (elegický vyznívají i básně vlas-
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teneckého obsahu, vyslovující hluboký smutek 
nad zašlou slávou Čech). Vycházely v podstatě 
z idealistického a náboženského pojetí světa, 
v jehož duchu představovaly život na zemi ja
ko odlesk nadpozemské skutečnosti, jež je 
předmětem básníkovy marné touhy (Krale- 
víč), a poezii jako ideální úsilí proniknout k ab
solutnímu „vzoru krásy“ (Vzor krásy). Opěvá- 
ním zmařené lásky (Abelard Heloise) 
i vyjádřením pocitu bolné zádumčivosti a osa
mělosti pěvce toužícího po ideálu souzněly M. 
básnické počátky s dobovým sentimentalis- 
mem: po stránce tvárné navazovaly na ohlaso
vou poezii Čelakovského (Ohlas písní ná
rodních) a na podněty vyvolané lyrickou 
a lyrickoepickou poezií RK (např. ve dvou ly
rických básních s názvem Pomněnky zasázav- 
ské, inspirovaných vztahem k M. Stichové 
z myslivny Želetínka); několika časoměrnými 
básněmi reagoval M. i na jungmannovský pro
gram „vysoké“ poezie. Přibližně 1833 nastal 
v M. díle zlom, který se projevil radikální změ
nou životního postoje i básnického výrazu. 
Otřesen návalem duchovní skepse a zbaven 
mladistvých iluzí ztratil M. jistoty kotvící v tra
diční stavbě křesťanského názoru s jeho vírou 
v naplnění v posmrtném životě. Na jejich místo 
nastoupilo tušení, že lidská touha po ideálu 
končí smrtí (Budoucí vlast) a lidský úděl ne
přesahuje konečnou existenci jedince (Těžko- 
myslnost), a spolu s ním pocit nepřekonatelné
ho rozporu mezi světem „smyslným“, 
pomíjivým ve své kráse, a věčnou nicotou 
(Temná noci!, V přírodě jak vše se jindy smá
lo...); zvlášť vyhroceně tyto představy vyslovil 
závěr fantastické lyrizované prózy Pouť krko
nošská (zemřelí mniši volí raději naprostou 
smrt místo stálé a klamné naděje v možnost 
oživnout na jeden den v roce). Neiluzivní po
hled na existenci člověka a z něho plynoucí 
tragický životní pocit se promítl zejména do 
dvou básnických představ, v M. zralé tvorbě 
stále přítomných: do obrazu země, přírody a je
jí krásy, která člověka okouzluje, ale je lhostej
ná k jeho osudu, a do motivu poutníka jako 
symbolu osamění a marného hledání. S niter
ným přerodem se rozšířil a diferencoval i žán
rový okruh M. tvorby; vedle raných náčrtů 
shakespearovsky orientovaných dramat (té
matem nejdelšího veršovaného zlomku Bratři 
jsou přemyslovské boje o trůn) nakonec zahr
novala drobné lyrické básně, sonety, reflexivní 
poezii a rozsáhlou lyrickoepickou poemu, 

v próze pak vedle kratších textů zachycujících 
náladový prožitek nebo filozofující úvahu (na
př. dialogický Rozbroj světů) i povídky, často 
koncipované jako součásti větších cyklů, a roz
sáhlejší prózu označenou jako román. Pro M. 
poetiku bylo přitom příznačné stírání hranic 
mezi žánrovými oblastmi (lyrikou a epikou, 
poezií a prózou), které - spolu s organizací 
zvukové složky děl, silnou metaforičností 
a množstvím neobvyklých slovních spojení 
i kompozičními postupy konfrontujícími jed
notlivé motivy a situace - propůjčuje všem M. 
literárním projevům básnický ráz. Podstatnou 
součást M. pozůstalosti tvořily původně auto- 
komunikativní texty - dopisy, deníky a zápisní
ky se záznamy životních situací, scén, zážitků 
a dojmů z cest (ucelenou podobu mají např. 
cestovní záznamy nazvané Deník na cestě do 
Itálie) a z návštěv hradů, s výpisky z četby, zá
pisy snů i s prvními náčrtky budoucích prací; 
jednotlivé postřehy a prožitky včetně jejich 
slovní formulace přitom často beze změn pře
cházely do textů literárních, měnily se v bás
nické obrazy a podstatně se podílely na život
nosti a konkrétnosti M. vidění světa. Jako 
prozaik byl M. zprvu fascinován romány W. 
Scotta. V novele Křivoklad, která měla být 
součástí povídkového cyklu Kat, zašifroval do 
vztahu hlavních hrdinů - krále Václava IV. 
a romantické postavy jeho kata (ve skutečnos
ti přemyslovského levobočka) - tragický pocit 
zániku někdejší slávy Čech a jejich pokořující
ho postavení pod cizí nadvládou. Od historic
kého námětu se M. obrátil k současnosti a ke 
sféře osobní zkušenosti jako zdroje poetické 
imaginace v prózách spojených názvem Obra
zy ze života měho (i zde pomýšlel na celý cyk
lus, realizoval však jen dvě). Úvodní próza 
Veěer na Bezdězu vychází z náladového pří
rodního prožitku a následné úvahy o lidském 
životě vyhrocuje závěrečným motivem nezná
mé noční poutnice s dětskou rakví v nůši. Ná
sledující povídka Marinka je rovněž výpovědí 
v první osobě a její stylizace (vkládání veršů, 
kompozice v duchu hudební skladby s ouver
turou, intermezzem a finále) nese výrazné rysy 
lyrizované prózy. Dějová složka je v ní zatlače
na do pozadí ve prospěch kontrastní evokace 
odpudivě groteskního prostředí chudinské 
čtvrti Na Františku a proti tomu idealizované
ho, snového zjevu titulní hrdinky, jakéhosi 
ztělesnění citu a vrcholného souznění duší. 
V závěru 1835 dokončil M. své nejrozsáhlejší
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prozaické dílo, román Cikáni, jehož zveřejnění 
však zabránila cenzura (vyšel až 1857). Kom
plikovaný děj plný tajemství, v němž se obje
vuje motiv zhýralého otce, svůdce synovy 
milenky i jeho matky, je zasazen do romantic
kého okolí hradu Kokořína, který M. vícekrát 
navštívil; v příběhu hraje výraznou úlohu po
stava cikána - dobového symbolu společen
ského vyděděnectví, který vystupuje jako msti
tel zločinu. Tragika a drastičnost dějových 
zvratů je v duchu romantické poetiky prováze
na groteskními prvky v podobě žvanivých 
monologů komické figury vysloužilce Bárty. 
Romantická motivika nabyla hlubokého vý
znamového podtextu v poemě Máj, na jejíž po
dobu zapůsobil příklad Byronovy lyrickoepic- 
ké básnické povídky. Epickým základem Máje 
byl zvolen příběh člověka, jenž vyhnán z do
mova stane se loupežníkem a nevědomky za
vraždí v svůdci své milenky vlastního otce; 
navazoval na romantickou symboliku loupež
níka, na osudovost zápletky z nepoznaných ro
dinných svazků a na sentimentální pojetí mar
né lásky. Dějová složka je přitom odsouvána 
do pozadí stálou přítomností básníkova sub
jektu, jenž příběh uvádí a tlumočí především 
s důrazem na kontrast mezi pocity a úvahami 
odsouzence čekajícího na popravu a smyslo
vou krásou májové přírody lhostejné k tragice 
lidského osudu. Inspirován velkými zjevy ev
ropského romantismu, rozvinul M. v Máji svou 
vlastní vizi lidského údělu, jíž popíral a přesa
hoval dosavadní biedermeierovsky vymezené 
normy národního básnictví, potlačující ve jmé
nu služby vlasteneckému ideálu osobnostní 
problémy a zastírající i skutečnou situaci roz
padu tradičních myšlenkových hodnot. Důra
zem na individualitu odmítající iluzivní před
stavy a uvědomující si zároveň hloubku 
národního úpadku rozvracel M. jistoty řádu 
světa kotvícího v náboženských představách 
a nastoloval existenciální otázky po smyslu ži
vota jedince i celého národa; ocital se tak 
v rozporu i s vírou ve šťastnou národní bu
doucnost podmíněnou pěstováním českého ja
zyka a obdivným vztahem k slavné minulosti. 
Máj proto vyvolal odmítavou odezvu dobové 
kritiky (J. S. Tomíček, J. K. Chmelenský, J. K. 
Tyl, který 1840 s odstupem obdařil Máchovými 
rysy hrdinu své povídky Rozervanec), uznáva
jící sice jeho básnickou sílu, odmítající však je
ho duchovní svět (výjimkou byl na Slovensku 
K. Kuzmány); mezi svými generačními druhy 

byl však M. obdivován jako výjimečná básnic
ká osobnost, o čemž svědčí i smuteční verše 
nad jeho smrtí (E L. Rieger, K. D. Štúr aj.). 
Básnicky suverénním způsobem esteticky 
zhodnocujícím všechny vrstvy jazykového 
systému, jímž dokázal ztvárnit hloubku svého 
životního pocitu, založil M. moderní řeč české 
poezie. Podrobné rozbory zvukové i významo
vé složky jeho díla (J. Mukařovský, B. Havrá
nek, R. Jakobson aj.) odhalily, jak se intenziv
ním využitím zvukových kvalit jazyka stupňuje 
bohatství významu a nečekanými slovními 
spojeními vytvářejí sugestivní odstíny básnic
kého obrazu. Na M. podněty navázala teprve 
generace májovců, která konkretizovala jeho 
básnické gesto především v rovině sociálního 
protestu. Od té doby žilo M. dílo jako trvalá ži
vá součást národního umění; navazovali na ně 
velcí básníci 20. století (F. Halas, V. Holan,
J. Hora, V. Nezval) a stalo se i inspiračním 
zdrojem řadě výtvarných tvůrců (J. Konůpek,
K. Svolinský, J. Zrzavý aj.).

PSEUDONYMY: Hynek, Chám, Karel H., Karel 
Hynek, Karel Hynek M., Milihaj. I PŘÍSPĚVKY in: 
Jindy a nyní (1833); Krok (1833); Květy české, pokr. 
Květy (1834-35, Křivoklad, Obrazy ze života mé
ho); Večerní vyražení (1831-32; 1831 debut Svatý 
Ivan); sb. Věnec ze zpěvů vlastenských (1835); - po
smrtně (poprvé publik, texty do vyd. Spisů K. H. M. 
(1862): Ces. besedy (1842); Literární příl. ku Věnci 
(1843/44); Lumír (1851 začátek Cikánů, 1858,1859); 
Ost und West (BB z Cikánů v překl. K. Sabiny); Spi
sy K. H. M. (1845). I KNIŽNĚ. Beletrie: Máj 
(B 1836); - posmrtně: Cikáni (R 1857). - Výbory: 
Básně (b. d., 1897, Světová knihovna č. 8-9); K. H. 
M. Výbor z jeho básní (1916, ed. O. Svoboda); Písně 
a znělky (1918, ed. K. Dvořák); Z literárního díla 
K. H. M. (1920, ed. E Sekanina); Dalekáť cesta má 
(1929, ed. A. Vyskočil); Písně a znělky (1940, ed. 
K. Janský); Výbor z díla K. H. M. (1941, ed. L. Kasa
lická, 2. vyd. 1944 s tit. Živý třpyt); Cikáni a jiná pró
za (1953, ed. K. Janský, R. Skřeček); Vzhůru za 
mnou, mládež věrná! (1954, ed. J. Petrmichl); Zemi 
krásnou, zemi milovanou... (1956, ed. M. Petříček); 
Jarní noc mne vzhůru vábí (1961, ed. J. Rumler); 
Dobrou noc, ó lásko (1972, ed. V. Štěpánek); ...a jen 
země je má (1973, ed. V. Kronusová, tj. V. Karfík); 
Daleká pouť (1976, ed. M. Otruba); Mrtvé labutě 
zpěv (1986, ed. R. Havel); Máj, Necenzurovaný de
ník z roku 1835 (Mnichov 1986, ed. J. Kryštof, tj. 
J. Kroutvor); Intimní K. H. M. (deníkové záznamy 
včetně šifrovaných partií, korespondence, 1993, ed. 
M. Pohorský);Tím světem bloudím (prózy, 1995, ed. 
M. Pohorský); Máj a jiné básně a prózy (1996, ed. 
M. Pohorský); Básně (1997, ed. M. Červenka, 
M. Soukopová). - Souborná vydání: Spisy K. H. M.
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(1845,1 sv., ed. K. Sabina); Spisy K. H. M. (nakl. I. L. 
Kober, 1862, 2 sv., ed. E L. Vorlíček); Sebrané spisy
K. H. M. (nakl. B. Kočí, 1906, 1 sv., ed. J. Šťastný); 
Spisy K. H. M. (nakl. J. Laichter, 1906-07, 2 sv., ed.
J. Vlček); in knižnice Hyperion (nakl. Hyperion 
1919-27,10 sv., ed. F. Krčma); Spisy K. H. M. (nakl.
L. Mazáč, 1928,4 sv., ed. V. Vitinger); Dílo K. H. M. 
(nakl. F. Borový, 1928-29, 3 sv., ed. F. Krčma); Dílo
K. H. M. (nakl. R. Škeřík, 1929,2 sv., ed. A. Vysko
čil); Dílo K. H. M. (nakl. F. Borový, 1948-50,3 sv., ed. 
K. Janský); Spisy K. H. M. (SNKLHU, 1959-72,3 sv., 
ed. R. Skřeček, K. Dvořák, J. Mukařovský); Dílo 
K. H. M. (nakl. Českosl. spisovatel, 1986, 2 sv., ed.
M. Pohorský). I KORESPONDENCE: souborně in 
K. H. M.: Literární zápisníky, Deníky, Dopisy (J. Be
nešovi z 1833, E. Hindlovi z 1832,1833,1836, J. Má
chovi z 1835, 1836, bratru Michalovi z 1835, 1836, 
neznámé dívce z 1833, rodičům z 1834,1836, A. Ši- 
mákovi z 1836, L. Šomkové z 1834, 1836, P. Vesel
skému z 1836), Spisy K. H. M. 3 (1972, ed. K. Dvo
řák, K. Janský, R. Skřeček). I

BIBLIOGRAFIE: F. Krčma: O českých vydáních 
M. Máje (1925) + K. H. M. Soupis prací o jeho živo
tě, díle a kultu (1932); J. Kuncová: Máj K. H. M. 
1836-1956 (1956, soupis všech vyd. Máje a knižní lit. 
o K. H. M. od 1932); H. Ševčíkové: K. H. M. Perso- 
nální bibliografie (Okres, knihovna Olomouc 1986); 
Výběrová bibliografie o životě a díle K. H. M. 
(z 1970-85) (Státní knihovna ČSSR 1986); J. Stej
skal: Soupis vydání básně Máj K. H. M. (Knihovna 
města Plzeň 1990). I LITERATURA: J. Arbes: 
K. H. M. (1886); M. Zdziechowski: K. H. M. i bajro- 
nizm czeski (Krakov 1893, česky 1895); F. V Krejčí: 
K. H. M., kniha o českém básníku (1907); J. Vobor- 
ník: K. H. M. (1907); H. Lang (J. Mahen): M. poezie 
a její význam (b. d., 1910; 1941 s tit. Máchova poe
zie); M. Marten: In memoriam K. H. M. (1910) —> 
Akord (1916); F. V. Krejčí: K. H. M. (1916); G. Ma- 
ver: Un poeta romantico cecoslovacco (Řím 1925 <— 
Europa orientale 1925); A. Vyskočil: Básníkova ces
ta (1927); J. Mukařovský: M. Máj (1928) -» Kapitoly 
z české poetiky 3 (1948); sb. Vzpomínky na K. H. M. 
(1928, ed. F. Krčma); sb. Litoměřice K. H. Máchovi 
(1935, ed. J. Junek); J. Pasovský: Život Máchův 
(1935); sb. Ani labuť ani Lůna (1936; přisp. B. Brouk,
E. F. Burian, A. Hoffmeister, Z. Kalandra —» Inte
lektuál a revoluce, 1994, J. Mukařovský, V. Nezval -» 
Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931—1941, 
1974, L. Novomeský, K.Teige Zápasy o smysl mo
derní tvorby, 1969); sb. Básník a země (1936, ed. 
V. Bidlo); R. Cikhart: Památce K. H. M. (b. d., 1936); 
M. Hrubešová: M. výrazové prostředky k charakte
ristice osob v románu Cikáni (1936); K. H. M. Život 
a dílo (kat. výstavy v NM, 1936, ed. K. Janský, J. Ma
lý, M. Novotný); sb. Máchovy ohlasy (Chudým dě
tem 1936, ed. H. Humlová; přisp. P. Fraenkl, E. Jurči- 
nová, A. Novák, J. Plavec, K. Polák, A. Pražák,
F. Strejček, B. Václavek, A. Vyskočil aj.); M. Novot
ný: Portrét K. H. M (1936) + Kresby K. H. M. (1936, 
ed.); M. Očadlík: Máj jako opera (1936); J. Pasovský: 

K. H. M. a Podbrdsko (1936); sb. Patero vzpomínek 
na K. H. M. (1936, ed. M. Novotný); J. Plavec: K. H. 
M. a hudba (1936 <- sb. Máchovy ohlasy); A. Pražák: 
K. H. M. (1936) + K. H. M. (přednáška, 1936); 
J. Rudloff: O M. Lori a rodině Šomkově (1936); 
J. Rys: Cesty K. H. M. po našem Podřipsku (1936): 
F. X. Šalda: M. snivec i buřič (1936) -» Studie z čes
ké literatury (1961); F. Táborský: K. H. M. po 100 le
tech (1936); B. Vavroušek: Album K. H. M. (1936); 
J. Vodák: K. H. M. (1936 <- Čas 1905); O. Votočková- 
-Lauermannová: K. H. M. (1936); A. Vyskočil: Bás
ník (1936); sb. K. H. M. Osobnost, dílo, ohlas (1937, 
ed. A. Novák; přisp. V. Černý, P. Fraenkl, F. Chudoba, 
A. Novák -» Česká literatura a národní tradice, 
1995); sb. Památce K. H. M. Básně z let 1836-1935 
(1937, ed. M. Hýsek); sb. Torzo a tajemství M. díla 
(1938, ed. J. Mukařovský; přisp. D. Čyževskyj, O. Fi
scher, B. Havránek, R. Jakobson —> Poetická funkce, 
1995, J. Mukařovský —> Kapitoly z české poetiky 
3, 1948, F. X. Šalda <— Studie literárněhistorické 
a kritické, 1937, B. Václavek -» Studie a podobizny, 
1962, R. Wellek); B. Václavek: Společenské vlivy 
v životě a díle K. H. M. (1938, též in sb. Torzo a ta
jemství M. díla) -» Literární studie a podobizny 
(1962); 1 Malý, M. Novotný: Návrat K. H. M. (1939); 
R. Medek: Zemi milovanou (1939, řeč při pohřbu); 
sb. Věčný M. (1940, ed. A. Hartl s jinými; přisp. K. 
Biebl, F. Halas, S. Hanuš, F. Holub, J. Hora, J. Kopta, 
F. Křelina, N. Melniková-Papoušková, F. Nechvátal, 
J. Noha, B. Novák, M. Novotný, J. Orel, tj. P. Eisner, 
J. Plavec, K. Polák, J. Seifert, V. Sochor, tj. P. Eisner,
J. Šup, J. Veltruský, F. Vodička, V. Volavka); J. Arbes:
K. H. M. (1941, soubor máchovských studií, ed. 
K. Janský, K. Polák); K. Janský, V. Jirát: Tajemství 
Křivokladu a jiné máchovské studie (1941); F. Krč
ma: Máchova oblíbená píseň Vale, lásko ošemetná 
(1941); J. Svoboda: Za tajemstvím M. Máje (1941); 
V. Jirát: K. H. M. (1943) -> Duch a tvar (1967) a Por
tréty a studie (1978); M. Novotný: K. H. M., poutník 
romantický (1944); J. Patočka: Symbol země u K. H. 
M. (1944); A. A. Umancev: Karl Ignaz Macha 
(1945); P. Eisner: Na skále. Dvanáct zastavení má
chovských (1945); J. Mukařovský: Kapitoly z české 
poetiky 3. Máchovské studie (1948); M. Szyjkowski: 
K. H. M., twórca czeskiego romantyzmu (Lodž 
1948); B. Novák: K pramenům M. tvorby (1949); 
K. Janský: K. H. M. Život uchvatitele krásy (1953); 
J. Petrmichl: K. H. M., velký básník českého revoluč
ního romantismu (1953); O. Králík: Historie textu 
M. díla (1953); P. Eisner: Okusy Ignaze Máchy 
(1956, s čes. parafrázemi M. něm. básní); O. Králík: 
Pouť krkonošská. M. texty a máchovské apokryfy 
(1957); H. Grandjard: M. et la renaissance nationale 
en Bohéme (Paříž 1957); F. X. Šalda: Magický bás
ník K. H. M. (Bratislava 1958, výbor máchovských 
studií, ed. J. Paštéka); sb. K. H. M. ve vzpomínkách 
současníků (1959, ed. K. Janský); J. Mahen: Mácho
va krajina (1960, ed. J. Žantovský <— LidN 1910); 
R. Jakobson: Stroka Machi o zove gorlicy (Haag 
1961) —> s tit. M. verše o hrdliččině hlasu in Sloves-
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né umění a umělecké slovo (1969) a Poetická funk
ce (1995); sb. Realita slova Máchova (1967, ed. 
R. Grebeníčková, O. Králík; přisp. R. Grebeníčková, 
K. Hausenblas, O. Králík, K. Krejčí, J. Patočka, 
A. Skoumal); W. Schamschula: Nichtintegrierte 
Kontexte im Werke Mácha’s (Mnichov 1968);
O. Králík: Demystifikovat Máchu (1969); J. Paná
ček: K. H. M. v kraji svého Máje (1970, přeprac. 
J. Wágner 1990); J. Čáka: Poutník M. (1975); sb. K. H. 
M. (Okres, knihovna Litoměřice 1975, ed. V. Bráz
dová); A. Wildová-Tosi: Un poeta romantico ceco 
(Benátky 1976); M. Ivanov: Důvěrná zpráva o K. H. 
M. (1977); sb. Literární pouť K. H. M. (1981, doku
menty k recepci díla z 1836-58, ed. P. Vašák); V. Ště
pánek: K. H. M. (1984); V. Křivánek: K. H. M. (1986); 
sb. Malá knížka o Máji (1986, ed. M. Pohorský); sb. 
Prostor M. díla (1986, ed. P. Vašák; přisp. E Černý,
P. Čornej, Z. Hrbata, J. Kotalík, B. Mánek, J. Peřina, 
M. Procházka, A. Scherl, A. Stich, P. Vašák); A. Měš
ťan, V. Měšťanová: Wórterbuch zu K. H. M.: Máj 
(Kolín n. R. - Vídeň 1988); B. Mráz: K. H. M.: Hrady 
spatřené (1988); O. Špecinger: K. H. M. a Mělnicko 
(Okres, muzeum Mělník 1990); J. Mukařovský: Pří
klad poezie: K otázce trvalé platnosti M. díla (1991, 
ed. M. Jankovič, J. Janáčková; nepublik. přednášky 
ze 30. let); M. Ivanov, L. Skořepová: Jiskření aneb 
Na černé hodince s M., Němcovou a hvězdami 
(1996); J. Wágner: K. H. M. v dějišti svých Cikánů 
(1996, se soupisem autorových máchovských prací). 
I • ref. Máj: an. (K. Sabina, dub.), Unser Planet 
(Lipsko) 1836, s. 689 -» ČLit 1978, s. 254; A. Bie- 
lowski, Rozmanitošči. Pismo dodatkowe do Gazety 
Iwowskiej 1836, s. 415 -» Literární pouť K. H. M. 
(1981, s. 79); J. K. Chmelenský, ČČM 1836, s. 380 
sb. Literární pouť K. H. M. (1981, s. 70, zde i další 
ohlasy, 1836-37); an. (K. Kuzmány), Hronka (B. By
strica) 1836, s. 93 a 1837, s. 88; J. N-ky, Ósterreichis- 
ches Morgenblatt (Vídeň) 22. 6. 1836; J. Tomíček, 
Čes. včela 1836, s. 181; J. K.Tyl, Květy 1836, příl. 16, 
s. 57 —» O umění (1951) a Národní zábavník (1981, 
s. 536) •; • nekrology: an., Pražské noviny 20. 11. 
1836; an. (K. Havlík), Květy 1836, s. 367; K. Kuzmá
ny, tamtéž, příl. 26, s. 101; K. Sabinský (Sabina), Kvě
ty 1836, s. 361; L. Rieger, tamtéž, s. 377; K. D. Štúr, 
Květy 1837, příl. 18, s. 69 •; J. V. J. Michl m Ouplný li
teraturu! létopis... (1839, s. 299) —» s tit. Životopis K. 
H. M (1985, ed. J. Stejskal); K. Sabina: Beitráge zur 
Geschichte der neubóhmischen Literatur, Ost und 
West 1840, s. 53; J. J. Kolár: Sara’s hóchst aufrichtige 
Briefe uber die neubóhmische Literatur, Ost und 
West 1841, s. 83; J. K. T. (Tyl): Ještě něco k povšim
nutí, Květy 1841, příl. 7, s. 28 —> Národní zábavník 
(1981); K. Vinařický: Quatriěme coup ďoeil sur la 
littérature bohéme..., Almanach de Carlsbad 1841, 
s. 199 (něm. Ost und West 1842, s. 142); F. S. Janecki: 
O stanie nejnowszej literatury czeskiej, Dziennica - 
Jutrzenka (Varšava) 1842, s. 57; S. Kapper: K. H. M. 
und die neubóhmische Literatur, Sonntagsblátter 
(Vídeň) 1842, s. 313; T. Wander v. Gruenwald: Mai 
(úvod k překl. S. Kappera), alm. Libussa 1844, s. 97; 

K. Sabina: Úvod povahopisný, in Spisy K. H. M. 1 
(1845) —» Články literárnědějepisné 1 (1912) a O li
teratuře (1953); an. (J. M. Hurban): Náhrobek K. H. 
M., Slovenské pohlady (Skalica) 1847, sv. 2, s. 74; E. 
Chojecki in Czechja i Czechowie przy konců pierw- 
széj polowiny 19. stulecia (Berlín 1847, s. 195); an.: 
Literární siluety... K. H. M., Vesna (Vídeň) 1851, 
s. 205; an. (F. B. Kořínek): K. H. M., Pražské noviny 
20. L-11.3.1854; K. Sabina: Upomínka na K. H. M., 
alm. Máj 1858, s. 295 —> Články literárnědějepisné 1 
(1912) a O literatuře (1953), samostatně 1926; J. E. 
Sojka: Hrob K. H. M., Jasoň 1859, s. 77 + in Naši mu
žové (1862, znovu 1953) sb. Čeští radikální demo
kraté o literatuře (1954); J. Neruda: K. H.M.,Čas 15. 
11.1860 + K. H. M., Rodinná kronika 1862, s. 19 -» 
Literatura 1 (1957); A. Waldau: ref. Spisy K. H.M. 1, 
Obrazy života 1861, s. 280; an. (F. K. Vorlíček) in Spi
sy K. H. M. 2 (1862); K. Sabina: Novelistika a roma- 
nopisectví české doby novější, Kritická příl. k NL 
1864, s. 72 —» Články literárnědějepisné 1 (1912) 
a O literatuře (1953); J. V. Frič: Listy o poezii Sylvii, 
Blaník (Berlín) 1868, s. 58 -> s tit. O Máchovi in sb. 
Čeští radikální demokraté o literatuře (1954); 
H. O.Tůma: Z procházek po literatuře: K. H. M., Šu- 
mavan (Klatovy) 1872, č. 17 a pokr.; J. Arbes: Náš 
duch se vznáší nad vodami, Lumír 1877, s. 278,295 + 
Poslední okamžiky M., Lumír 1877, s. 359, 373 -» 
Z ovzduší umění (1908) a K. H.M. (1941); Dr. J. B. P. 
(Pichl) in Vlastenecké vzpomínky, Čes. včela 1877, 
s. 142, 318 (knižně 1936); J. Arbes: Nepomíjitelný 
hřích české kritiky, Šotek 1880, č. 3 K. H. M. 
(1941); F. Dlouhý: K. H. M., Koleda (Olomouc) 
1881, s. 5 a pokr.; J. Arbes: Jak básnil K. H. M., Kvě
ty 1882, s. 197 a pokr. -> K. H. M. (1941); J. A. Zele
ný: Nová data k životopisu K. H. M., Studentské lis
ty 1882, s. 218 a pokr.; J. Arbes: Portréty básníků 4. 
K. H. M., Domácí krb 1883, s. 240 a pokr. + M. Máj. 
Květy 1886, sv. 1, s. 506,659, sv. 2, s. 38 a pokr. + O vý
znamu M. Máje v literatuře české, Světozor 1886, 
s. 225 + M. satirické náběhy, Paleček 1886, s. 142 + 
M. tajemství, Rozhledy literární 1886, s. 26 —> 
Z ovzduší umění (1908) + M. Lori, Hlas národa 2.5. 
1886,příl.,vše -> K. H.M. (1941);Carpio (J.Vrchlic
ký): Listy z Prahy (vztah kritiky k M.), Lumír 1886, 
s. 223; J. Herben: Byronismus v Čechách, Hlas náro
da 25. 9.1886; J. Arbes: Ze života českého básníka, 
Slovanský sborník 1887, s. 106 + Máchovi přátelé 
a kolegové, Světozor 22,1887/88, s. 643 + Několik črt 
z deníku K. H. M., Besedy lidu 5,1896/97, s. 222 a po
kr., vše —> K. H. M. (1941); J. Janko: O romantismu 
a realismu v básnictví, 23. výr. zpráva české reálky 
v Karlině 1896/97; J. Arbes: Doslov k M. Křivoklátu, 
NL 24.1.1897 + M. jako turista, Čes. politika 29. 8. 
1897 + Zur Charakteristik K. H. Mácha’s, Politik 
11. 9.1897 + Z literárních plánů K. H. M., Hlas ná
roda 31.7. a 7.8.1898, příl. Nedělní listy + Dopisy K. 
H. M., Naše doba 1898, s. 411,493 + M. jako herec, 
Květy 1898, s. 375 a pokr. + Ku charakteristice K. H. 
M., Rozhledy 8, 1898/99, s. 7 + Český parnas stu
dentský za dob Máchových, Květy 1901, sv. 2, s. 201
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+ První zákmity k M. Máji, Zvon 3,1902/03, s. 150, 
vše -» K. H. M. (1941); J. Vodák: Byl pozdní večer - 
první máj, Besedy Času 1903, s. 258; J. R. Kronbauer: 
K. H. M.: jeho deníky z let 1833,1834 a 1835 a jeho 
obrazy českých hradů, Máj 1904, s. 497; V. Flajšhans 
in K. H. M.: Máj (1905); an. (J. Vodák): K. H. M., Čas 
4., 10., 11.6.1905 (knižně 1936); M. Hýsek: K M. Má
ji, Mor. orlice 8.11.1906; A. Novák in K. H. M.: Spi
sy 1 (b. d., 1906); E V. Krejčí in Zrození básníka 
(1907); 1. Herrmann: Podobizna K. H. M.?, NL 29. 
11. a 13.12.1908; M. Hýsek: Biirgerovy ohlasy v čes
ké literatuře, LF 1908, s. 241; V. Mach: Akademické 
paměti Václava Macha, hlavně se zřetelem ku K. H. 
M., Týden 1909, č. 1-13 —> sb. Vzpomínky na K. H. 
M. (1928) a sb. K. H. M. ve vzpomínkách současníků 
(1958); J. Karásek: K. H. M., Dílo 1910, s. 87; F. V. 
Krejčí in Ženy a lásky poezie M. v obrazech A. Kal
vody (1910); J. Mahen: Urputný duch, LidN 17.11. 
1910 + Máchova krajina, LidN 20.11.1910 -> (bib- 
liof.) 1960; J. Malý: Ke korespondenci K. H. M., Po
kroková revue 1910, č. 8, i sep.; J.Thon: K. H.M. Ces
ta do Itálie (komentář k první ed. Deníku na cestě 
do Itálie), LF 1910, s. 349 + K. H. M. na cestě do Itá
lie, NL 4. 11. 1910, příl.; J. Kamper: M. dramatické 
pokusy, Lumír 39,1910/11, s. 72; A. N. (Novák): K. H. 
M., Přehled 9,1910/11, s. 141; K. Sabina o M., Lumír 
39,1910/11, s. 178; F. X. Šalda: K. H. M. a jeho dědic
tví, Novina 4, 1910/11, s. 12 —> Duše a dílo (1913); 
A. Novák: M. Krkonošská pouť, LF 1911, s. 226; 
A. Procházka: Ironický osud, MR 1911, sv. 23, s. 107 
-» Meditace (1912); F. Sekanina in Prémie Spolku 
Máje na rok 1911 (1910; literární ohlasy Máje); 
A. Vyskočil: K. H. M., sb. Zahrada Epikurova (1911, 
s. 19); H. Siebenschein: Několik slov o způsobu, kte
rak M. psal Máj, LF 1912, s. 43; G. Drboschal: By- 
ron’s Einfluss auf das tschechische Schrifttum des 
Vormárz,Programm der deutschen Landes-Oberre- 
alschule in Kremsier 1912/13, i sep.; Ant. Veselý: 
M. a jeho odpůrci, Čes. revue 6, 1912/13, s. 26; 
E. Horský (Č. Zíbrt): Vojtěch Nejedlý a M., ČČM 
1913, s. 452; E. Stoklas: Příspěvek k rozboru 2. zpěvu 
Máje, Lumír 1913, s. 465, 509 + Poezie minulosti 
v drobné lyrice K. H. M., Výr. zpráva vyšší reálky 
v Litovli 1914/15; Ant. Procházka: Hněvkovský 
a M., LF 1914, s. 435; Č. Zíbrt: Nově objevené ruko
pisy skladeb K. H. M., Naše doba 1914, s. 615 a po- 
kr.; A. Novák: Mistr Jan Hus a česká reformace v dí
le M., Topičův sborník 2, 1914/15, s. 470 -> Zvony 
domova (1916); F. Frýdecký^ O vlivu M. Máje na 
Bottovu Smrt Jánošíkovu, Čes. revue 9, 1915/16, 
s. 541; A. Novák: M. soucit a jeho dědic, sb. Čeští spi
sovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů (1916) -» 
Krajané a sousedé (1922) a Česká literatura a ná
rodní tradice (1995); A. Vyskočil: O krystalizaci 
M. metafory, ČCM 1916, s. 50,184 -> Básníkova ces
ta (1927); E. Stoklas: M. Eremit a Šnajdrův Poustev
ník, ČMF 6, 1917/18, s. 313; Ant. Veselý: Otázka 
M. pohřbu, Topičův sborník 5, 1917/18, s. 187; 
O. Zich in O typech básnických, ČMF 6,1917/18, s. 1 
a pokr. (knižně 1937); B. Jedlička: M. rukopis tř. Kr

konošské pouti a vydavatel z r. 1862,LF 1918, s. 28 + 
Vydání spisů M. z r. 1862, LF 1918, s. 184; K. Paul: M. 
a obrození charvátského národa, Topičův sborník 6, 
1918/19, s. 379; A. Vyskočil: M. Marinka, Zrání 1919, 
s. 19 —> Básníkova cesta (1927); V. Bitnar: Hagiogra
fické živly v M. lyrice, Neděle Občanských novin 
(Brno) 2, 1922, příl. 2; M. Hýsek: Dramatický zlo
mek Máchův, Jeviště 1922, s. 50; F. Krčma: M. a Pa- 
lacký, LidN 10.12.1922 + M. přítel Jan Beneš, Cesta 
5,1922/23, s. 185; B. Jedlička: „Poznamenání“ K. H. 
M., LF 1923, s. 42,138; S. Sahánek: K M. rukopisné 
pozůstalosti, LF 1923, s. 143,245 (k tomu ref. F. Krč
ma, Kritika 1924, s. 258); F. Krčma: Cesty K. H. M.. 
Lit. listy 1,1923/24, s. 41 + M. a Sabina, tamtéž, s. 105 
+ M. a Rieger, Lumír 1924, s. 368 + Drašar - první ži
votopisec K. H. M., Cesta 7,1924/25, s. 208; J. Zrza
vý: Moje ilustrace k M. Máji, Lit. rozhledy 5, 
1924/25, s. 59; V Bitnar: M. zlomek Bratrovrah, Ča
sopis katol. duchovenstva 1925,s:528; J. Menšík: Se- 
weryn Goszczyňski a K. H. M., ČNM 1925, s. 124 + 
Malczewského Marie a M. Máj; A. Pražák: K. H. M. 
a Karel Ferdinand Dráxler-Manfred, oboje Sborník 
prací věnovaných prof. dr. Janu Máchalovi k 70. na
rozeninám (1925,s. 75 a 102); A.Tietze: K. H. M. und 
die deutsche Romantik, Jahrbuch der philosophis- 
chen Fakultát der deutschen Universitát in Prag 
1923/24 (1925, s. 39); A. Vyskočil: Básník, Rozmach 
1925, s. 137 a pokr. Básníkova cesta (1927); 
F. Strejček: J. K. Tyl a K. H. M., Zvon 26, 1925/26, 
s. 340, 357; R. Jakobson in Základy českého verše 
(1926) -> Poetická funkce (1995); J. Menšík: Julius 
Slowacki a K. H. M., LF 1926, s. 124; F. Krčma: Ně
kolik slov o podobě M., Kulturní zpravodaj 1927, 
s. 248; Ant. Procházka: K literární klasifikaci někte
rých básníků let čtyřicátých, ČMM 1927, s. 181; 
J. Menšík: Mickiewicz a M., ČMF 13,1927/28, s. 29 
a 14,1928/29, s. 29, i sep.; J. Bartoš in Daleká cesta 
(1929); O. Fischer: K. H. Mácha’s Anfánge und der 
Kreis um Alois Klár, sb. Xenia pragensia Ernesto 
Kraus... oblata (1929, s. 233); E Krčma: Neznámé 
prozaické zlomky K. H. M., RA 5, 1929/30, s. 257; 
J. Heidenreich in Vliv Mickiewiczův na českou lite
raturu předbřeznovou (1930, s. 82); B. Jedlička: ref. 
Dílo K. H. M. (nakl. F. Borový), CMM 1930, s. 270; 
Ant. Procházka: K ideové reakci protimáchovské, 
LF 1930, s. 222; j. h. (J. Hora): M. a dnešek, LitN 5, 
1930/31, č. 8 —> Poezie a život (1959); Mladí čeští 
básníci o K. H. M. (anketa, přisp. K. Biebl, F. Halas, 
V. Holan, J. Hořejší, J. Seifert, J. Zahradníček), LitN 
5, 1930/31, č. 8; Ant. Procházka: K vlivu K. H. M. 
u některých literátů soudobých: Z ohlasů M. Marin- 
ky, Zvon 31, 1930/31, s. 341 + Ještě několik pozná
mek k M. erudici básnické, ČMF 17,1930/31, s. 182, 
316; A. Novák: 1831, LidN 1.1.1931 -» Léta třicátá 
(1932); Ant. Procházka: M. Máj a Bottova Smrt Já
nošíkova, sb. Slovenská miscelanea (Bratislava 
1931, s. 94); V. Jirát: Hudebnost M. rýmu, ČMF 18, 
1931/32, s. 24,147, i sep. —> Tajemství Křivokladu... 
(1941) a Duch a tvar (1967); V. Bitnar: K. H. Má
chal deutsches Geistesleben, Slawische Rundschau
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1932, s. 4; E Krčma: Starší německé studie o K. H. 
M., LF 1932, s. 404 + in J. K.Tyl: Rozervanec (1932) 
+ Vydání Spisů Máchových v Panteonu, ČMF 19, 
1932/33, s. 78 + Nové vzpomínky na M., Výr. zpráva 
státní českosl. reálky v Praze Vil 1932/33; K. Polák: 
M. a Goethe, ČMF 19, 1932/33, s. 42; E X. Šalda: 
K. H. M. a náš dnešek, ŠZáp 5,1932/33, s.297 -> Kri
tické glosy k nové poezii české (1939); A. Vyskočil: 
Máchovo „nerozumím“, Řád 1, 1932/34, s. 388; 
K. Janský: Divadelní ochotník K. H. M., Rozhledy
1933, s. 15; E Krčma: M. matka, sb. Naše maminky 
(1933, s. 76); M. Hlávka: M. dramatické torzo, LitN
1934, č. 17; J. Šnobr: Vysněný svět Edwarda G. Bul- 
wera a K. H. Máchy, Rozhledy 1934, s. 61; V Nezval: 
Máj (rozhl. proslov). Doba 1,1934/35, s. 129 -> Ma
nifesty, eseje a kritické projevy 1931-1941 (1974); 
O. Fischer: Aniž křičte, že vám stavbu bořím, SaS
1935, s. 216; R. Jakobson: Poznámky k dílu Erbeno
vu. 1. O mýtu, SaS 1935, s. 152 -> Slovesné umění 
a umělecké slovo (1969) a Poetická funkce (1995); 
K. Janský: Nové rukopisy K. H. M., LF 1935, s. 150, 
i sep.; I. Bart: Příroda u M., LitN 8,1935/36, č. 17;
V. Černý: Byron a M., LitN 8, 1935/36, č. 17-18;
W. Haas: Versuche des I. M., LitN 8,1935/36, č. 17; 
F. Halas: S troškou do mlýna (-» Magická moc poe
zie, 1958 a Imagena, 1971), M. Hlávka: M. o sto let 
mladší, V Renč: Máchovo ano, J. Zahradníček: Po
známka, vše Studentský časopis 15,1935/36, s. 201, 
204, 205, 206; V. Hellmuth-Brauner: M. materialis
mus, LitN 8,1935/36, č. 18; J. Horák: K. H. M. v lite
raturách slovanských, ČMF 22, 1935/36, s. 305 —> 
Z dějin literatur slovanských (1948); M. Hýsek: 
K M. výročí, Zvon 36,1935/36, s. 449; K. Janský: Ne
známé prvotiny K. H. M., Lumír 62,1935/36, s. 377; 
M. Pišút: K. H. M. a Slovensko, Elán 6,1935/36, č. 8; 
A. Vyskočil: Křivé zrcadlo (kritiky M.), Lumír 62, 
1935/36, s. 371,444; Básnický dnešek a K. H. M. (an
keta; přisp. E. F. Burian, J. Čep, J. Durych, E Halas, 
J. Hora, O. Lysohorsky, V. Nezval, V. Vančura, V. Zá
vada), SaS 1936, s. 65; V Bitnar: Máchova katolicita, 
Archa 1936, s. 197, 248, i sep.; R. Brtáň: Ohlas Má- 
chovho Mája na Slovensku, Panoráma 1936, s. 88; 
E.F. Burian: Hudebnost K^H. M.,Čin 1936,s. 229 -> 
Nejen o hudbě (1981); K. Čapek: M. kantilény (sou
část ankety), SaS 1936, s. 67 —> O umění a kultuře 3 
(1986);F. Černý: Rod K. H.M. + M. vysloužilec Bár
ta, LidN 12. 4.1936, příl. 1.5.1936: R. Habřina: M. 
a Prešeren, LidN 15.4.1936; G. Černušák: M. a hud
ba, LidN 23. 4. 1936; A. Novák in Album K. H. M. 
(1936) + (A. N.) M. Máj + Jak vznikl M. Máj, obojí 
LidN 23. 4. 1936 + (ne) Německé básně K. H. M., 
LidN 17.5.1936; O. Elver: Pojetí snu v díle K. H. M., 
Saturn 1936, s. 19; E Frýdecký: Technická skladba 
Máje ve světle statistiky, Bibliofil 1936,s. 62; V. Jirát: 
Mácha’s Stellungsnahme zu den germanischen Lite- 
raturen, Germanoslavica 1936, s. 231 -» přeprac. in 
Tajemství Křivokladu... (1941); J. Mukařovský: Pří
spěvek k dnešní problematice básnického zjevu Má
chovu, LUK 1936, s. 25, 62 + Protichůdci. Několik 
poznámek o vztahu Erbenova básnického díla 

k Máchovu, SaS 1936, s. 33 + Mácha’s Werk ais Tor
so und Geheimnis, Slawische Rundschau 1936, 
s. 212, vše -» Kapitoly z české poetiky 3 (1948); 
V. Nezval: M. odkaz přítomnosti, RP 1. 5. 1936 —> 
ČLit 1960, s. 480 + Poezie v M. roce (rozhl. projev), 
Tvorba 1936, s. 282 -» Manifesty, eseje a kritické 
projevy 1931-1941 (1974); Jan Ort (P. Eisner): Stín - 
klín, LidN 16.6.1936; K. Polák: Máchův protichůdce 
(J. K.Tyl), PL 12.7.1936 + M. význam politický, PL 
1.11. 1936; V. Renč: M. bez přívlastků, Rozhledy
1936, s. 117; F. X. Salda: Hořčičné semeno Máchovo, 
ŠZáp 8,1935/36, s. 155 a LUK 1936, s. 1 —> Z období 
Zápisníku 2 (1987); V. Tichý: M. dědictví, Dělnická 
osvěta 1936, s. 113; B. Václavek: K. H. M., básník Má
je, Bibliofil 1936, s. 82 -» Studie a podobizny (1962; 
zde i studie ze sb. Torzo a tajemství M. díla a Má
chovy ohlasy); T. Vodička: M. tajemství, Řád 1936, 
s. 490; A. Vyskočil: Přes okraj kolébky, LUK 1936, 
s. 4 + Křivé zrcadlo (dobové kritiky M.), tamtéž, 
s. 249; D. Janko: Literárněestetický rozbor M. Máje, 
Studentský časopis 16, 1936/37, s. 155, 245; O. Fi
scher: Dva romantici, in Slovo a svět (1937) —> Du
še, slovo, svět (1965); A. Novák: Několik metodolo
gických poznámek k bádání máchovskému, SaS
1937, s. 182; R. Selvi: M. z hlediska italského, LUK 
1937,s. 373; F. X. Šalda: O krásné próze Máchově, in 
Studie literárněhistorické a kritické (1937, též ve sb. 
Torzo a tajemství M. díla, 1938); V. Černý: Baroko 
a romantismus, KM 1938, s. 105; J. Hora: Bratr bra
třím neznámý, Čes. život 1938, s. 142 —> Poezie a ži
vot (1959); K. Polák: Nová literatura máchovská, 
Naše věda 1938-44 (přehledové stati o nové má
chovské literatuře); J. Strakoš: Máchův čin, Řád 5, 
1938/39, s. 345; O. Králík: M. výročí aneb Způsoby li
terárního poznání, Řád 5,1938/39, s. 353 (k tomu po
lemika: K. Polák, KM 1939, s. 334 a V. Černý, KM 
1939, s. 366); J. Fárek: M. výtvarník a režisér, LitN
1939, s. 206; J. Malý: K. H. M. a Mělnicko, Mělnicko 
2,1939, č. 3-4, i sep.; J. Ort (P. Eisner): Máchova truch- 
lorouška, KM 1939, s. 102; M. Rutte: Máchovský hlas 
nicoty, in Mohyly s vavřínem (1939); K. Polák: Lite
ratura o K. H. M. 1935-1939, Slavia 17, 1939/40, s. 
249, i sep.; K. Babor (P. Eisner): K M. jazyku, Naše 
doba 1940, s. 404; V. Jirát: Máchův poutník, KM
1940, s. 461 -» Tajemství Křivokladu (1941, s tit. 
Poutníkova píseň) + Z počátků M. vlivu na české 
básnictví, ČNM 1940, odd. duchovědný, s. 180; 
O. Králík: M. a vplyvologie, Řád 1940, s. 67, 247 
(k tomu polemika: V. Černý, KM 1940, s. 191,459, 
O. Králík, Řád 1940, s. 278,513); Jan Orel (P. Eisner): 
V mlhách. Poznámky k jednomu motivu Máchovu, 
KM 1940, s. 25; A. Pražák: M., Čechy a Praha, in Mí
za stromu (1940, s. 61); V. Jirát in K. H. M.: Dalekáť 
cesta má (1941) + Máchovské zrcadlení, KM 1941, 
s. 362 -> Uprostřed století (1948, s tit. Poutník v zr
cadle); A. Vyskočil: Poezie jako píseň kosmická + 
Jeden z Čech (o M. próze), Akord 9,1941/42, s. 41, 
103,212 —> Znamení u cest (1947); V. Jirát in K. H. 
M.: Znělky (1942); K. Janský: První epické torzo M. 
(nález rukopisu), Naše věda 1943, s. 154; F. Ober-
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pfalcer in K. H. M.: Máj (1944); L. Kasalická in K; H. 
M.: Živý třpyt (1944); E Krčma: Vrchlický a M., Čes. 
časopis filologický 3,1944/45, s. 237; M. Szyjkowski: 
K. H. M., in Polská účast v českém národním obro
zení 3 (1946); E Černý: Po pražských farách za K. H. 
M., ČNM 1947, s. 180; K. Janský: Literární rybník 
předbřeznový, KM1947, s. 228; O. Králík: M. na po
smrtné cenzuře, ČMM 1947, s. 78; A. Vyskočil: 
M. Máj,in Znamení u cest (1947);J. Závada: Proble
matika rytmického řádu M. Máje, Kytice 1947, s. 218 
a pokr.; E Č. (Černý): Strýc K. H. M., Jihočeský sb. 
historický 17,1948, č. 4; J. B. Čapek in Záření ducha 
i slova (1948); V. Jirát in Uprostřed století (1948, 
Skupinový portrét z časů romantiky, Portrét v zr
cadle); E Vodička in Počátky krásné prózy novočes- 
ké (1948, s. 218 a pokr.); E Černý: Po stopách před
ků K. H. M., Marginálie 22, 1949/50, s. 76; J. Levý: 
O překladech M. Máje, Slovesná věda 1950, s. 316; 
K. Polák: Povaha disonancí v Marince, Slovesná vě
da 1951, s. 46; K. Krejčí: Klasická látka českého his
torického románu (Václav IV.), tamtéž, s. 103; 
A. Bejblík, K. Janský: Dva myšlenkové problémy 
M., Slovesná věda 1952, s. 33; F. Černý: Nejstarší 
předkové K. H. M. v Krásné Hoře, Jihočeský sb. his
torický 21,1952, č. 1; K. Janský, O. Králík: Text Pouti 
krkonošské a problémy textové kritiky u M., Sloves
ná věda 1952, s. 41; J. Hartl: M. a Marinka ze Žele- 
tínky, tamtéž, s. 189; H. Grandjard: Herloszsohn 
a M., Revue des études slaves (Paříž) 1953, s. 48 + K. 
H. M. a české národní obrození, Sklizeň (Hamburk)
1953, č. 5; J. Straka: K. H. M. a české národní obro
zení. Několik slov o M. nacionalismu, Sklizeň 
(Hamburk) 1953, č. 8; F. Cuřín: Klicpera a M., NŘ
1954, s. 208; K. Janský: Putování za K. H. M., NŽ 
1954, s. 646; O. Králík: Tvůrčí proces u K. H. M. 
a P. Bezruče, SISb 1954, s. 433 —» Osvobozená slova 
(1995) (k tomu polemika: K. Janský, ČLit 1955, 
s. 197, O. Králík, SISb 1955, s. 402, F. Vodička, ČLit 
1956, s. 74, red., ČLit 1956, s. 188, O. Králík, SISb 
1956, s. 403, F. Vodička, ČLit 1956, s. 358); J. Petrmichl 
in K. H. M.: Vzhůru za mnou, mládež věrná! (1954); 
P. Eisner in K. H. M.: Okusy Ignáze M. (1956); 
O. Králík: M. Máj čili Osud básnického díla, HD
1956, s. 309 + Znovu o textu Pouti krkonošské, SISb
1957, s. 127 + Máchovy německé básně (ref. o Eisne- 
rových překl.), HD 1957, s. 133 + Neznámý rukopis 
máchovský (016), ČMM 1957, s. 109,415 + M. píseň 
z Cikánů, HD 1957, s. 265; M. Otruba: Souvislosti 
a smysl předbřeznového zápasu o M. a jeho dílo, 
ČLit 1957, s. 255; L. Bulín: O genezi M. menších 
próz, SISb 1958, s. 416; O. Králík: Máchovské ruko
pisy v Umělecké besedě, ČMM 1958, s. 354; M. Ot
ruba: Příklad historický a aktuální (vztah M. a Tylo
va díla), LitN 1958, č. 5 (k tomu polemika: 
H. Matoušová, tj. R. Grebeníčková, NŽ 1958, s. 285); 
F. Vodička: Geneze romantického hrdiny, in Cesty 
a cíle obrozenské literatury (1958); F. Vodička, 
K. Janský, R Spunar: M. rukopisy a tzv. máchovské 
apokryfy, ČLit 1958, s. 176; R. Grebeníčková: 
M. a Veltman, Českosl. rusistika 1959, s. 137; J. Hora 

in Poezie a život (1959); O. Králík in K. H. M.: Pouť 
krkonošská (1959); F. Vodička: M. jako literární kri
tik, SVŠP Praha, Jazyk a literatura 1,1959, s. 229 —> 
Struktura vývoje (1969); Básníci dneška o poezii 
K. H. M. (L. Čivrný, F. Hrubín, M. Kundera, J. Šoto- 
la, V. Závada), ČLit 1960, s. 401; R. Grebeníčková: 
M. a 20. století, Plamen 1960, č. 11 + K. H. M., Kul- 
turněpolitický kalendář 1960, s. 42 + M. a ruská lite
ratura, Slovanský přehled 1960, s. 331; F. Hrubín: 
K. H. M., LitN 1960, č. 46; M. Ivanov: Podoba nezná
má?, in Historie skoro detektivní (1960); O. Králík: 
M. Kat, AUP Olomouc, Philologica 1 (1960); B. Me- 
riggi: M. a Leopardi, ČLit 1960, s. 436; J. Topol: 
O čem básník ví, Plamen 1960, č. 11; F. Vodička: Lid
ské jádro M. poezie, LitN 1960, č. 46 + Tradice 
M. poezie v české literatuře, ČLit 1960, s. 408; J. Šo- 
tola in K. H. M.: Jasná noc mne vzhůru vábí (1961); 
F. Vodička: Ke sporům o romantismus, zvláště Má
chův, Plamen 1962, č. 9; O. Králík: Dvě kapitoly o M. 
jazyce, SaS 1964, s. 147; B. Havránek: K jazyku K. H. 
M., tamtéž, s. 347; J. Felix: Slovo o amarante českej 
poézie,in Harlekýn skloněný nad vodou (Bratislava 
1965); L. Bulín: Úvaha genetická, sb. Krkonoše - 
Podkrkonoší 1966, s. 122; I. Dubský: Domov a bez
domoví, Filoz. časopis 1966, s. 181; Z. Kalista: Die 
epische Grundlage von Mácha’s Máj,Zeitschrift fůr 
Slawistik (Vídeň) 1966, s. 570; O. Králík: M. jazyk 
a obrozenská čeština, SaS 1966,s. 316 (k tomu pole
mika: B. Havránek, tamtéž, s. 326); J. Škvor: M. Máj, 
prubířský kámen české poezie, sb. Perspektivy 
(New York) 8,1966, březen; O. Králík: O Pouti kr
konošské po letech, sb. Krkonoše - Podkrkonoší 
1967, s. 257 + Hodiny máchologie, Červený květ 
(Ostrava) 1968, č. 5-10; R. Grebeníčková: Poslední 
věta, Orientace 1969, č. 5; B. Srba: Dramatik vzdoru 
i soucitu, Divadlo 1969, květen; F. Všetička in Čtení 
o kompozici (1969, o Křivokladu); K. Dvořák, 
R. Skřeček: Ke genezi M. dramatu Bratři, ČLit 
1970, s. 200 + M. Anmerkungen - Sabinův apokryf?, 
tamtéž, s. 489; O. Králík: K máchovským otázkám, 
tamtéž, s. 351; K. Petráček: Struktura eufonické in
formace, tamtéž, s. 458; O. Vočadlo: Keats a M., 
Svob. slovo 6.3.1971; Z. Vyhlídal: Arbesův boj o K. 
H.M.,AUP Olomouc, Čes. jazyk a literatura 1,1971, 
s. 191; V. Štěpánek in K. H. M.: Dobrou noc, ó lásko 
(1972); P. Vašák: Máchovy a Sabinovy texty, ČLit 
1972, s. 554; I. Fleischmann: Jedno dějství z dlouhé
ho dramatu (motiv exilu u M. a F. Kafky), Svědectví 
(New York, Paříž) 12,1973/74, č. 45 (k tomu polemi
ka mezi A. Brouskem a I. E, Svědectví 12,1973/74, 
č. 46 + 13,1975/76, č. 48); F. Černý: Experimentální 
scénka generace romantiků - Kajetánské divadlo, 
Amatérská scéna 1974, č. 12; H. Jechová: Motiv ze
mě milované v českém a polském romantismu, Sla- 
via 1974, s. 231; V. Nezval: Po stopách M. Máje (roz- 
hl. přednáška z 1935), in Manifesty, eseje a kritické 
projevy z let 1931-1941 (1974); P. Vašák: M.-komu
nikace - textologie, sb. Literární archiv 8-9, 1974, 
s. 475 + Stemma Cikánů, ČLit 1974, s. 533; O. Králík: 
Dva máchovské příspěvky. Krása přírody a vnitřní
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svět, Kosmický věk Máchův?, ČLit 1975, s. 260; 
K. Krejčí: Symbol kata a odsouzence v díle K. H. M., 
in Česká literatura a kulturní proudy evropské 
(1975); K. Cyejn: Společenský podtext Arbesova 
a M. díla, sb. Českolipsko literární 1976, s. 75; V. Ma- 
cura: Vlast obrozenská a vlast Máchova, ČLit 1976, 
s. 437 —> Znamení zrodu (1983); M. Otruba, V. Záva
da in K. H. M.: Daleká pouť (1976); E. Gombala: Ka
rel Štúr a K. H. M., SLit 1977, s. 676; R. Grebeníčko- 
vá: M. a Novalis, Slavia 1977, s. 150; D. Hodrová: 
Symbolika M. Marinky, tamtéž, s. 271; K. Krejčí: 
K. H. M. v rámci slovanského romantismu, tamtéž, 
s. 364; P. Vašák: Textologie a máchovské systémy, 
ČLit 1978, s. 10 + Neznámá recenze Máje z Unser 
Planet 1836, tamtéž, s. 248 + Roviny máchovského 
zápasu, ČLit 1979, s. 223; D. Kšicová: K typologické- 
mu srovnání české a ruské poémy (Lermontov - M. 
- Zeyer), SUJEP Brno, Slovanské studie č. 218 
(1980) a č. 249 (1983); J. Stejskal: K. H. M. a Jan 
Zrzavý, Marginálie 1980, s. 49; P. Vašák in Metody 
určování autorství (1980) + Dialektický básník, 
Tvorba 1980, č. 47 + První překlad M. díla (Marinka 
1836), ČLit 1980, s. 596; R. Matys in K. H. M.: Ma
rinka (1981); J. Peřina: Poslední báseň (koncept Ces
ta z Čech), Průboj (Ústí n. Lab.) 4.12.1981; O. Špe- 
cinger: Kokořínsko K. H. Máchy, sb. Českolipsko 
literární 1981, s. 59; J. Rambousek: Dvě máchovské 
kapitoly, tamtéž, s. 69; P. Vašák: Pojem národní lite
ratury (M. bilingvismus), ČLit 1981, s. 445; R. Gre- 
beníčková: K jednomu neokomentovanému místu 
M. zápisníku, sb. Strahovská knihovna 16-17, 
1981-82, s. 235 + M., čtenář Goethova Fausta, Slavia 
1982, s. 143; R. Pynsent: Pokus o Jarmilu, Proměny 
(New York) 1982, č. 1; P. Vašák: První polský překla
datel Máje, Slavia 1982, s. 397; M. Procházka: Childe 
Haroldovo Dobrou noc a Budoucí vlasť. K problé
mu subjektu v Byronově a M. poezii, ČLit 1982, 
s. 289; Ř. Grebeníčková: Jak vznikal Máj, SPFF Br
no, ř. D 30,1983, s. 7; V. Smejkal: M. a Lenau, Zprávy 
Spolku čes. bibliofilii v Praze 1983, s. 11; P Vašák: 
Změna textu v dílo, Estetika 1983, s. 65 + in K. H. 
M.: Máj (1983) + M. a geneze májovců, ČLit 1984, 
s. 45 + Budoucí M., Lit. měsíčník 1984, č. 9; J. Wág- 
ner: Máchovské omyly 1, sb. Českolipsko literární 
1984, s. 109; J. Janáčková: Představa adresáta v M. 
próze, in Stoletou alejí (1985); J. Ryba: Jazyková for
ma M. Máje, Nár. politika (Mnichov) 1985, č. 7-8, 
příl. Zvon; I. Slavík: Dvakrát „co je poezie“ (srovná
ní představ M. a J. J. Langra), Nové knihy 1985, č. 18; 
V. Štěpánek: K. H. M. v dějinách české společnosti 
a literatury, Čes. jazyk a literatura 36,1985/86, s. 389; 
ČLit 1986, č. 1 (přisp. M. Blahynka, K. Kardyni-Peli- 
kánová, M. Procházka, P. Vašák); P. Čornej: K M. po
jetí českých dějin, ČLit 1986, s. 193; R. Grebeníčko
vá in K. H. M.: Mrtvé labutě zpěv (1986); 
D. Hodrová: K. H. M.: Máj, sb. Rozumět literatuře 
(1986); J. Hraše: Máchovo jeviště + M. drama, Ama
térská scéna 1986, č. 8, 9; Z. Hrbata: Motiv hradu 
v českém romantismu, Slavia 1986, s. 39 + Konkrét
nost i symbolika romantické pouti a poutníka v M. 

díle, ČLit 1986, s. 500; D. Mocná: Neruda a M., ČLit
1986, s. 511; J. Jedlička: M. Máj 150, Nár. politika 
(Mnichov) 1986, č. 6; J. Kotalík: Poselství v času (M. 
a výtvarné umění), Lit. měsíčník 1986, č. 8, 9; Jan 
Kryštof (J. Kroutvor): Necenzurované deníky 
z r. 1835, in K. H. M.: Máj, Necenzurovaný deník 
z roku 1835 (Mnichov 1986); M. Pohorský in K. H. 
M.: Máj a jiné básně a prózy (1986) + in sb. Malá 
knížka o Máji (1986) + in K. H. M.: Dílo 1,2 (1986) 
+ Máj, znovu Máj, Tvorba 1986, příl. Kmen, č. 22; 
J. Stejskal: M. Máj a cenzura, Zprávy Spolku čes. 
bibliofilii v Praze 1986, s. 2; V. Štěpánek: M. iniciati
va, Lit. měsíčník 1986, č. 9; O. Vančata: K. H. M. a již
ní Čechy, sb. Výběr z prací členů Historického klubu 
při Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 23, 1986, 
s. 253; P. Vašák in Autor, text a společnost (1986) + 
Májovci a jejich M., Lit. měsíčník 1986, č. 1 + M. 
a máchovský svět, tamtéž, č. 8 + M. svět a současný 
člověk, Tvorba 1986, příl. Kmen, č. 49; P. Vašák, 
E. Uchalová: Literární a výtvarné texty K. H. M., 
Umění 1986, s. 473, i sep., též in Autor, text a společ
nost (1986); M. Otruba: R62 - nově zjištěný má
chovský autograf, sb. Literární archiv 21-22, 
1986-87, s. 29; CLit 1987, č. 2 (mj. přisp. P. A. Bílek. 
O. Čepan, E. Gombala, K. Hausenblas, M. Herda, 
J. Janáčková, C. Kraus, J. Loužil, B. Mánek, J. Pilař, 
R. B. Pynsent, I. Seehase, M. Štemberková); J. Bar- 
tůňková: Dialog v prózách K. H. M. (teze přednáš
ky), Jazykovědné aktuality 24, 1987, s. 32; E. Gom
bala: Recepcia diela K. H. M. a jeho romantická 
iniciativa na Slovensku, SLit 1987, s. 13; C. Kraus: Na 
tému K. H. M. a Slováci, Romboid (Bratislava)
1987, č; 5; J. Podlešák: Židovské postavy v M. Ciká
nech, Židovská ročenka 5748, 1987, s. 74; P. Vašák: 
Funkce nesystémových prvků (v ohlasu M. díla), Es
tetika 1987, s. 143; J. Wágnerová, J. Wágner: Máchov
ské zastaveníčko. Písňový repertoár K. H. M., sb. 
Českolipsko literární 1987, s. 23; H. Šturmová: Inter
pretace M. Máje z hlediska rytmické struktury, Čes. 
jazyk a literatura 38,1987/88, s. 263; J. Bartůňková: 
Využití motta v prózách K. H. M., AUC Praha, Phi- 
lologica slavica pragensia 32, 1988, s. 287; J. Tříška: 
M. styl a jeho předpoklady, SVŠP Praha, Filologické 
studie, Literatura a výchova slovesným uměním, 
D 7,1988, s. 69; J. Janáčková: M. Marinka, Čes. jazyk 
a literatura 39,1988/89, s. 114; J. Bartůňková: Podíl 
komunikace postav na výstavbě M. Marinky, SPF 
Hradec Král., Jazyk-literatura-metodika, 1989, 
sv. 52, s. 69; M. Červenka: Polymetrie Máje, ČLit 
1989, s. 413; D. Hodrová: Idylický a ideální prostor 
v české próze 19. století, Opus musicum 1989, č. 2; 
L. Tomek in Za slova tiše nahlédni (1989); P. Vašák: 
Máchovo životní prostředí, sb. Člověk a příroda 
v novověké české kultuře (1989); J. Wágner: Krko
nošské inspirace K. H. M., Krkonoše 1989, č. 12 + 
Přírody slavný chrám (krajina Máje), sb. Českolip
sko literární 1989, s. 57; J. Bartůňková in Ztvárnění 
primární a sekundární komunikace ve vybraných 
dílech české umělecké prózy 1. poloviny 19. století 
(Pedag. fakulta v Hradci Král. 1990); mč (M. Čer-

41



Macháč

venka) in Slovník básnických knih (1990, Máj); 
J. Kroutvor in Potíže s dějinami (1990); J. Kuběna: C. 
D. E (Friedrich) a K. H. M., Proglas 1990, s. 105;
J. Mukařovský: M. a barok (přednáška z 1936), 
SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, roě. 38-39, č. 36-37, 
1989/90 (1990, ed. M. Jankovič); M. Procházka: Mo
tiv snu v symbolické výstavbě M. Pouti krkonošské, 
sb. Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen 
a ideál (Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1990, roz
množ.); J. Skutil: Krajiny M. Máje, VVM 1990, s. 159; 
P. Vašák: Tajný deník K. H. M., Nové knihy - Výběr 
z nejzajímavějších knih (zima) 1990, s. 14; A. Bej- 
blík: Keats a M. aneb Kouzelný automat, Svět litera
tury 1991, s. 46; J. Jedlička: O vlastenectví aneb Hrd- 
liččin hlas, Přítomnost 1991, č. 12 —» České typy 
aneb Poptávka po našem hrdinovi (1992); O. Králík: 
K strukturalistické interpretaci M., ČLit 1991, s. 269 
(k tomu polcmika: M. Jankovič, tamtéž, s. 277 - obo
jí připraveno pro ČLit 1970); Z. Krušina: Neznámý
K. H. M., Vesmír 1991, s. 340; P. Vašák: Šifry roman
tika M., Nové knihy 1991, č. 26; J. Wágner: Máchov
ské omyly 2, sb. Českolipsko literární 10,1991, s. 55; 
I. Slavík: Postřehy a poznámky k M., Akord 17, 
1991/92, č. 9; M. Otruba: Vězeň a vězení ve 2. zpěvu 
M. Máje, Estetika 1992, č. 4 —» s tit. Mezitextovost 
jako podmiňovací vztah mezi znaky, in Znaky 
a hodnoty (1994); F. Svejkovský: Slovo satira a sati
rický u K. H. M., ČLit 1992, s. 351; E. Israel:Tajuplné 
rýmy K. H. M., Kritický sborník 1992, č. 3; VI. Voko- 
lek in Obrana básníka (1992, ed. M. Trávníček); R. 
Grebeníčková: O. Králík a znovu M. demystifikova- 
ný, Tvar 1993, č. 14; E. Israel: Magický časoprostor 
Máchova jezera, ČLit 1993, s. 599 (k tomu polemika 
M. Kubínová in sb. Realismus ve vědě a filozofii, 
1995, s. 48); K. Kosík: Vlast Máchova, Listy 1993, s. 
67; M. Pohorský in ant. Intimní K. H. M. (1993); M. 
Procházka: Obrozený Ossian. Macphersonův model 
a produkce dějinnosti v české romantické kultuře, 
ČLit 1993, s. 25; M. C. Putna: Čí je M.?, Souvislosti 
1993, s. 182; R. Pytlík: Tajemství M. deníku, Signál 
1993, č. 29; A. Stich: Ještě k M.: velký a silný protiv
ník J. K. Tyl, sb. Monology o J. K. Tylovi (UK 1993; 
k tomu M. Otruba, tamtéž, s. 74); M. Vajchr: Dvojí 
cesta v Máji, ČLit 1993, s. 445; D. Hodrová in Místa 
s tajemstvím (1994); J. Peřina: K problematice ohla
sů polského povstání v tvorbě K. H. M. z let 
1830-1832, sb. Česko-polské rozhovory (UJEP Ústí 
n. Lab. 1994, s. 21J); E. Pražák: Poznámky k 1. inter
mezzu M. Máje, CLit 1994, s. 60; B. Plánská: Krajina 
jako bezdomoví romantiků, Češtinář 5, 1994/95, s. 
133 + in sb. Literatura a krajina (1996, s. 43); • ref. 
sympozium v Postupimi: M. Grygar, LitN 1995, č. 11; 
(mičer) (M. Červenka), ČLit 1995, s. 331 •; V. Křivá
nek in K. H. M.:Tím světem bloudím (1995); H. Me- 
yer: M. narativní díla a fantastický žánr v literatuře 
gotického románu a romantismu, ČLit 1995, s. 167; 
A. Thomas in The Labyrinth of the Word.Truth and 
Representation in Čzech Literatuře (Mnichov 
1995); I. Vaňková: Svět ticha, svět volání, Kritický 
sborník 1995, č. 1-2; H. Voisine-Jechová: Využití 

snového zážitku v narativním procesu. Úvahy na zá
kladě několika česko-francouzských paralel, ČLit
1995, s. 268; M. Červenka: M. možná znělka, Tvar
1996, č. 19; M. Koloc, J. Mařan, M. Bařina: K. H. M.: 
...a setře vítr stopy kroků mých (o krkonošském po
bytu 1833), Krkonoše 1996, s. 20; J. Svoboda: K má
chovskému tématu v české literární vědě, sb. Světo
vá literárněvědná bohemistika 2 (1996, s. 567); 
I. Vaňková: Zvuky, ticho, řeč a komunikace v sé
mantické výstavbě M. Máje, in Mlčení a řeč v komu
nikaci, jazyce a kultuře (1996); J. Voj vodík: Zur Pro
blematik der ásthetischen Konkretisation der 
Poetik von K. H. M. im Werk von J. Štýrský, Umění 
1996, s. 514; B. Daniel: Romská píseň v M. Cikánech, 
ČLit 1997, s. 85.

ahm.ll

Karel Ludvík Macháč
* 18.11.1867 Praha
† 26. 9.1931 Praha

Autor nenáročných próz a divadelních her většinou 
s výrazným sociálním akcentem.

Psal se i Machač. - Absolvoval 1880-82 dvě tří
dy reálky v Karlině, potom se učil v Praze světlo- 
tisku. Po vyučení pracoval ve Vídni v Lówyho 
uměleckém ústavě, po návratu do Prahy byl za
městnán jako tiskárenský korektor a věnoval se 
politické a organizační činnosti v národněsoci- 
ální straně. M. též spolupracoval s redakcemi 
odvětvových a jiných menších listů (Čes. kovo- 
pracovník, Českoslovanská stráž, Věstník čes- 
koslovanského číšnictva Otakar, Právo).

Veškerá M. tvorba, někdy zpracovávající tu
též látku jako prózu i divadelní hru, je tematic
ky určena jeho politickou orientací a trpí vy- 
konstruovaností a poplatností vkusu lidového 
adresáta. Sociálně vyhrocená a moralistní dra
mata, založená na kontrastu trudného života 
dělníků a bezohledných továrníků, se někdy 
dotýkají i politických aktualit, např. dělnických 
bouří v Brně 1922 (Zkáza). Dělnická tematika 
promísená sentimentem, naivní milostné zá
pletky obvykle tragicky rozuzlené a schematic
ké postavy předurčovaly M. hry pro ochotnic
ké nebo předměstské scény (v Praze se např. 
hrály v holešovické Uránii nebo v Pištěkově 
divadle). Ojedinělý situační humor spojuje au
tor se satirickým ostřím, když zesměšňuje piv
ní vlastenectví, spolkaření a manýrismus vo
lebních agitací (Výhra v prohře). Existenci
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prózy Láska psancova a divadelních her Pozdě 
a Uštvána, uváděných v Doplňcích Ottova 
slovníku naučného i jinde, se nepodařilo ově
řit; text hry Rak je uložen v divadelním oddě
lení Nár. muzea.
KNIŽNĚ. Beletrie: Matka (P 1896); Pokrevenci 
(R 1900); Za živou vodou (D 1904, i prem., jako 
P 1910); Výhra v prohře (P 1919); Spasitelka (D b. 
d., 1921, prem. 1920); Bouří života (D 1922, i prem.); 
Zkáza (D b. d., 1922, i prem.). - Ostatní práce: K má
jové oslavě strany národněsociální (1902). I

sb

Simeon Karel Macháček
* 10.12.1799 Praha
† 2.10.1846 Praha

Přívrženec Jungmannova programu národního ob
rození, který prosazoval jako dramatik, básník a pře
kladatel, zejména operních textů. Autor divadelních 
kritik, první antologie české obrozenecké poezie 
a písňových alb.

Psán též Šimon K. M. - Syn síťaře. Základní 
vzdělání získal na německé škole v Praze. Vla
stenecky se uvědomil za studií na Akademic
kém gymnáziu na Starém Městě (1812-18) vli
vem Jungmannovým, který ho od konce 1815 
učil; v té době se M. také vzdělával v literatuře, 
hudbě a zpěvu. Mimořádné schopnosti proká
zal již za studií na tzv. filozofii (1818-21) v po
kusech o překlady z němčiny a z klasických ja
zyků; společenský úspěch mu přinesl řecký 
přednesený 14. zpěv Pindarových Zpěvů 
olympských na oslavě jmenin A. Klara. Po stu
diích se živil jako soukromý učitel a věnoval se 
rozsáhlé literární a kulturní činnosti, zejména 
spolupráci s domácím ochotnickým divadlem 
rodiny Teisingerovy. 1825-27 pokračoval v Pa- 
lackým započaté práci o slovanských literatu
rách pro prof. J. G. Eichhorna z Góttingen. Pře
depsané zkoušky pro vyučování na gymnáziích 
složil 1823, ale profesorské místo z politických 
důvodů (1822 byl udán, že poslal po poslovi 
necenzurovanou zprávu o literární činnosti 
v Čechách do berlínského časopisu Gesell- 
schafter, což bylo klasifikováno jako spiknutí) 
získal až 1828 v Jičíně; na tamním gymnáziu 
působil až do smrti. 1829 se oženil s operní 
pěvkyní M. Šulcovou († 1847), která mu pak 
pomáhala v organizování vlasteneckého diva

delního, literárního a hudebního života v Jičí
ně a okolí. Vyčerpávající pedagogická práce 
(podle tehdejšího způsobu výuky učil v jedné 
třídě latině, řečtině, němčině, počtům, zeměpi
su, dějepisu a soukromě i češtině) a rozsáhlá 
mimoškolní kulturní aktivita podlomily jeho 
zdraví; onemocněl plicní tuberkulózou, které 
po prázdninovém pobytu v Praze a v lázních 
Šternberk u Smečna podlehl v pražské nemoc
nici. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

M. literární a kulturní aktivity vycházely 
z Jungmannova programu obrození českého 
národa literaturou jazykově českou, stojící 
však na úrovni světové vzdělanosti. Již za stu
dií začaly vznikat jeho překlady umělecky 
a myšlenkově náročných děl (Goethova Ifige- 
nia v Tauridě, Horatiův list Pisonům o umění 
básnickém, pro pozdější vydání přepracova
ný). Na Jungmannovu teoreticky zaměřenou 
Slovesnost (pro niž excerpoval) navázal M. vy
dáním rozsáhlé reprezentativní antologie sou
dobé české poezie (Krasořečník...), určené 
k repertoárové podpoře tehdy oblíbených re- 
citačních vystoupení, nahrazujících česká diva
delní představení. Otiskl tu přes sto ukázek 
produkce původní i překladové, vybraných 
z knih a časopisů, ale též pro výbor přímo poří
zených (např. Jungmannův překlad Schillero- 
vy Písně o zvonu); M. sám se jako autor podílel 
zejména překlady Goethových balad. Při vý
běru dával přednost básním složeným časo- 
měrně a vyřazoval verše „přízvučně daktyl- 
ské“. Výrazněji než ve vlastní básnické tvorbě 
z 20. let (vlastenecké, sentimentální a žertovně 
milostné písně, bajky, reflexivní básně) uplatnil 
M. Jungmannovo kladné stanovisko k časomí
ře v překladech operních libret. Plynulostí tex
tu a jeho spojením s hudebním výrazem se 
podstatně zasloužil o tehdejší úspěchy českého 
hudebního divadla (přeložil i libreto Rodiny 
švejcarské, prvního operního představení 
v českém jazyce). Potřebu původní české čino
hry realizoval M. veršovanou veselohrou Ženi
chové. Hra, jejíž námět byl později hledán 
v různých předlohách (např. v anonymní frašce 
Schildwache, Tod und Teufel oder So přelit 
man die Fúchse, 1794), se lokalizací do české
ho prostředí, parodistickým zesměšněním po
stav rytířských nápadníků a demokratickým 
pojetím prostého hrdiny, který nad urozenými 
soky vítězí svou chytrostí, stala na dlouhou do
bu nejúspěšnější českou veselohrou (byla 
mnohokrát inscenována, vydána i dramatur-
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gicky upravena, 1884 se stala základem libreta 
A. Koukla pro operu K. Kovařovice). O vyšší 
úroveň soudobého divadla usiloval M. i diva
delními kritikami (hlavně v čas. Čechoslav) 
sledujícími scénickou stránku českých předsta
vení, zejména veseloherních (vedle soustavné 
výchovy ochotnických herců v deklamaci 
a souhře načrtl např. v kritice Štěpánkovy hry 
Pivovar v Sojkově některé zásady jevištní rea
lizace veselohry). Zároveň chtěl M. podnítit 
uvádění náročné dramatiky na českou scénu 
svými překlady tragédií F. Schillera; nejprve 
časopisecky zveřejnil překlad části Schillerova 
Valdštejna, ale nepřipravenost českého diva
dla, překladatelské obtíže a zejména obavy 
z cenzurních zásahů do této hry (i z jejich ná
sledků) provedení tohoto úmyslu oddálily. Se 
snahami o povznesení české dramatické litera
tury souviselo i vydání překladu Horatiova 
Listu o umění básnickém, který formuluje pře
devším klasické názory na drama. Koncem 
20. let se M. odklonil od časomíry a přijal zása
dy přízvučné prozodie (dopis K. A. Vinařické- 
mu z 5. 12. 1828), které se pokusil využít při 
překladu Raupachovy hry Izidor a Olga (pro
mluvy hlavních postav ve verších, vedlejších 
v próze); pozdější překlad Panny Orleánské, 
který byl součástí M. plánu tlumočit všechny 
Schillerovy tragédie, znamenal významný stu
peň ve vývoji českého blankversu. Celá řada 
M. prací z 30. let vyšla až v závěru jeho života 
(část z nich vznikla přepracováním již publiko
vané tvorby na časoměrném základě) a kon
frontovala se již s jiným údobím literárního vý
voje. Do zapomenutí propadla veršovaná, 
složitě komponovaná situační veselohra ze 
současnosti Půjčka na oplátku, na konci 70. let 
byla ještě hrána jednoaktová tragédie Bulhar 
z historie osvobozování Bulharů z turecké 
nadvlády (původně určená pro Jungmannovu 
Slovesnost). Dovršením M. celoživotních umě
leckých snah byla veršovaná tragédie Závis, 
pán z Růže, která vznikla z podnětu Palackého 
článku o něm v ČČM 1831. Její původní ně
mecké znění (M. ojediněle psal i německé bás
ně) bylo autorem později přepracováno ve 
verzi českou, která ze všech M. prací nejzřetel
něji poukazuje na jeho návaznost na antické 
autory a na zásady klasické poetiky (jednota 
místa a času, vyloučení drastických scén z je
viště aj.). Rozsáhlou přeměnou prošla M. bás
nická tvorba, původně v časoměrné podobě 
určená pro písňový nebo recitační přednes na 

vlasteneckých besedách; její přízvučné přepra
cování (vyd. 1846) mělo podle M. záměru vy
hovovat lépe její realizaci četbou, nenalezlo 
však už kladný ohlas u dobové kritiky; oblíbe
na zůstala báseň Heřman z Bubna, po léta tvo
řící součást školních čítanek. Básnické hodno
ty M. historických romancí ocenil téměř po stu 
letech výbor J. Durycha, vyzvedávající jejich 
čistou epičnost a blízkost poezii K. J. Erbena. - 
Podle zprávy v ČČM (1828, sv. 1, s. 142) vydal 
M. i dnes nezvěstnou prózu Jarošin a Svatava; 
byl též autorem reprezentativního výboru 
z různých žánrů české literatury, určeného ně
meckému čtenáři a doprovozeného slovníč
kem i základními údaji o uvedených spisovate
lích (Bóhmische Chrestomatie...), a překladů 
z latiny zaměřených k pedagogické praxi.
ŠIFRY: S., S-, S. K. M., Š. M., Š. M-á-k. I PŘÍSPĚV
KY in: ČČM (1827-28, 1836-37; 1827 překl. Pinda- 
rův Olympický vítězoslav první, stati o divadle, 1836 
BB); Časopis pro katol. duchovenstvo (1835, příl. 
Hlasy národu českého k jeho cis. král, milosti Ferdi
nandovi); Čechoslav (1821-25; 1821 B Má vlasť, pak 
zejm. překl. básní a ref. o divadle a opeře, 1825 úry
vek z překl. Valdštejna); Čes. včela (1835-37,1839): 
sb. České historické zpěvy (1826, ed. V. Hanka); Ge- 
sellschafter (Berlín 1822); alm. Hlasy věrných Če
chů... (1835); alm. Hlasy vlastenců... (1832, 1835): 
Jindy a nyní (1833); sb. Krasořečník aneb Sbírka 
básní k deklamaci (1823); Květy (1836. 1844); alm. 
Kytka (1837); Monatschrift der Gesellschaft des va- 
terlándischen Museums in Bóhmen (1827, balada 
Ogier); alm. Pomněnky (1842); Přítel mládeže 
(1827); Věnec ze zpěvů vlastenských (1838); sb. Zpě
vy české pro jeden hlas při pianuforte (1825); - po
smrtně: Budečská zahrada (1886); Škola a život 
(1855). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Že
nichové (D 1826, prem. 1824, upr. vyd. 1841); Jarošin 
a Svatava (P1828, an., výt. nezjišt.); Drobnější básně 
(1846); Nové divadelní hry (1846: Záviš, t. r. i prem. 
s tit. Záviš Vítkovic, pán z Růže aneb Pokuta za zra
du; Půjčka za oplátku, prem. 1819, dub.; Bulhar, 
prem. 1879; vše 1846 i samostatně); - posmrtně: 
Geschichte der schónen Redekiinste bei den Bóh
men - Dějiny české slovesnosti (1968, s F. Palackým, 
pův. oba an.; ed. a překl. O. Králík, J. Skalička). - 
Překlady: J. W. Goethe: Ifigenia v Taurii (1822); 
Q. Horatius Flaccus: De arte poetica liber... (1827; 
obs. pův. lat. text, M. něm. a čes. překlad, rozsáhlý 
úvod a poznámky); F.Turinský: Angelina (1828, překl. 
do něm.); M.T. Čicero: Čtvero řečí proti Luc. Čatili- 
novi (1834); E. Raupach: Nevolníci aneb Izidor 
a Olga (1834); F. Schiller: Panna Orleánská (1838, 
i prem.); - posmrtně: G. I. Caesar: Paměti o válce 
galské (1872). - Překlady operních libret: I. F. Cas- 
telli: Rodina švejcarská (1824, hudba J. Weigl); J. N. 
Bouilly, G. F.Treitschke: Vodař (1824, hudba L. Che-
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rubini); C. Sterbini: Lazebník sevillský (1825, hudba 
G. Rossini); L. da Ponte: Don Juan aneb Prostopáš
ník potrestaný (1825, hudba W. A. Mozart); E Berio: 
Otello, mouřenín benátský (1827, hudba G. Rossi
ni). - Výbor: Básně S. K. M. (1927, ed. J. Durych). - 
Souborné vydání: Spisy S. K. M. (nakl. J. L. Kober, 
1883-84,2 sv., ed. F. Zákrejs). I SCÉNICKY. Překla
dy libret: Vestálka (1825, hudba C. L. Spontini); Si
rotčí dům (1826, hudba J. Weigl); Elisena, kněžna 
volharská aneb Les u Sibině (1827, hudba J. Róss- 
ler); F. Raimund: Diamant krále duchů (1827, hudba 
J. Drechsler); Kníže Raul, nazván Modrovous (1828, 
hudba M. Grétry); M. Stegmayer: Vladimír, kníže 
novgorodský (1828, hudba G. B. Bierey); J. C. Ber
nard: Faust (1833, hudba L. Spohr). I KORESPON
DENCE: in K. A. Vinařický: Korespondence a spisy 
pamětní 1 (K. A. Vinařickému z 1824-32; 1903, ed. 
V. O. Slavík). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Kraso- 
řečník aneb Sbírka básní k deklamací (1823); Zpěvy 
české pro jeden hlas při pianuforte 1,2 (1825); Bóh- 
mische Chrestomatie fůr Deutsche (1830). I

LITERATURA: F. B. Štěpnička: ref. překl. J. N. 
Bouilly, G. F.Treitschke, Čechoslav 1824, s. 343 + ref. 
překl. I. F. Castelli, tamtéž, s. 392; Q.: ref. překl. 
C. Sterbini, Čechoslav 1825, s. 56; an. (F. B. Tomsa): 
ref. překl. L. da Ponte, Čechoslav 1825, s. 64 + ref. ed. 
Zpěvy české..., tamtéž, s. 504; • ref. Ženichové: an., 
Čechoslav 1825, s. 599 (autoreferát); B: Ozvání proti 
původu frašky Ženichové..., tamtéž, s. 616 •; an.: 
Překlady zpěvoher, Poutník slovanský 1827, s. 110; 
an.: ref. překl. E. Raupach, Jindy a nyní 1833,2. půl
letí, s. 190,198; an. (F. Palacký): ref. překl. M.T. Cice- 
ro, ČČM 1834, s. 110; • ref. překl. F. Schiller: Panna 
Orleánská: Pipo (V. J. Picek), Ost und West 1838, 
s. 422; P. (K. Půner), Čes. včela 1842, s. 64 •; an. (J. N. 
Štěpánek): České divadlo (o námětu Ženichů), Čes. 
včela 1843, s. 108; • ref. Drobnější básně: Fr. D. 
(Doucha), Čes. včela 1845, s. 418; an. (K. Havlíček 
Borovský), Pražské noviny 1.1. 1846; J. B. Malý, 
ČČM 1846, s. 648 •; R.: ref. Záviš, Bohemia 1846, 
s. 167; • nekrology: an. (K. Havlíček Borovský), 
Pražské noviny 8.10.1846; an. (K. V. Zap), Poutník 
1846, s. 288; +, Ost und West 1846, s. 480 •; A. Jičín
ský: Z Jičína (o M. práci pro město), Pražské noviny 
14.11.1847; J. Sl. (V. Vávra): ref. Ženichové, Půjčka 
za oplátku (o nepůvodnosti témat), Pražský večerní 
list 13.11.1848; • ref. Záviš... (různá provedení), an., 
Lumír 1852, s. 1053; J. N. (Neruda), Cas 20.11.1860

České divadlo 1 (1959, s. 78); an., Lumír 1862, 
s. 1219; J. N. (Neruda), Hlas 11.12.1862 -» České di
vadlo 2 (1951, s. 38) •; F. Schulz: Česká balada a ro
mance, Osvěta 1877, s. 716, 780; J. N. (Neruda): ref. 
Bulhar, Ženichové, NL 4.10.1879 —> České divadlo 
5 (1966, s. 356); L. Stein: Z pamětí českého divadla 
1. Rodina švýcarská, Koleda 1880, s. 461; T. Hrubý: 
O překladech našich z literatur klasických, Lit. listy 
1885, s. 3; A. Truhlář: S. K. M., Krok 1887, s. 79 a po- 
kr.; F. Bačkovský: O prvých českých zpěvohrách, 
Lumír 1887, s. 317; an.: K některým historickým ne
přesnostem hry Záviš, Pražské noviny 3. 11. 1892; 

Č. Zíbrt: Látka M. veselohry Ženichové, NL 10. 1. 
1894; V.Tille: Ze srovnávací literatury lidové 1. Lát
ka M. veselohry Ženichové, ČL 6,1896/97, s. 1; J. L. 
T. (Turnovský): Památce S. K. M., Hlas národa 11.2. 
1900, příl. Nedělní listy; F. Kleinschnitzová: S. K. M. 
německé drama Zawisch von Falkenstein, LF 1916, 
s. 417; J. Durych: Vděčnost k starým, Lumír 1922, 
s. 266 + S. K. M., Rozmach 1924, s. 199; J. Král in 
O prozodii české 1 (1924); J. Durych: Erben a M., 
Kmen 1,1926/27, s. 36 + in Básně S. K. M. (1927); • 
ref. Básně S. K. M.: J. Hora, Kmen 1,1926/27, s. 230;
J. V. Sedlák,Tribuna 27.4.1927; A. N. (Novák), LidN 
24. 7. 1927; Baf. (B. Fučík), Tvar 1927, s. 146 •;
K. Paul: Pramen M. Bulhara, ČMF 14,1927/28, s. 13; 
J. Václavková: Motiv „rytíře se lvem“ a Heřman 
z Bubna S. K. M., ČMF 16,1929/30, s. 150-V. Jirát: 
K pramenům M. Heřmana z Bubna, ČMF 16, 
1929/30, s. 258 + Obrozenské překlady Mozartova 
Dona Juana. 1. Překlad Macháčkův, SaS 1938, s. 73 
-» Portréty a studie (1978); • ref. Ženichové (insc. 
1939 s verši J. Seiferta): E. Konrád, LidN 19.3.1939: 
AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 20.3.1939; O. Srbová, 
Večerník Nár. práce 21.3.1939 •; an.: Sto let české
ho překladu. Schillerova Panna Orleánská v překla
du S. K. M. (1838) a Bohumila Mathesia (1939) (pa
ralelní ukázky závěru prologu), Čteme 2, 1939/40, 
s. 22; J. Hájek: ref. Ženichové (úprava V. Kolátora), 
LidN 27. 10.1944; M. Kačer in S. K. M.: Ženichové 
(1952); J. Hrabák: Prameny českého blankversu, Stu
die o českém verši (1959, s. 282); O. Králík in F. Pa
lacký, S. K. M.: Geschichte der schónen Redekůnste... 
(1968); M. Otruba: Edice Palackého Dějin české slo- 
vesnosti, ČLit 1970, s. 191; M. Kopecký: K autorství 
spisu Geschichte der schónen Redekůnste bei den 
Bóhmen, ČLit 1972, s. 243; mj (M. Janoušková): S. K. 
M., Rozhlas 1974, č. 59; J. Polák: První výbor českých 
básní pro studentské recitace, ZM 1984, s. 124.

dh

Jan Máchal

* 25.10.1855 Nové Dvory u Milevska
† 3.11.1939 Praha

Historik české literatury a literatur slovanských, fi
lolog, folklorista a etnograf, editor, literární a diva
delní kritik. Od problematiky slovanského bájesloví 
a slovanské národní epiky se obrátil k české literatu
ře, z níž sledoval - často ze srovnávacího hlediska - 
zejména úsek 19. století, se zvláštní pozorností vývoj 
prózy a též staročeského a novodobého dramatu; svá 
souběžná slavistická studia završil syntetickými ději
nami slovanských literatur.

Do počátku 90. let se zpravidla podepisoval 
Hanuš, někdy i Peleus M. - Byl synem malo-
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rolníka, který si přivydělával jako forman. Od 
1869 studoval na reálném gymnáziu v Táboře, 
které svým vlasteneckým ruchem a díky kul
turní, slovansky orientované aktivitě ředitele 
V. Křižka výrazně ovlivnilo M. rané literární 
aspirace a vyhraňující se odborné zájmy. Po 
maturitě (1877) studoval na vídeňské univerzi
tě - především u F. Miklošice a A. V. Šembery 
- a dosáhl aprobace k výuce češtiny, němčiny, 
latiny a řečtiny na středních školách. Se svým 
spolužákem J. Penížkem se zde 1879-80 podí
lel na redigování české části Slovanského al
manachu. Po návratu z Vídně (1881) poslou
chal jeden školní rok na pražské univerzitě 
přednášky J. Gebauera a M. Hattaly, 1886 zde 
získal doktorát (na základě práce O poměru 
řeči polabské k polštině). Od 1882 učil jako su- 
plent a od 1886 jako profesor na gymnáziu 
v Něm. (Havl.) Brodě, od 1888 na gymnáziu 
v Žitné ul. v Praze, kde byl 1905, vzhledem 
k souběžnému univerzitnímu působení, zpro
štěn úvazku a uvolněn formou placené dovole
né. Na pražské univerzitě se habilitoval 1894 
pro obor slovanských literatur (prací O boha
týrském epose slovanském) a v témže roce zde 
zahájil více než třicetiletou pedagogickou čin
nost (do 1926) přednáškou O folkloristické 
slovanské literatuře; rozsáhlé, pečlivě připra
vované přednáškové cykly věnoval nejen celo- 
slovanské problematice, nýbrž (v důsledku 
tehdejšího nedostatečného zabezpečení bohe- 
mistické výuky) také literatuře české, zvláště 
soudobé. 1901 získal titul mimoř. profesora, 
který však byl kvůli „deliktu“ ze studentských 
let (spoluredaktorství sb. Slavjanskij alma
nach) úředně potvrzen až 1908. Řádným pro
fesorem se stál 1911. 1905 byl zvolen mimoř. 
členem KČSN, 1908 mimoř. a 1912 řádným 
členem ČAVU, 1917-18 vykonával na filoz. fa
kultě funkci děkana, 1918-19 proděkana. Vy
sokoškolské působení spojoval s bohatou po
pularizační činností, zejména v univerzitních 
extenzích a také jako publicista přispívající do 
četných literárních a kulturních časopisů i do 
novin. Za své zásluhy o rozvoj literárněvědné 
a folkloristicky orientované slavistiky byl zvo
len členem korespondentem^ AV SSSR (1924), 
byl též dopisujícím členem Školy slovanských 
studií v Londýně a čestným členem Matice 
srbské v Novém Sadě.

M. patřil k představitelům literárněvědného 
pozitivismu. Stejně jako J. Vlček, J. Jakubec aj. 
zdůrazňoval požadavek vědecké akribie 

a směřoval k synkretickému spojování tehdy 
exponovaných postupů ideografických, socio
logických aj., k nimž v jeho případě přistupo
vala i specifická kritéria soudobé slavistiky. 
Charakteristicky inklinoval jednak k mikrolo- 
gickým textovým analýzám, k nimž ho oriento
vala hlavně filologická kritika (J. Gebauer, 
F. Miklošič) ovlivňující i jeho zájem o lingvis- 
tická témata, jednak k faktograficky zevrub
ným kompendiím. Takto postupoval již při 
svém počátečním látkovědném zkoumání slo
vanských ústních tradic, z jehož dílčích výsled
ků vznikly práce usoustavňujícího rázu {Ná
kres slovanského bájesloví, O bohatýrském 
epose slovanském); M. v nich postupně překo
nával starší romanticko-mytologický názor na 
folklor jakožto projev dávných mytických 
představ, a ač se inspiroval některými dalšími 
teoriemi příliš nepřihlížejícími ke genetické 
vrstevnatosti ústního podání (např. manismem 
spatřujícím v bájích rudimenty dávné víry ve 
zbožněné předky), v zásadě přijal vývojový ná
zor a především zásady ruské srovnávací školy 
(zvláště A. N. Veselovskij) s důležitým aspek
tem mezietnických vztahů a vzájemného ovliv
ňování folklóru a literatury. Právě zájem 
o folklorně literární a mezislovanské (česko- 
slovanské), popř. evropské souvislosti se mar
kantně projevil při M. výběru literárněhistoric- 
kých, speciálně i českých témat, jakož i v jejich 
pojetí, které též korespondovalo s obecným 
pozitivistickým zájmem o problematiku vlivů. 
Přitom M. analýzy, z nichž pak vycházely pano
ramatické pohledy, poskytovaly bohatství ma
teriálu, jež z nich nejednou činí trvale užitečný 
pramen; mnohdy také přinášely kritické revize 
starších názorů nebo osvětlovaly jevy dosud 
neprobádané. M. např. rozebral Puchmajerovy 
verše {Ant. J. Puchmajer) a probírkou pol
ských předloh dokazoval jejich nepůvodnost, 
vysledoval závislost Chocholouškova Jihu na 
jihoslovanské národní epice, naopak vyzvedl 
význam slovanské inspirace a její tvůrčí pře- 
podstatnění v díle Čelakovského, stejně tak 
později ocenil srovnáním s románskými zdroji 
originalitu „obnovených obrazů“ J. Zeyera; 
analyzoval díla dalších osobností 19. století, 
mj. přispěl k určení provenience RK zjištěním 
týchž ruských předloh pro lyrické a lyrickoe- 
pické písně tohoto rukopisu a vlastní básně 
Hankovy {Hankovy ohlasy písní ruských v Lis
tech filologických). M. se tak podílel na úsilí 
své generace o novou kritickou interpretaci
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českých literárních dějin, zúčastnil se i velkého 
kolektivního díla Literatura česká 19. století 
(kapitoly o počátcích novočeské prózy a dra
matu, J. J. Markovi, V. K. Klicperovi, J. K. Tylo
vi, K. J. Erbenovi, P. Chocholouškovi, K. Sabi
no vi). V rámci zkoumané problematiky 
soustředil pak zvláštní pozornost k dvěma dru
hům, k próze a dramatu. Faktograficky bohatý 
přehled O českém románu novodobém, uspo
řádaný převážně podle tematických hledisek 
a bez výraznějších zřetelů tvarových, podává 
vývoj prózy od jejích raně obrozenských po
dob až na práh 20. století. Podobně pojatý 
komplexní přehled problematiky přinesly Dě
jiny českého dramata, které stejně jako přede
šlá práce vycházejí z M. dílčích výzkumů, mj. 
z jeho objevné studie a edice Staročeské sklad
by dramatické původu liturgického, a sledují 
proměny žánru od středověku až na přelom 
19. a 20. století. Zatímco ve zpětném pohledu 
na historii románu a dramatu M. často opero
val dobovými ohlasy, v pojetí současnosti se 
mohl opřít i o vlastní reflexi (literární a diva
delní recenze, např. několikaletý divadelní re
ferát ve Zvonu), v níž se ovšem zrcadlilo jeho 
generační srozumění s tvorbou národního a lu- 
mírovského směru i s realistickou orientací 
a naopak jistá oddálenost od modernistických 
proudů. Přesto zakládala celkový ráz M. expli
kací historiografická objektivita, jež dominuje 
i v materiálově přínosném pojednání o myš
lenkových a uměleckých zápasech 80. a 90. let 
(Boje o nové směry v české literatuře). Typické 
směřování od monotematického záběru ke 
komplexnosti bylo příznačné i pro M. literární 
studia slavistická. Z bohaté mozaiky referátů, 
statí i knižních monografií věnovaných litera
tuře ruské, ukrajinské a polské (Velicíspisova
telé ruští a ukrajinští, O symbolismu v polské 
a ruské literatuře aj.) vzešlo posléze M. stěžejní 
dílo Slovanské literatury, které vytvářejí celko
vé panoráma synchronickým sledováním 
všech národních literatur vždy v rámci určité 
historické formace, určované dominantními 
ideovými nebo ideově-uměleckými proudy. - 
V terénu svých literárněhistorických výzkumů 
zůstával M. i jako editor (F. L. Čelakovský, 
V. Hanka, J. Linda, středověké hry). Mimoto 
krystalizující odborné zaměření ovlivnilo již 
jeho rané překlady (lužickosrbské písně ze 
souboru L. Kuby, drobné překlady z jiných slo
vanských jazyků a z němčiny), sběratelství li
dové slovesnosti a do značné míry i mladické 

pokusy o ohlasovou poezii, národopisné črty, 
historické povídky s krajovými náměty aj.; ro- 
dácké podněty měly rané příspěvky ke kultur
ní historii, národopisu a archeologii jižních 
Čech. - Ze svých hlavních oborů připravil M. 
četná encyklopedická hesla, především pro 
Ottův slovník naučný, i pro encyklopedie cizí.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Hanuš M. Novédvorský 
Hanuš M. Novodvorský, H. M. Novédvorský, J. M. 
Novodvorák, J. Peleus; Hanuš M., H. M. N., J. M., Ml, 
Ml. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach ČAVU (1913, 
1916); sb. Alois Jirásek (1921); Athenaeum (1893); 
sb. Božena Němcová. Sborník statí o jejím životě 
a díle (1912); Centralnaja Jevropa (1931); Co měsíc 
dal (1906); Čas (1898-1911); ČČM, pokr. ČNM 
(1914-29); Časopis pro moderní filologii (1911-28); 
Ces. mysl (1901-08); Čes.v revue (1898-1900; 1899 
O básnické činnosti E L. Čelakovského, i sep., 1900 
O ruském románu novodobém); Čes. revue (1910); 
Čes. včela (1879); Českosl. republika (1921); Ces. ča
sopis historický (1895-1910; 1895 P. J. Šafařík a jeho 
názory kritické a estetické, 1898 Mickiewicz a Če
chy, 1899 Snahy F. L. Čelakovského o obnovu české 
literatury, i sep.); Čes. jih (1877-1914); Čes. lid 
(1893-1903); sb. Die Kultur der Gegenwart 1/9 
(Berlín - Lipsko 1908, Die bóhmische Literatur); 
Divadelní list Máje (1907); Divadlo (1914); sb. Do- 
stojevskij (1931); Hlasy východočeské (Chrudim
1910) ; Hlídka Času (1910); Jeviště (1921); Jitro (Ml. 
Boleslav 1919); sb. Karel Hynek Mácha (1937); Ko
leda (Brno - Olomouc 1880-81); Květy (1887); Lis
ty filologické (1899-1909; 1899 F. L. Čelakovského 
Ohlas písní ruských, i sep., Hankovy ohlasy písní 
ruských, i sep.); Lit. listy (1892); Lit. rozhledy (1923); 
sb. Literatura česká 19. století 1-3 (1902, 1903, 
1907); Lumír (1905-11); Lužica (Budyšín 1885); sb. 
Majáles (Litomyšl 1907); Nár. listy (1885-1923); sb. 
Národní písně, pohádky, pověsti, říkadla, obyčeje 
všeobecné a zejména právní 2/1, 2/4 (1877, 1879); 
Nár. politika (1916-20); Národopisný sborník čes- 
koslovanský (1898-1902); Národopisný věstník čes- 
koslovanský (1910); Naše doba (1894-1913); Nová 
čes. revue (1905); Obzor lit. a umělecký (1900-01); 
Ohlas od Nežárky (Jindř. Hradec 1878); Osvěta 
(1885); Osvěta lidu (Pardubice 1909-10); Otavan 
(Písek 1880-84); Památky archeologické a místopis- 
né (1892); sb. Památník na oslavu padesátiletého 
panovnického jubilea... Františka Josefa I. (1898); 
sb. Památník na oslavu šedesátiletého trvání reál, 
gymnázia v Táboře (1922); Panoráma (1938); Plzeň
ské listy (1902); Pozdrav ze staré vlasti (Trebenice
1911) ; Pozor (Olomouc 1880); Prager Presse (1924, 
1927); Právo lidu (1912-13); Pražská lid. revue 
(1906); sb. Prof. dr. Otakar Hostinský (1907); sb. 1. 
sjezd slovanských filologů v Praze (1929); Ratiboř 
(Hradec Král. 1910); Roční zpráva reál, a vyššího 
gymnázia v Něm. Brodě (1883-88); Rozhledy 
(1901-02); sb. Rozpravy filologické věnované Janu
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Gebauerovi (1898, Chocholouškův Jih a národní 
písně srbské); Rozpravy Společnosti přátel starožit
ností českých (1892); Sborník filologický (1915-17); 
Sborník prací věnovaných prof. dr. Janu Máchalovi 
k 70. narozeninám (1925); Sborník prací věnova
ných prof. dr. J. Polívkovi k 60. narozeninám (1918); 
Sborník prací věnovaných prof. dr. Václavu Tillovi 
k 60. narozeninám (1927); Serbske Nowiny (Budy- 
šín 1931); Slavie (1920); Slavjanskij almanach (Ví
deň 1879-80); Slovanský přehled (1899-1914); Slo
vanský sborník statí z oboru národopisu, kulturní 
historie a dějin literárního i společenského života 
(1884-87); Slovanský sborník věnovaný prof. dr. F. 
Pastrnkovi k 70. narozeninám (1923); sb. Slovanstvo 
(1912, Obzor literatur slovanských); Světozor 
(1882); Škola a život (1884-88); Šumavské proudy 
(Prachatice 1910): Tábor (1878-82); sb.The Mytho
logy of All Races 3 (Boston 1918); Večerník Práva 
lidu (1921); Velký slovanský kalendář na přestupný 
rok 1908; Venkov (1931); Vesna (1885); Věstník 
ČAVU (1909-14); Věstník KČSN (1903-07; 1903 
O dvou českých komediích biblických z 16. století, 
i sep., 1906 Staročeské velikonoční slavnosti drama
tické, i sep.); Věstník slovanských starožitností 
(1898); Vídeňský deník (1907); Východočes. obzor 
(Pardubice 1909); Výr. zpráva vyššího gymnázia 
v Žitné ul. v Praze (1891, Úvod ve studium ruských 
bylin, i sep.); Zlatá Praha (1884-92); Zora (Brno 
1883); Zvon (1912-16, divad. ref.); - posmrtně: sb. 
Dokumenty k istorii slavjanovedenija v Rossii 
(Moskva - Leningrad 1948). I KNIŽNÉ. Práce o li
teratuře a národopisu: Nákres slovanského bájesloví 
(1891); O bohatýrském epose slovanském 1 (1894); 
Ant. J. Puchmajer (1895); O českém románu novo
dobém (1902, upr. vyd. 1930); Josef Čejka (1906); 
O Josefu Kajetánu Tylovi (1906); Bájesloví slovan
ské (1907); Lev Nikolajevič Tolstoj (1912); Dějiny 
českého dramata (1917, upr. vyd. 1929); Taras Sev- 
čenko (1919); Slovanské literatury 1-3 (1. 1922, 
2.1925,3.1929); Boje o nové směry v české literatu
ře (1880-1900) (1926); Velicí spisovatelé ruští 
a ukrajinští (1934); O symbolismu v polské a ruské 
literatuře (1935). - Překlad: L. Kuba: Slovanstvo ve 
svých zpěvech 5. Písně lužické (1885-87). I REDI
GOVAL časopisy: Národopisný sborník českoslo- 
vanský (1899-1904), Časopis pro moderní filologii 
(1911-28, s J. Jankem, P. M. Haškovcem, od roč. 9, 
1922/23 též s V. Mathesiem), Časopis Muzea Králov
ství českého, pokr. od 1923 Časopis Nár. muzea 
(1914-29, s C. Purkyněm), Sborník filologický 
(1915,1917; zde red. bibliografie: 1915 Filologie a li
terární historie o literatuře české r. 1913,1917 Filo
logie v literatuře české r. 1914 a 1915);sborník: Slav
janskij almanach (Vídeň 1879-80, čes. část s J. 
Penížkem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Staročes
ké skladby dramatické původu liturgického (1908, 
též studie); F. L. Čelakovský: Ohlas písní ruských 
a českých (1913); Čítanka pro vyšší třídy škol střed
ních 3 (vydání trojdílné pro reálky) (1913, s jinými) 
a Čítanka pro vyšší třídy škol středních 4 (vyd. čtyř

dílné pro gymnázia a reál, gymnázia) (1913, s jiný- 
mi); Hankovy Písně a Prostonárodní srbská múza 
do Čech převedená (1918); J. Linda: Záře nad po
hanstvem nebo Václav a Boleslav (1924). I

BIBLIOGRAFIE: J. Pátá in Prof. J. M. šedesátní
kem, Národopisný věstník českoslovanský 1915, 
s. 182; M. Hýsek: Soupis prací prof. J. M., Sborník 
prací věnovaných prof. dr. J. M. k 70. narozeninám 
(1925); M. Kudělka in sb. Československé práce 
o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od
r. 1760 (1972, výběr bibl. za léta 1925-67); Z. Urban: 
J. M. Bibliografický soupis prací s přehledem jeho 
činnosti (1983). I LITERÁTURA: Sborník prací 
věnovaných prof. dr. J. M. k 70. narozeninám (1925; 
přisp. J. Horák, M. Hýsek). I • ref. Nákres slovan
ského bájesloví: A. Černý, Athenaeum 9, 1891/92,
s. 239; J. V. Novák, Lit. listy 13,1891/92, s. 130 a 142; 
J. Polívka, ČČM 1892, s. 130 •; J. Polívka: ref. O bo
hatýrském epose slovanském, ČČM 1894, s. 164; M. 
(T G. Masaryk): Hanka spolufalšovatel RK (ref. 
studie Hankovy ohlasy písní ruských), Naše doba 6, 
1898/99, s. 479; • ref. O českém románu novodobém: 
F. V. Krejčí, Rozhledy 13,1901/02, s. 35; M. Marten, 
MR 1901/02, sv. 13, s. 599; Vbk (J. Voborník), NL 
28.11. 1902 •; J. Bartocha: ref. sb. Literatura česká 
19. století 1, ČMM 1903, s. 162 + ref. 2. d. téže práce, 
ČMM 1924, s. 244 a 379; A. Drtil: ref. O Josefu Kaje
tánu Tylovi, Přehled 5, 1906/07, s. 274; J. S. (V. A. 
Francev): ref. ed. Staročeské skladby dramatické 
původu liturgického, ČČM 1908, s. 465; F. X. Šalda: 
ref. sb. Literatura česká 19. století 3, Novina 3, 
1909/10, s. 57 -> KP 7 (1953) + ref. sb. Slovanstvo 
(též M. studie Obzor literatur slovanských), Novina 
5, 1911/12, s. 160 —» KP 9 (1954); J. Folprecht: ref. 
L. N.Tolstoj, Věda česká 1,1914/15, s. 72; • k šedesá
tinám: J. Horák, LF 1915, s. 399; J. Pátá, Národopisný 
věstník českoslovanský 1915, s. 182; F. Str. (Strej
ček), Zvon 16,1915/16, s. 72 •; • ref. Dějiny českého 
dramata: F. Kleinschnitzová, Čes. věda 2, 1915/18, 
s. 384; J. B. (Borecký), Topičův sborník 4, 1916/17, 
s. 282; A. Novák, Venkov 26.4.1917; Ant. Procházka, 
ČMM 43-44,1919-20, s. 404 •; • ref. Slovanské lite
ratury 1: J. Horák, Naše věda 4,1921/22, s. 155; J. Ka- 
belík, ČMM 1922, s. 313; J. Volf, ČČM 1922, s. 189; 
J. Menšík, Pramen 1922, s. 379 •; • k sedmdesáti
nám: M. Hýsek, NL 25.10.1925; J. Heidenreich (Do- 
lanský), LidN 25. 10. 1925; J. Vodák, Čes. slovo 
25.10.1925; F. Pátá, Českosl. republika 25.10.1925; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 26,1925/26, s. 99 •; M. Szyj- 
kowski: S. Žeromski v univerzitním díle J. M., Čes
kosl. republika 5.12.1925; • ref. Slovanské literatu
ry 2: J. Horák, LidN 11.11. 1925; F. Wollman, Čes. 
revue 1927, s. 75; ne. (A. Novák) (reakce na názor 
F. Wollmana), LidN 5. 6.1927 •; • ref. Boje o nové 
směry v české literatuře: K. J. (Juda), Ces. revue 
1927, s. 50; A. N. (Novák), LidN 18. 3.1927 •; • ref. 
Slovanské literatury 3: J. Heidenreich (Dolanský), 
ČMM 1929, s. 518 (též ref. 1. a 2. d.); A. G. (Grund), 
R A 5,1929/30, s. 402; J. Horák, ČNM1930, s. 116 • 
ref. O českém románu novodobém (2. upr. vyd.):
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A. G. (Grund), RA 6,1930/31, s. 72; A. N. (Novák),
LidN 1. 1. 1931 • ref. Velicí spisovatelé ruští
a ukrajinští: J. V S. (Sedlák), Venkov 27. 3. 1935;
J. Hch. (Heidenreich-Dolanský), LidN 13.5.1935 •; 
• k osmdesátinám: J. Bečka, NL 24.10.1935; J. Do
mečka (o M. archeol. činnosti naTáborsku aj.), Čes. 
jih 1935, č. 43; E. Frinta, Slovanský přehled 1935, 
s. 398; J. Horák, ČMF 22,1935/36, s. 1; M. Weingart 
(M. jako redaktor ČMF), ČMF 22,1935/36, s. 13 •;
B. Vydra: ref. O symbolismu v polské a ruské litera
tuře, Nové Čechy 19,1936/37, s. 38; • nekrology: tk 
(F. Trávníček), LidN 11. 11. 1939; jhch. (J. Heiden
reich-Dolanský), Dělnická osvěta 1939, s. 167; -vh- 
(M. Hýsek), LF 1939, s. 471; A. Škarka, ČČH 1939, s. 
595; J. Horák, ČMF 1940, s. 297 -> Z dějin literatur 
slovanských (1948); J. Pata, ČNM 1940, s. 224 •; 
E Wollman: J. M., Ročenka Slovanského ústavu 
1947, s. 78 + (man.) Pražská škola komparatistů, Slo
vesná věda 1,1947/48, s. 51 + (pod vl. jm.) M. odkaz, 
Slavia 1950, s. 533; J. Dolanský: J. M., LitN 1955, č. 42;
K. Horálek in Bulharský folklor a česká folkloristi- 
ka, sb. Československo-bulharské vztahy v zrcadle 
staletí (1963); M. Kudělka in sb. Československé 
práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských náro
dů od r. 1760 (1972) + in sb. Československá slavis- 
tika v letech 1918-1938 (1977); Z. Urban in J. M. 
Bibliografický soupis prací... (1983); J. Kolár: J. M. 
bibliograficky, ČLit 1986, s. 383; P. Kuchyňka: Místo 
J. M. ve vývoji české bulharistiky, AUC Praha, Phi- 
lologica, Slavica Pragensia 2, 1988; pz.: Prof. J. M., 
Výběr prací členů Historického klubu při Jihočes. 
muzeu v Čes. Budějovicích (1990); D. Moldanová: 
Zamyšlení nad M. Slovanskými literaturami, sb. 
Česko-polské rozhovory (1994); P. Karagjozov: 
„Slavjanskije literatury“ J. M. v kontextu sravnitef- 
nogo slavjanskogo literaturovedenija, Slavia 1996, s. 
465.

et, zu

Jan Machálek

* 21.4.1906 Lípov (Lipov) u Strážnice
† 3. 8.1992 Praha

Prozaik a básník, autor lidových venkovských romá
nů z kraje pod Bílými Karpaty.

Pocházel z rolnické rodiny. Po absolvování 
obecné školy v rodišti a měšťanské školy ve 
Strážnici vystudoval obchodní akademii 
v Uherském Hradišti (mat. 1925) a poté tech
niku v Praze (1925-29); zároveň absolvoval 
čtyřsemestrální přípravu pro učitele středních 
odborných škol na Filoz. fakultě UK 
(1927-28). Pedagogické činnosti se však po 
studiích nevěnoval. Až do svého odchodu do 

výslužby byl zaměstnán v mnoha pražských 
podnicích a úřadech (Banka českosl. legií, Svaz 
průmyslu, min. průmyslu aj.), kde zastával růz
né ekonomické funkce. 1939 byl vězněn za 
účast na protinacistické demonstraci (ve věze
ní utrpěl trvalou újmu na zdraví), za okupace 
pracoval v odbojové organizaci Černý lev. Byl 
členem Moravského kola spisovatelů, působil 
v krajanských spolcích Moravskoslezská bese
da a Morava, 1945-84 byl předsedou Slovácké
ho krúžku v Praze.

M. psal zprvu drobné práce do studentských 
časopisů. Knižně debutoval milostnou lyricko- 
epickou skladbou Slovácká idyla, připomínají
cí tvorbu ruchovsko-lumírovské generace. Dě
ní svých románů umístil do kraje pod Bílými 
Karpaty: v prvním {Bylina v půlnoci) zachytil 
osudy někdejšího hospodářského adjunkta 
a pak majitele mlýna a jeho tří potomků. V ro
mánu Nalomený štít zobrazil těžký život 
vesnické vdovy a jejích šesti dětí, přičemž ak
centoval obětavou mateřskou lásku a odpo
vědnost překonávající překážky i konflikty 
s bezohlednými příbuznými. Do středu svého 
třetího románu (Petr stavitel) postavil mladého 
podnikatele, který se snaží povznést svůj kraj, 
leč jeho mnohostranné stavební úsilí skončí 
katastrofou. Ve své ruralisticky zaměřené ro
mánové tvorbě, evokující vesměs venkovský 
život v prvních třech desetiletích 20. století, M. 
projevil lásku k zobrazovanému regionu i zna
lost místního nářečí, uplatnil básnické popisy 
přírody, s důrazem na etické problémy usiloval 
o dějovou dramatičnost, její účin však oslabo
val častými happy endy a schematickou kres
bou postav.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo (1943-44); Pražský ilus
trovaný zpravodaj (1941, R Liščí žlab); Zeměd. no
viny (1945, 1947). I KNIŽNĚ. Beletrie: Slovácká 
idyla (B 1940); Bylina v půlnoci (R 1942); Nalome
ný štít (R 1944); Pohádka o cimbálu (pro ml., 1944); 
Petr stavitel (R 1947). I

LITERATURA: • ref. Bylina v půlnoci: bs 
(B. Slavík), LidN 18.10.1942; F. N. (Neužil), Venkov 
6. 1. 1943 •; J. Machoň: ref. Nalomený štít, LidN 
28. 8.1944; • ref. Petr stavitel: cd (J. Hrabák), Rov
nost 26. 7.1947; V. Vévoda, LD 15. 8.1947; O. Jaho
da, KM 1947, s. 328; Fg. (J. Flégl), Čes. osvěta 1947, 
s. 338 •.

ÍP
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Josef Svatopluk Machar
* 29.2.1864 Kolín
† 17. 3.1942 Praha

Básník a prozaik, jeden z iniciátorů České moderny 
a autor jejího manifestu; publicista, dlouholetý feje
tonista Času. Deziluzivním pojetím dosavadních 
společenských hodnot a zcivilněním básnického 
projevu znamenala jeho poezie reakci na rétorický 
sloh předcházející lumírovské a ruchovské generace 
a současně spoluzakládala směrovou i stylovou 
mnohotvárnost básnické tvorby 90. let.

Podepsán i Sv. Machar. - Jako syn mlynářské
ho stárka a přechodně i nájemce mlýna, jenž 
často měnil místa svého pobytu, prožil M. dět
ství na různých místech středních Čech: do šes
ti let v Kolíně, pak v Nymburce, znovu krátce 
v Kolíně, ve Mcelích u Ml. Boleslavě a nakonec 
v Brandýse n. Lab., kde také vychodil tři třídy 
měšťanské školy. Teprve pak přešel na pražské 
Akademické gymnázium (v primě spolužáci F. 
X. Šalda a E. Cenkov); šestou třídu však již po 
konfliktu s katechetou navštěvoval na gymná
ziu v Jindřišské ul. V sedmnácti letech ztratil 
otce a byl odkázán na vlastní obživu kondice
mi i prvními příležitostnými příspěvky v časo
pisech. Po maturitě (1886) se zapsal na práv
nickou fakultu, ale nastoupil vojenskou službu 
jako jednoroční dobrovolník v Praze s úmys
lem stát se důstojníkem. Zásluhou lékaře, uni
verzitního profesora E. Alberta získal však 
1889 úřednické místo ve vídeňském Ústavu 
pro pozemkový úvěr. Ještě před přesídlením se 
oženil s H. Marešovou. Ani ve Vídni nepřerušil 
těsný kontakt s českým veřejným životem, na 
němž se podílel literární tvorbou, pravidelnou 
fejetonistikou v Herbenově Čase, spoluprací 
s přítelem T. G. Masarykem i rozhodným podí
lem na bojích mladé literární generace 90. let. 
Zvláště jeho kritika V. Hálka (čas. Naše doba 
1894) se stala stimulem diferenciace českého 
literárního života a vedla ke vzniku Čes. mo
derny; M. také koncipoval její manifest, který 
vyšel pak (s některými Šaldovými doplňky) 
v Rozhledech 1895. 1893 byl zvolen členem 
ČAVU, ale po bojích Moderny 1896 na členství 
rezignoval, do Akademie se vrátil až 1924 
(1931-35 předseda 4. třídy a 1933-42 předseda 
literárního odboru). 1913 podstoupil ve Vídni 
na poslední chvíli operaci slepého střeva (Ne
mocnice) a znovu byl operován v Pardubicích. 
1916 byl (podobně jako P. Bezruč) vězněn, a to 

pro čtyři básně ve sbírce Krůpěje (Kriminál). 
V říjnu 1917 se stal spolupracovníkem obroze
ných Nár. listů a smířil se se svými politickými 
protivníky (K. Kramář aj.), v květnu 1918 se 
vrátil do Prahy, 1919 byl nár. demokratickou 
stranou vyslán do Nár. shromáždění, 1919-24 
působil jako generální inspektor českosl. ar
mády. Jeho odchod z funkce byl spojen s roz
chodem s T. G. Masarykem a s rozčarováním 
z politických poměrů v republice, které proje
voval v krajně pravicovém tisku (Stříbrného 
Polední list aj.). Zároveň se podílel na akcích 
kulturních pracovníků proti zastavení komu
nistického tisku, proti vládní politice na Pod
karpatské Rusi apod. Z cest do zahraničí má 
pro jeho dílo mimořádný dosah první ze dvou 
návštěv Krymu (1898 jako host snoubenky K. 
Kramáře - Výlet na Krym) a dvě ze tří cest do 
Itálie (1906 Rím, 1913 Pod sluncem italským). - 
Zemřel náhle na srdeční chorobu ve své vile 
v Praze-Tróji, smuteční obřad se konal v kre
matoriu v Praze-Strašnicích.

M. dílo vyrůstá ze zklamání soudobými spo
lečenskými poměry, postavením národa i situa
cí české literatury. Jeho rané práce vyjadřují 
tuto všestrannou deziluzi ostentativním odha
lováním vlastního zraněného nitra, zaměřením 
na subjektivní prožívání světa a na jeho ironic
ké, ostře pointované glosování. Zprvu převáž
ně intimní lyrika (Confiteor 1-3) a lyrika nála
dová (Čtyři knihy sonetů) stejně jako 
následující společenská a politická poezie (Tri- 
stium Vindobona I-XX, Golgata) i rozběhy 
k epice a satiře (Zde by měly kvést růže, Mag
daléna) se vyznačují analytickým, polemicky 
vyhroceným postojem, který i ryze intimní té
mata obrací v kritiku společnosti, zvláště její 
morálky. Zároveň M. věcný, střízlivý hovorový 
styl, zdůrazňující významovou stránku básnic
kého sdělení na úkor složky obrazné, vyvolal 
prudkou prozaizaci dosavadní poezie. Když se 
po rozpadu České moderny rozplynuly M. na
děje na obrodu českého společenského i lite
rárního života, básník se odvrátil od součas
ných zápasů k historii. Začal koncipovat cyklus 
sbírek (Svědomím věků), v němž se pokusil 
epickou (příběhem) i lyrickou formou (kres
bou nálady doby a líčením mentality historic
kých osobností i prostých lidí) podat duchovní 
atmosféru jednotlivých údobí od nejstarších 
časů po současnost. Do prvních dvou svazků 
cyklu (V záři helénského slunce, Jed z Judey) 
uložil také své pojetí dějin: jejich vrchol shle-
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dával v antice a nástup křesťanství mu předsta
voval počátek úpadku, z něhož se lidstvo jen 
na čas vzpamatovalo za Francouzské revoluce. 
I tato koncepce měla svůj aktuální aspekt na
mířený proti soudobému klerikalismu. S ním 
se M. tehdy vyrovnával i ve své publicistice 
a rozsáhlé přednáškové aktivitě. Ve verších po 
1. světové válce se konfrontují naděje vkláda
né do samostatného státu se střízlivou skuteč
ností. Výsledkem je nová deziluze, jež zaplňuje 
jak M. lyriku politickou (Tristium Praga I-C) 
a závěrečnou část historického cyklu, tak poe
zii intimní a reflexivní. - Jádro M. prózy tvoří 
vedle raných povídek (Stará próza, Hrst belet
rie) fejetony, jež pokládal za rovnocenné své 
ostatní tvorbě. Skýtaly mu možnost bezpro
středního zaujetí stanoviska k aktuálnímu po
litickému i kulturnímu dění. Vyznačovaly se 
vypjatou subjektivností, ironií, sarkasmem 
i polemickou vyhroceností a učinily z M. obá
vaného protivníka. Své fejetony M. pravidelně 
publikoval i knižně, jako svědectví doby. Řadil 
je přitom chronologicky, tematicky pak jen ty, 
které tvořily souvislejší celky, jako byly jeho 
polemiky s klerikalismem (Katolické povídky, 
Antika a křesťanství), dojmy z cest (Řím), zá
žitky z věznění za války (Kriminál) nebo vzpo
mínky na dětství a studentská léta (Konfese li
teráta). Zatímco Řím svou idealizací antiky, 
kritikou středověkého i papežského města 
a oslavou novodobé sjednocené Itálie vzešlé 
z osvobozeneckého boje zapůsobil na součas
níky zejména svou otevřenou antiklerikální 
koncepcí a zároveň podnítil odborné kruhy 
k nesouhlasným polemikám, literárně nejhod
notnější zůstaly Konfese literáta, v nichž se do
kumentární hodnota (obsahují tehdejší M. lite
rární názory a řadu raných veršů, skrytých za 
pseudonymy) pojí s otevřeným odhalováním 
deziluzí trpícího nitra mladého člověka, jak je 
ve stylizované podobě vyjádřily M. první sbír
ky. - V rukopise zůstala sbírka Ocúny, zakáza
ná za protektorátu cenzurou, dále soubor ver
šů a epigramů z let 1933-39 Já viděl tkalce 
našich dějin u stavu a vysílaná rozhlasová hra 
o Napoleonovi Jeho dopoledne z roku 1934.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Aligátor, Aliquis, Ant. 
Major (Rozhledy 1894), Antonín Roušek, Ant. Rou
šek, A. Roušek, dr. Leon Leonardi (Paleček), 
dr. Leon příjmím Leonardi (Šotek), E. Růžička 
(Světozor 1897), Jaroslav Kag., Karel Kvapil (pod
vržená lit. pozůstalost zemřelého přítele, Student
ské listy 1882), Leon Leonardi (Paleček), Mithrida- 

tes (Čas), prof. Dr. Č. Folklor (jako ed. Božích bo
jovníků), Šursum (od 16. 2. 1895 společně užívaný 
pseud. s T. G. Masarykem); -až, -by, -by-, Dr. H., 
Dr. K., E. D., E-da, J. S., J. S. M., M, M., S. M. (Stu
dentské listy 1882). I PŘÍSPĚVKY in: Akademie 
(1897); Atak (1928-30); Buditel (Mor. Budějovice 
1904); Cesta (1918 Vídeňské profily, 1927); Čas 
(1888-1913; 1901 Konfese literáta, 1907 Řím, 1910 
Katolické povídky, 1913 Nemocnice); Čas. Beletris
tická příl. k politickému týdeníku, pokr. Besedy Ča
su (1896-1913); Časopis lékařů českých (1925); Čes. 
osvěta (1905-08); Čes. rodina (1882); Čes. Thalia 
(1888-89); sb. České besedě liberecké (1905); Čes. 
noviny (1895); Čes. dělník (1939-43); Čes. svět 
(1912-14); Dělnické listy (Vídeň); Dokumente der 
Frauen (Vídeň 1902); kal. Havlíček (Brandýs n. Lab. 
1907-09); Hlas národa (1888); Kopřivy; Kramerius 
(Rokycany 1904); alm. Kúnstlerhilfe (Vídeň 1924); 
Květy (1883-91,1899-1915); Lid. noviny, i příl. Ve
čery (1911,1926,1942-43); Lit. rozhledy (1926-30); 
Lumír (1884-93,1917,1930); Mladá kultura; Mlynař
il 884); Moderní revue (1895); sb. Morava svým Ma
ticím (Brno 1897); Mor. revue (Brno 1899); Mu
zeum (Brno); sb. Napoleon (1932); Národ (1918); 
Nár. listy (1889, 1917-34); Nár. obzor (1907); Nár. 
osvobození (1924-25); Nár. politika (30. léta); Nár. 
práce (1925-27; 1927 Pět roků v kasárnách); Nár. 
práce (1939-40); Naše doba (1894-1914); Naší mlá
deži (1887); Nebojsa (1918-19); Nedělní list (30. lé
ta); Neruda, čas. Volné myšlenky (1912); Niva (Brno 
1893-97); Nové proudy (1893); Novina (1908-09); 
Novina (1915-16); Nový Paleček (1887, an.); Orel 
(Vídeň 1891); kal. Palacký (Brandýs n. Lab. 
1907-09); Paleček (1882-86); sb. Památník Smeta
nův (1909); Panoráma (1931); Pestrý týden 
(1930-32); Polední list (od 1932); Právo lidu 
(1901-03, 1910, 1919); Pražská lid. revue (1905, 
1912); Ročenka Vídeňské matice (1912); Roj; Roz
hlas mladých; Rozhledy (1894-96); Rozpravy Aven- 
tina (1926-30); Rudé květy (1903-05); Ruch 
(1882-88); Samostatnost (1914); Sborník Žižkův 
1424-1924 (1924); Sever a Východ (1930); Sloven
ské směry (Bratislava 1936); Srdce (1903-04); Střed
ní škola (1923); Studentské listy (1882); Světozor 
(1882-98); Světozor (1918, 1924, 1929); Šotek 
(1883); Švanda dudák (1887); Topičův sborník 
(1915,1917-26); Tribuna (1925-28); Tvorba (1928); 
Venkov (1917-40); Vesna (1896); Vídeňský nár. ka
lendář na rok 1912; Vzlet (1918); Zájmy železniční
ho zřízence (1912); Die Zeit (Vídeň, od 1894); Zlatá 
Praha (1885-94, 1918); Zora (Brno 1884); Zvon 
(1905-38); Ženský obzor (1909—18); Ženský svět 
(1917-26); - posmrtně: Lit. noviny (1992). I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Confiteor (BB 
1887, defin. vyd. 1889 s tit. Confiteor 1); Bez názvu 
(BB 1889, defin. vyd. 1901 s tit. Confiteor 2); Letní 
sonety (BB 1891, pak in Čtyři knihy sonetů); Třetí 
kniha lyriky (BB 1892, defin. vyd. 1902 s tit. Confite
or 3); Zimní sonety (BB 1892, pak in Čtyři knihy so
netů); Péle-méle (BB 1892; 1903 rozšiř, zejm. o BB
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ze sbírky 1893—1896 a z 1. vyd. Golgaty); Jarní sone
ty (BB 1893, pak in Čtyři knihy sonetů); Tristium 
Vindobona I-XX (BB 1893); Podzimní sonety (BB 
1894, pak in Čtyři knihy sonetů); Zde by měly kvést 
růže (BB 1894, rozšiř, vyd. 1901, dále rozšiř, defin. 
vyd. 1907); Magdaléna (B 1894); 1893-1896 (BB 
1897, v dalších vyd. sbírka rozdělena in Péle-měle, 
2. vyd. 1903, a Golgata, 2. vyd. 1904); Boží bojovníci 
(B b. d., 1897, pseud. prof. Dr. Č. Folklor); Výlet na 
Krym (BB 1900); Golgata (BB 1901, 1904 rozšiř, 
zvláště o verše ze sbírky 1893-1896); Knihy fejetonů 
1,2 (1901,1920 s tit. Za rána a Trofeje, část, též 1921 
in V poledne); Konfese literáta 1,2 (FF 1901); Stará 
próza (PP 1902, defin. vyd. 1920 in Soubor beletrie); 
Čtyři knihy sonetů (BB 1903); Satiricon 1903 (BB 
1904, 1919 rozšiř, o satiry prózou); Próza z let 
1901-1903 (FF 1904); Vteřiny (BB 1905); Hrst belet
rie (PP 1905, defin. vyd. 1920 in Soubor beletrie); 
V záři helénského slunce (BB 1906, Svědomím věků 
1); Jed z Judey (BB 1906, Svědomím věků 2); Próza 
z let 1904-1905 (FF 1907); Próza z roku 1906 (FF 
1907, částečně též 1919 in Antika a křesťanství); 
Řím (FF 1907); Veršem i prózou (FF 1908); Krajiny, 
lidé a netopýři (FF 1910, částečně 1918 in Pod slun
cem italským); Klerikalismus mrtev (FF 1910,1919 
in Antika a křesťanství); Katolické povídky (FF 
1911); Barbaři (BB 1911, Svědomím věků 3); Pohan
ské plameny (BB 1911, Svědomím věků 4); Apošto
lově (BB 1911, Svědomím věků 5); Českým životem 
(FF 1912); Nemocnice (1913) (FF 1914); Krůpěje 
(BB 1915); Životem zrazeni (BB 1915); Pod slun
cem italským (FF 1918); Kriminál (FF 1918); Franz 
Joseph (B 1918); O Habsburcích (E 1919); Antika 
a křesťanství (FF 1919); Vídeň (FF 1919); Třicet ro
ků (FF 1919); Vídeňské profily (FF 1919); Časové 
kapitoly (FF 1920; 1930 s předešlou knihou FF pod 
spol. tit. Profily lidí, dob a poměrů); Vzpomíná se... 
(vzpomínky, 1920); V poledne (stati o literatuře 
z předcházejících knih FF, 1921); Oni (BB 1921, Ro
ky za století 1, Svědomím věků 6); On (BB 1921, 
Roky za století 2, Svědomím věků 7); Krůčky dějin 
(BB 1926, Svědomím věků 8); Kam to spěje? (BB 
1926, Svědomím věků 9); Tristium Praga I-C (BB 
1926); Na křižovatkách (BB 1927); Pět roků v kasár
nách (vzpomínky a dokumenty, 1927); Oni a já 
(vzpomínky s korespondencí, 1927); Zapomínaní 
a zapomenutí (vzpomínky s korespondencí, 1927, 
Oni a já 2); Při sklence vína (vzpomínky s korespon
dencí, 1929); Čtyřicet let s Aloisem Jiráskem (vzpo
mínky s korespondencí, 1931); Dvacet pohlednic 
z Kysiblu (BB 1931); Za sto roků (B 1931); Peníze 
(B 1932); Dva výlety do historie (PP 1932); Filmy 
(BB 1934, obs. též BB Za sto roků a Peníze); Na 
okraj dnů (BB 1935); Rozmary (BB 1937); Roman
ce ze světa kulturních lidí (BB 1938); První dějství 
(vzpomínky, 1939);-posmrtně: Jalové dny (B 1954). 
- Výbory: Zena v díle J. S. M. (b. d., 1907, ed. G. R. 
Opočenský, K. Ločák); Proben aus J. S. Machars 
Poesie und Prosa (Mor. Budějovice 1907, ed. B. 
Drož); Aforismy a myšlenky J. S. M. (citáty z básní, 

b. d., 1910, ed. V. Martínek); Macharova čítanka 
(1908, ed. J. S. M.); M. mládeži (1910, ed. O. Svobo
da);! S. M. Výbor z jeho básnického díla (b. d., 1912, 
ed. V. Martínek); Básník volného myslitele (1914, 
ed. L. B. Nováková); Výbor z básní J. S. M. (Irkutsk 
1919, ed.-st.); Malý výbor ze spisů J. S. M. 1,2 (1924, 
ed. an.); Výbor z básní (1925, ed. J. Zachoval): M.: 
Člověk a dílo (Vídeň 1926, ed. S. Rouštecká); Ti, 
kdož mluví z minulosti (1928, ed. S. Klír); Vrchlický 
- M. Epopeje lidstva (1937, ed. J. Haller); Básně 
(1954, ed. V. Závada); Plamenným jazykem (satiric
ké verše, 1955, ed. B. Jedlička); Básně (1972, ed. H. 
Nahodilová a Z. Pešat); Pravdy znak (1982, ed. B. 
Svozil). - Souborná vydání: Básnické dílo (nakl. E 
Šimáček, 1909-25, 15 sv., ed. autor); Spisy (nakl. 
Aventinum, od 1934 Vesmír, 1927-40, 52 sv., ed. au
tor). I KORESPONDENCE: an.: Alois Jirásek (J. 
Herbenovi z 1901), Čas 14,1900/01, s. 756; J. S. M.: 
Před veřejnost + Na veřejnost (J. Herbenovi z 1905), 
Čas 23.11. a 6.12.1905; -by- (J. S. M.): Miscelanea 
(Výkonnému výboru české strany pokrokové 
z 1905), Čas 3. 12. 1905; M.: T. G. Masarykovi 
(z 1905), Čas 24. 12. 1905; an.: Dělnickým listům 
(z 1910), PL 18. 5.1910; an.: Dr. J. S. M. zasílá nám... 
(redakci čas. Nebojsa z 1919), Nebojsa 1919, s. 377; J. 
S. M.: List vojákům (z 1924), NO 30. 11. 1924; an.: 
K čtvrtému vydání Konfesí literáta (O. Štorchu-Ma- 
rienovi z 1927), RA 3,1927/28, s. 70; an.: Vážený pa
ne rado (F. Skácelíkovi z 1934), Samostatnost 22. 2. 
1934; an.: J. S. M. k úmrtí svého přítele J. Vraného 
(Venkovu z 1937), Venkov 3.4.1937; an.: Milý příte
li (A. Hajnovi z 1938), Samostatnost 28. 7.1938; K. 
Svoboda: M. dopis o Peroutkově habilitaci (O. Hos
tinskému z 1903), LF 1955, s. 117; in Vrchlický v do
pisech (J. Vrchlickému z 1889-1901; 1955, ed. A. Pra
žák); in Bezruč - M. (vzáj. korespondence, P 
Bezručovi z 1901-39; 1961, ed. J. Dvořák); J. Pro
cházka: Zapomenutý básník Ferdinand Pěčka Mís
tecký (F. Pěčkovi z 1894),Těšínsko 1963, č. 6-7; in J. 
Neruda: Dopisy 3 (J. Nerudovi z 1891; 1965, Spisy, sv. 
39, ed. M. Novotný); A. Sivek: Zasloužilý umělec V. 
Martínek (V. Martínkovi z 1918), Nová svoboda 9.4. 
1967; M. Nevrlý: Neznámý M. dopis (J. Malanjukovi 
z 1935), Tvar 1990, č. 13. ■ REDIGOVAL časopis: 
Novina (1908-09,1908 s F. X. Šaldou a J. Vodákem, 
1909 s F. X. Šaldou). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Spisy Františka Baleje (1920-25). I

BIBLIOGRAFIE: Bibliografie díla J. S. M. in V. 
Martínek: J. S. M. (1948). I LITERATURA: an.: J. S. 
M. (b.d., 1908); V. Martínek: Antika v poezii Macha- 
rově (b. d., 1909); Pravdomil (F. Reyl): M. a křesťan
ství (1909); F. Cernovský: V záři antického slunce 
(1910);F. S. Frabša: J. S. M. (1910); J. A. Opletal: Řím 
(1910); an.: J. S. M. před porotou 2. listopadu 1911 
(1911); M. na Moravě (1912, kult, a lit. dokumenty, 
ed. K. J. Obrátil); V. Martínek: J. S. M. (1912) + Bás
ník silného češství (1914); Ročenka Vídeňské mati
ce za rok 1913. J. S. M. (Vídeň 1914, ed. F. Vahala 
a J. K. Pojezdný); G. R. Opočenský: J. S. M. (1914); 
F. Malota: Význam a práce J.S.M. (1914);sb.Slovác-
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ko Macharovi (1914, ed. K. J. Obrátil); P. Buzková: 
Žena v životě a díle Macharově (1918); J. L. Kúhn: 
J. S. M. (1919); V. Martínek: J. S. M. (b. d., 1920); 
J. Karásek: J. S. M. (E 1934); R. Kopecký: Básník ná
rodního svědomí (1934); sb. Kolín dr. J. S. M. k sedm
desátinám (1934, ed. R. Marek); sb. K sedmdesáti
nám dr. J. S. M. (1934, ed. V. Kůst); V. Martínek: J. S. 
M. (1948); Z. Pešat: J. S. M. - básník (1959); E Sol- 
dan: J. S. M. (1974). I • ref. Confiteor: an., Čas 1, 
1886/87, s. 142 a 166; -p„ Světozor 21,1886/87, s. 237; 
J. Nedvídek, Vlast’ 3, 1886/87, s. 566; Č„ Lit. listy 
1887, s. 205 a 221; Jan Požděna (J. Vrchlický), Hlas 
národa 19.3.1887; -ides, NL 29.4.1887; F. Bý (Bílý), 
Mor. orlice 29. a 30.4.1887; R„ Obzor 1887, s. 157 •; 
• ref. Bez názvu: Č., Lit. listy 1889, s. 224 a 242; A. (T. 
G. Masaryk), Čas 1889, s. 364; B. Čermák, NL 9. 5. 
1889; J. V. (Vrchlický), Hlas národa 11. 5.1889 •; • 
ref. Péle-méle a Třetí kniha lyriky: Vbk. (J. Vobor- 
ník), NL 11.11.1892; J. V. (Vrchlický), Lumír 1892, 
s. 240; -p., Světozor 1893, s. 107 •; • ref.Tristium Vin- 
dobona 1-XX: E. Čenkov, Lit. listy 1893, s. 393 a 411; 
F. V. Krejčí, Rozhledy 3,1893/94, s. 29; an., Lumír 22, 
1893/94, s. 24; J. J. Veselý, Vlast’ 10,1893/94, s. 84; F. X. 
Šalda, Lit. listy 1894, s. 235 -> KP 2 (1950) •; J. Vrch- 
lický: M., Hlas národa 4.11.1894; • ref. Zde by měly 
kvést růže: -p., Světozor 28,1893/94, s. 623; S. Bouš- 
ka, Hlídka lit. 1895, s. 50 •; • ref. Zde by měly kvést 
růže a Magdaléna: J. Karásek, Niva 5,1894/95, s. 46; 
Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 4, 1894/95, s. 36; 
A-a (A. Procházka), Lit. listy 1895, s. 103,118 a 135 
-» České kritiky (1912); E. Krásnohorská, Osvěta 
1895, s. 181 -» Výbor z díla 2 (1956) •; V. Flajšhans: 
Něco o formě M. Tristium, Lit. listy 1895, s. 179 
a 195; V. Dyk: J. S. M„ Studentský sborník 3,1896/97, 
s. 5 a pokr.; • ref. 1893-1896: B. (T. G. Masaryk), Na
še doba 4,1896/97, s. 180; M. A. S. (Šimáček), Světo
zor 31,1896/97, s. 118; J. J. Veselý, Vlast’ 13,1896/97, 
s. 489; F. X. Š. (Šalda), Lit. listy 1897, s. 68 -> KP 3 
(1950) •; • ref. Boží bojovníci: an. (J. Karásek), MR 
1896/97, sv. 5, s. 126; F. X. Š. (Šalda), Lit. listy 1897, 
s. 136 —> KP 3 (1950) •; jv. (J. Vodák): K Macharo- 
vým druhým vydáním, Besedy Času 1900, s. 183; • 
ref. Výlet na Krym:an. (J. Vodák), Čas 2. a 7.8.1900; 
S. (F. Sekanina), Čes. revue 4, 1900/01, s. 96; F. V. 
Krejčí, Rozhledy 10, 1900/01, s. 25; J. B., Zvon 1, 
1900/01, s. 23; J. Karásek, MR 1900/01, sv. 12, s. 15; 
F. Zákrejs, Osvěta 1901, s. 76 •; • ref. Golgata: an. 
(J. Vodák), Čas 29.8.1901; E. Krásnohorská, Osvěta 
1901, s. 1017; O. Š. (Šimek), Lumír 30,1901/02, s. 23; 
E Sekanina, Čes. revue 5,1901/02, s. 267; V. Dyk, MR 
1901/02, sv. 13, s. 44; Jc. (J. Jakubec), Naše doba 9, 
1901/02, s. 59 •; • ref. Knihy fejetonů: Jiří ze L. (Ka
rásek), MR 1901/02, sv. 13, s. 389; A. Pražák, Srdce 1, 
1901/02, s. 284; an. (J. Vodák), Čas 19. 1. 1902; Q., 
LidN 20. 2.1902; K. Protiva (S. K. Neumann), Nový 
kult 5,1902/03, s. 38 •; • ref. Konfese literáta: V. Dyk, 
MR 1902/03, sv. 14, s. 14;T. (X.Tejřov), Čes. revue 6, 
1902/03, s. 56 •; an. (J. Vodák): ref. Stará próza, Čas 
3.1.1903; Jubilejní číslo Besed Času 1904, č. 8 (zejm. 
jv., tj. J. Vodák: O M. k jeho čtyřicátým narozeninám 

trochu výkladu a trochu lyriky —» Cestou, 1946); • 
ref. Satiricon 1903: K. Rohan, Rozhledy 14,1903/04, 
s. 1012 (1904 sep.);F. X. H. (Hodač), LidN 10.6.1904 
•; • ref. Vteřiny: A. Novák, Přehled 4,1905/06, s. 618; 
K.Z. Klíma, LidN 18.1.1906; an. (J. Vodák), Čas 21. 
a 27.1.1906 •; • ref. V záři helénského slunce a Jed 
z Judey: L. Brtnický, Lumír 35, 1906/07, s. 234; 
O. Theer, Lumír 35, 1906/07, s. 236; Martin Laton 
(A. Procházka), MR 1906/07, sv. 19, s. 314 -» Medi
tace (1912); A. Novák, Přehled 5,1906/07, s. 498 -» 
Mužové a osudy (1914); F. Skácelík, Zlatá Praha 24, 
1906/07, s. 354; V. Kol. (V. Červinka), Zvon 7, 
1906/07, s. 286 a 366; Z. (J. Laichter), Naše doba 
1907, s. 384 —> Uměním k životu (1919); an. (J. Vo
dák), Čas 3. a 10. 2. a 25. 8. 1907; S. K. Neumann, 
Mor. kraj 21. 2. 1907 —» Přede dveřmi Panteonu 
(1911) a Spisy 5 (1968) •; E. Saudek: Svět křesťan
ský v M. Jedu z Judey, MS1R 4,1907/08, s. 165 a 298; 
• ref. Řím: A. Drtil, Nár. obzor 1907, č. 49; J. Šusta, 
Lumír 36, 1907/08, s. 99 a 151 —> Z dob dávnvch 
a blízkých (1924); V. Dyk, Lumír 36,1907/08, s. 86; 
A. Novák, Přehled 6,1907/08, s. 8; O. Theer, Čes. re
vue 11, 1907/08, s. 148; J. Karásek, MR 1907/08, 
sv. 20, s. 54 —» Tvůrcové a epigoni (1927); E. Perout
ka, Novina 1908, s. 102 a 137 •; J. Vávra in Macharo- 
va čítanka (1908); • ref. Katolické povídky: A. M. 
(Macek), Akademie 15, 1910/11, s. 312; K. Sezima, 
Lumír 40,1911/12, s. 65 •; M. Marten in O básníka 
(1911); • ref. Barbaři, Pohanské plameny, Apoštolo
vě: M. Marten, MR 1911/12, sv. 25, s. 51; V. Martínek, 
MS1R 8,1911/12, s. 227; K. Hikl, Přehled 10,1911/12, 
s. 541; F. Langer, Umělecký měsíčník 1, 1911/12. 
s. 116 a 142;E Sekanina, Zvon 12,1911/12, s. 397; an. 
(J. Vodák), Čas 7. a 16.1.1912; K. (F. V. Krejčí), PL 
14.1.1912; A. Novák, NL 11., 18., 25.2.1912 -> Mu
žové a osudy (1914); L. N. Zvěřina, Osvěta 1912, 
s. 266 •; J. K. Pojezdný (J. Doležal): Boží bojovníci 
(identifikace postav), Naše doba 21,1913/14, s. 998; 
A. Pražák: Básnické dílo J. S. M., Zlatá Praha 31, 
1913/14, s. 247; M. číslo Besed Času 1914, č. 9; 
D. Stříbrný: J. S. M., Zde by měly kvést růže, ČMF 4, 
1914/15, s. 300; • ref. Kriminál: A. Novák, Venkov 28. 
1.1919; K. (F. V. Krejčí), PL 20.4.1919 •; • ref. Oni, 
On (Roky za století): K. (F. V. Krejčí), PL 4. 9.1921; 
A. Novák, Cesta 4,1921/22, s. 66 •; R. lilový: Sociál
ní poezie Sovova a Macharova, Akademie 27, 
1923/24, s. 430; J. Herben: O J. S. M., Naše doba 31, 
1923/24, s. 325; O. Fischer: Dvě jubilea, Studentský 
časopis 3,1923/24, s. 195 Duše, slovo, svět (1965); 
F. X. Šalda: Dva básníci, Čes. slovo 24.2.1924 -> KP 
12 (1959); J. Hora: Dva básníci, RP 28. 2. 1924 -> 
Poezie a život (1959); • ref. Krůčky dějin a Kam to 
spěje?: J. Hora, RP 19.12.1926; V. Brtník, Venkov 3. 
2.1927 •;• ref.Tristium Praga I-C: J. B. Čapek, Host 
6, 1926/27, s. 164; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 27, 
1926/27, s. 293; G. (F. Gótz), NO 6.1.1927; A. N. (No
vák), LidN 13.3.1927; A. M. Píša, Pramen 7,1927/28, 
s. 140 —> Dvacátá léta (1969) •; • ref. Na křižovat
kách: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 27,1926/27, s. 698; 
A. N. (Novák), LidN 7. 8. 1927; F. Gótz, NO 7. 8.
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1927; J. V. Sedlák, Lit. svět 1,1927/28, č. 3; P. Fraenkl, 
Naše doba 35,1927/28, s. 435 •; E Stiebitz: Macharův 
Vergilius, sb. Pio váti (1930); E X. Šalda: Případ Ma
charův, ŠZáp 4,1931/32, s. 130; J. Mahen: Macharův 
případ, Panoráma 9,1931/32, s. 125; J. Karásek: Po
čátky Moderní revue, RA 7,1931/32, s. 74 —> Vzpo
mínky (1994); • ref. Peníze: E K. (Křelina), Venkov 
20. 3. 1932; jh. (J. Hora), LitN 1932, č. 6 -> Poezie 
a život (1959) •; J. Vodák: M. a Naše doba, Naše do
ba 41,1 933/34, s. 343; F. X. Šalda: Dva básnické osu
dy české, ŠZáp 6,1933/34, s. 262; A. Pražák: J. S. M. 
nečasový?, Lumír 1934, s. 269 -» Míza stromu 
(1940); F. Stiebitz: Macharova antika, Naše věda 
1934, s. 209; • ref. Filmy: A. N. (Novák), LidN 20. 5. 
1934; G. (F. Gótz), NO 28.6.1934; AMP (A. M. Píša), 
PL 19.8.1934 •; -f-. (J. Fučík): M. a Sova, Nová svo
boda 1939, č. 6 —> Milujeme svůj národ (1948); 
A. Pražák: Za J. S. M., Naše doba 49,1941/42, s. 385; 
O. Pelikán: M. Parrhasios, LF 1946,s. 97; O. Levý: Tři 
prsteny (výklad básně), ČMF 1946,s. 174; M. Mareš: 
O M. neznámém, Svob. noviny 19. 3.1947; J. Brabec 
in J. S. M.: Básně (1954); F. Gótz: Pohled na dílo J. S. 
M., LitN 1954, č. 10; V. Forst: Předpoklady a charak
ter M. satiry, sb. O české satiře (1959); Z. Pešat in 
J. S. M.: Čtyři knihy sonetů a jiné básně (1959); 
J. Dvořák in Bezruč - M., vzájemná korespondence 
(1961) —» Bezručovské studie (1982); F. Soldan: Pro
blematika M. díla, SPI Praha, společenské vědy, 
1961, s. 119; J. Brabec in Poezie na předělu doby 
(1964); J. Rosendorfský: Roma nell’ a opera di Juli
us Zeyer e J. S. M., Études romanes de Brno, sv. 1 
(1966); L. Svoboda: Poslední M. verše, Zprávy Jed
noty klasických filologů 1974, č. 2-3; J. Rybák: Na 
okraj dvou výročí, Lit. měsíčník 1974, č. 2 -> Prsty 
od inkoustu (1977); A. Závodský: P. Bezruč a J. S. M., 
in V blízkosti básníka (1977); P. H.Toman: O přátel
ství P. Bezruče s J. S. M., sb. Frygickou čapku mám... 
(1978); Z. Nováková: Aktualizace antické látky v M. 
poezii, AUC Praha, Philologica 1980 (vyd. 1982), 
sv. 3, Graecolatina Pragensia 8, s. 67; J. Ryba: Ze zá
kulisí první čs. republiky (o M. jako velmistru zed- 
nářské lóže), Nár. politika (Mnichov) 1982, č. 5; B. 
Svozil: Východiska a směřování poezie J. S. M., in J. 
S. M.: Pravdy znak (1982) —» Tvář reality (1986); K. 
Kardyni-Pelikánová: Poznalem Krym Twój... (Mic- 
kiewicz a M.), Prače polonistyczne (Lodž) 38,1982, 
s. 78; J. Jiroušek: Autostylizace v M. Magdaléně, ČLit 
1983, s. 487 + J. S. M., Čes. jazyk a literatura 34, 
1983/84, s. 280; B. Svozil in J. S. M.: Konfese literáta 
(1984) —> Tvář reality (1986); D. Šafaříková: Byl ve 
všem atom doby svojí, ZM 1984, s. 99; H. Jandová: 
J. S. M., Sborník Kruhu přátel čes. jazyka 1984; Z. 
Pešat: Jedna inspirace - dva básnické světy (M. 
a Mickiewicz o Krymu), in Dialogy s poezií (1985); 
V. Heger: Romantické a naturalistické tendence 
M. Magdalény v dobovém literárním kontextu, 
SPPF Brno, Škola - jazyk - literatura č. 19, 1986 
(1987); J. Pavelka: M. filozofie dějin v cyklu Svědo
mím věků, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1988, č. 35; 
F. Všetička: Kompozice M. Říma, Sešity novináře 

1989, s. 139; P. Drews: Vztah T. G. Masaryka k Ma- 
charovu literárnímu kriticismu, sb. T. G. Masaryk 
(Londýn 1989, s. 160); zp (Z. Pešat) in Slovník bás
nických knih (1990, Čonfiteor..., Golgata, Magdalé
na, Tristium Vindobona I-XX); M. Červenka in 
Z večerní školy versologie 2 (1991); M. Nevrlý: Osm 
vybraných dopisů Jevhena Malanjuka J. S. M., Slavia 
1992, s. 291; M. Kubátová-Gótzová:Třicet roků s J. S. 
M., LitN 1992, č. 12 a 37; J. Zabloudilová: Ženy 
a básník, Vlasta 1993, č. 31-34; J. B. Michl: Nobelova 
cena a J. S. M., Univerzitní noviny (Brno) 1994, č. 11; 
F. Všetička: Magdaléna J. S. M., sb. Žena - jazyk - li
teratura (1996).

Z-P

Miloš Maixner

* 4.1.1873 Praha
† 5.5.1937 Praha

Překladatel románové, dobrodružné a detektivní 
prózy z francouzštiny, angličtiny, ojediněle z němči
ny; autor a překladatel okultistické a hermetické li
teratury.

Pocházel ze známé hořické větve výtvarníků: 
otec Petr M. (1831-1884), malíř a restaurátor, 
přispíval svými pracemi do Květů a Lumíru, 
podobně jako strýcové Karel M. (1840-1881), 
malíř, kreslíř a litograf, a Čeněk M. 
(1883-1911), dřevorytec; bratranec Jaroslav M. 
(1870-1904) byl sochař. - M. studoval gymná
zium a poté v duchu rodinné tradice Akademii 
výtvarných umění v Praze, své znalosti prohlu
boval studijními pobyty ve Vídni, Německu 
a Itálii. Krátce působil jako asistent na českém 
gymnáziu v Plzni, poté jako pomocný učitel 
kreslení a krasopisu na gymnáziu v Třebíči 
(1897-1901), na reálce v Ječné ul. v Praze 
(1901-03) a na reálném gymnáziu na Žižkově 
(Praha-Ž., 1903-10). Od 1911 byl profesorem 
kreslení, krasopisu, matematiky a němčiny na 
reálném gymnáziu v Berouně, působil jako 
jednatel Ústřední matice školské, spolu s M. 
Seifertem se mj. významně podílel na skaut
ském hnutí. 1910-12 byl členem Uměleckého 
sdružení Sursum. 1918 přešel do Prahy, praco
val jako tajemník min. národní obrany 
(1918-19 redigoval armádní list Bratrství). Ve 
30. letech, kdy byl již v penzi, spolupracoval se 
svým synem Milošem M. (* 1903) na jeho re
daktorské a vydavatelské činnosti (časopisy 
Vlajka a Nár. stát, knižnice Člověk a národ

54



Maixner

aj.). M. soustavně studoval i přednášel okultní 
vědy a magii (mj. 1907 založil a vydával časopis 
Kosmické rozhledy, 1925 redigoval spiritistic- 
ký list Naše pravda), byl členem Literárního 
družstva Flammarion, získal čestné tituly pa
řížských fakult hermetických věd.

Své první, především odborné překlady M. 
uveřejňoval časopisecky. Poté se od počátku 
10. let věnoval překládání beletrie, hlavně 
z angličtiny a z francouzštiny: přetlumočením 
Knihy džunglí spolupracoval na souborném 
vydání děl R. Kiplinga (nakl. Hejda a Tuček), 
překládal prózy G. Ohneta a povídky J. Londo
na, v druhé polovině 20. let se významně podí
lel na Laciném vydání spisů B. Harta (nakl. 
B. Kočí), znovuoživujícím dílo amerického spi
sovatele, 1932 zaujal překladem Robinsona 
Crusoe. Od konce 20. let se zaměřil zejména na 
prózy dobrodružného a detektivního žánru, 
s oblibou si vybíral tajemná témata. Nedílnou 
součást M. překladatelské a vlastní spisovatel
ské činnosti tvoří knihy z oblasti okultních věd 
(1920-25 v knihovně Sfingy). Pod vlivem pře
devším francouzského hermetismu (G. En- 
causse-Papus) se M. systematicky zabýval ši
rokým spektrem otázek: skrytými kulturními 
a civilizačními proudy, martinismem, magií, 
zednářstvím, gnostickou filozofií, posléze 
rovněž tradicemi slovanskými a árijskými 
a v kombinaci se spiritismem i myšlenkami ná
rodního ozdravění a ideologií nacionalismu. 
ŠIFRA: M. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1904); 
Bratrství (1918-19); Kosmické rozhledy (1907-08); 
Nár. stát (1934); Naše pravda (1925); Nová Praha
(1927);  Průlom (1933-35); leták Vzhůru Slované! 
(Čes. Budějovice). I KNIŽNĚ. Překlady: G. Encaus- 
se (Papus): Člověk a příroda (b. d., 1905) + Teoretic
ké základy praktického okultismu (b. d., 1905) + 
Praktická magie (b. d., 1907) + Základové praktické 
magie 1,2 (1920) + Věda okultní (1927); J.F. Cooper: 
Průkopníci čili Prameny Susquehanny (1909); R. 
Kipling: Kniha džunglí (1911) + Druhá kniha džung
lí (b. d., 1911) + Od moře k moři (b. d., 1913); C. Hy
ne: Potopa Atlantidy (1918) + Odhalená magie čili 
Základy vědy okultní (1923); R. Baden-Powell: Cíl 
a úkol výchovy vlčat (1920); G. Ohnět: Král Paříže 
(1920) + Zděděná duše (1920); S. de Guaita: Chrám 
Satanův (1921); H. Durville: Praktický magnetismus 
(1922, s E. Haunerem); J. Rámačaraka: Indických 
Jogíů věda o dechu (1923); J. London: Když bůh se 
směje a jiné příběhy (1924) + Kousek řízku (1924); 
B. Harte: Příběh z dolu (1926) + Trentova důvěra. 
Reklamní lístek Dicka Boyle, Šerif ze Siskyou 
(1926) + Bludná pouť Excelsioru 1,2 (1926) + Sally 
Dowsová, Spiknutí paní Bunkerové (1926) + Angel- 

ský zvoník, Jeníček, Mladý Robin Gray, Růže glen- 
gobijská, Návrat Jima Wilkese (1926) + Proměna tá
bora Kozlího oka, Zotavená Jacka Hamlina, Prospe- 
rova Stará maminka, Páně Mac Glowriova vdova 
(1927) + Zdar tábora Řvavých, Jejich strýček z Kali
fornie, Nová žačka, Svěřenka plukovníka Starbottla 
(1927) + Apoštol bažiny, Sára Walkerová, Stará loď 
(1927) + Neteř Harryho Rychlostřelce, Co se stalo 
na Fondě, Pohádka na horách, Lesní poklad, Páně 
Bilsonova hospodyně (1927) + Pod rudými lesy 1,2 
(1927, s K. Vítem) + Jak jsem se stal zlatokopem 
(1986, s překlady A. J. Šťastného, R. Nenadála a M. 
Rejla); J. Buchán: Pod tíhou tajemna (1928); J. Gre
gory: Zvony San Jugunské (1928); E L. Packard: 
Ode dneška (1928) + Zamčená kniha (1929); E. 
Wallace: Čtyři spravedliví (1928) + Katuška a deset
(1928) + Maska (1928) + Reka diamantů (1928) + 
V hadím objetí (1928) + Žlutý had (1928) + Brána 
zrádců (1929) + Brigand (1929) + Muž nad zákon
(1929);  W. C. Tuttle: Údolí sporů (1929); H. C. Wet- 
more, Z. Grey: Buffalo Bili (1929); R. Norton: Dob
rodinec lhář (1930); A. Upward:Dům hříchu (1930); 
J. Hocking: Rosemary Carew, Příběh lásky (b. d., 
1931); H. Redwood: Bůh v doupatech zla (b. d., 
1931); D. Defoe: Život a podivuhodné příběhy Ro
binsona Crusoe, námořníka z Yorku, jenž žil dvacet 
osm let samoten na neobydleném ostrově, na jeho 
břeh byl vržen za ztroskotání lodi, jejíž posádka za
hynula vyjma jeho... (1932); E. Hamilton: Zelená 
smrt (b. d., 1933); D. M. Craik: Počátek vzácného 
přátelství (b. d., 1934). - Ostatní práce: Kapesní kníž
ka českých junáků (1913, s M. Seifertem); Praktická 
telepatie čili Přenos a čtení myšlenek (b. d., 1921); 
Okultismus (1922); Psychický pokus (1922); Magne
tismus léčivý (1923); Mantika (1923); K dějinám ná
rodního socialismu (1934); Hledajícím! (b. d.). I 
REDIGOVAL časopisy: Kosmické rozhledy 
(1907-08), Bratrství (1918-19), Naše pravda (1925); 
leták: Vzhůru Slované! (b. d.); knižnici: Knihovna 
Sfingy (velká a malá, 1920-25, s E. Haunerem). I

LITERATURA: • ref. překl. R. Kipling: Kniha 
džunglí: -ejč- p. Krejčí), Naše doba 18, 1910/11, s. 
790; an. (F. X. Salda), Novina 5,1911/12, s. 160 KP 
9 (1954) •; G. Pallas: ref. překl. R. Kipling: Od moře 
k moři, Přehled 12, 1913/14, s. 649; V. Brtník: ref. 
Okultismus, Venkov 14. 4. 1923; B. J.: ref. překl.
B. Harte: Příběh z dolu, Trentova důvěra..., Archa 
1926, s. 185; M. (E. Masák): ref. překl. B. Harte: An- 
gelský zvoník..., tamtéž, s. 446; G. R.: ref. překl. H.
C. Wetmore,Z. Grey, Signál 2,1929/30, č. 9; J. Staněk: 
ref. překl. B. Harte: Zdar tábora Řvavých..., Čes. 
osvěta 28,1931/32, s. 382; J. Dejmková in kat. Umě
lecké sdružení Sursum (1996).
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Máj

Máj (1)

1858,1859,1860,1862

Almanach zamýšlený jako manifest nastupující bás
nické generace v čele s V. Hálkem a J. Nerudou, jímž 
se mladí autoři na sklonku bachovského absolutis
mu přihlásili k odkazu K. H. Máchy a k úsilí o pev
nější sepětí literatury se soudobým děním. Téže sna
ze, byť s nestejnými výsledky, byly zasvěceny i jeho 
další tři ročníky.

První roč. M. redigoval J. Barák v nakl. H. Do- 
minikusa a na frontispisu knížky je podobizna 
K. H. Máchy. Další tři svazky uspořádal V. Há- 
lek a vycházely u J. Pospíšila s podobiznou K. J. 
Erbena (2. roč.), u K. Jeřábkové s podobiznou 
E Palackého (3. roč.) a u I. L. Kobra s portréty 
J. Kollára a A. Mickiewicze (4. roč.), vesměs 
v Praze. První tři sborníky nesly podtitul Jarní 
almanach s odkazem na letopočet příslušného 
roku vydání, čtvrtý, který ve skutečnosti vyšel 
už v listopadu 1861, měl v podtitulu uvedeno 
jen Almanach na rok 1862. Sborník vznikl 
z iniciativy J. Nerudy, V. Hálka a J. V. Friče, kte
rý mu také dal jméno podle díla básníka, jenž 
byl v české literatuře „nejvíce kacéřovaný“. 
Během čtrnácti dnů se podařilo shromáždit 
všechny příspěvky, a protože jeho vydání ne
bylo sladěno s nástupem nového kalendářního 
roku a připadlo na jarní měsíce, nesl almanach 
podtitul Jarní. Současně název symbolizoval 
příchod jara české literatury. Redaktorem byl 
zvolen jeden z nejstarších účastníků, J. Barák, 
protože pro svůj věk měl největší naději, že ob
stojí před úřady, ale snad též proto, že publika
ce měla původně vyjít v rámci činnosti Akade
mického čtenářského spolku, jehož byl Barák 
od 1857 předseda; úřady to však nepovolily. 
Zveřejnění sborníku naráželo na obtíže poli
tického i finančního rázu a jeho první redaktor 
se kvůli němu zadlužil na několik let; přitom 
s výjimkou B. Němcové příspěvky nebyly ho
norovány. Někteří autoři byli nuceni svou 
účast ukrýt za pseudonymy: J. V. Frič měl zákaz 
bez policejního svolení cokoli tisknout, B. Jan
da zase působil ve státních službách. Užší 
okruh májovců se přátelsky stýkal i po vydání 
almanachu, kdy uspořádal i výlet na Milešov
ku se zastávkou u Máchova hrobu v Litoměři
cích. Po 4. roč. almanach přestal vycházet; má- 
jovci si již tehdy vymohli tvůrčí uplatnění jako 
spolupracovníci novin i literárních časopisů. 
Sborníky se pravidelně členily na veršovanou 

a prozaickou část; 1. roč. zahajovala poezie, 
v ostatních stála v čele próza.

K proměně české literatury výrazně přispěl 
zejména 1. roč. almanachu; podílela se na tom 
jak studie K. Sabiny Upomínka na K. H. Má
chu (šifra K. S.), zasazující Máchovo dílo do 
souvislosti s evropskou romantikou a pojímají
cí je jako samorostlý plod inspirovaný Rukopi
sy, tak poezie a próza. Verše směřovaly k pře
konání konvenčních klišé ohlasové poezie 
důrazem na sociální obsah tradičních básnic
kých forem, zvláště balady (R. Mayer) a folk
lorních motivů (J. V. Frič, A. Heyduk), které 
počaly nahrazovat romantickou zálibu ve styli
zované prostotě a citové afektovanosti. Intimi- 
zace citového vztahu působící bezprostřednos
tí a nelíčeností (V. Hálek) se ocitala vedle 
snahy o vyjádření tragiky individuálního osu
du (J. Neruda: O Šimonu Lomnickém) i o bás
nickou drobnokresbu humorně pojatých rázo
vitých figurek (V. Hálek). Rovněž v próze se 
proti dosavadním romantickým syžetovým 
schématům, jež ironizoval J. V. Frič v povídce 
Všední život, a proti idealizovaným obrázkům 
venkovských lidí objevily sociální črty z všed
ního městského prostředí (J. Neruda: Z notiční 
knihy novinkáře), přibýval i zájem o individu
ální psychologickou motivaci postav a jejich 
vztahů (K. Světlá: Dvojí probuzení; V. Hálek: 
Přívozník). Poměrně málo byla zastoupena 
próza historická, což dokumentuje generační 
postoj mladých autorů zaměřených spíše na 
přítomnost a evropský kontext než na národní 
minulost. Návaznost na Máchu se vedle Sabi- 
nova příspěvku projevila hlavně důrazem na 
individualitu a její spor s konkrétními spole
čenskými jevy a nikoli s abstraktním řádem 
všehomíra jako u romantiků. V almanachu do
šlo také k setkání s vůdčími zjevy generace 
předchozí, kteří tak podpořili snahy mladých, 
s K. J. Erbenem (slovanská báje), s B. Němco
vou (Chyže pod horami) a J. V Fričem (verše 
i povídka). Verši 1858 přispěli: J. V. Frič (pseud. 
M. Brodský), V. Hálek (podp. Vítězslav J. Há
lek), A. Heyduk, B. Janda (pseud. V. Lánský), 
A. Kavalírová-Fričová (pseud. Anna Sázav
ská), R. Mayer, J. Neruda, S. Podlipská (šifra 
Ž... a v obsahu Žofie). Povídkovou tvorbu re
prezentovali: J. Barák, K. J. Erben (pseud. J. E. 
Miletinský), J. V. Frič (pseud. M. Brodský), 
V. Hálek (podp. Vítězslav J. Hálek), B. Němco
vá, J. Neruda, K. Světlá. -1 v následujících roč
nících se uplatňovali především představitelé
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generace; ze starších autorů jen K. J. Erben po
kračoval v uveřejňování pohádek i veršů. Zvý
šil se podíl populárně-naučné složky: k místo- 
pisné črtě v 1. roč. popisující londýnský palác 
umění a průmyslu přidal J. Palacký pojednání 
o Versailles (2. roč.), o Slavonii psal Chorvat 
N. M. Špun (podp. N. D. Špun, 2. roč.), o etno
grafii J. Krejčí (pseud. Prokop Rudný, 2. roč.) 
a o přírodních vědách K. Starý (4. roč.). Nejví
ce místa bylo však věnováno literárněhistoric- 
kým portrétům autorů zastoupených frontispi- 
sy v jednotlivých svazcích: K. J. Erbenovi 
(2. roč.), F. Palackému (3. roč.), J. Kollárovi 
(4. roč.), vše od V. Zeleného, A. Mickiewiczovi 
od J. Koláře (4. roč.). Navíc 4. roč. přinesl i po
jednání o díle dubrovnického básníka I. Gjorg- 
ji od N. M. Špuna. Beletrie ve 2. roč. nedoznala 
výraznější proměny. Dominovala próza ze 
současného, tragicky stylizovaného života 
(K. Světlá, J. V. Jahn, R. Mayer) a jen výjimeč
ně se vyskytl úsměvný humor (Nerudova cau- 
serie o vrabci, kterého zachránil před smrtí) 
nebo ironický pohled na kulturní život malo
města (G. Pfleger).Také poezie ve své výprav
né složce směřovala spíše k tragickým polo
hám s baladickým přísvitem (A. Heyduk, 
J. Neruda: Divoký zvuk) než k romantickým 
příběhům o lásce a kráse vítězících nad touhou 
po pomstě (V. Hálek: Krásná Lejla). V lyrice 
pak převažovala reflexe a světobolná, popř. 
milostná vyznání vyjadřovaná s rétorickou vý
mluvností (J. V. Frič) i s lehkostí písňového 
popěvku (J. Barák, R. Mayer, A. Kavalírová- 
-Fričová). Jistou kuriozitu představovaly slo
venský psané verše J. V. Friče. Prózou 2. roč. 
naplnili K. J. Erben, V. Hálek, J. V. Jahn, 
R. Mayer, J. Neruda, G. Pfleger, K. Světlá, verši 
J. Barák, J. V. Frič (pseud. A. Hron), V. Hálek, 
A. Heyduk, J. V. Jahn, B. Janda (šifra B. J. C.), 
A. Kavalírová-Fričová (pseud. Anna Sázav
ská), R. Mayer, J. Neruda, G. Pfleger). Jak se 
v posledních dvou ročnících rozšiřoval okruh 
spolupracovníků, tak se zároveň oslabovala 
prvotní programová důraznost a následoval 
i úbytek kvality. Rozšířil se rozsah druhový 
o veselohru (J. Neruda: Žena miluje srdnatost) 
i žánrový o deklamovánky (F. Doucha, Hálko- 
va šansona Frajtr Kalina), o sborový dramatic
ký výjev (Májová noc K. J. Erbena). O oddále
ní od původních programových cílů májovců 
svědčí pak pokus F. V. Jeřábka o verše v antic
kém metru. Třetí májovský almanach přinesl 
prózy K. J. Erbena, J. V. Friče (pseud. M. Brod-
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ský), V. Hálka, A. Heyduka, J. V. Jahna, J. Krej
čího (pseud. Prokop Rudný), G. Pflegra, 
K. Světlé, N. M. Špuna, V. Žížaly (pseud. V. Ž. 
Donovský) a verše J. Baráka, E Čermáka, 
F. Douchy, K. J. Erbena, J. V. Friče (pseud. 
M. Brodský), F. V. Gollera, V. Hálka, A. Heydu
ka, J. Hovorky, J. V. Jahna, B. Jandy (pseud. B. J. 
Cidlinský), F. V. Jeřábka, A. Kavalírové-Fričo- 
vé (pseud. Anna Sázavská), G. Pflegra, J. Wen- 
ziga. Podobu čtvrtého svazku zřetelně ovlivni
lo uvolnění následující po pádu absolutismu. 
Projevilo se to vlnou lyriky apostrofující vlast 
a svobodu (J. Barák, V. Hálek), rétorickými vý
zvami k službě vlasti a k činům (A. Heyduk: 
Ženám českým) i historickými připomínkami 
husitství (K. J. Erben: Píseň o vítězství u Do
mažlic léta 1431; J. V. Frič: Roháč z Dubé), ale 
též havlíčkovskou ironií vůči jen vnějším a po
chybným stránkám vlastenectví (F. Doucha). 
Sociální stránku doby zastoupila báseň 
R. Mayera V poledne. Na rozdíl od poezie 
v povídkové próze, ostatně omezené ve pro
spěch populárně-naučných příspěvků, převládl 
elegický ráz v příbězích z dávnější (G. Pfleger) 
i novější minulosti (K. Světlá: Několik archů 
z rodinné kroniky). Prózu ve 4. roč. tiskli K. J. 
Erben, V. Hálek, J. V. Jahn, G. Pfleger (pseud. 
Gustav P. Moravský), K. Světlá; verše J. Barák,
F. Doucha, K. J. Erben, J. V. Frič (pseud. Martin 
Brodský), V. Hálek, A. Heyduk, J. V. Jahn, 
B. Janda (pseud. B. J. Cidlinský), R. Mayer,
G. Pfleger (podp. Gustav Pfleger Moravský), 
J. Wenzig. Nástup májovců vyvolal nevraživou 
odezvu v konzervativních kruzích (J. Malý), 
které v tvorbě mladých autorů spatřovaly 
ohrožení mravního i sociálního řádu a naruše
ní původního svérázu národní literatury. K po
slednímu ročníku se však kriticky vyjádřil 
i J. Neruda, který v něm už také nevystoupil.
LITERATURA: • ref. M. 1858: -n-, Poutník od Ota
vy 1858,1. pololetí, s. 226; an. (J. V. Šesták), Pražské 
noviny 17. 6.1858; +++, Lumír 1858, s. 500,523; Dr. 
Náj (I. J. Hanuš), Kritische Blátter fúr Literatur und 
Kunst (Praha - Lipsko) 1858, s. 260 •; • ref. M. 1859: 
J. N. (Neruda), Obrazy života 20.5.1859 —> Literatu
ra 1 (1957); an. (J. Malý), Poutník od Otavy 1859, 
1. pololetí, s. 262 •; J. Malý: O jistém směru novější 
literatury české, Poutník od Otavy 1859, s. 283; • ref. 
M. 1860: an., Pražské noviny 24.6.1860; J. N. (Neru
da), Obrazy života 5.6.1860 —> Literatura 1 (1957); 
an., Hvězda olomúcká 1860, s. 363,379,392 •; • ref. 
M. 1862: A (J. Neruda), Čas 4. a 5.12.1861 -> Lite
ratura 1 (1957); an., NL 1.1.1862 •; V. Hálek: Josef 
Barák, Květy 1869, s. 94; K. Světlá: Z literárního sou-
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kromí, Ženské listy 1880, s. 76,91,107 -> Z literární
ho soukromí (1897) a Z literárního soukromí 1 
(1959); J. V. Fric: O katastrofě májové, Ruch 1881, 
s. 288 -> Paměti 4 (1887) a Paměti 3 (1963); E Bač- 
kovský: K dějinám českých^ almanachů, Vlast’ 5, 
1888/89, s. 563, 641; L. Quis: České manifestační al
manachy v letech padesátých až sedmdesátých, 
Květy 1898, d. 1, s. 592,674; R. J. Kronbauer: M. (se 
vzpomínkami A. Heyduka a J. Palackého), Máj 3, 
1905/06, s. 522; J. Vlček: M. Jarní almanach na rok 
1858, Den 27.11., 4. a 11.12.1909 -» Několik kapi
tolek z dějin naší slovesnosti (1912) a Z dějin české 
literatury (1960); L. Quis in ed. Máj. Jarní almanach 
na rok 1858 (1909); J. Vlček: Z počátků naší poezie 
moderní (kapitola Kruh májový), Kapitoly z dějin 
literatury české (1912) —> Z dějin české literatury 
(1960); O. Králík: Almanach M. a jeho redaktor, 
SISb 1959, s. 385; M. Pohorský: Poezie družiny májo
vé, in ant. V překrásném měsíci máji.... (1979); V. Žá
ček in Josef Barák (1983, s. 26); • k 125. výr. vydání: 
M. Borovička, Práce 14.5.1983; K. Mlčoch, RP 14.5. 
1983 •.
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Máj (2)

1872

Reprezentativní almanach Umělecké besedy k desá
tému výročí jejího trvání.

Almanach uspořádal O. Hostinský a vydalo 
knihkupectví Grégra a Dattla v Praze. Vnějším 
podnětem k jeho vzniku se stalo 10. výročí za
ložení Umělecké besedy, ale jeho poslání bylo 
širší: podle vyjádření jednoho z účastníků, 
J. Durdíka, šlo vedle připomenutí jubilea též 
o to, představit stadium, do něhož dospěla čes
ká literatura od dob Máchových. K tomu smě
řoval i název ročenky, hlásící se jak k Máchovu 
Máji, tak ke stejnojmennému almanachu má- 
jovské generace. Růst literatury přitom do
svědčovalo ne množství účastníků (jako tomu 
bylo zvláště u posledních dvou svazků ruchov- 
ských almanachů z r. 1870 a 1873), ale jejich re
prezentativní výběr z řad májovců i následují
cích ruchovců. Současně měl sborník doložit 
i jednotu cílů obou generací: napomoci rozma
chu české literatury. Mezi přispěvateli chyběl 
J. Neruda, který z Umělecké besedy 1866 vy
stoupil na protest proti dvojí, tj. české i němec
ké verzi programu k oratoriu E Liszta Alžběta 
provázejícímu koncert, pořádaný tímto výluč
ně českým spolkem.

Hlavní složku almanachu tvořila lyrická po
ezie. Inspirace přírodou se projevila v cyklu 
V. Hálka V přírodě i v jeho lyrickém místopis- 
ném obrázku v próze (Cestopis na Oupor) 
a také v obsáhlých popisech snové přírody 
v úryvku z druhého dílu veršovaného románu 
G. Pflegra Moravského Pan Vyšinský. Epiku 
zastupovala jen historická baladika A. Heydu
ka (Jan Kopidlanský). Zesílená reflexivnost se 
prosazovala ve, verších příslušníků ruchovské 
generace, u S. Čecha (volné pásmo snů v básni 
Snové), J. V. Sládka (bolestné vystřízlivění ze 
snů mladosti v zpovědní básni U obrazu dítě
te), E. Krásnohorské (báseň V hlubinách, nalé
zající odpověď na naléhavé otázky po lidském 
bytí v přírodě) i u L. Quise (v meditacích o zá
niku a smrti, ale též v milostných verších 
a v historických reminiscencích na zašlou slávu 
Vyšehradu). Toto tematické rozrůznění pří
spěvků provázel zřetelný vývojový posun od 
významového zatížení slova a předmětné ori
entace májovců k rétorické vznosnosti a medi- 
tativnosti ruchovců. Prózu v almanachu repre
zentovala povídka K. Světlé (Okamžik), 
pohlížející na intimní city z hlediska údělu sou
dobé ženy, literární historii vzpomínkově nala
děná stať J. Durdíka o R. Mayerovi a uměno- 
vědu pojednání M. Tyrše o vnějších a vnitřních 
podmínkách uměleckého rozmachu všeobec
ně a též v konfrontaci s poměry v Čechách.

LITERATURA: • ref. M.: an. (V. Hálek). Květy 
1872, s. 175; V. Vlček, Osvěta 1872, s. 555 e.
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Máj (3)

1878

Básnický almanach mladších, umělecky méně výraz
ných představitelů ruchovsko-lumírovské poetiky.

Výhradně poezii věnovaný sborník uspořáda
li F. V. Kvapil a F. Ulrich. Vznikl jako příleži
tostný tisk k 20. výročí prvního Barákova al
manachu Máj, jeho smysl byl však širší: 
představoval první hromadné vystoupení au
torů, většinou nedávných absolventů pražské
ho Akademického gymnázia, kteří vytvořili 
mladší vlnu ruchovsko-lumírovské generace. 
Vyšel těsně předtím, než generaci rozdělily 
prudké spory mezi kosmopolitním a národ-
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ním směrem, takže v něm byly ještě zastoupe
ny oba proudy; přesto byl almanach E. Krás- 
nohorskou v Osvětě charakterizován jako 
lumírovsky orientované vystoupení epigonů 
J. Vrchlického. Uměleckou úroveň M. podro
bila odmítavé kritice (ovšem s vědomím, že 
v něm jsou zastoupeni vesměs začínající auto
ři ve věku kolem dvaceti let), jeho poetiku 
charakterizovala jako v podstatě negativní 
zveličení obecných dobových znaků, spojují
cích tehdejší tvorbu J. Vrchlického a S. Čecha. 
Proti kritikám obviňujícím M. z frivolnosti 
(F. Bartoš, F. M. Vrána) se autoři bránili ve čty
řech rukopisných sešitech satirického zaměře
ní (Fíkový list), v nichž ironizovali výtky pru- 
derních oponentů a parodovali domnělý 
erotismus vlastních veršů.

Jedním z osnovných rysů M. je ryze knižní 
inspirace většiny veršů, která způsobila jejich 
významovou mlhavost, neurčitost projevující 
se jak v rétorsky nadnesených reflexivních 
básních, tak v pokusech o přirozenější projev 
písňový. Nejčastějším tématem je zpravidla ab
straktně pojaté napětí mezi sny i ideály a jejich 
střízlivým či deziluzivním naplněním: promítá 
se do milostných veršů, do interpretace jedin
cových životních situací i do obrazů hromad
ného osudu národa i lidstva. Celkovou atmo
sféru subjektivní rozcitlivělosti jen ojediněle 
narušuje konkrétnost humorného přístupu 
k látce (F. V. Kvapil, A. Šnajdauf) nebo náběh 
k romantizující epice (K. Leger). Do M. při
spěli: I. Geisslová, F. Chalupa, V. A. Jung, J. Ka
lus (Kallus), A. Koukl, J. Křišťan (pseud. Jan 
Calvi), F. V. Kvapil, K. Leger (pseud. Karel 
Lenský), O. Prokoš, G. Smolík, F. Stupecký, 
A. Škampa, A. Šnajdauf, F. Ulrich (i pseud. 
Ant. Trnavský), E. Zítek, L. Tesař (pseud. Lad. 
Zvaljevský).
LITERATURA: • ref. M.: J. Vrchlický, Lumír 1878, 
s. 495; E. Krásnohorská, Osvěta 1878, s. 952 —» Výbor 
z díla 2 (1956); E Bartoš, Obzor 1878, s. 220; J. Her- 
ben, Mor. orlice 14., 15. a 16.11. 1878; S. (S. Čech), 
Květy 1879, d. 1, s. 109; H-a. (H. Babička), Koleda 
1879, s. 47; E M. Vrána, Komenský 1879, s. 27; L. Ho
ra, Šumavan 11. a 18.1.1879; E. Špindler, Podřipan 
8. a 23. 2.1879 •; E Strejček: První česká moderna, 
ČMF 1911, s. 115 a pokr. + in Lumírovci a jejich bo
je kolem roku 1880 (1915, s. 74) + in České školy 
básnické 19. věku (1921, s. 94).
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Máj

Máj (spolek)
Působnost 1887-1948

Stavovská organizace sdružující autory různé umě
lecké orientace a různých generací od posledních 
májovců přes lumírovce a ruchovce k jejich epigo
nům; od 1. světové války útočiště hlavně starších spi
sovatelů, umělecky tradičních a často i nevýznač- 
ných.

Organizace s názvem Spolek českých spisova
telů beletristů Máj vznikla z potřeby ustavit sta
vovské spisovatelské sdružení, jakým se měla 
stát již Jednota čes. spisovatelů založená 1874, 
která však činnost prakticky nerozvinula. Dal
ší aktivitu podnítil článek J. Arbesa Nejpalči
vější literární otázka česká (publikován v listo
padu 1886 v Rozhledech literárních a rozeslán 
v otisku známým autorům), navrhující svolat 
sjezd čes. beletristů a založit podpůrný spolek; 
místo sjezdu se v prosinci 1886 uskutečnila 
v místnostech pražské Umělecké besedy schů
ze spisovatelů, na které starší autoři neskrýva
li k plánovanému spolku skepsi, a tak A. Klose, 
A. Klášterský a A. Sova připravili v létě 1887 
sdružení mladších autorů (do 35 let věku) ja
ko Klub čes. spisovatelů beletristů Máj a na
psali jeho stanovy. Ustavující valná hromada 
se konala 27.11.1887 v Choděrově restauraci 
(na nynější Nár. třídě); prvním předsedou byl 
zvolen A. E. Mužík, jeho náměstkem E. Zítek, 
jednatelem J. Červenka, pokladníkem M. A. 
Simáček, zapisovatelem A. Klose. Po zvolení 
nového výboru (29. 3. 1888) v čele s I. Herr- 
mannem byl zrušen věkový limit a na mimo
řádné valné hromadě 21.10.1888 byl Klub pře
jmenován na Spolek. Od prosince 1888 byl 
předsedou S. Čech, 1891-1901 jím byl opět
I. Herrmann, 1901-12 J. Vrchlický, od onemoc
nění 1908 zastupovaný F. Heritesem, 1912-29 
F. Herites, 1929-39 F. S. Procházka, 1939-47
J. Borecký (pak čestným předsedou; za nemoci 
zastupován L. Novákem, později R. Fiedlerem, 
pseud. Rolf Fremont), 1947-48 R. Fiedler. 
Funkci jednatele zastávali po J. Červenkovi 
A. Klose, A. Škampa, J. Ladecký, F. S. Procház
ka, J. Kvapil a 1903-45 F. Sekanina, 1945-46 
F. Procházka, 1946-47 J. Muldner, 1947-48 
R. Havelka. Od 28. 2. 1948 spolek řídil akční 
výbor v čele s M. Novotným (jeho členy byli 
J. Červený, H. Dvořáková, L. Hanušová, od 
1. 3. ještě E. Lešehrad); 4. 3. přijal akční výbor 
sdělení, že Zemský nár. výbor uvalil na M. ná-
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rodní správu (funkcí pověřen K. Scheinpflug), 
avšak sám už 28.2. rozhodl, že spolek bude lik
vidován a včleněn do Syndikátu čes. spisova
telů; divadelní agentáž Máje převzalo „druž
stvo zhospodárněné kultury“ Umění lidu. - 
Úředním sídlem M. byla trvale Praha, v mnoha 
městech a obcích však působili jeho jednatelé 
zajišťující divadelněagenturní činnost. Spol
kový život byl soustředěn do Choděrovy res
taurace, spolková kancelář byla zřízena 1897 
v budově Zemské banky v ul. Nekázanka, od 
1908 byla ve Spálené ul. v domě čp. 48, od 1918 
na Ferdinandově (Nár.) tř. 18; 30.12.1925 M. 
zakoupil dům čp. 198 v Pštrossově ul. - Účelem 
spolku bylo pěstovat a chránit zájmy spisova
telů beletristů, hmotně podporovat činné členy 
(jimi se mohli stát autoři po pětileté publikaci 
v předních českých listech nebo po vydání 
dvou literárně cenných knih), zřídit penzijní 
fond (ustaven jako spolek ve spolku 1898), ří
dit jeho činnost i činnost později přidruženého 
fondu vdovského a sirotčího. Se soustavnou 
ochranou divadelních prací M. započal 1894. 
Tuto agenturní práci organizoval V. Štech, kte
rý pak stanul jako předseda v čele dalšího 
spolkového podniku, Nakladatelského druž
stva Máje (ustaveno 24.11.1901,1910 změně
no na akciovou společnost, po válce se od spol
ku oddělilo); družstvo mj. realizovalo jeden 
z dávných spolkových cílů - vydávání vlastní
ho beletristického časopisu, jímž se stal týde
ník Máj, vycházející 1902-15. Kromě příjmů 
z publikací, které vydával, z představení, zájez
dů a ze své divadelněagenturní činnosti získá
val M. prostředky ke své činnosti a do svého 
penzijního fondu z příspěvků tzv. přispívajících 
členů (spisovatelé nebeletristé) a od „přízniv
ců zakládajících“ (1889 se jimi stávali dárci 100 
zlatých, ve 30. letech 500 Kč) a „příznivců při
spívajících“ (za Rakouska ročně 5 zl.), dále 
z darů jedinců i institucí (1924 Masarykův fond 
200 000 Kč, 1928 dar ministra školství Hodži 
50 000 Kč aj.), ze subvencí (od 1896 ze sněmu 
Čes. království 500 zl. ročně, od 1920 z min. 
školství a nár. osvěty ročně 5000 Kč), z výtěžku 
dobročinné loterie (1922 23 750 Kč), vlastního 
zakoupeného domu a pozemku darovaného 
M. pro stavbu útulku čes. spisovatelů smíchov
skou obcí. Největší část finančních prostředků 
plynula do penzijního fondu, do Nakladatel
ského družstva M. (tyto investice nepřinesly 
zisk), do různých podpor a na literární ceny, 
které M. vypisoval z částek, které mu byly pro 

ten účel svěřeny. M. zprvu usiloval stát se 
mluvčím celé čes. spisovatelské obce, nesl neli
bě, když se od M. např. distancoval J. S. Machar 
(nesvolil ani k zařazení svých veršů do ant. 
Česká poezie 19. věku), ale později se občas 
i bránil přílivu činných členů, aby se nerozměl- 
ňoval penzijní fond. Iniciační jádro členské zá
kladny (ustavující schůze Klubu... se na pod
zim 1887 účastnilo 26 mladších spisovatelů) 
tvořili J. Antoš, J. Červenka, A. Klášterský, 
A. Klose, F. Kvapil, A. E. Mužík, O. V. Seykora 
(pseud. O. S. Kostelecký), A. Sova, F. X. Svobo
da, M. A. Šimáček, A. Škampa, E. Zítek. Po 
zrušení věkového limitu do M. vstoupili jako 
činní členové J. Arbes, S. Čech, A. Jirásek, 
J. Neruda, J. V. Sládek, J. Vrchlický; 1891 bylo 
v M. 46 činných členů, počet pak stoupal na 68 
(1896), 102 (1913), 125 (1937), 132 (1946). Mi
mo řady členů M. zůstala většina příslušníků 
české moderny (už proto, že spolek byl v ru
kou realistů a družiny J. Vrchlického), později 
generace Šrámkovy, generace čapkovské, 
avantgardy apod. Z řad členů M. se částečně 
rekrutovala opozice vůči protifašistické Obci 
českosl. spisovatelů. Po 2. světové válce byli si
ce členy M. i M. Jirko, J. Knap, J. Kolman Cas- 
sius, J. Kopta, F. Křelina, J. Š. Kubín, M. Novot
ný, V. Renč, B. Slavík, L. Suchý, J. M. Troska, 
mluvčími spolku se však stali podprůměrní au
toři; mj. o tom svědčí věcné a jazykové lapsy 
Memoranda z 25.11.1945, vydaného na obra
nu M. ve sporu se Syndikátem čes. spisovatelů, 
V. Černým a očistnou komisí Zemského ná
rodního výboru. Spory o začlenění do Syndi
kátu, v nichž šlo o značný majetek M., se pro
mítly i do vnitřního života spolku, jehož 
vedení, obviňované ze skrytých fašizujících 
tendencí v 30. letech, vinilo zase člena M. A. C. 
Nora, vystupujícího na straně kritizujících, 
z přisluhování okupačním kulturněpolitickým 
orgánům. Nedlouho před likvidací spolku 
v něm započalo jisté generační vření a promě
na; za války a po ní se stala členy řada mladších 
autorů. Nečekaně byli za členy M. přijati 27.2. 
1948 J. Seifert a F. Hrubín.

Jak před zřízením svého nakladatelského 
domu a založením časopisu, tak i později se M. 
představoval veřejnosti divadelními večery 
(1891, 1892 aj.) i celými divadelními cykly 
(1897,1906/07,1908/09,1916), provozovanými 
vesměs ve Švandově divadle na Smíchově, 
uměleckými slavnostmi M. na Žofíně (1893, 
1894 aj.), k nimž vydával textově bohaté pa-
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mětní listy, přednáškovými akcemi, též před
náškami zahraničních hostů (1905 pařížský 
publicista R. Henry, 1906 prof. L. Leger), zájez
dy do různých měst (1890 Chrudim, 1903 Mla
dá Boleslav, Nymburk, 1904 Kolín, 1905 Plzeň, 
1906 Jičín a Prostějov, 1911 Vodňany, 1913 
Hradec Králové a Dvůr Králové, 1926 Klatovy, 
1934 Olomouc a Náměšť na Hané), jubilejními 
večery, výročními zprávami (první vyšla 1891 
za léta 1888-90, i později občas zahrnovaly 
delší období, např. souhrnný přehled za léta 
1914-24, vyd. 1925) a jednotlivými příležitost
nými a memoárovými publikacemi, letáky, tiš
těnými stanovami spolku i penzijního fondu, 
Pravidly Spolku českých spisovatelů beletristů 
M. pro zadávání provozovacích práv divadel
ních her aj. Ke svému prvnímu výjezdu do 
Chrudimi vydal spolek „pamětní lístek“ Máj 
(1890), po velké hornické katastrofě přišel 
M. ve prospěch pozůstalých s dvaatřicetistrán- 
kovým pamětním listem Sirotám příbramským 
(1892, red. I. Herrmann, A. Klášterský, M. A. 
Simáček), proti hanobení památky J. Nerudy 
v časopise Vlast’ protestoval M. v lednu 1893 
letákem České veřejnosti! Častou publikací 
byly memoáry členů M., vypovídající o literár
ní a spolkové minulosti i o situacích privátních; 
řadu zahájil sborník Černá hodinka 1 (1892, 
red. I. Herrmann, E. Jelínek, A. Klášterský, M. 
A. Šimáček) a pokračovaly v ní „vzpomínky tří 
divadelních nadšenců“ Divadelní paběrky 
(K. Šípek, V. Štech a J. Štolba, 1902), Vzpomín
ky členů M. (prémie na rok 1903 a 1904, usp. R. 
J. Kronbauer), „vzpomínky a články členů M.“ 
obsažené v jubilejním sborníku Padesát let ži
vota Jaroslava Vrchlického (1903, rozšiř, kniž
ní verze slavnostního čísla čas. Máj), později, 
ke 40. výročí M., kniha Důvěrné chvíle (1928, 
red. K. Dewetter, E S. Procházka, E Sekanina). 
Se svým bývalým předsedou J. Vrchlickým se 
spolek rozloučil publikací Jaroslav Vrchlický, 
básník národní (prémie na rok 1913-14, red. J. 
Borecký a F. Sekanina), z jeho řad vzešel též 
podnět k založení Společnosti J. Vrchlického 
(ustavena 1913). Většina vzpomínkových titulů 
vyšla jako prémie, které spolek vydával pro 
členy a příznivce od 1902. V řadě literárních 
prémií byly dále vydány např. dva svazky ver
šů, próz a statí Žena (na roky 1905 a 1906, red. 
F. Herites a J. Borecký), Lyrická prémie Spol
ku M. na rok 1910, sborník Praha (1912, red. F. 
S. Procházka, F. Sekanina a Q. M. Vyskočil), 
otisk „jarního almanachu na rok 1858“ Máj 

Máj

(prémie na rok 1909), Prémie Spolku Máje na 
rok 1911 - faksimile a dokumenty Máchův 
Máj a jeho ohlasy (1910, usp. F. Sekanina); za 
války a po ní prémie nevycházely, až 1926 bás
nická sbírka Nebeská romance od K. Dewette- 
ra. M. se podílel na dalších publikacích, na al
manachu Vzpomínáme Vás..., věnovaném 
„bohatýrům Balkánu“ (1913, se Slovanským 
klubem, red. E. Lešehrad, V. Schwab pod 
pseud. P. List, F. S. Procházka, K. Rožek a Q. M. 
Vyskočil), na sborníku veršů dedikovaných 
Máchovi Památce Karla Hynka Máchy (1937, 
usp. M. Hýsek) aj. Nejrozsáhlejším edičním 
podnikem M. byla pětisvazková antologie Čes
ká poezie 19. věku (1897-99, usp. J. Vrchlický 
s J. Boreckým, A. Černým, A. Klášterským, 
J. Kvapilem, L. Quisem a K. V. Raisem). - Lite
rárními cenami byly mj. poctěni: 1897 J. Hil- 
bert (Vina) a J. Kvapil (Bludička), 1898 R. Svo
bodová (Na písčité půdě) a V. Štech (Koleje), 
1899 G. Preissová (Co život vyprávěl), V. Štech 
(U tří bláznů), F. S. Procházka (Písničky a No
vější písničky), A. Škampa (Poslední květ), 
1912 K. Toman (oceněna báseň Stará alegorie 
podzimu jako nejlepší báseň roku a vydána 
pak v Lyrickém roku 1913), 1928 J. Obenber- 
ger (Příběh našich dnů), G. Picková-Saudková 
(Za denním chlebem), 1930 R. Schwarzová (za 
báseň k 1. máji), M. Šárecká a J. Hais Týnecký 
(mezi tyto autory rozdělena cena za dramata 
s legionářským námětem). Činnost M. směřo
vala také k nepřímé podpoře literatury - M. 
se angažoval ve snahách o zřízení Městské 
knihovny pražské i o zákon o zřízení obecních 
knihoven, zasazoval se o subvence knihovnám 
na nákup beletrie českých autorů, o udělování 
zemských spisovatelských stipendií a o uvádě
ní české dramatické tvorby na Národním diva
dle (byl zastoupen v Družstvu i ve Společnosti 
Nár. divadla).
LITERATURA: Stanovy Spolku čes. spisovatelů 
beletristů M. (1889); Stanovy Penzijního fondu 
Spolku čes. spisovatelů beletristů M. v Praze (1899); 
A. Klášterský: Padesát let Spolku... (1938); Memo
randum Spolku čes. spisovatelů beletristů M. (leták, 
1945). I R. J. Kronbauer: Ze zakladatelských mlžin 
M., A. Klášterský: Jak vznikl M., V. Štech: Několik 
pohledů do M., vše Máj 1,1902/03, s. 480, 487, 489; 
O. Viglic: Rezervace české beletrie, Srdce 2,1902/03, 
s. 127; an.: Spolek čes. spisovatelů beletristů..., Zvon 
3,1902/03, s. 352; an.: Křižácké tažení M. proti Roz
hledům, Rozhledy 1903, s. 592; V. Štech: Vrchlický 
v M., sb. Padesát let života Jaroslava Vrchlického 
(1903); A. Klose: Čajové večery v saloně nezná-
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mých, sb. Vzpomínky členů Máje (1903); an.: Valná 
hromada Spolku..., Zvon 5,1904/05, s. 559; F. Seka
nina: Úvodem... Příspěvek k dějinám našeho spol
ku, sb. Důvěrné chvíle (1928); V. Stech in Džungle li
terární a divadelní (b. d., 1937).

mb

Máj (časopis)

1902-1915

Týdeník Spolku českých spisovatelů beletristů Máj 
s beletristickým, zábavným a osvětově-naučným ob
sahem, věnovaný především původní tvorbě tradič
něji orientovaných autorů (zvláště starších genera
cí), tematicky zaměřený na život českého venkova 
a určený širším čtenářským vrstvám.

Redaktoři: 1902-08 (roč. 1-6) F. Herites (odp. red.) 
s red. kruhem, v němž J. Vrchlický pořádal básnickou 
část a V. Štech do roč. 4,1905/06, fejetonní a obráz
kovou; 1908-15 (roč. 7-12) E Herites (odp. red.) 
a R. J. Kronbauer. - Majitel a vydavatel: 1902-15 
(roč. 1-12) Nakladatelské družstvo Máje, Praha. - 
Periodicita: 1902-13 (roč. 1-11) týdeník, 52 čísel roč
ně, od září do září; 1913/14 (roč. 12, č. 1-49) týdeník, 
31 čísel a 9 dvojčísel od října do prosince 1913 a od 
března do července a od října do listopadu 1914 a ješ
tě 1915 č. 50 v lednu a dvojč. 51-52 v březnu; po celou 
dobu občas dvojčísla (o Vánocích pravidelně). - Pří
lohy: 1903-10 knižnice Z cizích literatur (red. J. Bo- 
recký, čtrnáctidenně sešit s prózou na pokr.) a 1912 
(roč. 10) sešit věnovaný památce J. Vrchlického.

Bezprostředním podnětem k založení M. byla 
potřeba stejnojmenného spolku, který časopis 
vydával, zajistit širokému okruhu členů-auto- 
rů, hlavně starších generací, publikační základ
nu v rámci spolkové součinnosti. M. navazoval 
především na časopis Květy a na tvorbu lumí- 
rovské generace, proklamoval nutnost plynu
lého vývoje české literatury, zdůrazňoval od
hodlání prosazovat umění národní, vycházející 
vstříc vkusu širokých čtenářských vrstev a kul
tivující jej. Institucionální zaměření časopisu 
vedlo k jeho vnitřní nejednotnosti a kvalitativ
ní rozkolísanosti. Důrazem na prověřené umě
lecké hodnoty a metody, na tradiční národní 
symboly a historické děje, projevy sebeuspo
kojení souvisejícími s citelnou nevšímavostí 
k novým uměleckým postupům a dobovým 
sporům se M. stal představitelem anachronic- 
kých tendencí v soudobém literárním dění. Ve 
srovnání s obdobně cílenými a konkurenčními 

listy Lumír a Zvon se více věnoval venkovské
mu životu a jevil se konzervativněji a didaktič
těji; napětí a osobně laděné polemiky se 
Zvonem (nejvíce 1905) vyvolala skutečnost, že 
někteří představitelé redakčního okruhu 
(J. Borecký, E Herites, A. Klášterský, J. Vrchlic
ký aj.) byli zároveň členy družstva vydávající
ho Zvon. Jednotlivá čísla M. vycházela v rozsa
hu 16 stran, od roč. 6 převážně 12 stran, 
a v takřka neměnné skladbě zahrnovala: be
letristické příspěvky (pravidelně též prózy na 
pokračování); polobeletristické žánry (vzpo
mínky, causerie, cestopisy), naučné texty a roz
sáhlejší kritiky, medailony, články o umění a fe
jetony, zařazované samostatně či v rubrice 
Fejeton (od roč. 7 nepravidelné); literární, diva
delní, výtvarné a hudební referáty, nekrology, 
reportáže apod., soustředěné v rubrice Z čes
kého života (v roč. 10-11 Český život) a v roč. 2 
a 3, ojediněle i v roč. 4 a 5 též v rubrice Ohlasy 
z dáli, dále glosy, polemiky, zprávy a oznáme
ní, zaznamenávající rozmanitosti domácího 
(v prvních ročnících též zahraničního), hlavně 
regionálního kulturního dění a obligátní sděle
ní spolku i nakladatelství (včetně praktických 
rad, týkajících se např. právních aspektů autor
ství). V 1. roč. obsahovala drobnější publicisti
ku rubrika Směs a v roč. 11 uzavíral některé se
šity Heritesův Můj sloupec. Zvláštní čísla či 
dvojčísla vycházela k výročím (J. Vrchlického, 
bitvy na Bílé hoře, K. H. Máchy, J. Nerudy, bit
vy u Lipan, A. Heyduka, J. V. Sládka, K. Hav
líčka Borovského, R. J. Kronbauera) a k úmr
tím význačných tvůrců (S. Čech, M. Aleš), 
některá byla též vyhrazena humoristické lite
ratuře, místopisu, kulturním památkám české
ho venkova i válce na Balkáně. - Obrazovou 
složku (nejbohatší v roč. 2-9) tvořily viněty 
a záhlaví, kresby a ilustrace zejména českých 
grafiků a malířů (M. Aleš, V. Brožík, J. Čermák,
I. Čipera, A. Chittussi, K. Javůrek, J. Konůpek, 
E Kysela, J. Mánes, L. Marold, J. Mařák, A. Mu
cha, F. Schneiberg, L. Šaloun, J. Štursa, J. Upr- 
ka, E Ženíšek aj.), zhusta byly reprodukovány 
autografy a podobizny domácích umělců a či
novníků, stále častěji (i jako doklad sílícího 
sklonu k dokumentaristice) tvořily doprovod 
fotografie. - Intence M. doplňoval příbuzný 
Divadelní list Máje, který vycházel za redakce
J. Boreckého a L. Nováka 1905-08 (roč. 1 jako 
měsíčník, roč. 2-4 jako čtrnáctideník) a přiná
šel články, fejetony i studie o divadle a drama
tickém umění (J. Borecký, O. Fischer, F. Heri-
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tes, K. H. Hilar, R. J. Kronbauer, J. Máchal, 
L. Novák, D. Panýrek, F. Sekanina, V. Štech, 
J. Štolba, E A. Šubert, O. Theer, J. Vrchlický 
aj.), pravidelně referoval o dění na pražských 
i mimopražských scénách a recenzoval diva
delní literaturu (M. Fučík, K. Kamínek, 
J. Osten, B. Prusík, K. Rožek, J. Zyka aj.), po
zornost věnoval rovněž zahraničním událos
tem i ochotnickému repertoáru.

Spolkový a svépomocný program předzna
menal žánrovou rozmanitost i nevyhraněný 
charakter M., který poskytoval největší pro
stor reprezentantům a epigonům zvláště lumí- 
rovských i popisně realistických postupů, 
hyperproduktivním či málo osobitým spisova
telům zejména sentimentální a nenáročné lite
ratury a pozdním dílům starších autorů. V poe
zii převládala lyrika reflexivní a přírodní, často 
zachycující cestovní dojmy, milostné pocity, re
miniscence historických událostí i oslavující 
tvůrčí vzory, nezřídka sentimentální (např. 
A. Brabec) či rétoricky optimistická (M. Fu
čík). Verši soustavně přispívali především bás
níci ovlivnění tvorbou S. Čecha a hlavně
J. Vrchlického (bohatě zastoupeného pozdní 
tvorbou, např. ze sb. Zaváté stezky a Meč Da
moklův), v novoromantickém duchu vystupo
vali J. Borecký, K. Dewetter (pseud. K. de Wet- 
ter, K. Vetter, K. Vettrovský) a J. Velhartický, 
s meditativně melancholickými tóny a v parna- 
sistním ladění B. Grůnwald, L. Suchý a J. z Woj- 
kowicz a se snahou o zachycení všední skuteč
nosti A. Klášterský (i pseud. Blažej Orlík) aj. 
Verše A. Heyduka, M. Jahna, J. Jahody, A. E. 
Mužíka aj. inspirované lidovou písní a s roz
manitými krajovými motivy vyústily zpravidla 
ve vlastenecká vyznání. Nevýrazné ozvuky 
symbolismu a dekadence byly patrné např. 
v příspěvcích L. Arletha, A. B. Dostala a V 
Krofty (i pseud. Oldřich Urban). Nepříliš za
stoupena zůstala epika: B. Adámek, J. Kono- 
pásková, K. Novotný (i pseud. M. Silén), 
E. Pauer, L. Suchý, J. Vrchlický. Verše opakova
ně tiskli také: J. Beránek (pseud. J. B. Polom), 
A. Breska, A. Czech z Czechenherzu, S. Čech, 
A. Červinka, K. Červinka, T. Dubrovská, 
X. Dvořák (i pseud. Pavel Arelato), P. Fingal,
V Frída (i pseud. J. Lotos), J. Haasz, J. Hilbert,
V Hrubý, M. Javorník, A. Jenne, R. Jesenská,
K. Juda (pseud. K. B. Jehuda), J. Kalus, J. Kar- 
ník, A. Klose, Z. Knittl (i podp. Z. Knittl-Polen- 
ský a Z. Polenský), J. Kratochvíl, L. Křikava, 
K. V Kuttan, F. Kvapil, J. Kvapil, E. Lešehrad, 
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A. Macek, P. Maternová, M. Matoušková, 
T. Mellanová, J. Múldner, K. V. Muttich (podp. 
Camill Orfano Muttich), G. R. Opočenský, 
Č. Ostravický, J. Pasovský, A. Pikhart, V. Pla
ček, F. S. Procházka, K. V. Prokop (i šifra K. V 
P), L. Quis, J. Rokyta, J. Skarlandt, J. V. Sládek, 
A. Sova, M. B. Šárecká, Jos. Šimánek, A. Škam- 
pa, J. Šternberka, X. Tejřov, F. Tichý (pseud. 
Z. Broman), F. Tomek, J. Vrba, K. Weinfurter, 
F. Zavřel, L. N. Zvěřina, J. Zyka (pseud. Jar. 
Svoboda, Jar. Borotínský), J. Žemla. Ojediněle 
se představili např. E. Čenkov, J. Červenka, 
V Dyk, V. Hánek, O. Hanuš, R. Hašek, J. Ha- 
vlasa, J. Kálal, E. Krásnohorská, J. Mach, J. Mo- 
rávek, K. Piskoř, J. Spáčil (Žeranovský), F. X. 
Svoboda, K. M. Walló, z pozůstalosti J. Neruda. 
Sporadicky se objevovala poezie v překladech 
J. Haasze (Ch. M. Leconte de Lisle), A. Kláš
terského (O. Wilde), F. Tichého (pseud. Z. Bro
man; H. Salus), J. Vrchlického (C. Hugues a E. 
Rostand), v 5.-6. ročníku, kdy vůbec zesílily 
ukázky z cizí poesie, byla pravidelně uváděna 
čtyřverší v překladech J. Boreckého (šifra J. B.; 
J. Richepin, F. Maynard, J. W. Goethe, F. Hól- 
derlin aj.), R. Dvořáka (z perštiny a turečtiny), 
A. Klášterského (A. Tennyson, H. W. Longfel- 
low aj.), Z. Knittla (šifra Zd. P.; z němčiny) aj. - 
Prózu rozmanitých žánrů charakterizovaly ze
jména realistické postupy. Převažovala vesnic
ká či maloměstská tematika: J. Š. Baar uvedl na 
pokračování romány Poslední soud a Na dě
kanství, K. Klostermann mj. romány Mlhy na 
blatech a Vypovězen, regionalistické prózy dá
le uveřejňovali M. Jahn, J. Císler aj., naturalis
tickými rysy se vyznačovaly práce J. Sumína 
a J. K. Šlejhara. Novoromantické zabarvení se 
objevilo např. v prózách A. Velhartického, ci- 
zokrajné látky zpracovával J. Havlasa. Vedle 
národopisných pozorování dominovaly popis- 
nost a idylizační a mravoličné snahy v hojně 
uváděných žánrových obrázcích zachycujících 
všednodenní situace a v nenáročných drobno- 
kresbách, které (vedle svých rozměrných pra
cí) publikovali např. F. Herites (i šifra -ites-), 
J. S. Guth-Jarkovský (podp. S. Jarkovský), J. D. 
Konrád a V. Štech, jenž zároveň zhusta zpraco
vával pražské motivy (podobně jako F. S. Ho
leček) a přispíval, podobně jako F J. Čečetka, 
humoreskami a anekdotickými příběhy. Roz
sáhlejší texty představili např. V. Mrštík (Zum- 
ři), F Téver (Mezi břehy) a J. Vrchlický (Lout
ky); hojně byli dále zastoupeni K. Leger, R. J. 
Kronbauer a V. Schwab (pseud. Pavel List).
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Důraz na čtivost časopisu umožňoval, aby se 
v značném rozsahu a žánrovém rozpětí uplat
nili autoři populární, sentimentální a umělecky 
nenáročné literatury (J. D. Konrád, Q. M. Vy
skočil, B. Zahradník Brodský). Pravidelně či ve 
větším rozsahu prozaické texty uveřejňovali 
rovněž: A. Bačkovský (pseud. J. Rowalski), 
B. Bauše, M. B. Bóhnel, J. Borecký, K. M. Ča
pek Chod, R. Čechová, E. Čenkov, J. Červenka, 
K. Červinka (i pseud. Václav Štika), K. Dewet- 
ter (pseud. K. de Wetter), V. Dvorský, J. V. 
z Finberka, V Freyn, M. Fučík, J. Havlík, A. R. 
Husová, V K. Jeřábek, R. Jesenská, K. Jonáš, 
K. Juda (pseud. Kara Ben Jehuda), M. Kaluso
vá, J. Klecanda, J. Konopásková (podp. Jetta 
Konopásková, Jetty Konopásková a pseud. Ji
řina Tuhaňská), S. Kovanda, T. Mellanová, 
D. Panýrek (pseud. Jaroslav Květ), V Panýrek- 
Vaněk, E. Pauer, A. Pikhart (i pseud. Alfred), 
V. Plaček, G. Preissová, K. Rožek, A. Schulz, 
V. Sommer (pseud. Jakub Rjdvan), A. Sova, 
T. Svatová, F. X. Svoboda, J. Štolba, Anna Tes- 
ková (pseud. Akim Set), O. Theer, E. Tréval,
K. Vika, B. Voitlová, Q. M. Vyskočil, A. Zieglo- 
serová, K. Žák. Sporadičtěji své prózy uvedli: 
P. Dejmek, O. Fastrová, I. Herrmann, K. H. Hi- 
lar, A. Horáková (pseud. Abigail), J. Krušina ze 
Švamberka, L. Křikava, Z. M. Kuděj, B. Kvapi- 
lová (podp. Boža Adalgěsa Kvapilová),T. Mei- 
necková, E. Musil Daňkovský, J. Osten, B. Pru- 
sík (pseud. Jiří Ščerbinský), R. J. Pšenička 
(pseud. Jaromír Pšenka), F. Sokol-Tůma, 
A. Wenig; ve slovenštině J. Čajak. Časopis ob
sahoval nemnoho dramatických děl (J. Císler,
L. Jeřábek, K. Jonáš, E. Lederer pod pseud. 
Leda). Velký prostor věnoval M. polobeletri- 
stickým žánrům, črtám a fejetonům, dokumen
tárním a osvětovým článkům; zhusta ho zapl
ňovali redaktoři časopisu F. Herites (i šifry es., 
-es., F. H., ites, ites.) a R. J. Kronbauer (i pseud. 
J. Hasina a šifry K., -o-, -or., -or-, -r., -r-, -r.-, R., 
R. J. K., R. K.). Vzpomínkové texty připomína
jící různá výročí, oslavy a výstavy, historické, 
obrozenské a jiné tehdy uznávané osobnosti 
(nejčastěji J. Vrchlického) psali M. Aleš, 
A. Bráf, J. S. Guth-Jarkovský (i podp. J. Guth), 
I. Herrmann, A. Heyduk, A. Klášterský, J. D. 
Konrád, A. Škampa, J. Šmaha, Anna Lesková 
(pseud. Akim Set) aj. Cestopisnými články 
do M. přispívali mj. V. Belvic, J. Borecký, 
V. Dvorský, J. S. Guth-Jarkovský, J. Havlasa, 
V. K. Jeřábek, L. Král, A. Mrštík, D. Panýrek 
(i pseud. J. Květ), M. Remeš (pseud. M. Přeněk 

a M. Reims), J. J. Svátek, V. V. Štech a O. Theer. 
Kulturní místopis českého venkova (též v ne
pravidelné rubrice Galerie českých měst), je
muž se věnovali J. Adámek (šifra Alfa), F J. 
Čečetka (i šifra F. J. Č.), K. Kádner, J. D. Kon
rád, D. Panýrek (pseud. Alex Mráz a J. Květ), 
B. Prusík, V Řezníček, V. Sommer (pseud. Ja
kub Rydvan), J. Štolba aj., doplňoval seriál hu
moristicky laděných výjevů Praha včera a dnes 
(L.Tůma aj.) a články o staré Praze (A. Balšá- 
nek). Národnostním problémům a otázkám 
slovanské vzájemnosti byly vyhrazeny také an
kety (roč. 4 a 9), do nichž zasáhli i zahraniční 
autoři. Ženskou otázkou se zabývala Aug. Les
ková (pseud. V Jiskra, šifra V. J.). Fejetonistic- 
ké úvahy, causerie, aforismy, reportáže, časové 
komentáře, medailony a nekrology dále publi
kovali E. Čenkov (i šifra E. Č.), O. Filip (šifra 
Omikron), M. Fučík (i šifry M. F, Milan F), 
J. Goll, F. S. Holeček, J. Karník, A. Klášterský, 
Z. Knittl (pseud. Z. Polenský, šifra tt.), J. E. 
Kohn (pseud. J. E. Korn), J. D. Konrád (i šifry 
Ds., J. D. K.), J. Kvapil, V. Mrštík, K. Novotný, 
D. Panýrek (i šifry a-e., s-a., -s-a-), A. Pikhart, 
F. Sekanina (šifry F. S., S.), J. Spáčil Žeranov- 
ský, V. Štech (i šifra ech.), F. A. Šubert, J. Vrch
lický, J. Zyka (šifry -jbz.-, -ý.) aj. Profil časopisu 
významně dotvářely naučné a popularizační 
články a studie o přírodě, lékařství a psycholo
gii (B. Bauše i pod šifrou B. B., D. Panýrek), 
historii (H. Kuffner, J. Kuffner, J. Miškovský), 
technických vymoženostech a sportu (J. S. 
Guth-Jarkovský i pod šifrou -sj-, J. Zyka) apod. 
- Literárněhistorické články a portréty i roz
sáhlejší literárněkritické texty psali J. Borecký 
(i šifra J. B.; o E V. Jeřábkovi), R. Dvořák 
(o orientální literatuře), J. S. Guth-Jarkovský 
(o Babičce B. Němcové), J. Havlasa (o ženách- 
-spisovatelkách), F. Herites (i šifry F. H., F. Hs.; 
o J. Holečkovi, L Herrmannovi, J. Vrchlickém, 
A. Staškovi), J. Karník (i podp. J. Svítil; o slo
venské literatuře), A. Klášterský (o básnickém 
díle J. Vrchlického a V. Šolce, o J. V Sládkovi, 
S. Čechovi, J. Červenkovi), J. D. Konrád (šifra 
J. D. K.; o Heritesových spisech a V. B. Trebíz- 
ském), R. J. Kronbauer (i šifra -r.; o Mácho
vých denících, J. Arbesovi, H. Ch. Anderseno
vi, J. S. Macharovi a A. Sovovi), E. Lešehrad 
(o É. Zolovi), V. Mrštík (o otázce národnosti 
v umění), D. Panýrek (šifra -sa-; o A. P. Čecho
vovi a o vánoční literatuře), F. Sekanina (o rus
ké literatuře), A. Škampa (o V. Hálkovi), 
V. Štech (o J. Nerudovi a I. Herrmannovi),
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V. Tille (o B. Němcové), A. Velhartický 
(o O. Wildovi), J. Vrchlický (i šifra J. V; o Hey- 
dukově básnickém díle a F. Petrarkovi), Q. M. 
Vyskočil (šifra Q. M. V; o K. Světlé a K. Rož- 
kovi) aj. Korespondenci literátů uváděli J. Štol
ba, R. J. Kronbauer a J. Balák. V rubrikách 
Z českého života {Český život) a Ohlasy z dáli 
se objevovaly literární kritiky (od roč. 5 s men
ší pravidelností i méně obsažné). Novinky čes
ké i překládané poezie sledovala soustavně šif
ra -a-, -a.; o poezii často referovali i A. 
Klášterský a A. Pražák (i šifry apržk., -apržk-, 
-Až-, -Až.-, -k-). Domácí i zahraniční prozaické 
práce posuzovali vedle J. D. Konráda (šifry Ds., 
Jdk., J. D. K.) D. Panýrek (šifry a-e., s-a., -s-a-, 
-s.-a.-), F. Sekanina (šifry F. S., F. Skn., S., S.-, -S.-) 
aj. Recenze beletristických prací (leckdy i z ob
lasti literatury pro mládež) příležitostně tiskli 
také M. Fučík (šifry Fčk., M. E), R. J. Kronbau
er (i pseud. J. Hasina, šifry K., -o-, r., 
-r.), K. Kronbauerová (pseud. K. Slavíková- 
-Welsová), L. Šaloun, A. Skampa (šifra Makš.), 
V. Štech (šifry ech., V. Š.), V. V. Stech (šifra V. V. 
Š.), J. Vrchlický (šifry J. V, V.-ý.), Q. M. Vysko
čil aj. O překladech a zahraniční (především 
ruské a slovanské) literatuře informovali rov
něž M. Jahn, V. Kredba, R. J. Kronbauer (šifry 
K., -or-), A. Pikhart, Anna Tesková (pseud. 
Akim Set). Odborné knihy posuzovali J. V. Bo
huslav, F. Herites (šifry es., F. FL), D. Panýrek 
(šifry a.e., a-e., Dr. D. P, Dr. P, s-a., -s-a-, -ý-), F. 
Sekanina (šifra S.-), J. Šimsa aj. - K historii 
a osobnostem českého divadla se vztahovaly 
texty J. Boreckého, R. J. Kronbauera, M. Lau- 
dové-Hořicové, K. Novotného, F. L. Riegra, 
O. Sklenářové^Malé, F. F. Šamberka, K. Šípka 
(šifra P), F. A. Šuberta aj.; teorie divadla se do
týkaly články J. Chalupeckého; medailony 
a obecnější články o dramatickém umění psali 
taktéž M. Čtrnáctý, M. Fučík, D. Panýrek, 
V. Štech aj. O divadelních představeních refe
rovali J. Borecký (šifra Dr. J. B.), F. Herites (šif
ry es., H., Hs.), V Híibner (z Brna), Z. Knittl 
(i šifra -ttl.), R. J. Kronbauer (šifry Dr. K., K., 
-or-, r., -r., -r-, R. J. K.), D Panýrek (šifry a-e, 
a-e., -a-e-, D. P, Dr. D. P, Dr. P, -s-a-), F. Seka
nina (šifry S., S.-, -S.), V. Štech (i šifry ech., 
-ech.), F. A. Šubert, Q. M. Vyskočil, J. Zyka (šif
ry -jbz-, -jbz.-, -ý., Z.). Události z oblasti hudeb
ního divadla a hudby sledovali K. Hoffmeister 
(i šifra -ff-), F. S. Holeček, O. Hostinský, 
Z. Knittl (šifra -ttl.), D. Panýrek (šifra Dr. P.) 
a J. Štolba. Nad otázkami a osobnostmi výtvar

ného umění se zamýšleli a o aktuálním výtvar
ném dění informovali I. A. Bláha (pseud. Eli 
Katoš), M. Fučík (šifra M. F), F. S. Holeček 
(šifry fsh., F. S. H.), J. Osten, F. S. Paukner 
(pseud. Sudony), D. Pavlíček, M. B. Šárecká, 
V. Stech (šifry ech.), V V. Štech (šifra Š. V. V), 
J. Štolba, J. Štursa, O. Theer, P. Toman aj., při
čemž F. X. Harlas (i pseud. Xaver, Xaverius 
a šifra F. X. H.), F. Herites (šifra F. H., F. Hs., Fr. 
Hs.), J. D Konrád (šifra J. D. K.), R. J. Kron
bauer (i pseud. J. Hasina a šifry -auer., Dr. K., 
Dr. R. J. K., K., -o-, -or., -or-, R., r.^ -r., R. J. K., 
R. K.), D Panýrek (šifra -s-a-), B. Šaloun (i šif
ry B. S., Š.), Q. M. Vyskočil (i šifra Q.) aj. se na
víc hojně zaměřovali na problematiku archi
tektonických památek, pomníků, urbanistiky, 
sběratelství, muzejnictví a knižních úprav.

LITERATURA: • ref. M.: an., Rozhledy 12, 
1901/02, s. 1358; *** (A. Procházka), MR 1902/03, sv. 
14, s. 41; Q., LidN 16.10.1902; Milan S., Čes. revue 6, 
1902/03, s. 58; *** (A. Procházka), MR 1902/03, sv. 
14, s. 351; an., Rozhledy 13,1902/03, s. 426; R.Těsno- 
hlídek, Moderní život 1903, s. 158; V. Dyk, Přehled 1, 
1902/03, s. 695; A. N. (Novák), Samostatnost 31.10. 
1903; an., Zvon 5,1904/05, s. 80; L., Pražská lid. revue 
1906,s. 223 •.

Im

Máj (nakladatelství)
viz Nakladatelské družstvo Máje

Marie Majerová
* 1.2.1882 Úvaly u Prahy
† 16.1.1967 Praha

Prozaička, autorka povídek, lyrických črt, fejetonů 
a reportáží; opakovaně usilovala o vývojově ade
kvátní podobu sociálního románu vystihujícího 
vztah jedince a revolučního společenského procesu. 
Průkopnice realistické povídky pro mládež, publi- 
cistka, divadelní kritička, překladatelka.

Roz. Bartošová, provd. Stivínová, pak Tusaro- 
vá. - Otec, řezník, zemřel 1885, matka se pak 
odstěhovala do Prahy, kde se živila šitím; zno
vu se provdala 1887 za Vysloužilého poddůstoj
níka A. Majera (jeho příjmení si M. zvolila za 
lit. pseudonym, který se 1921 stal jejím jmé
nem občanským); rodina v Praze hledala těžce 
existenci a často se stěhovala. Obecnou školu
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navštěvovala M. 1888-90 na Malé Straně, 
1890-93 na Žižkově, 1. třídu měšťanské školy 
1893-94 na Smíchově. 1894 rodina odešla na 
Kladno, kde se otčím stal nočním hlídačem 
(později valcířem) na Poldině huti. M. dokon
čila na Kladně 1894-96 měšťanskou školu, 
1896-97 byla v německé klášterní škole pro 
dívky v Horažďovicích, 1897-98 u vzdálených 
příbuzných v Budapešti jako pomocnice v do
mácnosti. Po návratu pracovala v Praze jako 
písařka (přitom se vzdělávala ve večerní ob
chodní škole a v kursech Dělnické akademie); 
v této době se seznámila s literáty okolo S. K. 
Neumanna a patřila k návštěvníkům jeho ol
šanské vily. 1901 odešla s typografem a satiric
kým básníkem J. Stivínem-Foltýnem (sňatek 
1904) do Rokycan (předtím marně hledali prá
ci v Sasku a Bavorsku), kde muž dostal místo 
v Zápotočného tiskárně; t. r. se narodil syn 
Pravoslav. 1904-06 žila M. ve Vídni (Stivín zde 
byl redaktorem Dělnických listů), 1906-07 
v Paříži, kde externě studovala na Sorbonně 
a kde poznala prostředí anarchistických ko
mun. Po návratu začala spolupracovat s Prá
vem lidu, jehož se její muž stal 1907 redakto
rem, 1911-20 sem přispívala soustavně. 1908 
vstoupila do soc. demokratické strany, po 1918 
se přiklonila k její levici (1920-21 za ni byla 
přísedící Zemského výboru a působila ve zdra
votním referátu), 1921 se stala členkou komu
nistické strany a už od podzimu 1920 pracova
la v redakci Rudého práva (od 1922 řádná 
redaktorka na plný úvazek, mj. pravidelně di- 
vad. referát). Po rozluce manželství s J. Stiví- 
nem (1920) se 1922 znovu provdala za grafika 
a typografa, později ředitele tiskárny Melan- 
trich S.Tusara (1885-1950), který často grafic
ky upravoval její knihy (rozvod 1931). 1929, 
kdy se jako jedna ze skupiny sedmi spisovate
lů rozešla s komunistickou stranou, se stala re- 
daktorkou časopisu Čin (do konce 1936), pak 
žila jako spisovatelka z povolání. Za nacistické 
okupace byla postižena zákazem vydávání. - 
M. od mládí hodně cestovala: z delších pobytů 
v cizině, které se odrazily v jejím beletristickém 
nebo publicistickém díle, je třeba zmínit před 
1. světovou válkou mimo Vídeň a Paříž Tunis 
(1912), později Washington (1919, sjezd ochra
ny práce a mezinárodní sjezd pracujících žen), 
Moskvu (1924), Paříž (1926) a severní Afriku 
(1931), po 1945 vícekrát SSSR a Čínu (1954).

Literární počátky M. předznamenal její blíz
ký vztah k proletářskému prostředí, které 
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poznala v letech dospívání na Kladně, po lite
rární stránce pak souvislost se slovesnou 
produkcí sociálnědemokratických časopisů 
a vzdělávacích publikací. Její první povídky, 
které byly psány zprvu právě pro dělnické ka
lendáře, měly podobu epizod z těžkých život
ních osudů průmyslových dělníků, obrázků bí
dy městské chudiny a sociálního útisku služek 
(knižně publikovány zejména v souborech Po
vídky z pekla a jiné, Nepřítel v dome). Na roz
díl od pokleslého naturalizujícího nebo senti
mentálního klišé, konvenční fabulace a naivně 
vyslovované tendence, které převládaly v do
bové „sociální“ literatuře tohoto typu, se už 
v raných pokusech M. projevila snaha toto 
schéma překonat a uvést téma sociálního útis
ku proletáře do kontextu české předválečné 
prózy; M. se to dařilo zejména v drobných pró
zách, s bezprostředností a často i s humorem 
a osobitým lyrismem zachycujících situace 
všedního dne dělnických žen a dětí. V počát
cích literární dráhy na M. zapůsobily i styky 
s prostředím tehdejších anarchistických literá
tů kolem S. K. Neumanna (F. Gellner), které se 
odrazily v některých jejích verších z této doby. 
Tématem osudů služebného děvčete ve velko
městě se do raného údobí M. tvorby začleňuje 
i první pokus o rozsáhlejší prózu Panenství, 
související však i s druhou linií jejího díla, kte
rá se zformulovala před 1. světovou válkou 
a kterou ztělesňovaly povídky o citových osu
dech žen (Plané milování, Dcery země, později 
Mučenky). Tematickým jádrem většiny těchto 
próz je rozpor mezi realitou a uměle udržova
nou iluzí a někdy až tragicky vyhrocené proci
tání z iluzorních představ. Fabulačně rozvede
ná situace krutého, opakovaného, krok za 
krokem postupujícího zklamávání se stala 
epickou osou rozsáhlého románu Náměstí re
publiky. M. ji zde - také v návaznosti na Flau- 
bertovy romány „citové výchovy“ jako stálé 
deziluze - originálně využila pro ztvárnění ši
roké společenské problematiky: tragický pří
běh ruského emigranta v Paříži, mladého sníl
ka neustále zklamávaného ve snech o změně 
světa, je zároveň obrazem krize revolučního 
hnutí reprezentovaného jak anarchistickými 
komunami, tak změšťáčtělou sociální demo
kracií. Na počátku 20. let - po lyrických pří
rodních črtách se symbolizujícím vlastene
ckým podtextem, které psala za války (Z luhů 
a hor) - se M. vrátila jak k tématu citového 
a myšlenkového zrání jedince, tak jeho touhy
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po sebeurčení; obojí nyní - v souvislosti s vl
nou proletářské literatury - včlenila v románu 
Nej krásnější svět do výrazné socialistické per
spektivy jako splynutí individua s revolučním 
kolektivem. V následujícím románu Přehrada 
(vznikal od 1926) se pokusila ztvárnit téma re
voluce novou metodou, poučenou tvárným ex
perimentováním světové prózy (Dos Passos 
aj.); do utopické roviny přenesený děj, předvá
děný jako montáž filmových záběrů, reduko
vala na pásmo často satiricky nebo lyricky la
děných kapitolek, jejichž obsahem jsou 
synchronní drobné události paralelně se odví
jející v různých prostředích a místech posled
ních čtyřiadvacet hodin před výbuchem re
voluce. Některé postupy moderní prózy 
(zejména paralelnost a přesahy dějových pá
sem, včleňování dokumentárních textů, význa- 
motvorné střídání vypravěče) realizovala M. 
i v tradičnější podobě románu Siréna, který 
psala v letech hospodářské krize a v němž se 
na vrcholu tvůrčí zralosti vrátila k prostředí 
kladenského proletariátu. Vytvořila jím nový 
typ časově rozlehlé sociální kroniky, v jejímž 
středu stojí individuální osudy jedné rozvětve
né hutnické a hornické rodiny; tyto barvité 
osobní příběhy vytvářejí typizující obraz for
mování dělnické třídy i etap sociálního a histo
rického vývoje kraje. V novele Havířská bala
da, tematicky související s předchozím dílem 
(její hrdinové se objevili jako epizodické po
stavy Sirény) a navazující na ně i časově, se M. 
soustředila k hledání podstatných rysů dělní
kova vědomí, jeho psychických i morálních 
vlastností, daných charakterem jeho práce 
a vědomím její profesionální a lidské důstoj
nosti. Baladicky stylizovaný příběh prosté děl
nické dvojice, který končí smutným stářím 
v době nezaměstnanosti, akcentuje mravní 
a citové hodnoty dělného člověka, nezničitelné 
ani bídou a sociální deklasací. - V beletristic
kém díle po 1945 se M. pokoušela udržet vztah 
k proměňující se společenské realitě prostřed
nictvím drobnějších prozaických forem, často 
blízkých reportáži nebo lyrizující črtě; snaha 
o bezprostřední obraz skutečnosti byla však 
v těchto pracích překryta jak iluzorními před
stavami o vítězství socialismu, které samo 
změní vztahy mezi lidmi a zlepší vlastnosti je
dince, tak přitakáváním schematizujícím ten
dencím dobových představ o socialistickém 
realismu (v jejich duchu M. zasahovala i do po
válečných vydání svých starších děl). - Vý

znamnou součástí mnohostranného a rozsáh
lého díla M. je próza pro mládež, v níž se - ve
dle adaptací pohádek - stala průkopnicí realis
tické povídky ze života dětí (Zázračná 
hodinka, Bruno čili Dobrodružství německého 
hocha v české vesnici, Robinzonka). S žurnalis
tickou profesí a politickou aktivitou souvisejí 
i její četné reportáže (Dojmy z Ameriky, Den 
po revoluci, Africké vteřiny, Zpívající Čína). Je 
též autorkou řady překladů, zejména z fran
couzské literatury.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karely Zeman, Rudolf 
Novotný; á, m, m., M. M. I PŘÍSPĚVKY in: Akade
mie (1909-20); Almanach Kmene na rok 1933/34; 
sb. Antologie protifašistických umělců (1936); sb. 
Básníku Karlu Tomanovi (1937); Besedy Času (od 
1905); Besedy lidu (od 1908); sb. Czechoslovakia 
(1948); Čes. slovo (1937-40); Československo 
(1946-47); Čes. dělník (1939); sb. Čeští spisovatelé 
vdovám a sirotkům našich vojínů (1916); Čin 
(1929-36); Dělnická osvěta (1909, podp. Marie Sti- 
vínová, 1910, pak 1939-41; 1939 čl. Prameny k Siré
ně); Dělnické divadlo (1926); Dělnické listy (Vídeň 
1904-13; 1905 Panenství, 1912-13 první verze 
R Nejkrásnější svět); Dělnický kalendář českosl. 
strany soc. demokratické v Rakousku na rok 1901 - 
...1912; sb. Dík a pozdrav (1941, podp. Marie Barto
šová); sb. Dík bojovníku. Soudruhu S. K. Neuman
novi k sedmdesátinám... (1945); Eva (1933-37); sb. 
F. X. Šaldovi (b. d., 1932); Hlídka Času (1912); Host 
(1927); sb. In memoriam Jiřího Wolkera (1924); sb. 
Jeden život. Hrst vzpomínek na Helenu Malířovou 
(1948); Kalendář paní a dívek českých na rok 1909; 
Kmen (1926-29); sb. Knížka o Šrámkovi (1927); Ko
houtek (1923-28); Komunistická revue (1924); sb. 
Komunistické večery (1922); Komunistka (od 1922); 
Květy (1911-15; 1911 první verze R Náměstí repub
liky); Lid. noviny (1912, 1931-41, 1948; 1932 Rp 
Africké vteřiny); Listy pro umění a kritiku 
(1933-35); Lit. noviny (1927-36); Lit. noviny; Lit. 
rozhledy (1929); Lumír (1909-18); Malý hlasatel 
(1935); sb. Město ve znamení ohně (Kladno 1940); 
Nár. osvobození (1929-38); Nár. práce (1939-41); 
Naše cesta; Naše doba (1913); Naše pravda (1949); 
Novina (1909-10); Nový dělnický kalendář (1910); 
Nový kult (1901-04, debut); Nový život; sb. Paměti 
čes. spisovatelů z dětství (1946); Panoráma 
(1928-40); Plamen; Plán (1930-32); Pondělní noviny 
(1924); sb. Praha - Prague (1947); Právo lidu (od 
1902,1911-20 soustavně, zejm. FF a divad. ref., též 
příl. Sobota a Večerník Práva lidu; pak 1935-38); 
Program D; Ranní noviny (1934-35); Reflektor 
(1925-29); Roj; Rozhlas mladých; Rozhledy 
(1933—38); Rozpravy Aventina (1929—31); Rozsé- 
vačka (od 1926); Rudé květy (1901-05,1920); Rudé 
právo (1920-29 soustavně, též divad. ref. i příl. Dět
ská besídka; od 1931 sporadicky, pak od 1945); Se
ver a Východ (1925-30); sb. Sovětské Rusi čeští
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spisovatelé a umělci komunističtí (1921); sb. Spiso
vatelé 30 let pod praporem KSC (1951); Stopa 
(1910); Studentský časopis (1937); Svob. noviny 
(1948); Tvorba (od 1928); U (1938); sb. Účtování 
a výhledy (1948); Večerní Praha (1955,1959); Veče
ry (1912); sb. Věčný Puškin (1937); Věstník Dělnické 
akademie (1908); Věstník Masarykovy ligy proti tu
berkulóze; Vídeňský národní kalendář na rok 1914; 
Vlastivědný sborník slánského a kladenského okre
su 13 (1935/36, vzpomínky Kladensko očima dítěte); 
sb. Zborov 1917-1937 (1937); Zlatá Praha 
(1908-19); Žena (1924}; Ženské noviny (1919-20); 
Ženský list (1920-22); Ženský svět (1916-19); - po
smrtně: Výběr z prací členů Historického klubu při 
Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 23, 1986, s. 131 
(přepis projevu na večeru A. Sovy). I KNIŽNĚ. Be
letrie a práce o literatuře: Povídky z pekla a jiné 
(1907); Panenství (P 1907, upr. vyd. 1928); Nepřítel 
v domě (PP 1909); Plané milování (PP b. d.,1911, 
upr. vyd. 1937, spolu s PP z kn. Dcery země); Červe
né kvítí (PP b. d., 1911); Náměstí republiky (R 1914, 
upr. vyd. 1929, přeprac. vyd. 1947); Dcery země (PP 
1918); Z luhů a hor (PP 1919); Ze Slovenska (PP
1920) ; Dojmy z Ameriky (Rp 1920); Mučenky (PP
1921) ; Loňské jaro (P 1921, poprvé in Z luhů a hor); 
Feďa - Fegya (P 1921, s maď. překladem; poprvé in 
Ze Slovenska); Nejkrásnější svět (R 1923, přeprac. 
vyd. 1949 a znovu 1950); Zázračná hodinka (PP pro 
ml., b. d., 1923, rozšiř, vyd. 1935); Den po revoluci 
(Rp 1925); Pohled do dílny (E 1929, upr. vyd. 1950); 
Bruno čili Dobrodružství německého hocha v české 
vesnici (P pro ml., 1930); Hledání domova (1931, 
upr. z kn. Nepřítel v domě, rozšiř, vyd. 1939); Pře
hrada (R 1932); Parta na křižovatce (P 1933); Afric
ké vteřiny (Rp 1933); Má vlast (PP 1933, přeprac. 
výběr z kn. Z luhů a hor, upr. vyd. 1936 a 1939); Dvě 
povídky (1933); Siréna (R 1935, přeprac. vyd. 1947); 
Květná neděle (Rp 1936); Důlní inženýr a zlatá 
muška (P 1936, poprvé in Zázračná hodinka, vyd. 
1935); Havířská balada (P 1938); Královna krásy 
(PP 1939); Robinzonka (P pro ml., 1940); Město ve 
znamení ohně (P 1940); Nespokojený králíček 
(P pro ml., 1946); Hledání domova (PP 1946; výběr 
z kn. Z luhů a hor, Má vlast, Hledání domova); De
set tisíc kilometrů nad Sovětským svazem (Rp 
1948); Cesta blesku (P1949); Cesta blesku (PP 1951, 
rozšiř, vyd. 1952); Vítězný pochod (Rp 1953); Divo
ký západ (PP 1954, rozšiř, vyd. 1961); Zpívající Čína 
(Rp 1954); Literatura pro mládež a děti - důležitý 
prostředek socialistické výchovy nových pokolení 
(projev na 2. sjezdu českosl. spisovatelů, 1956); 
O dětské literatuře (1956, ed. F. Tenčík); Sedm hro
bů (PP 1956); Ševcovská polka a jiné radosti (Rp 
1961); Verše (Plzeň 1962, z 1.1901-23, ed. K. Fron); 
Dívky tepané ze stříbra (Rp 1964); Důvěrné stránky 
(FF 1966). - Úpravy pohádek a knih pro ml.: Čarov
ný svět (1913); Zlatý pramen (1918); Pohádka 
o krásné zemance (1919); O blanických rytířích 
(1921); Rudá vlčata (1925, podle P. Bljachina); Cesta 
do nového carství (1928); Veselé pohádky z celého 

světa (1930); Veselá kniha zvířátek (1933); O slepič
ce a kohoutkovi (1955); Veselá kniha pohádek 
(1958, obs. přeprac. kn. Veselé pohádky z celého svě
ta a Veselá kniha zvířátek). - Překlady: O. Mirbeau: 
Kalvárie (1906) + Zahrada muk (1918); G. Flaubert: 
Prosté srdce (1908); Ch. Morice: O moderních pod
mínkách krásy (1909, s F. X. Šaldou); H. de Balzac: 
Benátský žid (1910); W. Raabe: Ú divého muže 
(1912); T. Gautier: Kapitán Frakas (1915); Hátifi 
a Nizami, Chosru Dehlevi: Příběh Behráma Gura 
a Růžového líčka (1915); J. Richepin: Vějička 
(1916);V.Hugo:Bídníci (1922; 1961 upr. pro ml.s tit. 
Ubožáci) + Kozeta - Gavroš (výbor z Bídníků pro 
ml., 1953); A. Carotti: Špaček a Nin v boji proti fa
šistům (1926); A. Karaganov: Sovětská kultura za 
vlastenecké války (1946); N. Terleckij: Šest metrů 
úsměvů (1946). - Ostatní práce: Matka a dítě v so
větském Rusku (1926); Kde je Charlie? (propag. 
průvodce, 1934); Výlet do Československa (propag. 
průvodce, 1937). - Výbory: Buď práci mír (pro ml., 
1950, usp. J. Hájek); Volání s ozvěnou (stati o litera
tuře, 1960, usp. J. Nejedlá); Prameny a proudy 
(z próz,1982, ed. J. Nejedlá). - Souborná vydání: 
Spisy (Čin, 1929-35, 5 sv.); Sebrané spisy (Melan- 
trich, 1936-39, 5 sv.); Spisy (SNKLHU, 1952-61, 
19 sv., red. A. M. Píša). I SCÉNICKY. Překlad: 
E. Brieux: Utajované zlo (1914). I KORESPON
DENCE: in Adresát Jiří Mahen (J. Mahenovi 
z 1910,1922; 1964, ed. J. Hek a Š. Vlašín); in J. John: 
Polohy srdce (J. Johnovi z 1929-51; 1982, ed. M. Kru- 
lichová, M. Vinařová); D. Moldanová: Dopis M. M. 
Zdeňce Háskové (z 1923), ČLit 1982, s. 18; D. Moc
ná: Mladá žena z roku 1900 (rodičům z 1898-99), sb. 
Literární archiv 19-20,1987; an.: Citová výchova ro
ku 1901 (J. Stivínovi z 1901), Magazín Co vás zajímá 
1988, č. 7.1 REDIGOVALA časopisy: Ženské novi
ny (1919-20), Ženský list (1920-22), Komunistka 
(1922-25; 1925 s H. Malířovou), Žena (1924), Čin 
(1929-36), Československo (1946-47); rubriky: 
Dětská besídka Rudého práva (od 27.12. WIS)-, sbor
níky: Almanach Kmene na rok 1933/34, Praha-Pra- 
gue (1947), Czechoslovakia (1948); knižnice: Knihov
na Holubice (1919—24, s J. Horou, S. Tusarem), 
Ženská knihovna Komunistického nakladatelství 
(1923-26), Dětská knihovna Komunistického nakla
datelství (1924-28). I USPOŘÁDALA A VYDA
LA: F. Gellner: Don Juan (1924); Spisovatelky dnes 
(výbor próz, 1934); Dvanáct měsíčků (výbor z moder
ní čes. lyriky, pro ml., 1937); Čechoslovakija v iljustra- 
cijach (1949); Havířské anekdoty (1949, s V. Lacinou). 
Viz též KNIŽNĚ. Úpravy pohádek a knih pro ml. I

BIBLIOGRAFIE: Národní umělkyně M. M. Bib
liografie (1955); H. Winklerová: Národní umělkyně 
M. M. Bibliografie literární tvorby M. M. a výběrový 
seznam studií a recenzí o jejím díle (1957); Národní 
umělkyně M. M. Seznam díla (1958); S. Mouchová, 
Z. Černá: M. M. - bibliografie (1972). I LITERA
TURA: M. M. ve fotografii (1952, úvod J. Mukařov- 
ský); J. Hájek: Národní umělkyně M. M. (1952) + M. 
M. aneb Řomán a doba (1962, upr. a doplň, vyd.
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1982); V. Kovářík: Dětský svět M. M. (1962, s bibl. M. 
tvorby pro ml. z 1913-61); J. Mourkové: M. M. Lite
rární pozůstalost (LA PNP 1978); sb. Malá knížka 
o Robinzonce (1982, ed. V. Kovářík); R. R. Kuzněco- 
va: Marija Majerova (Moskva 1982); J. Nejedlá: 
M. M. (1986); I. Vízdalová: Novinářka M. M. (1988). 
I • ref. Panenství: an. (J. Vodák), Čas 7.10.1906; Ch. 
(E. Chalupný), Přehled 5,1906/07, s. 447; A. N. (No
vák), Ženský svět 1907, č. 7-8 •; O. Šimek: ref. Ne
přítel v domě, Novina 2,1908/09, s. 763; • ref. Plané 
milování: A. Novák, Přehled 9, 1910/11, s. 544; an. 
(J. Vodák), Čas 4. 6. 1911; J. Rowalski (A. Bačkov- 
ský), Samostatnost 15.7.1911; P. Maternová, Ženský 
svět 1911, s. 221; K. Hký (Horký), Stopa 2,1911/12, 
s. 207 •; • ref. Náměstí republiky: A. Novák, Přehled 
12, 1913/14, s. 661; an. (J. Vodák), Čas 14. 6. 1914; 
K. (EV. Krejčí), PL 28.6.1914, příl.; Ant. Veselý, Čes. 
revue 8,1914/15, s. 120; K. Sezima, Lumír 1915, s. 347 
•; • ref. Dcery země: K. Sezima, Lumír 47,1918/20, 
s. 351; B. (F. Bílý), NŘ 1919, s. 209 (rozbor jazyka); 
J. H. (Hora), PL 13.4.1919; A. Novák, Venkov 30.9. 
1919 •; • ref. Z luhů a hor: J. H. ýHora), Akademie 
24,1919/20, s. 278; B. (F. Bílý), NŘ 1920, s. 280 (roz
bor jazyka); -tr (G. Winter), PL 7. 3. 1920; -vh- 
(M. Hýsek), Kmen 4,1920/21, s. 9 •; • ref. Ze Slo
venska: J. H. (Hora), RP 19.12.1920; M. P. H. (Puj- 
manová-Hennerová),Tribuna 6.3.1921 •; • ref. Mu- 
čenky: an. (J. Wolker), Var 1,1921/22, s. 354 -> Próza 
a divadelní hry (1954); A. N. (Novák), LidN 30. 3. 
1922; J. H. (Hora), RP 9. 4.1922, příl. Dělnická be
sídka; K. Sezima, Lumír 1922, s. 403; A. M. Píša, Pro- 
letkult 1,1922/23, s. 175 •; • ref. Nejkrásnější svět: 
J. H. (Hora), RP 14.1.1923, příl. Dělnická besídka; 
M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 11. 3. 1923; K. 
(F. V. Krejčí), PL 15. 4. 1923; (další vyd.:) J. Hora, 
LitN 1926, č. 10; J. Fučík, Kmen 1,1926/27, s. 270 •; • 
ref. Den po revoluci: P. Fraenkl, NO 8. 12. 1925; 
J. Matouš, Nové Čechy 9,1925/26, s. 219; Z. N. (Ne
jedlý), Var 4, 1925/26, s. 25; B. Benešová, Tribuna 
17.1.1926 •; • ref. Pohled do dílny: A. N. (Novák), 
LidN 26.4.1929; G. (F. Gótz), NO 2.6.1929 •; • ref. 
Náměstí republiky (přeprac. vyd.): A. M. Píša, Čin 1, 
1929/30, s. 196; P. Fraenkl, Naše doba 37, 1929/30, 
s. 378 •; • ref. Bruno...: V. F. S. (Suk), Střední škola 
10,1929/30, s. 325; -ne (A. Novák), LidN 7.12.1930 
•; • ref. Přehrada: K. Sezima, Lumír 58, 1931/32, 
s. 425; Iš (L. Štoll), Levá fronta 2,1931/32, s. 210 -> 
Z bojů na levé frontě (1964); Nk. (B. Novák), RA 7, 
1931/32, s. 216; jv. (J. Vodák), Čes. slovo 27. 3.1932; 
A. M. P. (Píša), PL 24. 4.1932; A. N. (Novák), LidN 
22. 5.1932; jh. (J. Hora), LitN 1932, č. 7; F. X. Šalda, 
ŠZáp 5,1932/33, s. 25 —> Kritické glosy k nové poezii 
české (1939) •; • ref. Má vlast: G. Winter, Čin 1934, 
s. 133; G. (F. Gótz), NO 8. 2.1934 •; P. Fraenkl: Na 
okraj Mučenek M. M., Rozhledy 1934, s. 81; A. M. 
Píša: Román hrdinného srdce (Nejkrásnější svět), 
Čin 1935, s. 40; P. Eisner: Bruno a Brunové, Rozhle
dy 1935, s. 152; L. Jehl: K Siréně M. M. (rozhovor), 
Rozhledy 1935, s. 305; • ref. Siréna: G. (F. Gótz), NO 
25.12.1935; AMR (A. M. Píša), PL 25.12.1935; F. X.
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Šalda, ŠZáp 8,1935/36, s. 315 —» Kritické glosy k no
vé poezii české (1939); J. Hora, LitN 8,1935/36, č. 14; 
B. Mencák, Magazín DP 3,1935/36, s. 285; K. Sezima, 
Lumír 62,1935/36, s. 524; B. Koutník, Čin 1936, s. 9; 
vbk (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1936, s. 60; B. V. 
(Václavek), Index 1936, s. 77 a U 1936, s. 184; an. 
(J. Strnadel), Ranní noviny 1.2.1936; A. N. (Novák), 
LidN 16. 2. 1936; G. Winter, Nová svoboda 1936, 
s. 293,313; I. Bart,Tvorba 1936, s. 15; J. Matouš, No
vé Čechy 19, 1936/37, s. 72 •; B. Václavek: Cesta 
M. M., U 1937, s. 57 —> s tit. O epickou syntézu in 
Tvorbou k realitě (1937); J. Orten: ref. výbor Dva
náct měsíčků, Rozhledy 1938, s. 87; J. Hora in M. M.: 
Havířská balada (1938); • ref. Havířská balada: 
K. Polák, KM 1938, s. 435; S. K. N. (Neumann), Lid. 
kultura 1938, č. 12; A. N. (Novák), LidN 3. 7. 1938; 
vbk (V. Běhounek), PL 3.7.1938; -á- (J. Rybák), RP 
3.7.1938; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 21.7.1938; 
F. Křelina, Venkov 21.7.1938; K. K. (Konrád), Tvor- 
ba 1938, s. 348; J. O. (Orten), Čteme 1,1938/39, s. 3; 
J. B. Čapek, Naše doba 46,1938/39, s. 37 •; • ref. Krá
lovna krásy: K. Polák, KM 1940, s. 87; AMR (Píša), 
Nár. práce 6. 1. 1940; B. Jedlička, LidN 19. 2. 1940; 
J. Knap, Venkov 20.3.1940 • ref. Robinzonka: J. Šup, 
LitN 1941,s. 21; (o novém vyd.:p. Laichter in Umě
ním k životu (1946, s. 223) •; J. Šlajer: ref. Nespoko
jený králíček, Štěpnice 1,1946/47, s. 325; K. Růžička: 
Kladensko v díle M. M., sb. 50 let Městské veřejné 
knihovny na Kladně (1947, s. 82); J. Hájek: ref. Cesta 
blesku, RP 30.12.1951; F. Tenčík: M. M. a socialistic
ká literatura pro mládež, NŽ 1952, s. 187; V. For
mánkové, J. Rysová, J. Syrovátková: Stylistické vrst
vy slovníku v dílech M. M., NŘ 1954, s. 144; • ref. 
Zpívající Čína: F. Buriánek, LitN 1954, č. 37; P. Štev- 
ček, Kultúrny život 1954, č. 42; V. Stejskal, NŽ 1955, 
s. 79; Ik (L. Kundera), HD 1955, s. 37 •; I. Skála: ref. 
Sedm hrobů, RP 16. 9.1956; L. Lantová: Ke vzniku 
Nejkrásnějšího světa, ČLit 1957, s. 494; • ref. Větrná 
růžice (Spisy, sv. 13): J. Nový, Tvorba 1958, s. 483; 
M. Jungmann, LitN 1958, č. 13; led (J. Lederer), Ve
černí Praha 23.5.1958 •; M. Obst: Divadelní kritika 
M. M. (s ukázkami kritik), Divadlo 1958, s. 657; 
V. Kovářík: M. M., sb. Když velcí byli malí (1959); 
J. Hora in Poezie a život (1959, přetisky kritik Nej
krásnějšího světa, Přehrady a Sirény a úvodu k Ha
vířské baladě); L. Lantová: Cesta M. M. k velkému 
sociálnímu románu, ČLit 1959, s. 249; M. Jankovič: 
Cesty ke skutečnosti v počátcích socialistické prózy, 
ČLit 1961, s. 448; • ref. Ševcovská polka: J. Petrmichl, 
RP 27. 2. 1962; J. Opelík, Kultura 1962, č. 10 
Nenáviděné řemeslo (1969); B. M. (Macák), HD 
1962, s. 135 •; V. Formánkové, J. Syrovátková: O ja
zyce a stylu M. M., NŘ 1962, s. 209; L. Lantová: Vel
ké téma moderní socialistické prózy, HD 1962, 
s. 114; A. M. Píša in Stopami prózy (1964, přeprac. 
předmluvy ke Spisům M. M.); J. Pokorný: M. M., sb. 
Počátky české marxistické divadelní kritiky (1965); 
A. M. Píša in M. M.: Důvěrné stránky (1966); 
J. Tráger: M. M. a divadlo, Divadelní noviny 10, 
1966/67, č. 12; • nekrology: J. Hájek, RP 18.1.1967;

69



Majober

E Buriánek, Impuls 1967, s. 81; Z. K. Slabý, ZM1967, 
s. 133; J.Tráger, LitN 1967, č. 3 •; J. Nejedlá in K pro
blematice baladické prózy třicátých let (AUC Pra
ha, 1973) + in Balada a moderní epika (1975); H. Hr- 
zalová in M. M.: Siréna - Havířská balada (1975); 
J. Mourková: Zpráva o literární pozůstalosti M. M., 
sb. Literární archiv 10,1978; V. Kudělka: O myšlen
ku a tvar (o divad. ref.), ČLit 1981, s. 366; J. Voráček: 
Jak vznikla dětská besídka v Rudém právu, ZM
1981, s. 14 + M. M. jako vykladačka literatury pro 
mládež, ČLit 1982, s. 11; D. Moldanová: M. M., Ces. 
jazyk a literatura 32, 1981/82, s. 284 + Přítelkyně. 
Z dopisů H. Malířové M. M., R. Svobodové a Z. 
Háskové, sb. Literární archiv 13-15,1982; R. R. Kuz- 
něcova: Antiutopie M. M. o revoluci, Lit. měsíčník
1982, č. 2; L. Knězek: Slovensko M. Majerovej, Slo
venské pohlady 1982, č. 2; J. Mourková: M. M. 
a František Gellner,sb. Literární archiv 13-15,1982 
+ Z dopisů Ivana Olbrachta (M. M.z 1915-50), ČLit 
1982, s. 176; M. Mravcová: Siréna v polocelku a de
tailu, ČLit 1982, s. 129 + Siréna - problém tvaru, Lit. 
měsíčník 1982, č. 2; E. Olonová: Z archivu M. M. 
K česko-ruským vztahům, ČLit 1982, s. 164; J. Křížo
vá: K datování románu Panenství, ČLit 1983, s. 545; 
D. Mocná: Povídková tvorba M. M. na počátku sto
letí ve vztahu k Siréně, ČLit 1984, s. 230; Z. Bastlová 
in Světový názor, umělecké ztvárnění a společenská 
funkce díla (1984, kapitoly o Panenství a Nejkrás
nějším světě); K. Fron: Verše M. M., Marginálie 
1980/85, 1985, s. 34; Z. Bastlová: Podoby románu 
Nejkrásnější svět, ČLit 1986, s. 258; M. Mravcová: 
Havířská balada, sb. Rozumět literatuře 1 (1986); 
V. Rzounek in Postavy a dílo (1987); P. Hrubý: Tři 
české čarodějky slov aneb Sovětská polnice v životě 
a díle M. M., M. Pujmanové a J. Glazarové, Západ 
(Ontario) 1987, č. 2; D. Mocná: Básně M. M., CLit 
1988, s. 276 + Proměny sociální prózy z přelomu sto
letí, sb. Prameny české moderní kultury 2 (1988); 
J. Mourková in Buřiči a občané (1988); J. Nejedlá in 
Balada v proměně doby (1989); O. Špezinger: M. M. 
a Nový Bor, sb. Českolipsko literární 9,1989; M. Ry
baříkové: Náměstí republiky ve světle textologie, 
AUP Olomouc, Facultas Philosophica, Philologica 
65, Studia bohemica 6, 1993; D. Mocná: V svárech 
slohových kontextů (o Panenství), ČLit 1992, s. 377 
+ Povídka agitační a psychologická, ČLit 1994, s. 43; 
M. Šubrtová: K intertextovosti v pohádkách M. M., 
sb. Literatura v literatuře (1995); E. Řezáčové: Se
tkání, Obrys-Kmen 1996, č. 4.

//

Matěj Majober
* 8.2.1763 Praha
† 13. 4.1812 Praha

Herec a režisér Vlastenského divadla, překladatel di
vadelních her, autor osvícenského spisku o divadle. 

VI. jm. Matěj Václav Mayerhoffer, psán i Mat- 
hias Mayrhopfer, Maiober, Majobr. - Otec byl 
vojákem. M. navštěvoval hlavní školu u piaris
tů na Novém Městě v Praze (1772-75), poté 
gymnázium na Starém Městě (1776-80) a tzv. 
filozofii (spolu s bratry Thámovými a M. Stu- 
nou; mj. žák I. Cornovy). Zprvu se živil soukro
mým vyučováním, 1783 opustil Prahu a stal se 
hercem venkovské kočovné divadelní společ
nosti. 1785 působil jako herec a režisér v Hrad
ci Král., 1787 ve Vlastenském divadle v praž
ské Boudě. 1789 vedl česká představení na 
letním divadle v tzv. Růžodole. 1790-asi 99 byl 
ředitelem, hercem, zpěvákem a překladatelem 
divadelních her Vlastenského divadla U hy
bernů. 1792 se oženil s herečkou Z. Seweovou 
a získal s ní privilegium na provozování čes
kých her. Mimoto se věnoval soukromému vy
učování cizím jazykům (franc., ital., angl.). 1800 
suploval na malostranském gymnáziu, 1801 na 
gymnáziu staroměstském, kde od 1803 působil 
jako řádný gramatikální profesor (mezi jeho 
žáky byli mj. V. K. Klicpera a F. Turinský).

1784 vydal M. v Klatovech šestnáctistránko- 
vou brožuru Beitrag meiner Gedanken zur 
Bóhmens Theaterepoche (Mé myšlenky o diva
delní epoše v Čechách), která patří k prvním 
divadelněteoretickým pracím u nás. Vycházeje 
z českých poměrů formuluje v ní M. osvícen
ský program divadla orientujícího se na měš
ťanské publikum. Divadlo je přitom chápáno 
jako nástroj rozumové, citové a mravní výcho
vy národa; z toho u M. vyplýval i požadavek 
původních her v domácím duchu a značná po
zornost věnovaná morálnímu a intelektuální
mu profilu herce. Pro Vlastenské divadlo pře
ložil několik her, jejichž texty se nedochovaly.

KNIŽNĚ. Báseň a práce o divadle: Beitrag meiner 
Gedanken zur Bóhmens Theaterepoche (1784); 
Chválopíseň na slavného reka Suvorova od M., uči
tele jazyka vlašského (B 1799). - Ostatní práce: 
Praktische Einleitung zur italienischen Sprache... 
(Praha a Lipsko 1799); Úbersetzungsúbungen zum 
Beruf derjenigen, welche die italienische Sprache zu 
erlernen sich bestreben (1799); Ausfůhrliche latei- 
nische Sprachlehre mit praktischen Obungen 
(1811). I SCÉNICKY. Překlady:^ (A. Kotzebue, 
dub.:) Tlachač (1791); J. Perinet: Čarodějná citara 
(1793, později s tit. Fagotista; hudba W. Múller) + Pi- 
cichy aneb Druhý díl Čarodějné citary (1804); an.: 
Travestovaný Hamlet (1796, též s tit. Hamlet, princ 
z Liliputu); E. Schikaneder: Oba Antonínové 
(1796); Don Juan aneb Kamenný host (1797); Hlava 
bez muže (1799). I
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LITERATURA: E X. Prusík: Bratří Thámové 
a soudruzi jejich, Světozor 1886, s. 724; B. Srba: 
K zrodu ideje národního divadla v českém divadel
ním hnutí, Program Státního divadla v Brně, říjen 
1983, s. 55.

Ik

I. R. Malá
* 23.7.1893 Německý Brod (Havlíčkův B.)
† 13.7.1985 Praha

Autorka próz o životě katolicky orientovaných inte
lektuálů a osamělých žen; spisovatelka pro děti.

VI. jm. Anna M., roz. Havlová. Iniciály I. R. po
cházejí z domácké formy křest, jm., tj. lna, 
a z manželova jména Rudolf. - Pocházela z ro
diny lékaře. Obecnou a měšťanskou školu vy
chodila v Něm. (Havl.) Brodě. 1907-10 navště
vovala lyceum v Chrudimi. Pak studovala na 
Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde od 
1912, kdy složila doplňovací maturitu na praž
ské Minervě, byla řádnou posluchačkou. V té 
době byla ve styku s R. Svobodovou a F. X. Šal- 
dou. 1916 složila profesorské zkoušky (příro
dopis, zeměpis, matematika) a učila na dívčím 
reálném gymnáziu v Pardubicích. 1917 se pro
vdala za spisovatele R. I. Malého, za nímž 
odešla 1918 do Prahy a věnovala se rodině 
a výchově dcery; 1927-29 žila s manželem, le- 
gačním radou českosl. vyslanectví, v Římě, po
tom opět v Praze.

M. literární dílo vyrůstalo z inspirativního 
duchovního klimatu vytvářeného a sdíleného 
spolu s manželem. Na důkladných biografic
kých podkladech vylíčila v trilogii postupně 
obě rodové tradice, manželův selský rod a svo
ji pražskou podnikatelskou rodinu, mládí man
želovo i své, studia, zamilování a založení vlast
ní rodiny, pobyt v Itálii, a vytvořila tak formou 
románové kroniky obraz nekonečného života 
(Bez počátku a konce). Touhu po zduchovnění 
života a pochopení umělecké tvorby jako osla
vy Boha vyslovila v klíčovém románu Tajemná 
píseň, ve kterém využila též životního příběhu 
malíře a grafika E Koblihy. Reálné vzory svých 
postav a vkládání výchovné, katolické tenden
ce uplatnila M. i v románovém zpracování pří
běhu několika typů žen (Klub Klubko) 
a v knihách pro děti, v nichž projevila smysl 
pro psychiku dítěte (stejně jako ve 3. dílu ro

mánu Bez počátku a konce); zachytila zejména 
kouzelný svět dětské fantazie, jeho tajemství 
a dobrodružství (Duhový míč) a popsala 
prázdninovou plavbu po řece již dospívajících 
dětí z katolické rodiny (Tajemný ostrov Kaja- 
čorp). V rukopise zůstaly prózy Kontrasty, 
Břevnovské legendy, Povídky o dětech, Jen ži
vot, Listy do záhrobí.

PŘÍSPĚVKY in: Katol. žena; sb. Kruh (1941); Lid. 
demokracie; sb. Srdce vlasti, Praha, očima básníků 
a umělců (1940,zde Legendy o Břevnově). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Bez počátku a konce 1-3 (R 1939-40); 
Duhový míč (R pro ml., 1941); Tajemná píseň 
(R 1941); Klub Klubko (R 1943); Záhadný ostrov 
Kajačorp (P pro ml., 1947). - Překlad: G. A. Mara: 
Kvetoucí dvorec (1943). I

LITERATURA: • ref. Bez počátku a konce: 
K. Sezima, Lumír 65, 1938/39, s. 489 a 66, 1939/40, 
s. 147 + Čteme 2, 1939/40, s. 286; J. V. S. (Sedlák), 
Venkov 3. 6.1939 a 18. 7.1940; J. Vodák, Čes. slovo 
8. 6. a 26. 11. 1939; F. Sekanina, Nár. politika 6. 8. 
a 12.11.1939; K. Polák, KM 1940, s. 371; vbk (V. Bě
hounek), Nár. práce 21. 7. 1940; F. Gótz, Nár. listy 
22.9.1940; drb. (J. Borecký), Zvon 41,1940/41, s. 463 
a 661 •; vbk (V. Běhounek): ref. Duhový míč, Nár. 
práce 8. 7. 1942; • ref. Tajemná píseň: K. Sezima, 
Čteme 1942, s. 188; K. Polák, KM 1942, s. 195; J. Š. 
Kvapil, LidN 7. 6. 1942; vbk (V Běhounek), Nár. 
práce 8.7.1942 •; • ref. Klub Klubko: kp (K. Polák), 
Nár. práce 17. 11. 1943; B. F. (Fučík), Akord 11, 
1943/44, s. 77; J. Morák, Řád 1944, s. 324 •; hey 
(J. Heyduk): Autorka životní jistoty (k 80. nar.), LD 
24. 7. 1973; uk (J. Heyduk): Zemřela spisovatelka 
l.R. M.,LD 18.7.1985.

dh

Marie Malá
* 7.1.1894 Praha
† 14.3.1967 Praha

Autorka situačních komedií ze současného života 
a her pro děti, zpěvačka.

Roz. Špindlerová, podepisovala se též M. M.- 
-Špindlerová. - Už za studia na pražském gym
náziu pro dívky Minerva (1907-15) se pokouše
la o vlastní literární projevy. Současně usilovně 
studovala zpěv, neboť kvality jejího sopránu 
a výrazný přednes jí dávaly předpoklady pro 
pěveckou dráhu. Jako zpěvačka však nikdy 
pevně nezakotvila v operním angažmá. Vystu
povala na koncertech, rozličných akademiích
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a besedách a jen občas pohostinně působila 
v divadle (např. 1929 zpívala Micaelu v Bizeto- 
vě Carmen v městském divadle v Teplicích).

Divadlo zaujalo M. i jako dramatickou autor
ku. Napsala několik her, vedle jednoaktovky 
Co dokáže konkurence! i celovečerní komedie 
Nepište na inzerát!, Podejte štěstí ruku! aj., 
v nichž uplatnila základní znalosti divadelního 
tvaru, ale jež pro plytkost námětů, průhlednou 
fabulaci a zjednodušené charaktery jen ojedi
něle pronikly na profesionální scénu (např. ko
medii Nepište na inzerát! uvedlo 1933 divadlo 
Akropolis v Praze). Ve 30. letech vycházely 
převážně v nakladatelství F. Švejdy a část 
z nich se objevila alespoň na ochotnických 
jevištích. Většinou jde o situační komedie jen 
obměňující základní téma (snaha o finančně 
výhodný sňatek) a rozvíjející je pouhým kupe
ním jednotlivých situací (nejčastěji mylných 
záměn). Ve své pravděpodobně jediné povídce 
Na křídlech mládí, didakticky pojatém příběhu 
o nadaném, hodném, chudém a přičinlivém 
chlapci, který se obětuje své nemocné matce 
a jehož nakonec nemine životní úspěch, usilo
vala M. marně o alespoň trochu životnější 
postavy. Psala též básně, překládala hudební 
texty a vytvořila též řadu her pro děti (Kašpár
kova chytrost smělá spolu s Honzou divý dělá, 
Lesní panna a kouzelný peníz, Honza ku podi
vu všemu světu s Kašpárkem chce místo u ba
letu, Zajíci a zelí), z nichž jen o jedné, Kašpárek 
s Honzou hledají princeznu, víme, že byla in
scenována (1936 v pražském Divadle Na slu- 
pi). Z nepřímých pramenů známe několik dal
ších jejích titulů her pro dospělé (Honba za 
ženichem, Jeho první sekretářka^To všechno 
způsobil máj, Vzhůru na pouť do Škvrňan, Za
tmění měsíce, hra napsaná patrně 1941), které 
však - podobně jako její hry pro děti - knižně 
nevyšly a o nichž ani není známo, zda se uvádě
ly. To platí i o hře Lóže č. 5, dochované ve stro
jopisu v knihovně Divadelního ústavu v Praze. 
KNIŽNĚ. Beletrie: Ta naše maminka (D b. d., 1932, 
i prem.); Nepište na inzerát! (D b. d., 1933, i prem.); 
Co dokáže konkurence! (D b. d., 1934); Podejte štěs
tí ruku! (D b. d., 1935, i prem.); Kaňka v rozpočtu 
(D b. d., 1935); Nebojte se pokušení! (D b. d., 1936); 
Nevěř náhodě (D b. d., 1937); Na křídlech mládí 
(P 1944, podp. M. Malá-Špindlerová). I SCÉNIC
KY. Hra pro ml.: Kašpárek s Honzou hledají prin
ceznu (1936). I

LITERATURA: K.-ák: M. M., Švejdův divadelní 
věstník 1935, č. 2.

dč

Malá růžová zahrada
viz Růžová zahrada malá a velká

Jan Malík

* 15.2.1904 Příbram
† 24.7.1980 Praha

Autor dramatických textů pro loutky a odborných 
prací o loutkovém divadle; režisér, scénograf, organi
zátor loutkového divadelnictví.

Pocházel z učitelské rodiny. Studium na gym
náziu zahájil 1915 v Plzni a pokračoval od 1920 
v Praze-Žižkově (mat. 1923), pak vystudoval 
klasickou filologii na Filoz. fakultě UK (dokto
rát 1930 disertací Quomodo Terentius in Eunu- 
cho componenda exemplaria graeca recutus 
siť). 1929-31 působil jako středoškolský profe
sor v Praze-Smíchově a v Novém Jičíně, 
1931-45 ve Státním statistickém úřadě (nejpr
ve jako úředník, později ředitel knihovny) 
a 1946-49 na min. informací a osvěty. Zároveň 
se od studentských let věnoval loutkovému di
vadlu, nejprve od 1923 jako člen Sokolského 
loutkového divadla v Libni, kde se začal uplat
ňovat jako autor a později režisér a výtvarník 
(výtvarný talent uplatňoval i v karikaturách 
uveřejňovaných v časopisech Tramp, Trn, Kop
řivy a Dobrý den). 1934-36 spolupracoval 
s Loutkovým divadlem Umělecké výchovy 
v Praze, 1939 založil loutkovou scénu PULS 
(Pražská umělecká loutková scéna). Po 1945 
činností v Státní divadelní a dramatické radě 
usiloval o vytvoření podmínek pro vznik pro
fesionálního loutkového divadla; 1949 byl po
věřen založením Ústředního loutkového diva
dla v Praze a jeho poboček v Liberci, Brně, 
Čes. Budějovicích a Kladně. Jako ředitel 
(1949-66) a režisér (1949-71) formoval nejen 
umělecký charakter pražské scény, ale podstat
ně ovlivnil i celé loutkové divadelnictví v Če
chách. Spolupracoval s organizací Loutkářské 
soustředění (1938-50 předseda), v Mezinárod
ní organizaci loutkářů UNIMA zastával v le
tech 1933-72 funkci generálního tajemníka, od 
1972 čestný prezident. 1952-66 byl externím 
pedagogem pražské DÁMU.

M. literární činnost - dramatické texty a od
borné stati - byla součástí všestranné umělec
ké aktivity v oblasti loutkového divadla a vy
cházela z vyhraněného pojetí jeho žánrové
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specifičnosti. M. považoval loutkové divadlo 
za divadelní druh s vlastními zákony určovaný
mi loutkou jako základním vyjadřovacím pro
středkem, zároveň však zdůrazňoval jeho 
přináležitost k divadlu jako celku a hledal 
v hereckém divadle ty obecné platné teoretic
ké a praktické poznatky, jejichž poznání by 
přispělo k dalšímu vývoji divadla loutkového. 
V době svého vstupu do uměleckého života 
pokládal za nej důležitější posílení funkce režie 
na loutkových scénách; tento názor se promítl 
do jeho tvorby scénograficko-technologické 
a poznamenal i počátky jeho dramatické čin
nosti. M. první texty pro loutky Journal revue, 
Sandwich revue a Rádio revue z konce 20. let 
(rukopisy se nezachovaly) byla volně kompo
novaná pásma, ovlivněná tvorbou Voskovce 
a Wericha i J. Skupy a usilující o navázání kon
taktu s dospělým, generačně spřízněným pub- 
likem; jemu byla určena i hra Konec rakety, 
naznačující svým fantastickým námětem mož
nosti tematického obohacení loutkového re
pertoáru. K tvorbě pro dospělé se M. vrátil až 
za nacistické okupace hrami Voničky, Ať žije 
zítřek!, Dnes a denně zázraky, které napsal pro 
Plzeňské loutkové divadlo J. Skupy. Do volně 
komponovaného děje s alegorizujícím podtex
tem (hledání léku na nemoc české země, boj se 
žoldnéřem třicetileté války, zneužití kouzelné
ho nápoje mocí), jehož hlavními hrdiny byli 
Spejbl a Hurvínek, včleňoval jak motivy ná
rodních pohádek, tak ohlasy a citace známých 
děl české klasiky (J. K.Tyl, A. Jirásek, Čechovy 
broučkiády, Čapkova Bílá nemoc) a dobovými 
narážkami i uplatněním jinotaje a národní 
symboliky dosahoval mimořádného ohlasu 
u publika; obdobně působila jeho jevištní pás
ma z veršů a próz českých autorů (J. Neruda, 
J. S. Machar, O. Březina, S. K. Neumann, 
V. Dyk, F. Halas, K. Čapek) Pomněnky a Sed
mikrásy, uvedená PULSem. Původních lout
kových her pro děti napsal M. pouze několik, 
přesto svou tvorbou vycházející z komplexní
ho divadelního cítění významně ovlivnil další 
vývoj žánru. Za nejvhodnější základ loutkové 
hry pro děti považoval pohádku a snažil se na
lézt její soudobou podobu. Zprvu při tom vyu
žíval parodické konfrontace pohádkových po
stav s postavami reálného světa (např. 
Pohádka se vrací); novou variantu pohádky 
vytvořil ve hře pro nejmenší děti Míček Flíček, 
volně obměňující známou pohádku o Budulín- 
kovi. Nad dobový průměr vynikla básnickým 

jazykem i originálním způsobem výstavby, vy
cházejícím vstříc dětskému vnímání (rytmické 
opakování základních situací, použití principu 
říkanek apod.); přínosem bylo též organické 
propojení jevištních složek (světla, pohybu, je
vištní techniky, s nimiž M. počítal už při psaní 
hry) s dramatickým textem. Hra se stala jed
ním z nejoblíbenějších titulů repertoáru pro 
děti. Tradiční pohádkové motivy aktualizoval 
M. i ve hrách vznikajících po 1945 {Zlatý klíč, 
Čtveračinky...), soustřeďoval se však v této do
bě spíš na dramatizaci próz (A. P. Čechov) 
a zejména na nesčetné dramaturgické úpravy 
her pro loutkové jeviště. Součástí M. literární 
činnosti byly i četné stati věnované teorii 
a praxi loutkového divadla. Od 60. let se sou
stavněji věnoval historii českého loutkářství 
(studie o M. Kopeckém, monografie o J. Skupo- 
vi, spolupráce na Dějinách českého divadla 3).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jiří Kubeš, J. Libeňský, 
Marta Boettingerová; DHM, DM, Dr. Mik, Dr. Mik, 
HM, jk, JM, jm, jtm, Mik, Mik, -Mik-. I PŘÍSPĚV
KY in: Acta scaenographica (1960); Čes. osvěta (od 
1932, t. r. stať Osvobozené loutky); Čes. slovo; Čes
koslovensko (1946); Českosl. loutkář; sb. Dějiny čes
kého divadla 3 (1977, partie o loutkovém divadle); 
Divadelní noviny; Divadlo;! Bartoš: Komedie a hry 
českých lidových loutkářů (1959); Lid. noviny; Lid. 
tvořivost; Lit. noviny (od 1952); Loutkář (od 1932); 
Loutková scéna (od 1940); sb. Loutkové divadlo Ja
roslava Švába (1941); Nedělní list; Pestrý týden; sb. 
Polské hrátky se zvířátky (1965, překl. D pro ml. R. 
Raduszewski: Klub tajných detektivů); Program D; 
Rudé právo; Sborník k jubilejním oslavám Matěje 
Kopeckého (1947); sb. Theater-Divadlo (1965); sb. 
Účtování a výhledy (1948); Večerní Praha; Zlatý 
máj; Zpravodaj Sokola (Zlín 1938). I KNIŽNĚ. 
Loutkové hry a odborné práce o divadle: Konec ra
kety (D 1932); Pohádka se vrací (D pro ml., 1932, 
změn. vyd. s úvodem o pojetí pohádky 1950); Kaš
párkovo srdíčko (D pro ml., 1933); Míček Flíček 
(D pro ml., 1937; 1946 prozaické převyprávění); Po
hádka z kouzelné obálky (D pro ml., 1937); Sletu 
zdar! (propag. scénka, 1938); Kašpárkova koleda 
(D pro ml., 1940); Pohádka o babce Tichošlapce 
(D pro ml., 1943); Dva projevy na cestu novému čes
koslovenskému loutkářství (1948, s textem V. Ko
peckého); Loutkářství v Československu (studie, 
1948, t. r. i angl., franc., ital., něm., rus. verze); Lout- 
kář-buditel Matěj Kopecký, symbol a vzor (studie, 
1955); Materiály k dějinám československého lout
kářství (skripta, 1955); Národní umělec Josef Skupa 
(studie, 1962); Zlatý klíč (D pro ml., 1964, roz
množ.); Úsměvy dřevěné Thálie (monografie o J. 
Skupovi, 1965); K začátkům české loutkářské režie 
(skripta, 1965, rozmnož.); Tradičné kořene, súčasné
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prúdy a perspektiva světového bábkového divadel- 
níctva (studie, Bratislava 1967, rozmnož.); Matěj 
Kopecký - legenda a skutečnost (studie, 1969); The 
Puppet Theater in Czechoslovakia (studie, 1970, 
s É. Kolárem); Čtveračinky čili O třech mistrech 
z rodu šibalů (D pro ml., 1972, rozmnož.); Svět lout
ky (studie, 1978, s J. V. Dvořákem); - posmrtně: Ka
pitoly z dějin loutkářských kultur 1-4 (skripta, 1983, 
rozmnož.). - Dramatizace a úpravy: A. Gallat: Šno- 
fonius a Mordulína aneb Kam vede tvrdošíjnost lsti
vé fraucimory (1948); K. Driml: Bacilínek (1950); 
A. Jirásek: Pan Johanes (1950); Loutková estráda 1, 
2 (1953, podle próz E. Basse, F. Kubky aj.); A. P. Če
chov: Veselá pětka (1954). - Překlady: S. V. Obraz- 
cov: Herec s loutkou (1947) + Režisérovy poznámky 
(1959). I SCÉNICKY. Hry a jevištní pásma: Journal 
revue, Sandwich revue, Rádio revue (vše 1927-30); 
Pomněnky (1939); Sedmikrásy (1940); Voničky 
(1940, pseud. Jiří Kubeš); Ať žije zítřek! (1941, 
pseud. Jiří Kubeš); Dnes a denně zázraky (1942, 
pseud. Jiří Kubeš); Úsměvy dřevěné Thálie (1943). I 
REDIGOVAL časopisy: Zprávy Loutkářského sou
středění (1939-51), Loutková scéna (1940-41, 
1945-50); sborníky: Památce Matěje Kopeckého, 
Mikoláše Alše a Bedřicha Smetany (1933, s jinými), 
Sborník k jubilejním oslavám Matěje Kopeckého 
(1947); knižnice: Moderní loutková scéna 
(1946-50), Bibliografie uměleckých maňásků 
(1946-50).!

LITERATURA: • ref. Míček Flíček: If. (I. J. Fi
scherové), NO 12.12.1937; J. S. (Seifert), PL 14.12. 
1937; D, RP 15. 12. 1937 •; • ref. Sedmikrásy: 
J. Tráger, A-Zet 15. 3. 1940; kd (E. Konrád), LidN 
16.3.1940 •; -ék: Dřevění vojáci odboje (o pásmech 
Pomněnky a Sedmikrásy), Loutková scéna 2, 
1945/46, s. 70; E. Kolár: Padesátka... J. M., Českosl. 
loutkář 1954, s. 27; • k šedesátinám: E. Kolár, F. Ci- 
nybulk, O. Kryštofek, B. Hrnčíř, J. Dvořák, J. Halík, 
vše Českosl. loutkář 1964, s. 25 a pokr. •; I. Erbeno
vá: Co dělá J. M. (interview), Večerní Praha 23. 2. 
1970; A. Dubská in K vývojové problematice lout
kového divadla v 20. a 30. letech dvacátého století 
(rkp. Divadelní ústav Praha 1971); • k sedmdesáti
nám: V. Chochola, Svob. slovo 14. 2.1974; V. Česal, 
Českosl. loutkář 1974, s. 32 •; J. Mareš (E. Kolár):Tři 
hry Jiřího Kubeše, Českosl. loutkář 1974, s. 252; • 
k 75. narozeninám: F. D. Bulánek, LD 15. 2. 1979; 
H. Jurkowski, J. Halík, A. Dubská, Českosl. loutkář 
1979, s. 30, 32, 36 •; K. Makonj: Tvůrce bytost pod
míněná (nekrolog), Českosl. loutkář 1980, s. 267; 
A. Dubská: Na začátku cesty. Vznik českých profesi
onálních loutkových divadel ve světle dokumentů, 
Českosl. loutkář 1989, s. 7; V. Žaludová: Zasloužilý 
umělec, profesor PhDr. J. M..., Kulturní Chrudim 
1989, červenec; M. Česal: J. M., Loutkář 1995, s. 4 
a pokr.

ad

Jan Malíř viz in Helena Malířova

Helena Malířova

* 31.10.1877 Praha
† 17.2.1940 Praha

Autorka prozaických a dramatických prací o citovém 
životě intelektuálně zaměřené ženy, spisovatelka po
hádek a scének pro děti, ve 20. letech komunistická 
publicistka, překladatelka z němčiny a francouzštiny.

Roz. Nosková a tak také podepisovala své ra
né práce. - Starší sestra herečky Nár. divadla 
R. Naskové (1884-1960). Otec Josef Nosek 
(1829-1899) působil jako vychovatel, důstoj
ník, hospodářský správce a úředník pražského 
magistrátu (správce dobytčího trhu). Pod čet
nými pseudonymy (varianty jmen Metař, Ry
ba, Sonek, Vysocký) v průběhu 60. let publiko
val hlavně v Rodinné kronice, Květech 
a Lumíru vojenské povídky, humoresky a ces
topisné črty (Itálie), ojediněle i překlady 
(M. Jókai). V literárním odboru Umělecké be
sedy přednášel hlavně o maďarské literatuře. - 
Běžné vzdělání získala M. v klášterní, poté 
v dívčí škole v Ječné ul. a prohlubovala ho in
dividuálním zájmovým studiem (klavír, zpěv, 
kreslení), kterým se chtěla připravit na herec
kou nebo učitelskou dráhu. Po otcově smrti 
(1899) se sestřiným prostřednictvím seznámila 
s mladými anarchistickými literáty kolem S. K. 
Neumanna. Mezi nimi poznala svého pozdější
ho manžela, studujícího práv a básníka Jana 
Mahre (1878-1909), který pod pseudonymem 
Jan Barvíř a šiframi S., Sv. přispíval dekadent- 
ně laděnou lyrikou do časopisů (zejména soc. 
demokratické orientace) a v rukopise zane
chal sbírku Pasionál mládí. 1904 se za Malíře, 
který přerušil studia a stal se magistrátním 
písařem, přes nevůli rodiny provdala. Za man
želovy nemoci (tuberkulóza) zajišťovala obtíž
nou existenci rodiny literární a překladatel
skou prací, vyučováním klavírní hry, hudebním 
doprovodem při promítání němých filmů 
apod. Po Mahrově smrti cestovala, navštívila 
Francii (Paříž), Itálii (Benátky), Belgii, Ho
landsko, 1912 v době srbsko-turecké války od
jela jako reportérka a ošetřovatelka na Bal
kán. Od 1913 žila ve Vídni, kde se seznámila 
s I. Olbrachtem. Jeho vlivem vstoupila do so
ciálnědemokratické strany a působila v redak-
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ci vídeňských Dělnických listů; 1916 se s Olb- 
rachtem vrátili do Prahy a od 1920 žili u jeho 
otce, spisovatele A. Staška, v Krči. Jako dele
gátka severočeských komunistických skupin 
byla 1920 ilegálně v Rusku a zúčastnila se 
2. sjezdu 3. komunistické internacionály, 1921 
se stala zakládající členkou KSČ a až do 1929, 
kdy se s ní rozešla, se věnovala intenzivní prá
ci mezi dělnictvem (za tuto činnost byla něko
likrát ve vězení, nejdéle 1927 v Kutné Hoře) 
a v redakcích stranického tisku (Rudé právo, 
Komunistka, Rozsévačka), kde se zabývala 
zejména ženským a dětským hnutím. Po vylou
čení z KSČ pokračovala ve veřejné, protifašis
ticky zaměřené činnosti, 1936 byla členkou de
legace českých intelektuálů, která v době 
občanské války navštívila Španělsko (předtím 
znovu Francii, Belgii, dále Bulharsko a Němec
ko). Od 1936 žila sama na Smíchově. Tehdy se 
projevila její srdeční choroba, které později - po 
ročním pobytu na interní klinice prof. Pelnáře - 
v nemocnici podlehla. Její popel je uložen v ko- 
lumbáriu u krematoria v Praze-Strašnicích.

M. si již v dětství vymýšlela pohádky pro 
mladší sestru a v dospívání se nadchla pro di
vadlo. Oba tyto zájmy se projevily v její poz
dější literární tvorbě volbou žánru, výrazným 
etickým postojem a včleňováním emocionál
ních, dramatických situací do scénicky cítě
ných povídkových a románových forem. Psala 
většinou o vztazích mezi ženou a mužem, opí
rajíc se o životní zkušenosti z prostředí, která 
důvěrně znala; některými rysy nabývají její 
práce i autobiografického rázu. Zprvu zachy
covala v drobných prózách okamžiky čistého, 
ale neopětovaného citu mladých dívek, žen 
a starých lidí opuštěných dětmi (Lidské srdce, 
Křehké květiny), které jsou výrazem ještě dív
čího úžasu nad nedostatkem lásky mezi lidmi. 
V dalších povídkách předválečného období 
doznívá tato tvorba několika příběhy o vznika
jící lásce a o celoživotním citu harmonizujícím 
životní kolize (Prvnípolibky, Jarní rozhovory). 
Na obranu trvalého vztahu mezi mužem a že
nou vystoupila M. v ironizujícím odsudku 
módního emancipačního pojetí lásky jako vol
ného, nezávazného spojení ve hře Bratrství. 
Karikující charakteristiku bohémské společ
nosti kolem redakce „pokrokového“ časopisu, 
která se nezajímá o nálady lidu a žije jen sle
dováním svých neustále se měnících milost
ných zaujetí, nahradil v autorčině prvním ro
mánu Právo na štěstí pokus o reálný obraz 

pražské společnosti. V příběhu bohémského 
básníka zkušeně předstírajícího milostné city, 
který zasáhne do života několika generací 
měšťanské rodiny, zachytila M. vedle životního 
stylu pražské inteligence z rozhraní století i je
jí citový rozvrat, jímž se podle ní končí éra ro
mantických, ale chvilkových lásek. Nová gene
race žen u M. již netouží po opojné lásce, ale 
po trvalém citu, ze kterého se žena už nemusí 
vykupovat smrtí nebo lží (Víno). Román Po
pel, zřetelně se opírající o momenty autorčina 
života (smrt tuberkulózního muže, pobyt v Pa
říži a na Balkáně), uzavírá v tvorbě M. období 
příběhů milostného citu a reformních představ 
o vztahu muže a ženy. Soužití s I. Olbrachtem 
vtisklo jejím dalším prózám konkrétnější po
hled na společnost a na život, který její hrdin
ky - zejména za válečné situace - obklopoval. 
Vedle povídek otištěných v souboru Blesk a ji
né povídky se toto směřování odráží zejména 
v rozsáhlém románovém zpracování autorčina 
pobytu na Balkáně za srbsko-tureckých bojů 
(Srdce nemá stání, Vítězství) a pobytu ve Vídni 
na začátku 1. světové války (Požehnání); 
o konkrétní společenskou situovanost příběhu 
rozšiřovala M. v pozdějších přepracováních 
i své první romány. Po návratu do Prahy M. do
provázela svou práci v dělnickém a komunis
tickém hnutí i činností publicistickou, knižně 
vydanou jen zčásti (Rudé besídky). V prvních 
letech nového státu se projevovala jako zapá
lená bojovnice za ideál budoucího „nového 
člověka“ a spravedlivého společenského řádu, 
budovaného sice pod hesly soudobého komu
nistického hnutí, ale v duchu elementárního 
křesťanského humanismu (stati Revoluční vý
chova, Nový řád - nový člověk). Po vyloučení 
ze stranické činnosti se M. vrátila k románové 
tvorbě: zobrazila cestu ženy emancipující se 
z měšťanského prostředí a osvobozující se 
z ponižujícího manželství (Barva krve), kterou 
dovedla až k dělnickému a komunistickému 
hnutí (Dědictví). Deset kapitol příběhu Evy 
Nigrýnové v románu Deset životů podává ži
votní bilanci M. od šťastného dětství, lásky 
a manželství s básníkem proletářem, přes mi
lostné intermezzo, pobyty v Paříži, ve Vídni 
a na Balkáně, cestu do Moskvy, šťastné soužití 
a konečný rozchod s mužem, věznění, vylouče
ní ze strany, až k pocitu opuštěnosti mírněné
mu jen úzkým kruhem přátel. Otevřenost zpo
vědi a snaha opravdově zvážit všechny životní 
postoje ještě stupňuje básnický protějšek této
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knihy Nový rok. Posmrtně vyšla próza Mariola, 
pásmo beletrizovaných výjevů z dějin českého 
divadla. - Výrazný byl přínos M. do tvorby pro 
mládež. Zprvu navazovala na andersenovskou 
tradici pohádek (vyprávění starého haraburdí 
na půdě nebo věcí v kuchyni), kterou spojova
la s výchovou k sociálnímu porozumění mezi 
chudými a bohatými {Neviditelné království). 
Později - v souvislosti s výchovnou činností 
v komunistické straně - nahradila pohádkové 
bytosti postavami reálného světa, dělníky 
a dětmi; zejména v dramatických scénkách do
šla až k agitaci v duchu hesel třídního boje. - 
Překladatelská činnost M., zaměřená zpočátku 
zejména na oblast divadla, se později oriento
vala na hodnotné prozaické práce antifašistic- 
kých autorů (T. Mann, W. Langhoff).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josefa Vysocká, Jos. Vr- 
bata, J. Slabý R. Nosek; H„ H. M. I PŘÍSPĚVKY in: 
Antologie protifašistických umělců (1936); Besedy 
Času (1900); Besedy lidu (1911-14); Červen (1919); 
Čes. dělník (1940); Čes. svět (1906); sb. Čeští spiso
vatelé vdovám a sirotkům našich vojínů (1916); Čin 
(1931, 1935-36); Dělnické listy (Vídeň); Dělnický 
kalendář českosl. strany soc. demokratické v Ra
kousku; sb. 10 let Osvobozeného divadla 1927-1937 
(1937); ELK (1937); Haló noviny (1935); Hlas náro
da (1902); Kalendář Besed lidu na 1910; Kalendář 
paní a dívek českých na rok 1905-...1910; Kmen 
(1918); sb. Kniha v plamenech (1936); Kohoutek 
(1922-26); Komunistka; Květy (1902,1909-15); Le
ták D-36; Lid. kultura (1936-38); Lid. noviny 
(1912-16, 1935-39); Lípa (1918); Listy pro umění 
a kritiku (1934); Lit. noviny (1929,1937); Lit. rozhle
dy (1928-29); Lumír (1903-06,1912-16); Malý čte
nář (od 1903); Malý hlasatel, pokr. Mladý hlasatel 
(1935-38); Mor. revue (Brno); Nár. obzor 
(1907-08); Nár. osvobození (1932-37; 1932 Věčná 
Mariola); Nár. práce (1939-40); Novina (1908, 
1911); sb. Nůše pohádek 2 (1919); Obzory; sb. Pade
sát let Zdeňka Nejedlého (1928); Panoráma 
(1932-34); Pokroková revue (1912); Právo lidu, i Ve
černík (1911-20,1936-38; 21.3.1920 Nový řád, nový 
člověk); Proletkult (1922, Revoluční výchova); Ran
ní noviny (1935-38); Reflektor (1925-27); Roj; Roz
hlas mladých; Rozpravy Aventina (1929); Rozsévač- 
ka; Rudé květy (1901-03); Rudé právo, i Večerník 
(1920-29, 1936-38); Samostatnost (1912); Sever 
a Východ (1925-27); sb. Sovětské Rusi čeští spisova
telé a umělci komunističtí (1921); Stopa (1910); sb. 
Španělsku (1937); Švanda dudák (1902); Telegraf 
(1936); Tvorba (1928-29, 1936-37); U (1937); sb. 
Věčný Puškin (1937); Vesna (1897); Zlatá Praha 
(1901-15; 1908 R Víno); Zvon (1905-06, 1912-15); 
Ženský obzor (1901, 1909-18); Ženský svět 
(1901-06,1914-16); Žijeme 1932.1 KNIŽNÉ. Belet
rie: Lidské srdce (PP 1903, podp. Helena Nosková);

Bratrství (D 1905, i prem.); Neviditelné království 
(P pro ml., 1906); Křehké květiny (PP 1907); Ženy 
a děti (PP 1908); Právo na štěstí (R 1908, přeprac. 
vyd. 1929); Malé příběhy (1910); První polibky (PP 
1912); Víno (R 1912, přeprac. vyd. 1930); Jarní roz
hovory (PP 1912); Rozkvetlá stráň (P 1913); Popel 
(R 1914, přeprac. vyd. 1928); Srdce nemá stání 
(R 1918, přeprac. vyd. 1928); Vítězství (R 1918,2. d. 
R Srdce nemá stání); Požehnání (R 1920); Blesk, 
Nebylo války (PP 1921); Rudé besídky. 1918-1921 
(FF 1922); Osud zahradník, Velký svátek (DD pro 
ml., 1922); Povídky s dobrým koncem (1923, 1928 
přeprac. vyd. s tit. Blesk a jiné povídky); Kouzelný 
plášť (pohádky, 1923); Tri hvězdy (D pro ml., 1925); 
Blažené údolí (pohádky, 1929, pseud. Josefa Vysoc
ká); Tri a jedna (R 1930); Barva krve (R 1932); 
Dědictví (R1933,2. d. R Barva krve); Pod kaštanem 
(pohádky a vzpomínky, 1934); Nový rok 
(1911-1936) (BB 1936); Deset životů (R1937);-po
smrtně: Mariola (P 1940); Zápisky z nemoci (1985, 
ed. M. Bělohlávek). - Překlady: H. Bahr: Děti 
(1911); C. Tillier: Strýček Benjamin (1912); C. Far- 
rěre: Bitva (1913); V. Hugo: Devadesát tři (1926); 
K. Michaělis: Bibi na cestách (1930); T. Mann: Josef 
a bratří jeho 1,2 (1. Příběhy Jákobovy, b. d., 1934,2. 
Mladý Josef, 1934, s I. Olbrachtem); W. Langhoff: 
Zajatci močálu (1936). - Výbory: Stříbrný racek a ji
né povídky (1951, ed. F. Kautman, J. Táborská); Pil
ná rozsévačka (1952, ed. O. Neumannová); Pohádky 
H. M. (1953, ed. M. Loulová); Lidské srdce (1961, 
ed. Z. Eis). - Souborné vydání: Vybrané spisy H. M. 
(Českosl. spisovatel, 1957-66, 6 sv., ed. Z. Eis). 
I SCÉNICKY. Hra: Přítel (1913). - Překlady: G. F. 
Esmann: Rozmilá rodina (1909, pseud. R. Nosek);
G. J. Wied: Její milost stará paní (1910, £seud. R. No
sek); J. Kosor: Požár vášní (1913) + Žena (1913);
H. Nathansen: Průlom (1913) + Maminka má pravdu 
(1913); F. M. Dostojevskij, J. Copeau, J. Croué: Bra
tři Karamazovi (1922). I KORESPONDENCE: an.: 
Dopis z vězení v Kutné Hoře (V. Boučkové z 1927), 
an.: Dopis Josefu Hakenovi (z 1938), oboje sb. Jeden 
život. Hrst vzpomínek na H. M. (1948); Lub. Vaculík: 
1 proutkem, i žízní (úryvky R. Svobodové z 1908-12, 
M. Majerové b. d., R. Weinerovi z 1928), ZM 1973, 
s. 542; D. Moldanová: Přítelkyně (M. Majerové, 
R. Svobodové a Z. Háskové z 1908-14), sb. Literár
ní archiv 13-15, 1982. I REDIGOVALA časopisy: 
Rudé besídky (1922), Komunistka (1925, s M. Maje
rovou), Rozsévačka (1926-27). I USPOŘÁDALA 
A VYDALA: Zlatý závoj (b. d., 1929, výbor pohá
dek, obs. i dvě vlastní). I

BIBLIOGRAFIE: H. Vojtková: H. M. (Krajská 
knihovna Ústí n. Lab. 1972); an.: H. M. (Okres, kni
hovna Znojmo 1977). I LITERATURA: sb. Jeden 
život. Hrst vzpomínek na H. M. (1948, ed. R. Nasko- 
vá a B. Pašková; mj. studie A. Pražáka a A. M. Píši); 
E. Janásková: H. M. Literární pozůstalost (LA PNP 
1989). I • ref. Lidské srdce: an. (J. Vodák), Čas 3.10. 
1903; MS (M. Sýsová), Srdce 3,1903/04, s. 20; K. Z. 
K. (Klíma), LidN 1.1.1904 •; • ref. Bratrství: K. E.
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(Engelmiiller), Zlatá Praha 22,1904/05, s. 610; J. La- 
decký, Osvěta 1905, s. 1038; an. (J. Vodák), Čas 23.9. 
1905; r. (E V. Krejčí), PL 23. 9. 1905; P. Maternová, 
Ženský svět 1905, s. 260; O. T. (Theer), Lumír 34, 
1905/06, s. 53; ech. (V. Štech), Máj 4,1905/06, s. 46; 
KMČ. (K. M. Čapek), Zvon 6,1905/06, s. 46 •; P. Ma
ternová: ref. Neviditelné království, Ženský svět 
1906, s. 150; • ref. Křehké květiny: Ds. (J. D. Kon
rád), Máj 5,1906/07, s. 470;T. A. (A. Procházka), MR 
1906/07, sv. 19, s. 259; J. R. (A. Bačkovský), Rozhledy 
17,1906/07, s. 425; fs. (F. Sekanina), Zvon 7,1906/07, 
s. 318; an. (J. Vodák), Čas 17. 2.1907 •; • ref. Právo 
na štěstí: m. (A. Macek), Akademie 12, 1907/08, s. 
527; V Kol. (V. Červinka), Zvon 8,1907/08, s. 695; an. 
(J. Vodák), Čas 12. 4. 1908; K. H. Hilar, Nár. obzor 
19. 9. 1908; J. Rowalski (A. Bačkovský), Venkov 
25.12.1908; O. Šimek, Novina 1908, s. 539; F. V. (Vy
koukal), Osvěta 1908, s. 843 •; • ref. Ženy a děti: 
ALAP (A. Procházka), MR 1908/09, sv. 21, s. 471; 
O. Šimek, Novina 2,1908/09, s. 285; R. (V. Červinka), 
Zlatá Praha 26,1908/09, s. 311;Tristan (S. V. Friedl), 
Zvon 9,1908/09, s. 477 •; R. (V. Červinka): ref. Malé 
příběhy, Zlatá Praha 28,1910/11, s. 385; Ant. Veselý: 
ref. Malé příběhy, První polibky, Čes. revue 5, 
1911/12, s. 574; • ref. První polibky: O. Šimek, Novi
na 5,1911/12, s. 634; Z. Hásková, Samostatnost 16.6. 
1912; Z. B. (Broman), Ženský svět 1912, s. 200; an. 
(K. Horký), Stopa 3, 1912/14, s. 116 •; • ref. Víno: 
Ant. Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, s. 633; K. Hikl, 
Přehled 10, 1911/12, s. 806; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1912, s. 707; K. (F. V. Krejčí), PL 1.9.1912; -der. (V. 
Dresler), Venkov 4. 9.1912; an. (J. Vodák), Čas 8. 9. 
1912 •; • ref. Jarní rozhovory: P. Maternová, Ženský 
svět 1912, s. 310; -Ds.(J. D. Konrád), Máj 11,1912/13, 
s. 303; K. H. Hilar, MR 1912/13, sv. 26, s. 275; R. 
(V. Červinka), Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 467; an. 
(I. Olbracht), Dělnické listy 14. 6.1913 -» O umění 
a společnosti (1958) •; • ref. insc. Přítel: an. (B. Be
nešová), Čes. kultura 1,1912/13, s. 375; Dr. P (D. Pa- 
nýrek), Máj 11, 1912/13, s. 290; A. P. (Procházka), 
MR 1912/13, sv. 26, s. 278; J. M. (Máchal), Zvon 13, 
1912/13, s. 347; J. Hilbert, Venkov 27.2.1913; K. (F. V. 
Krejčí), PL 27. 2. 1913; H. Jelínek, Samostatnost 
27. 2.1913 •; • ref. Popel: Z. Hásková, Ženský svět
1914, s. 262; an. (J. Vodák), Čas 6.12.1914; Ant. Ve
selý, Čes. revue 8,1914/15, s. 120; K. Sezima, Lumír
1915, s. 456 •; F. Gótz: ref. Srdce nemá stání, Lípa 2, 
1918/19, s. 300; • ref. Vítězství, Srdce nemá stání: 
-ach-, PL 15. 6.1919; A. Novák, Venkov 30. 9.1919; 
K. Sezima, Lumír 1921, s. 17 •;• ref. Požehnání: J. H. 
(Hora), RP 17. 4.1921; an., Zlatá Praha 1921, s. 244 
•; • ref. Rudé besídky: J. H. (Hora), RP 18. 5.1922; 
M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 28. 5. 1922; 
A. M. Píša, Proletkult 1,1922/23, s. 46 •; • k padesá
tinám: an. (J. Fučík), Kmen 1,1926/27, s. 263 —> Stati 
o literatuře (1951); an., LitN 1,1927, č. 13; an., RP 30. 
10. 1927; drb (J. Borecký), Zvon 28, 1927/28, s. 99; 
an., Rozhledy 12,1927/28, s. 89 •; K. Sezima in Krys
taly a průsvity (1928); • ref. Barva krve: vbk (V. Bě
hounek), Dělnická osvěta 1932, s. 289; Kp. (J. Knap), 

Venkov 8.10.1932; J. St. (J. Staněk), Čes. osvěta 29, 
1932/33, s. 181; Nk. (B. Novák), Čin 4,1932/33, s. 281; 
A. Grund, RA 8,1932/33, s. 55; vz (V. Zelinka), Zvon 
33,1932/33, s. 126 •; • ref. Dědictví: vz (V Zelinka), 
Zvon 33,1932/33, s. 547; J. St. (Staněk), Čes. osvěta 
29,1932/33, s. 342; jh. (J. Hora), Čes. slovo 22.1.1933 
•; • ref. překl. T. Mann: K. P. (Polák), PL 6.1.1935; 
F. K. (Křelina), Venkov 16. 11.1935 •; • ref. Nový 
rok: J. Strnadel, Čin 1937, s. 19; B. V. (Václavek), In
dex 1937, s. 34; amp. (A. M. Píša), PL 5. 2. 1937; 
M. Pujmanová, Tvorba 1937, s. 701; H., Rozhledy 
1937, s. 38 •; • k šedesátinám: ne (A. Novák), LidN 
31.10.1937; G. (F. Gótz), NO 31.10.1937; AMP. (Pí
ša), PL 31.10.1937; J. Seifert, LitN 10,1937/38, č. 2 •; 
• ref. Deset životů: B. V. (Václavek), U 1937, s. 397; 
M. Holas, LitN 10,1937/38, č. 5-6; K. Sezima, Lumír 
64, 1937/38, s. 203; LVA (L. Vokrová-Ambrosová), 
Čin 1938, s. 27; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 7. 1. 
1938; V. Lišková, LidN 6.6.1938 •; • nekrology: vbk 
(V. Běhounek), Dělnická osvěta 1940, s. 92; Benj. J. 
(Jedlička), LidN 18. 2.1940; amp. (A. M. Píša), Nár. 
práce 18. 2.1940; Kp. (J. Knap), Venkov 18. 2.1940; 
J. Kvapil, LidN 22.2.1940; K. Horký, Čes. slovo 25.2. 
1940 •; (m. v.): Ošetřující lékař H. M. vzpomíná, Te
legraf 24.2.1940; • ref. Mariola: K. Sezima, Čteme 2, 
1939/40, s. 284; J. Novotný, KM 1940, s. 373; Dr. M. 
M., LidN 11. 8. 1940; drb (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 154 •; R. Nasková in Jak šel život (1941); 
M. Majerová in H. M.: Deset životů (1946); E. F. Bu
rian: H. M., Umělecký měsíčník 13,1949/50, s. 124: 
M. Majerová, B. Pašková, V. Stejskal in H.M.: Stříbr
ný racek a jiné povídky (1951); H. Helceletová: Por
trét H. M., Panoráma 1951, s. 65; mpk (M. Petříček), 
LitN 2. 12. 1951; R. Nasková: Dopis sestře, LitN
1952, č. 38; O. Neumannovájn H. M.: Pilná rozsévač- 
ka (1952); O. Kryštofek: Živý odkaz H. M., LitN
1953, č. 26; M. Mikulášek, J. Špačková: Pohádky H. 
M., SPFF Brno, ř. lit. vědná 4,1955, č. 2; M. Majero
vá in H. M.: Mariola (1957); D. Holub in H. M.: Víno 
(1957); M. Loulová in H. M.: Pod kaštanem (1957); 
Z. Eis in H. M.: Vybrané spisy 1,3,4,5,6 (1957-62); 
-jb- (J. Brabec): H. M., LitN 1960, č. 27; V. Karfíková: 
Počátky naší socialistické literatury pro děti, ČLit 
1962, s. 25; A. M. Píša in H. M.: Popel (1966); • 95. 
výr. narození: -m- (R. Matys), Českosl. rozhlas 1972, 
č. 45; B. Pašková, RP 1.11.1972; R. (J. Rybák), Lit. 
měsíčník 1972, č. 1 •; L. Lantová in H. M.: Mariola 
(1977); • 100. výr. narození: J. Nejedlá, Lit. měsíčník 
1977, č, 8; -jr- (J. Rodí), Krkonoše 1977, s. 26; Lub. 
Vaculík, ZM 1977, s. 528; vl. (Š.Vlašín), Tvorba 1977, 
č. 44; D. Moldanová, Čes. jazyk a literatura 28, 
1977/78, s. 85 •; N. Sieglová, Dětský svět v tvorbě H. 
M., Lit. měsíčník 1977, č. 8; E. Hejl, B. Hejlová in Tři 
životy (1981); P. Marek: Moravská epizoda H. M., 
Rovnost 5. 3. 1983; J. Nejedlá: Vroucnější nežli 
vroucnost, Lit. měsíčník 1985, č. 3; M. Bělohlávek in 
H. M.: Zápisky z nemoci (1985); L.Tomek in Za slo
va tiše nahlédni (1989, s. 125); Š. Vlašín: Prozaička 
ženských osudů, Naše pravda 1995, č. 8.
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Mališ

Oskar Mališ

* 21.4.1900 Uherské Hradiště
† 1.5.1965 Praha

Autor venkovských románů zachycujících a propa
gujících zemědělské reformy v meziválečném obdo
bí a v době socialistické kolektivizace.

Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1919) stu
doval Vysokou školu zemědělsko-lesnickou 
v Brně, od 1921 v Praze (1924 ing.). 1925-34 
působil v zemědělské výzkumné stanici ve Vel
ké Baktě a v Mukaěevu na Podkarpatské Rusi. 
1935 (doktorát technických věd) se stal pra
covníkem Výzkumného ústavu lukařsko-past- 
vinářského v Praze, od 1937 pracoval na min. 
zemědělství. 1944-45 byl internován na Pan
kráci, poté v Gollnovu na Štětínsku a v Ham
burku. Po návratu na ministerstvo vedl odbor 
výzkumu, zemědělského školství, plánování 
a propagace. Od 1951 působil v Českosl. aka
demii zemědělských věd (ČSAZV); 1954 byl 
jedním ze zakladatelů Výzkumného ústavu 
(zemědělsko-lesnických) meliorací, kde se stal 
zástupcem ředitele pro vědecký výzkum; 1960 
odešel do důchodu. Jako výzkumný pracovník 
cestoval mj. do USA, Kanady, Anglie, Švýcar
ska a několikrát do SSSR.

M. prozaik se soustředil na dobové (přede
vším industrializační) proměny venkovského 
života, přičemž bezprostředně vycházel ze 
své zemědělské odbornosti a zaměřoval se na 
širší čtenářské vrstvy. V prvotině Kotelny 
vrch zachytil konflikt tradičních hodnot sel- 
ství s expanzí nedalekého průmyslového 
města ve 20. letech. Nositelem reforem se 
v dalších románech stala postava agronoma, 
obětavého idealisty bojujícího s předsudky 
a přesvědčujícího vesnický kolektiv o nových 
metodách hospodaření při přetváření vsi na 
Českomoravské vrchovině (Jen země) a zú- 
rodňování podkarpatské pusty (Lidé na Al- 
foldu). V románech Sedm tučných let a Slun
ce už vyšlo se M. pokusil o typ socialistické 
vesnické prózy propagující družstevnictví, 
resp. směry a směrnice poúnorové zeměděl
ské politiky; všednímu životu zemědělských 
družstev na počátku 60. let později věnoval 
knihu Ze zápisníku Martina Karáska. Zážit
ků z období okupace využil v souboru vlaste
necky i dokumentárně laděných povídek 
z odboje a z vězeňského prostředí (Válka 
a láska).

ŠIFRY: M, M., O. M. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda 
(1957); Hospodář JZD (od 1959); Květy; Lesnická 
práce; Lid. kultura (1949); Mladá vesnice; Naše vlast 
(1956); sb. O zvyšování úrodnosti půdy (1960); 
Osvětová beseda; Praha-Moskva; Přítel SSSR; Soci
alistické zemědělství; Učitelské noviny; Věstník 
ČSAZV, pokr. Sborník ČSAZV (od 1954); Za soci
alistické zemědělství (od 1950); Zemědělec; Zeměd. 
noviny; Zeměd; pokrok; a jiné odborné zeměd. časo
pisy. I KNIŽNĚ. Beletrie: Kotelný vrch (R 1943); Jen 
země (R 1944); Sedm tučných let (R 1946); Válka 
a láska (PP 1946); Lidé na Alfóldu (R 1948); Slunce 
už vyšlo (R 1949);- posmrtně: Ze zápisníku Martina 
Karáska (P 1966). - Ostatní práce: Význam pěstová
ní kukuřice v hospodářském plánu ČSR (1934, 
s E. Kunzem); Poučení z Kanady (1946); Poučení 
z Dánska (1947); Poučení z Jugoslávie (1947); Po
učení ze Švýcarska (1948); Bratranci Veverkové, 
vynálezci moderního pluhu (1952); Zemědělské 
stroje dříve a nyní (1952, s E. S. Hokešem); Zvelebo
vání luk a pastvin (1960, s B. Koníčkem); Zúrodňo- 
vání písčitých půd (1964, s V. Malým) a další odbor
né zeměd. práce (s jinými). I REDIGOVAL časopis: 
Zeměd. pokrok (1946-47); sborníky: 3. celostátní 
pícninářský kurs na Valašsku a Ostravsku... (1937, 
s A. Klečkou a E. Kunzem), Vědecké práce Výzkum
ného ústavu zemědělsko-lesnických meliorací 
ČSAZV v Praze 1, 2 (1957, 1960), Vědecké práce 
Výzkumného ústavu meliorací ČSAZV v Praze 
(1959).!

LITERATURA: • ref. Kotelný vrch: J. Spirhanzl- 
-Duriš, Venkov 14. 11. 1943; J. M. (Machoň), LidN 
21.2.1944 •; • ref. Jen země: K. P. (Polák), Nár. prá
ce 25. 4.1944; J. Machoň, LidN 22. 5. 1944 •; I. Ol- 
bracht in O. M.: Sedm tučných let (1946); • ref. Se
dm tučných let: F. Buriánek, Zeměd. noviny 16. 6. 
1946; Z. Ko. (Koňák), NO 19.6.1946; J. Kl., RP 28.6. 
1946; K, Svob. slovo 9.7.1946; F. Jakubův, LD 10.7. 
1946; jm (J. Machoň), Svob. noviny 3.9.1946 •; • ref. 
Válka a láska: zdk (Z. Koňák), NO 27. 2. 1947; 
K. Růžička, KM 1947, s. 194; jm (J. Machoň), Svob. 
noviny 29.4.1947; Brk. (F. Buriánek), Zeměd. novi
ny 16.6.1947; Kl, Lid. kultura 1947, č. 6 •; • ref. Lidé 
na Alfóldu: J. Machoň, List Sdružení mor. spisovate
lů 2,1947/48, s. 265; Brk. (F. Buriánek), Zeměd. no
viny 16. 6. 1948 •; • ref. Slunce už vyšlo: O. Mališ, 
Lid. kultura 1949, č. 4 (autoref.); Brk (F. Buriánek), 
Zeměd. noviny 9.10.1949 •; J. Tauber in O. M.: Ze 
zápisníku Martina Karáska (1966).

mrz, Im

Malogranatum

Kolem poloviny 14. století

Latinský mystický spis.
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Maloch

M. (Granátové jablko) je rozsáhlé pojednání 
o cestě k duchovní dokonalosti. Vzniklo v cis
terciáckém klášteře na Zbraslavi, ale jeho au
tor zůstal skryt v anonymitě; je možné - není to 
však prokázáno že jím byl opat Petr Žitav- 
ský, který měl hlavní podíl na napsání Kroniky 
zbraslavské a zanechal po sobě řadu dalších 
latinských děl. Název spisu má původ v Písni 
písní (8, 2): šťáva a jádra granátových jablek, 
o nichž se v ní mluví, symbolizují obnovovanou 
a rozmnožovanou sílu sv. Ducha, který pro
mlouvá k člověku prostřednictvím děl latin
ských spisovatelů. Jak ukazuje 150 dosud zjiš
těných latinských rukopisů, patřilo M. ve 14. 
a zejména v 15. století k nejčtenějším dílům 
souvěké náboženské literatury.

Autor M. kompiloval citáty ze starších spisů, 
především patristických (mezi více než sedm
desáti autory, které cituje, se nejčastěji objevu
je Řehoř Veliký, sv. Augustin a Bernard z Clair- 
vaux). Citáty z děl latinských církevních 
spisovatelů, která v jeho očích - tj. v očích stře
dověkého učence - obsahovala základy boží 
pravdy inspirované sv. Duchem, mu sloužily ja
ko stavební prvky myšlenkově i formálně jed
notného díla. Cesta k duchovní dokonalosti 
má podle M. tři stupně: prvním z nich je po
kora před Bohem, druhým zdokonalování 
v ctnosti, třetím kontemplace Boha. K jejímu 
postupnému objasnění slouží dialog: otázky 
adepta duchovní dokonalosti a odpovědi jeho 
duchovního otce. Církevní spisovatelé, jichž se 
autor M. dovolává, kompilační metoda, kterou 
zdůrazňuje, a anonymita, do níž se halí, legiti
mují dílo jako plod božského působení, nikoli 
pouhé lidské píle. Iři stupně cesty k Bohu, jež 
M. popisuje, byly od druhé poloviny 13. století 
zásluhou spisů sv. Bonaventury obecně zná
mým vzorcem zbožného života. Forma dialo
gu, jehož otázky i odpovědi dodržují pevný, 
přesně uspořádaný myšlenkový postup, má pů
vod v literární tradici, která navazovala na 
patristiku a kvetla v klášterním prostředí; je 
protějškem školské disputace, jež se dobírala 
poznání tak, že formulovala tezi, pak argumen
ty proti ní a konečně její potvrzení. Volba dia
logu je dána pedagogickým záměrem, ale záro
veň je výrazem přesvědčení, že poznání 
i předávání pravdy přesahuje možnosti jednot
livce: že se ho lze dobrat a že je lze sdělit jen 
společným úsilím rozmlouvajících partnerů. 
M. svým vlivem daleko přesáhlo jak rámec 
kláštera, v němž vzniklo, tak hranice Čech. Sta

lo se duchovní příručkou církevních prelátů 
i vzdělaných laiků a proniklo tak do národních 
literatur (do české literatury prostřednictvím 
Řečí besedních Tomáše Štítného, který ho 
v nich užil jako jedné ze svých předloh, do ně
mecké a nizozemské literatury překlady). 
Svou orientací na osobní, niternou zbožnost 
M. souvisí se staršími i soudobými snahami 
o obnovu řádového života; díky jí však bylo 
blízké také pozdějším reformním proudům, 
domácím i cizím: v Čechách ovlivnilo Matěje 
z Janova, který z něho přejal teorii tří stupňů 
křesťanské dokonalosti, v cizině nizozemské 
náboženské hnutí označované jako Devotio 
moderna.

BIBLIOGRAFIE: L. Hain in Repertorium biblio- 
graphicum in quo libri omneš ab arte typographica 
inventa usque ad annum 1500 1/2, č. 7449-7451 (Pa- 
říž-Stuttgart 1827, soupis prvotisků); M. Gerwing in 
M. oder der dreifache Weg zur Vollkommenheit. 
Ein Beitrag zur Spiritualitát des Spátmittelalters 
(Mnichov 1986, soupis rukopisů). I LITERATU
RA: M. Gerwing: M. oder der dreifache Weg zur 
Vollkommenheit. Ein Beitrag zur Spiritualitát des 
Spátmittelalters (Mnichov 1986). I V. Kallab: M. 
a jeho původce, Věstník KČSN, tř. filoz.-hist.-jazy- 
kozpytná 1911, č.4; J.Ifíška: „Nová literatura“ doby 
Karlovy a Václavovy, Sborník historický 10, 1962, 
s. 33; E. Winter in Frůhhumanismus. Seine Entwick- 
lung in Bóhmen und deren europáische Bedeutung 
fur die Kirchenreformbestrebungen im 14. Jahrhun- 
dert (Berlín 1964); J. Schreiber: Devotio moderna in 
Bóhmen, Bohemia (Mnichov) 1965, s. 93; I. Hlavá
ček: Bohemikale Literatur in den mittelalterlichen 
Bibliotheken des Auslandes, Historica 13, 1966, 
s. 113; F. Machilek: Die Frómmigkeit und die Krise 
des 14. und 15. Jahrhunderts, Mediaevalia Bohemica 
3,1970, s. 208; B. D. Haage: Zur Úberlieferung des 
Malogranatum, Zeitschrift fůr deutsches Altertum 
und deutsche Literatur (Wiesbaden) 1979, s. 407.

//

Antonín Vánkomil Maloch
* 30. 8.1823 Praha
† 3. 4.1880 Praha

Historik a vlastivědný pracovník, pořadatel vlastenec
kého zpěvníku, skladatel hudebních textů a nápěvů.

Užíval vlasteneckého jména Vánkomil, okrajo
vě i Zephyrin, Zefirín. - Po studiích na novo
městském gymnáziu (od 1834) a tzv. filozofii
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v Praze absolvoval práva. 1849 byl výpomoc
ným učitelem na staroměstském gymnáziu, 
1849-51 suploval na gymnáziu v Jindř. Hradci. 
Od 1851 až do své smrti byl profesorem děje
pisu a zeměpisu na gymnáziu v Jičíně. Zároveň 
působil jako všestranný kulturní pracovník, 
byl konzervátorem jičínského kraje, spravoval 
místní knihovnu, vedl (1869-70) pěvecký sou
bor Lubor, zabýval se historickým, archeolo
gickým, topografickým a uměleckohistoric- 
kým výzkumem Čech, zvi. Jičínska. Své práce 
publikoval v řadě časopisů a ve výročních 
zprávách jičínského gymnázia, několika studi
emi přispěl do Riegrova naučného slovníku 
a do sedmidílného spisu F. A. Hebera Bóh- 
mens Burgen, Festen und Bergschlósser. Pole
mickou brožurou M. Búdingers osterr. Ge- 
schichte bezúgl. Bbhmens se zapojil do diskuse 
o pravosti RKZ, a to na straně jejích zastánců.

V mládí se M. pokoušel o spisování dramat 
(rkp. Zdeněk ze Zásmuk, Buřičství v Prahovi- 
cích). S jičínským kaplanem a hudebníkem 
J. Tobiáškem (1811—68) vydal sbírku České 
zpěvy, obsahující lidové, pololidové a soudobé 
společenské písně české (s texty předních bás
níků, např. F. L. Čelakovského, K. J. Erbena, 
V. Hanky, J. K. Chmelenského, J. V Kamarýta,
J. J. Marka, V. J. Picka, F. Šírá, K. S. Šnajdra, F. J. 
Vacka Kamenického aj.) a několik jinoslovan- 
ských. Kromě sběru a záznamu písní se na 
zpěvníku podílel též vlastními texty a nápěvy. 
Dílo vyšlo vstříc dobovému zájmu o společen
ský zpěv a řadou prvních záznamů lidových 
písní se stalo důležitým pramenem pro soudo
bou hudební folkloristiku (1862 využito např.
K. J. Erbenem). Řadu odborných studií věno
val historii a kulturním památkám Čech (např. 
Slovo o předhistorických náspech v Čechách, 
O založení hradu Přimdy r. 1121 a O rodu rytí
řů Košíků z Lomnice v Programm des k. k. 
Gymnasium zu Jičín), uznání získal za práci 
Wo ist Karl der Grosse geboren?, kterou se zú
častnil soutěže belgické akademie věd. Prací 
Nesnáze českého hor opisu (1854, Programm 
des k. k. Gymnasium zu Jičín) přispěl k vytvo
ření odborného orografického názvosloví. 
V rukopise zůstaly populárně pojaté Dějiny 
národu českého a především obsáhlá nedo
končená monografie Dějiny města Jičína.
ŠIFRA: A. V. M. ■ PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen 
der k. bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften vom 
Jahre 1871-72 (1872 studie Wo ist Karl der Grosse 
geboren?); Beseda (1864-66); F. A. Heber: Bóhmens 

Burgen, Festen und Bergschlósser 3-7 (1844-49); 
Lumír (1858); Obrazy života (1861); Pražské noviny 
(1859); Programm des k. k. Gymnasium zu Jičín 
(1854-58, hist. studie); Světozor. I KNIŽNĚ. Od
borné práce: M. Búdingers osterr. Geschichte be
zúgl. Bóhmens (1859); - posmrtně: Nesnáze českého 
horopisu (1940, ed. B. Horák, I. Honí). I KORE
SPONDENCE: Č. Zíbrt: Dopis A. V. M. Šemberovi
r. 1854 o dialektu jičínském, CL 13,1903/04, s. 419.1 
USPOŘÁDAL Á VYDAL: České zpěvy (zpěvník, 
1856, s J. Tobiáškem). I

LITERATURA: • ref. České zpěvy: D. (E Dou- 
cha), Pražské noviny 5. 3.1856; an., Pražské noviny 
17. 10. 1856 •; Z. (K. V. Zap): ref. studie Slovo 
o předhistorických náspech v Cechách, Památky ar
cheologické a místopisné 1856, d. 2, s. 94; • ref. stu
die O založení hradu Přimdy r. 1121: Z. (K. V. Zap), 
Památky archeologické a místopisné 1856, d. 2,
s. 144;H. J. (Jireček), Slovenské noviny (Vídeň), prii. 
Světozor 19. 9. 1857 •; an.: Jak známo... (okolnosti 
vzniku práce Wo ist Karl...), Pražské noviny 23. 5. 
1857; J. J. (Jireček): ref. studie O rodu rytířů Košíků 
z Lomnice, Slovenské noviny (Vídeň), příl. Světozor 
26. 9. 1857; • okolnosti brožury M. Búdingers...: 
(an.:) Poutník od Otavy 1859, s. 237; Pražské noviny 
29. 3. 1859; Mor. noviny 8. 4. 1859; Pražské noviny 
4. 5.1859 •; • nekrology: (an.:) NL 6.4.1880; Osvě
ta 1880, s. 523 •; R. Smetana, B. Václavek in Český 
národní zpěvník. Písně české společnosti 19. století 
(1940, s. 29); J. Markl: Realismus české lidové písně 
(kandidátská disertace, UK Praha 1953); L. Vojtíš
ková: 100 let zpěvníku J. Tobiáška a A. V. M., ČL 
1958, s. 47; J. Plch in Souhvězdí domova. O životě 
a díle básníků a spisovatelů Českého ráje (1960, 
s. 133).

Ik

Malý čtenář

1882-1941

Ilustrovaný beletristický, zábavný i naučný časopis 
pro mládež, zprvu pro mladší, později pro starší škol
ní věk.

Podtitul: 1882-1882/83 (roč. 1-2) Školské mlá
deži českoslovanské pro poučení a zábavu; 
1883/84-1891/92 (roč. 3-11) Časopis pro českou mlá
dež; 1892/93—1928/29 (roč. 12^18) Kniha české mlá
deže (1896/97, roč. 16, v záhlaví jednotlivých čísel 
ještě podtitul Nejlacinější obrázkový časopis pro 
českou mládež); 1929/30 (roč. 49) Kniha českoslo
venské mládeže; 1930/31 (roč. 50) Kniha české mlá
deže; 1931/32-1937/38 (roč. 51-57) Kniha českoslo
venské mládeže; 1938/39-1939/40 (roč. 58-59) Kniha 
české mládeže (1939/40, roč. 59, kromě tohoto podti
tulu na tit. listě uveden na záhlaví č. 1 a č. 20 podtitul
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Obrázkový týdeník a na záhlaví č. 2-19 a č. 21—40 
podtitul Obrázkový týdeník české mládeže); 1940/41 
(roč. 60, pro předčasné zastavení bez tit. listu) na 
obálkách jednotlivých čísel První obrázkový týdeník 
české mládeže. - Redaktoři: 1882-1882/83 (roč. 1-2)
J. Zelený, K. Vognar, G. Smetana; 1883/84 (roč. 3)
K. Vognar, G. Smetana; 1884/85 (roč. 4) J. Zelený, 
G. Smetana, K. Vognar (tento do 14.2.1885, č. 1-5); 
1885/86-1890/91 (roč. 5-10) G. Smetana, J. Zelený, 
přitom 1888/89-1935/36 (roč. 8-55) odp. red. J. R. Vi
límek, v roč. 8-12 uváděný jako Josef Vilímek; 
1891/92-1906/07 (roč. 11-16) G. Smetana, J. Zelený,
F. S. Procházka; 1907/08-1921/22 (roč. 27-41 do č. 5)
G. Smetana, E S. Procházka; 1921/22-1924/25 (roč. 41 
od č. 6 - roč. 44) F. S. Procházka; 1925/26-1930/31 
(roč. 45-50) F. S. Procházka, A. Jenne; 
1931/32-1937/38 (roč. 51-57) B. Schweigstill, E S. 
Procházka; 1938/39 (roč. 58) na tit. listě B. Schweig
still, E S. Procházka, v tiráži jednotlivých čísel: č. 1 
E. Maška, F. S. Procházka, č. 2-3 pouze odp. red. J. R. 
Vilímek, č. 4-11 B. Schweigstill, F. S. Procházka, 
č. 12-15 pouze odp. red. B. Schweigstill, č. 16-20 odp. 
red. J. Sainer, red. kruh F. Jirásek, F. Maixner, 
B. Schweigstill; 1939/40 (roč. 59) do č. 13 B. Mencák, 
od č. 14 R. Voříšek; 1940/41 (roč. 60) do č. 10 R. Voří
šek, č. 11-38 E Hrubím - Nakladatel: 1882-1886/87 
(roč. 1-6) redaktoři vlastním nákl., z toho 
1882-1884/85 (roč. 1^1) Pardubice, 1885/86-1886/87 
(roč.5-6) Kolín; 1887/88-1888/89 (roč. 7-8) do č. 8 J. 
R. Vilímek (st.); 1888/89-1939/40 (roč. 8 od č. 9 - roč. 
59) J.R. Vilímek (ml.); 1940/41 (roč. 60) J.R. Vilímek, 
komanditní společnost v Praze. - Periodicita: 1882 
(roč. 1) měsíčník, leden-červen 6 čísel; 1882/83 (roč. 
2) měsíčník, září-červenec 11 čísel; 1883/84-1887/88 
(roč. 3-7) měsíčník, říjen-červenec 10 čísel; 
1888/89-1938/39 (roč. 8-58) čtrnáctideník, září-čer- 
ven 20 čísel; 1939/40 (roč. 59) týdeník, září-červen 40 
čísel; 1940/41 (roč. 60) týdeník, září-květen 38 čísel, 
pak okupačními úřady zastaven. - Přílohy: 
1888/89-1932/33 (roč. 8-52) celostránková, zpravidla 
barevná ilustrace k ročníku, 1931/32-1932/33 
a 1935/36 (roč. 51-52 a 55) ke každému číslu s přivá
zanou paspartou k nalepení; 1892/93 (roč. 12) k č. 19 
dvoustrana omalovánek; 1928/29-1937/38 (roč. 
48-57) románová příloha k vydání označenému 
A: ročně 4-6 titulů našich i cizích autorů.

M. č. patřil k nejrozšířenějším a v několika ge
neracích čtenářsky nejúspěšnějším dětským 
časopisům. Jeho zakladatelé, učitelé v Podě
bradech, jím chtěli rozhojnit tehdy velmi nepo
četnou četbu školních dětí, povznést ji k vyšší 
umělecké, myšlenkové a jazykové úrovni 
a prostřednictvím přitažlivě psaných naučných 
textů rozšiřovat vědomosti mladých čtenářů. 
Na počátku měl časopis omezený rozsah, chu
dá byla i grafická úprava, chyběl výtvarný do
provod. Na skromné podobě M. č. se podílel 

úzký okruh spolupracovníků, částečně vyvola
ný i vzdáleností redakce od kulturního centra 
a později i dislokací redaktorů na různá půso
biště. Obrat nastal 1887, kdy počínaje 7. roč. se 
vydavatelem stalo nakladatelství J. R. Vilímka 
a do tvorby časopisu se zapojili zkušení redak
toři, nejprve anonymně J. Klecanda a od 1891 
F. S. Procházka, který zůstal ve vedení M. č. až 
do své smrti. S přechodem 8. roč. (1888) na bo
hatě graficky a ilustračně vypravený (a vynalé
zavě propagovaný) čtrnáctideník se podstatně 
rozšířil okruh přispěvatelů. I v této době si 
však M. č. uchoval výchozí podobu své sloves
né části, kdy verše a povídky doprovázela slož
ka naučná, zejména přírodovědná a kulturně- 
umělecká a kdy časopis uzavírala stránka 
věnovaná veršovaným hádankám, rébusům aj. 
(zprvu s titulem Rozmanitosti, později - až do 
prvních let nového století - s názvem Oříšky}. 
Tato závěrečná část se na přelomu století 
zpestřila, zvláště o malé obrazové seriály, 
o dětské vtipy, legrační chytačky, jež na děti na
stražili dospělí (Z dědečkových žertíku}, o vý
roky významných osobností (Zlatá zrnka) 
a o drobné psané, kreslené, fotografické a po
sléze i rukodílné práce žáků (Dílna). Později 
přibyly i návody, jak zhotovit různé předměty 
(Práce a hra, Z umělecké dílny}. Od roč. 26 
(1906/07) vycházela rubrika Kronika obsahují
cí informace o zajímavostech z cizích zemí a ze 
světa vědy, od 30. let s titulem Panoráma (též 
jako doprovod k fotografiím ze světa) a pak 
s titulem Rozmanitosti, která se střídala s ob
dobnou rubrikou Ze všech koutů světa. V me
ziválečném období se objevily i různé další, 
většinou přechodné rubriky reagující zpravi
dla na novinky technického i kulturního vývo
je: radiová, sportovní, skautská, filmová, foto
grafická, letecká, filatelistická, modelářská, 
esperantistická, akvaristická, výletní, loutkář- 
ská, kouzelnická a o správném chování.

Začátky M. č. nebyly lehké. Scházely texty 
bez otevřeně vyslovované didaxe a kladoucí si 
vyšší umělecké cíle, takže vedle pohádek, po
věstí, překladů bajek, ukázek z děl klasických 
autorů a několika příspěvků A. Heyduka a K. 
V. Raise převažovaly v prvních ročnících nená
ročné veršíky a kratší prózy s moralistní ten
dencí, hlavně od autorů z řad učitelů. To se 
změnilo s přechodem časopisu do nakladatel
ství J. R. Vilímka a zejména s autorskou i kva
litativní konsolidací české dětské literatury na 
přelomu století. Tehdy se v M. č. prosadil rea-
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lištičky proud, jak se projevoval v díle M. Ge- 
bauerové, V. Beneše, P. Suly, H. Sedláčka. Ob
jevily se i rozsáhlejší historické povídky (E He- 
rites, A. Jirásek), dobrodružná a cestopisná 
próza (J. Kořenský). V prvních ročnících M. č. 
verše tiskli A. Černý (i pseud. Jan Rokyta a J. 
M. Rubín), F. Doucha, I. Geisslová, A. Heyduk, 
E Hyšman, R. Jesenská, K. Jiránek, B. Klimšo- 
vá, A. Kosina, S. A. Košťál, J. Kozel, E V. Krch, 
J. Nečas, K. V. Rais, J. Soukal, L. Strahl, B. Stud- 
ničková, L. Unger, E Zákrejs a J. Zaříčanský. 
Od 7. roč. k nim přibyli K. Babánek, V. Beneš,
R. Čechová, B. Čermák (i pseud. Miloslav Čer
venka), P. Dejmek (i pseud. Pavel Petr), D. Du- 
dáček, X. Dvořák, J. Flekáček, L. Grossmanno- 
vá Brodská, J. Hošek (i podp. J. Hošek 
Přibyslavský), M. Jakerlová (pseud. Pavla Pro
cházková), J. Janoušek, B. Jedlička Brodský,
J. Kalus, B. Kaminský, A. Klášterský (i šifra
A. K.), J. Kožíšek, E. Krásnohorská, C. Kredba,
K. V. Kuttan, J. Kvapil, E. Lešehrad (i pseud. 
Emanuel Lešetický a J. P. Lešetický), H. Ma
rek, K. Mašek (i pseud. Fa Presto), L. Mašino
vá, P. Maternová, T. Mellanová, J. Milota 
(i pseud. J. M. Orebský), A. E. Mužík, A. Nečá- 
sek, G. R. Opočenský (i podp. Gero, G. R. O.),
B. Patera, H. Pilbauerová, V. Pittnerová, F. S. 
Procházka (i pseud. Jan Roch, šifra Fr. S. P), 
H. Sedláček, K. Semerádová, P. Skřivan 
(i podp. J. John), J. V. Sládek, P. Sula, F. X. Svo
boda, M. Syrová, A. B. Šťastný, J. Toucová- 
Mettlerová, A. Trýb, V. i V. S. Unzeitig, Viola 
z Prácheňska, J. Vonka, J. Vrchlický, J. Vřesnic- 
ký, L. N. Zvěřina, J. Žemla a ojediněle i další. 
Prózu v prvních ročnících M. č. tiskli: E J. 
Andrlík, L. Benýšek, K. Čermák, J. K. Hraše, 
E Hrnčíř (i pseud. Julius Verner), F. Hyšman, 
B. Klimšová, F. V. Kodym, J. Kořenský, V. Lu- 
žická, F. Moc, S. Podlipská, S. Řehák (ijpseud.
S. Ř. Kamenický), A. Svoboda, V. Špaček 
(i pseud. Václav Podhradský), K. Tamele, B. L. 
Tyšler (i pseud. Teofil Cikart), J. Vítek, F. Zá
krejs. Většina z nich přispívala i v dalších le
tech, kdy k nim přibyli: V. Beneš, R. Čechová, 
A. Černý, A. Daněk, P. Dejmek (i podp. Pavel 
Dejmek a Pavel Petr), A. Dostál, J. V. z Finber- 
ka, J. Flekáček, F. Flos, M. Gebauerová, L. 
Grossmannová Brodská, F. Herites, I. Herr- 
mann, A. Heyduk, K. Hloucha, J. F. Hruška, 
A. R. Husová, E. Jelínek, F. V. Jeřábek, V. K. Je
řábek, A. Jirásek, K. Kálal, J. Košťál, M. Kozák, 
J. Kožíšek, E. Krásnohorská, B. Kvapilová, 
F. Mačenka, J. Malý, J. Milota (i podp. J. M.

Orebský), A. Mrštík, V. Mrštík, A. Nečásek,
J. Opolský, E. Peck (Pek), J. Petrtyl, G. Pfeifro- 
vá, V. Pittnerová, A. Pochop, T. Polabská, 
Č. Pozdník, E S. Procházka (i pseud. František 
Faustin a Jaroslav Houdek), K. V. Rais, J. V. Ro- 
sůlek, V. Řezníček, H. Sedláček, J. Soukal, 
P. Sula, F. X. Svoboda, R. Svobodová, A. B. 
Šťastný^ L. Tesařová, V. Tille (i pseud. Václav 
Říha), Č. Tonder, B. Tožička, A. Trýb, M. Václa
vek, J. J. Váňa (i pseud. Jaroslav Mcelský), 
B. Vendyš, K. Vika, Q. M. Vyskočil, A. Wenig, 
Z. Winter, J. Zahradníková, K. J. Zákoucký 
(i pseud. Marie Bouchalová a Karel Heřma- 
nický), A. Ziegloserová, K. Žádník, J. Žemla, 
A. Žipek, F. C. Župka a ojediněle i další. Nauč
né články psali pro M. č. zprvu J. Dolenský,
K. Eichner, J. Kopřiva, J. Kořenský, G. J. Lašek, 
V. Petrů, S. Řehák (i pseud. Stanislav Kamenic
ký), J. K. Skrbek, K. Tamele, B. L. Tyšler, po
zději jejich řadu rozhojnili B. Bauše, K. Bufko- 
vá-Wanklová, A. Cmíral, J. A. Cupal, F. J. 
Čečetka, K. Čermák, J. Doležal, P. Durdík, 
F. Flos, M. Gebauerová, L. Grossmannová 
Brodská, F. X. Harlas, L. Hejtmánek, E Hrnčíř, 
J. Hroník, F. Hyšman, V. Jedlička, K. Kálal, 
V. Kálal, E V. Kodym, J. Kosina, J. K. Kunstov- 
ný, F. Mačenka, K. B. Mádl, E. Musil Daňkov- 
ský (i podp. E. M. Daňkovský), D. Panýrek 
(i pseud. Jaroslav Květ), J. Pavel, F. S. Procház
ka, K. V. Rais, A. Rezek, H. Sedláček, A. B. 
Svojsík, K. V. Tuček, J. J. Váňa (i pseud. Jaroslav 
Mcelský), B. Vendyš, J. Veselý, K. J. Zákoucký,
A. Zavadil ad. Po 1. světové válce se M. č. po
hotově přizpůsobil dobovým představám 
o dětské četbě i změněné mentalitě čtenářů 
a publikoval již převážně dobrodružnou prózu 
(též s legionářskou tematikou), cestopisy, po
vídky a humorné reportáže ze života současné 
mládeže (Ferda Ferdásek vysílá rozhlásek od
B. Schweigstilla), většinou v mnohadílném po
kračování, i fundované umělecko-naučné texty 
z různých oborů. Vyhlašoval též zajímavé sou
těže, které předpokládaly již určitou vyspělost 
účastníků (podle portrétů a medailonků po
znat významné osobnosti uměleckého, veřej
ného a sportovního života, určit stavební pa
mátky podle leteckých fotografií, soutěž 
o nejlepší znalost rodného kraje aj.). Od 30. let 
byla silně oslabena beletrie (zejména povídka) 
a zcela zmizely verše (objevily se až v posled
ních ročnících okolo Mnichova a okupace 
v podobě přetisků starších básní S. Čecha, 
V. Dýka a O. Fischera). Také umělecká výcho-
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va, kterou M. č. pěstoval od svých prvních roč
níků, se stávala náročnější (medailony českých 
i cizích klasiků i autorů literatury pro mládež, 
naučné články o B. Smetanovi, A. Dvořákovi,
J. Kociánovi a Českém kvartetu), informace 
o výtvarném umění (M. Aleš, J. Mánes, K. Škré- 
ta, J. V. Myslbek s reprodukcemi jejich děl) vy
vrcholila v posledním ročníku seriálem Petr se 
dívá na obrazy. Co do charakteru příspěvků se 
tak zaměření časopisu v průběhu let přesunulo 
od čtenářů mladšího školního věku na starší 
mládež a především na chlapce. V poválečném 
M. č. otiskli básně K. Babánek, B. Bauše, 
M. Calma, R. Čechová, A. Černý, X. Dvořák,
A. Heyduk, F. Homolka (i pseud. Plzeňský 
a podp. Svatopluk Homolka), J. Hošek (i podp. 
J. Hošek Přibyslavský), J. Janoušek, A. Jenne 
(i pseud. Klára Legerová), J. Kalus, A. Klášter
ský, B. Klimšová, E. Krásnohorská, V. Krofta 
(i pseud. Oldřich Urban), E. Lešehrad, J. Milo
ta (i pseud. J. M. Orebský), J. Ch. Novotný 
(Kuzma), G. R. Opočenský (i pseud. Gero), 
F. S. Procházka, H. Sedláček, P. Skřivan (i podp. 
J. John), J. Spilka, A. Ziegloserová ad., v po
sledních ročnících pak ještě sporadicky J. Hais 
Týnecký, L. Mašinová, F. Šálek a J. Vopařil. 
Prózu tiskli J. Š. Baar, K. Babánek, F. Bayer,
J. Bednář, B. Beneš Buchlovan, L. Benýšek, 
V. Cinybulk, S. Cyliak, F. J. Čečetka, A. Daněk,
K. Dewetter, A. Dostál, J. Drbohlav, K. Engel- 
miiller, E. Fiker, F. Flos, M. Gebauerová, J. Gla- 
zarová, J. Hais Týnecký, K. Hloucha, R. R. Hof- 
meister, E. Holan, J. R. Hradecký, J. F. Hruška, 
J. Jahoda, A. Jenne (i pseud. Klára Legerová), 
V. K. Jeřábek, J. Kopta, J. Kratochvil (pseud. 
J. K. Baby), F. Kubát (i pseud. T. A. Buk), J. Š. 
Kubín, K. Leger, K. Lukešová-Sojková, F. Ma- 
čenka, F. Maixner, J. Marcha, R. Medek, 
M. Mervartová, K. Michl, M. Míšková-Raiso- 
vá, A. Musil, J. Novák (i pseud. kapitán Brať- 
ka), A. Novotný, F. Omelka, B. Pernica, J. Pe- 
trus, G. Pfeifrová, A. Pochop, B. Pospíšil, 
F. Poulíček, R. Preisner (v roč. 60 debutoval),
B. Prusík (pseud. Jiří Horn), H. Sedláček, 
A. Sellner, B. Schweigstill (i pseud. Jiří Klas), 
F. X. Svoboda, L. Šebestová, E. Štorch, A. M. 
Tilschová, J. Toucová-Mettlerová, B. Tožička, 
J. M. Troska, J. F. Urban, V. Valenta-Alfa, J. R. 
Vávra, R. E Vojíř, O. Votočková-Lauermanno- 
vá, J. Vřesnický (i podp. J. Nálevka), Q. M. Vy
skočil, A. Wenig, F. Wenig, F. C. Župka ad., též 
pod neidentifikovanými šiframi a značkami. 
Autory naučných textů v poválečném M. č. by
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li: J. Bartoš, B. Bauše, F. J. Čečetka, J. K. Čemus, 
A. Dostál, S. Drahorádová, K. Eichner, J. Hlou
šek, E. Holan, J. Holub, J. Kořenský, F. Kubát 
(i podp. T. A. Buk), F. Mačenka, H. Malířová,
J. Marák, E. Musil Daňkovský, A. Navrátil, J. 
Pávek, E. Rošický, H. Sedláček, B. Schweigstill,
L. Šebestová, J. R. Vávra, A. Wenig, K. J. Zá- 
koucký ad. Překlady tvořily až do poloviny 
30. let v obsahu M. č. méně významnou složku. 
Zpočátku nebyl původní autor většinou uvá
děn, překlady byly anotovány pouze poznám
kou, z kterého jazyka jsou pořízeny, často ne
byl uveden ani překladatel. Nejvíce byly 
zastoupeny literatury slovanské (polská, rus
ká, jihoslovanské), objevovaly se však i pře
vody z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ma
ďarštiny a z jazyků severských, z latiny 
a esperanta. V posledních ročnících (v souvis
losti s vyšší frekvencí dobrodružné literatury) 
hojně přibylo překladů z literatury americké 
a za okupace především z němčiny (jména ně
kterých zde uváděných původních autorů ne
lze identifikovat, lze se tedy domnívat, že za 
německým jménem se skrývá český autor). 
Výběr překládaných prací představuje pestrou 
směs autorů od J. de La Fontaina až po J. Věrna, 
od J. W. Goetha až po K. Hagenbecka, od F. M. 
Dostojevského a L. N. Tolstého až po M. M. 
Prišvina, od F. J. Coopera a R. Kiplinga až po 
současné anonymní a zlatokopecké příběhy. 
Během šedesáti ročníků se v M. č. vystřídalo 
značné množství překladatelů, z nichž nikdo 
nepatřil k jeho kmenovým spolupracovníkům. 
Šlo u nich jen o ojedinělé příspěvky, mezi jiný
mi také A. Klášterského (angličtina), E. Jelín
ka (polština), J. F. Khuna a M. Kozáka (rušti
na), J. Boreckého (srbochorvatština), S. Mudry 
(němčina), J. Flekáčka (italština) ad. Od 7. roč. 
byl M. č. bohatě vypraven výtvarně. Kmeno
vým ilustrátorem po celou další dobu vycháze
ní časopisu byl V Černý, ale často se uplatnili 
i Z. Burian, O. Cihelka, V. Čutta, M. Fischero- 
vá-Kvěchová, A. Heusler, S. Hudeček, A. Kaš
par, J. Kočí, A. Liebscher, A. Mucha, K. V Mut- 
tich, K. Rélink (též Róhling), K. Stroff,
K. Štapfer, K. L. Thuma, J. Ulrich, J. Vilímek, 
J. Wenig, F. Ženíšek, v posledním ročníku 
i F. Tichý ad. Kromě toho přinášel M. č. i repro
dukce děl našich i cizích malířů a sochařů. 
Zpočátku využíval pro obrázky i štočky zahra
ničních tiskáren a k nim objednával verše do
mácích autorů. Od konce 20. let se však v M. č. 
začala uplatňovat fotografie, a to nejen por-
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trétní jako dříve, nýbrž i jako samostatný umě
lecký artefakt nebo jako názorný doplněk na
učných textů (K. Plicka, V. J. Staněk) i jako 
součást aktuálních zpráv. V posledních roční
cích fotografie ovládla pole hlavně v podobě 
samostatných reportáží. - M. č. měl vliv na ně
kolik generací čtenářů, z nichž chtěl vychovat 
lidi samostatné, činorodé, toužící po vědění, 
dobré občany, a to výhradně tradičními umě
leckými prostředky bez jakéhokoliv ideologic
kého usměrnění. Na jeho oblibě též měla zá
sluhu obchodní zdatnost nakladatelství J. R. 
Vilímka, které využívalo časopisu i k propaga
ci vlastní produkce dětské literatury (mj. tím, 
že v něm otiskovalo ukázky z připravovaných 
knih: 1893-1925 vydávalo Knihovnu M. č. 
a 1928-34 knižnici Loutkové hry M. č.). Kromě 
toho 1891-1942 vycházel Kalendář M. č. (vždy 
na následující školní rok), který v beletristické 
části tiskl hlavně práce autorů časopisu. Pořa
datelem byl do 1930 F. S. Procházka, 1931-32 J. 
Ch. Novotný, dále redaktor neuváděn.

LITERATURA: an.: M. č., Hlasy poděbradské 1, 
1882/83, č. 1 a 13; V. Špaček: M. č., Čes. škola 5, 
1882/83, s. 51; an.: ref. M. č. (roč. 3), Hlasy poděbrad
ské 2, 1883/84, č. 9; E S. Procházka: J. R. Vilímek 
(30 let M. č.), Malý čtenář 30,1910/11, s. 54; Promyk 
(H. Sedláček): M. č., Úhor 1913, s. 134 a 150; V. Ma
rek: M. č., Úhor 1918, s. 158; Svbd. (O. Svoboda): M. 
č. (roč. 40), Úhor 1920, s. 147; • 40 let M. č.: E Ho
molka, Úhor 1921, s. 33,49, 65; Svbd (O. Svoboda), 
tamtéž, s. 141 •; Svbd (O. Svoboda): ref. M. č. (roč. 
42), Úhor 1923, s. 95; O. Pospíšil: ref. M. č. (roč. 45), 
Úhor 1926, s. 108; V. F. Suk: Časopisy pro mládež, 
Úhor 1930, s. 193 + 50 let M. č., NL 5.10.1930, příl. 
Z kulturního života; Q. M. V. (Vyskočil): Zakladatel 
M. č. G. Smetana zemřel, Malý čtenář 52, 1932/33, 
s. 367; J. Janeček: M. č. a jeho tvůrci, Malý čtenář 58, 
1938/39, s. 173; an.: 60. roč. M. č., Vilímkův Kalendář 
Malého čtenáře 35,1940/41, s. 151; M. Písková: E S. 
Procházka - redaktor M. č., AUP PF Olomouc, Phi- 
lologica 10, Čes. jazyk a literatura 9 (1990, s. 195).
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Malý hlasatel viz Mladý hlasatel

Jakub Malý

* 4.8.1811 Praha
† 7.3.1885 Praha

Překladatel a teoretik překladu, literární a divadelní 
kritik, představitel Jungmannovy školy a propagátor 
národního směru v literatuře. Autor první novočeské 
sbírky národních pohádek a pověstí, popularizátor
v oblasti politiky, historie a jazyka, publicista a kon
zervativní politik.

VI. jm. Jakub Josef Dominik M.; do 50. let uží
val i vlastenecké jméno Budislav, resp. jeho 
zkratku, a podepisoval se J. B. Malý. - Pocházel 
z české měšťanské rodiny. 1822-29 vystudoval 
gymnázium, pak tzv. filozofii (do 1831) a práva 
(do 1835). Za studií se přátelil s vlastenci a li
teráty (J. Franta Šumavský, J. J. Langer, K. H. 
Mácha, J. S. Tomíček, J. K. Tyl aj.) a napsal ně
kolik básní do soudobých časopisů; místo 
právnické praxe se pak rozhodl věnovat litera
tuře. Zpočátku se živil jako vychovatel ve 
šlechtických rodinách, pomáhal J. Jungmanno-
vi při doplňování česko-německého slovníku, 
ve vydavatelství V. Špinky a pak V. Hessa zalo
žil a redigoval knižnici překladové literatury 
Bibliotéka zábavného čtení (do 1844, pak do 
1847 u F. Řivnáče), časopisecky publikoval čet
né zprávy, přehledy a recenze o české literatu
ře a divadle. Ve 40. letech vydával nejprve krát
ce beletristický časopis Denice, později vedl po 
J. K. Tylovi redakci Pospíšilových Květů. Věno
val se také politice: 1845 uveřejnil odpověď na 
stať J. M. Thuna Slawismus in Bóhmen, v níž 
hájil svébytnost české kultury a její schopnost 
dosáhnout úrovně kultury německé. 1847 na
psal řadu politických článků do Havlíčkových 
Nár. novin (knižní vyd. pod tit. Politické zlom
ky), v nichž se zasazoval o federativní uspořá
dání rakouské monarchie. 1848 byl zvolen čle
nem Nár. výboru a účastnil se Slovanského 
sjezdu; po svatodušních bouřích uprchl z oba
vy před stíháním do Vídně, kde se stal důvěrní
kem správní rady národní vídeňské obrany, 
publikoval politické příspěvky ve Slawische 
Zeitung a dopisoval do Konstitutionelles Blatt 
aus Bóhmen; v září t. r. se vrátil do Prahy. 1850 
odmítl nabídku redigovat vládní list Pražské 
noviny a pokusil se o obnovení Květů, pak 
krátce vydával politický Pražský prostonárod
ní list, v téže době publikoval i několik kompi
lací a překladů historicko-politických prací. Na 
počátku 60. let napsal Úvahu Čecha o novém
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zřízení Rakouska a volně zpracoval spis 
A. Hellmutha Mezi vzkříšením 1848-60, 
v nichž se vyjádřil k politickým změnám v Ra
kousku po pádu Bachova absolutismu a vydá
ní Říjnového diplomu. Potom se opět více vě
noval překladům beletrie, literární kritice 
a historii, rozsáhlé popularizační práci zvi. 
v oblasti českého jazyka a českých dějin; byl 
též významným propagátorem studia angličti
ny u nás, seznamoval českou veřejnost s Ame
rikou atd. 1851-63 byl korektorem matičních 
spisů a v 70. letech členem matiční komise pro 
vzdělávání literární historie a pěstování lite
rární kritiky (přednášková činnost). Od 1859 
byl nejprve spolupracovníkem a od 1865 spo- 
luredaktorem Riegrova Slovníku naučného, 
sám vydával 1874-85 jeho zkrácenou devíti- 
svazkovou verzi Stručný všeobecný slovník 
věcný; připravil též první rozvrh Ottova slovní
ku naučného. 1870 byl zvolen mimořádným 
členem KČSN. 1876 se pokusil podnikat 
a otevřel si nepříliš výnosné knihkupectví. Stá
ří prožil v městském chorobinci na Karlově, 
kde také zemřel. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech.

M. bohatá literární a literárněorganizační 
činnost pokrývala období od 30. do 80. let 
19. století. Po několika básnických pokusech 
(v čas. Čechoslav, Jindy a nyní, Čes. včela, Kvě
ty) se zaměřil na překládání, literární kritiku 
a popularizaci, jimiž odpovídal na aktuální po
třeby české literatury i společnosti. Dobovým 
zájmem o lidovou slovesnost byla motivována 
sbírka Národní české pohádky a pověsti, časo
vě (1838) předcházející práce B. Němcové, K. J. 
Erbena ad. V prvním vydání obsahovala sedm 
pohádek (poslední, 4. vyd. se rozrostlo na 40 ti
tulů, některé vyšly i časopisecky), které M. dě
lil na báchorky (pohádky „předhistorické“), 
pověsti a tzv. povídačky („děti národního hu
moru“)- Texty, získané vlastním sběrem nebo 
přejaté od jiných sběratelů (K. Amerling, K. J. 
Erben), M. podroboval poměrně značným 
úpravám, které narušovaly jejich autenticitu 
a měnily je v rozvláčné, pouze zábavě sloužící 
čtení. Významnější byla M. činnost na poli pře
kladatelském. Vědom si potřeby zábavné čet
by, která by uspokojila nároky střední měšťan
ské vrstvy a zároveň vedla k omezení dosud 
převládající německé produkce, založil 1835 
překladovou knižnici Bibliotéka zábavného 
čtení, v níž vydával zejména soudobou prózu 
anglickou, francouzskou, ruskou a polskou. 

V jejích 30 svazcích byla vedle významnějších 
autorů (H. Ch. Andersen, J. H. Bernardin de 
Saint-Pierre, N. V. Gogol) zastoupena i díla 
umělecky průměrná, ale čtenářsky přitažlivá. 
M. sám překládal (časopisecky, knižně i v rám
ci knižnice) z angličtiny (E. G. Bulwer-Lytton, 
Ch. Dickens, O. Goldsmith, W. Irving, W. Ma- 
ginn, F. Marryat, J. Morier, W. Scott, W. Shake
speare, H. M. Stanley, S. Warren), z francouzšti
ny (A. Barrot, J. N. Bouilly, A. Daudet, 
A. Dumas, F. Fouqué de la Motte, F. R. Cha- 
teaubriand, P. de Kock, A. de Lavergne, G. San- 
dová), z polštiny (R. Berwiňski, A. Gorczynski, 
J. I. Kraszewski, K. Wójcicki), z němčiny 
(A. Húbner, A. Kotzebue, G. E. Lessing, 
C. Múcke, K. G Nieritz, P. E W. Oertel, F. W. 
Ziegler), z vlámštiny (H. Conscience), z dánšti
ny (H. Ch. Andersen) a italštiny (A. Manzoni). 
Jako jeden z prvních u nás soustavně překládal 
hry W. Shakespeara: jeho Othello, mouřenín 
benátský z 1843 je první shakespearovský pře
klad bez upravovatelských zásahů. V 50. letech 
se významně zapojil do matiční akce Drama
tická díla W. Shakespeara: přeložil pro ni 
11 dramat a napsal závěrečnou stať, která, ač 
převahou kompilační, patří k prvním shake- 
spearovským studiím u nás. Bohatá překlada
telská zkušenost vedla M. k promýšlení teo
retických otázek překladu. Nej soustavněji 
formuloval své názory ve stati O překládání 
klasiků se zvláštním zřetelem na Shakespeara 
(ČČM 1854), která patřila ve své době k nej
důležitějším pojednáním této problematiky. 
Překládání chápal M. jako činnost uměleckou, 
předpokládající jak dokonalou znalost jazyka 
originálu, tak literární talent; jeho formulace 
implikovaly požadavek kongeniality překlada
tele a autora. Kladl si otázky účelné překlada
telské metody respektující odlišnosti předloh, 
volného a věrného překladu (klasická díla na
vrhoval překládat věrně včetně lokálního ko
loritu, u děl určených především zábavě při
pouštěl volný překlad přizpůsobený domácím 
poměrům) atd. Významnou část M. díla tvořily 
práce literárněkritické, literárněhistorické a li- 
terárněteoretické. Po celý život soustavně sle
doval českou literaturu, pravidelně referoval 
o knižních novinkách i českých divadelních 
představeních, publikoval souhrnné přehledy 
literární činnosti (v ČČM), v nekrolozích 
a biografických studiích (E L. Čelakovský, 
F. Doucha, Š. Hněvkovský, Ch. Dickens, 
W. Shakespeare) podával portréty jednotli-

85



Malý

vých osobností. V řadě studií (Obsah krásy, 
Úvod k estetice, Slovo o rýmu, Vlastenectví 
a kosmopolitismus, O jistém směru nynější 
literatury ěeské) i v knize Soustavný nástin slo
ves nos ti obecněji formuloval svá teoretická 
a kritická stanoviska. Vycházel v nich z jung- 
mannovské poetiky, žádal dokonalou formu 
(mj. prosazoval časoměrný prozodický systém) 
a národní obsah literárního díla, mnoho pozor
nosti věnoval jazyku. Literární dílo poměřoval 
klasicistním ideálem a nedokázal už adekvát
ně reagovat na vývojové proměny v průběhu 
19. století, kdy se pro své konzervativní názory 
dostával do sporů s novými literárními proudy: 
odsuzoval např. rozervanecké sklony roman
tické poezie a prózy a kosmopolitní tendence 
i zavádění tzv. nízkých témat v májovské gene
raci viděl jako nebezpečí pro českou literatu
ru. V četných polemikách, vedených často spíš 
z osobních důvodů, se střetl s mnoha význam
nými představiteli české kultury (např. 
K. Havlíček Borovský, J. Neruda, K. Sabina), 
negativně hodnotil díla B. Němcové, V. B. Ne
beského, K. H. Máchy, G. Pflegra, A. Heyduka, 
V. Hálka, almanach Máj aj. Podrobný obraz li
terárního života v 19. století podal ve vzpomín
kových knihách Vzpomínky a úvahy starého 
vlastence a Naše znovuzrození, které jsou záro
veň prvními obsáhlými monografickými pra
cemi o českém národním obrození.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Budislav, secans...a 
(dub.), Václav Pravda (1863); -a-, B., J. B. M., J. M., 
J+M+, J. M. B., K (Nár. noviny 1849), K., m, M., M. J., 

-ý. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda (1864-65); Bohe
mia; ČČM (1834-78); Čechoslav (1831-33); Čes. 
včela (1834-46); Denice (1840-41); Hlas (1865); sb. 
Hlasy vlastenců... (1832,1835); Jarý věk (1883); Jin
dy a nyní (1833); Konstitutionelles Blatt aus Bóh- 
men (1848); Květy české, pokr. Květy (1834-47); 
Lumír (1851-52); Malý čtenář; Nár. listy (1861); Nár. 
noviny (1849); Nár. pokrok (1867-68); Obrazy živo
ta (1861, 1872); Obzor (1855); Ost und West 
(1839-41); Osvěta (1880,1885); Památky archeolo
gické (1858); Panorama des Universums; Pokrok 
(1872-85); Politik (1872); Poutník od Otavy (Písek 
1858-60); Pražské noviny (1849-59); Pražský posel 
(1852); Slawische Zeitung (Vídeň 1848); Světozor 
(1834-35,1858,1868-77); Urbánkův Věstník biblio
grafický (1883); Vesna (Vídeň 1851); Vlastenecký 
kalendář na rok 1852; Zlatá Praha (1885); Živa 
(1853-63); - posmrtně: Besedy Času (1912). I 
KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře: Poklad 
(P 1837); Národní české pohádky a pověsti (1838; 
rozšiř, vyd.: 1845-46 s tit. Sebrané báchorky a po
věsti národní 1-4,1865 Národní báchorky a pověsti, 

1876 Národní pohádky); Pocta jich c. k. Výsostem, 
arciknížatům Františkovi Josefovi, Ferdinandu 
Maxmiliánovi a Karlu Ludvíku k jich příjezdu do 
Prahy (B b. d., 1847); Soustavný nástin slovesnos- 
ti... (1848); František Ladisl. Celakovský (1852); 
Dárek pilné mládeži (PP a antologie pův. i přel, pří
běhů a básní, 1857); J. E. Vocel (1872); Vzpomínky 
a úvahy starého vlastence (1872 <— Pokrok 1872); 
Shakespear a jeho díla (1873); Naše znovuzrození 
1-6 (1880-84); Život a působení Jiřího Melantricha 
z Aventina (1880). - Překlady a adaptace: E. G. 
Bulwer-Lytton, W. Irwing, Wilson: Drobné povídky 
(1835); W. Irwing: Alhambra (1837) + Aninka De- 
larbrová (1837); (K. Wójcicki:) Klechdy, pověsti li
du polského a rusínského (1838); W. Shakespeare: 
Othello, mouřenín benátský (1843) + Veselé ženy 
windsorské (1858) + Král Jindřich VI., d. 1-3 (1858, 
1861,1866) + Mnoho povyků pro nic za nic (1864) + 
Konec vše napraví (1869) + Jak se vám to líbí (1870) 
+ Marná lásky snažení (1870) + Troilus a Kressida 
(1870) + Perikles, kníže tyrský (1872) + Kytice z dra
matických spisů Williama Shakespeara (1873) + An- 
tonius a Kleopatra (1880) + Hamlet, princ dánský 
(b. d.) + Makbeth (b. d.); S. Warren: Výpisky z dení- 
ka lékaře 1-3 (1845-46); C. Miicke: Kterak malý 
Štěpán otce svého hledá (1847) + Valentin Duval 
aneb Každý jest svého štěstí strůjcem (1847, obojí ze 
sbírky sestavené K. G. Nieritzem); K. G. Nieritz:Tři 
matky k jednomu dítěti (1847) + Každý má svého 
koníčka aneb Pokuta za zradu (1848); F. A. Mignet: 
Historie Revoluce francouzské od 1789-1814 
(1850); L. A.Thiers: O majetnosti (1850); Kam vede 
loterie (1851); Kvítí z cizích luhů. Sbírka krátkých 
povídek zábavných, přeložených z rozličných jazyků 
1-6 (1852-53: H. Ch. Andersen, J. N. Bouilly, E. G. 
Bulwer-Lytton, H. Conscience, A. Dumas, P. de 
Kock, A. de Lavergne, W. Magiím, F. Marryat, an.);
V. V. Tomek: Die Grunberger Handschrift (1859, 
z češ. do něm.); A. Hellmuth: Mezi vzkříšením 
1848-60. Kronika dvanáctiletí Rakouska (1862, 
pseud. Václav Pravda); Ch.-L. Bonaparte Napoléon: 
Idey napoleonské (1864); G. E. Lessing: Nathan 
moudrý (1865); F. de la Motte Fouqué: Undina 
(1872); E. G. Bulwer-Lytton: Poslední dnové Pompej 
(1878); H. M. Stanley:Temnou pevninou (1879); P. E
W. Oertel: Strýček v Egyptě (1879) + (pseud. W. O. 
Horn) Stříbrné loďstvo (b. d.); A. Húbner: Procház
ka kolem světa (1880); F. A. Heller von Hellwald: 
Země a obyvatelé její (1882, s J. B. Práškem, sám 
„vzdělal“ Afriku, Atlantický oceán, Polární krajiny, 
Austrálii); O. Goldsmith: Vikář wakefieldský (b. d.. 
1884); - posmrtně: J. I. Kraszewski: Záhuba pohanů 
na Litvě (1886); J. Morier: Příhody Hadži baby Ispa- 
hanského 1,2 (b. d.). - Ostatní práce: Prostonárodní 
dějepis české země (Spravedlivá kronika) 1-7 
(1844-45); Krátká mluvnice česká pro Cechy 
(1845); Worte eines Čechen, veranlasst durch die 
Graf Jos. Math. Thun’sche Broschúre Der Slawis- 
mus in Bóhmen (Lipsko 1845); Příkladové české 
mluvy. Krátké mluvnice české pro Čechy díl druhý
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(1846); Napoleon Bonaparte, císař francouzský 1,2 
(1848-49; b. d., 1929, upr. do nové češtiny J. Krofto- 
vá); Dějiny národu českého (1849); Hraběte Lva 
Thuna Úvahy o nynějších poměrech hledíc zvláště 
k Čechám (1849); Vymožení Rudolfova majestátu 
od stavů českých r. 1609 (1850); Svět a jeho divý 
(1851); Praktische čechische Sprachlehre fůr Deut
sche (1851); Amerika od času svého odkrytí až na 
nejnovější dobu 1-6 (1853-57, dodatek 1859; sv. 1,2 
překl. z W. Irwinga); Oerstedův Duch v přírodě a je
ho význam (1856); Jan Kepler (1857); Poněmčilí Slo
vané lůneburští a jejich zvláštnosti (1857); Úvahy 
Čecha o novém zřízení Rakouska (1861); Politické 
zlomky (1862 Nár. noviny 1849); Dějepis národu 
českého pro čtenáře každého stavu 1,2 (1864, seši
tově 1863-65); Názorný atlas k Slovníku naučnému 
(1867); Ukázka frazeologie česko-německé a ně- 
mecko-české (1868); Dopisovatel. Navedení ke spi
sování listů a psaní všeho druhu... (1869; další rozšiř, 
a opr. vyd. s tit. Vzorný dopisovatel 1892,1907 a b. 
d., 1908, s K. Vorovkou, J. Kellerem); Hrabata z Thli
nu a Hohenšteina (1870); Rukověť anglického jazy
ka (1870); Rod Villani (1871); Anglická čítanka 
(1872); Soustátí severoamerické a jeho ústava 
(1872); Stručný obraz jazyka českého (1872); Ge- 
danken Uber die Lósung der sociálen Frage (1873); 
Vlastenský slovník historický (1876); Náš panslavis
mus (1877); Populární poučení o pravopise českém 
(1877); Dr. František Ladislav Rieger, politický vůd
ce národu českého (1881); Rusko země, stát i národ 
(1881). - Výbory: Výbor drobných spisů 1-3 
(1872-76); Švanda dudák a jiné národní pohádky 
(1946, ed. L. Makuš). I REDIGOVAL periodika: 
Denice (1840-41), Květy (1846-47, 1850), Poutník 
(1848), Pražský prostonárodní list (1851-52); kalen
dář: Nový pražský kalendář pro každého, pokr. ... 
pro město i pro venkov (186(1-84); knižnici: Biblio
téka zábavného čtení (1835-47); slovníky: Slovník 
naučný (red. F. L. Rieger; M., uvedený jako spolure- 
daktor, vedl faktickou redakci d. 3-11, 1863-74), 
Stručný všeobecný slovník věcný (Malý slovník na
učný) 1-9 (1874-85). I

LITERATURA: V. A. Černý: J. M. (1885). I • ref. 
knižnice Bibliotéka zábavného čtení: J. K. Ch. 
(Chmelenský), ČČM 1835, s. 456; J, K. Tyl, Květy 
1835, s. 230; J. K. Ch. (Chmelenský), Čes. včela 1837, 
s. 128; K. Sabina, Ost und West 1840, s. 42; K. Štorch, 
Květy 1844, s. 564 •; • ref. překl. W. Shakespeare: 
Othello: Fr. D. (Doucha), ČCM 1843, s. 36: J. E. W. 
(Vocel), ČČM 1843, s. 293 •; H. Borovský (K. Havlí
ček B.): Slovan a Čech. List do památníku panu J. 
M., Pražské noviny 17. a 21.5.1846,příl. —> Politické 
spisy 1 (1900, s. 88) + (H. B.:) Malá exhortička 
p. J. Malému, Čes. včela 1847, s. 136 —> O literatuře 
(1955, s. 77); an. (V. B. Nebeský): ref. Amerika od ča
su svého odkrytí..., ČČM 1854, s. 481; Redakcí 
(J. Neruda): První a poslední slovo J. Malému, Obra
zy života 1859, s. 115 + (pod vl. jm.): Něco o „posled
ním“ slově. Obrazy života 1859, s. 236, oboje —» Li
teratura 1 (1957); an.: Naučný slovník, Kritická příl. 

k NL 1864, s. 231,333; an.: J. M. Nástin životopisný, 
in J. M.: Výbor drobných spisů 3 (1876); R. (J. Em- 
ler): ref. Vlastenský slovník historický, ČČM 1876, 
s. 157; an. (J. Arbes): Karel Havlíček Borovský před 
soudnou stolicí J. M., Šotek 1880, s. 44; K. Tieftrunk 
in Dějiny Matice české (1881); J. J. Kolár: Slavnému 
novému překladateli Shakespearova Hamleta, panu
J. M., NL 4.9.1883 (8.9.1883 odpověď J. M.); • nek
rology: (an.:) Pokrok 8. 3.1885; NL 8. 3. 1885; Zá
bavné listy 1885, s. 311; Anubis (J. Vrchlický), Lumír 
1885, s. 143; an. (J. V. Sládek), Lumír 1885, s. 144; 
(an.:) Zlatá Praha 1885, s. 162; Květy 1885, sv. 1, 
s. 503; Lit. listy 1885, s. 81; R. (V. Ryba), Zlatá Praha 
1885, s. 164 •; F. Čenský: J. B. M., Osvěta 1886, sv. 2, 
s. 879; an. (J. Neruda): J. M., Humorist, listy 1889, 
s. 284 -» Podobizny 4 (1957, s. 52); J. Arbes: Český 
Parnas studentský z dob Máchových, Květy 1901, 
sv. 2, s. 313; in Literatura česká 19. století 3 (1905, 
1907); V. Tille in České pohádky do roku 1848 
(1909); Č. Zíbrt: Básně J. E. Vocela, B. Němcové,
K. Vinařického, B. Jablonského aj. nevydané v albu 
na oslavu stříbrné svatby Ferdinanda V. r. 1865. 
Osvěta 1911, s. 529; J. Vlček in Nové kapitoly z dějin 
literatury české (1912, s. 122) -» Z dějin české lite
ratury (1960, s. 376); I. Herrmann: Momentky ze sta
rého alba 1. J. M., Zvon 14,1913/14, s. 86; O. Fischer: 
Mackbeth v Čechách, Naše doba 23,1915/16, s. 490; 
J. Baudiš: Příspěvky ke kritice českých překladů 
shakespearovských, ČMF 5,1915/17, s. 119 a pokr.; 
M. Hýsek: Jungmannova škola kritická, LF 1919, 
s. 212 + Ještě případ Sabinův, Lumír 1925, s. 390; kp: 
Yzpomínka na J. J. M., LidN 5. 8. 1941; J. Levý in 
České teorie překladu (1957); F. Vodička in Cesty 
a cíle obrozenské literatury (1958); J. Kočí: Karel 
Havlíček Borovský a počátky austroslavismu, Slo
vanský přehled 1971, s. 191.

Ik

Ladislav Malý
* 17.3.1862 Příbram
† 4.3.1956 Příbram

Prozaik píšící zábavné a naučné prózy hlavně pro 
mládež, zaměřený vedle cestopisné tematiky zvláště 
na historické a bájeslovné náměty z Dobříšska 
a Příbramska; autor kulturněhistorických statí, turis
tických průvodců, též instruktivních příruček o dět
ských hračkách.

Podepisoval se i Láďa M. - Byl synem učitele 
a osvětového pracovníka Šebestiána M. 
V Příbrami vychodil M. obecnou školu a nižší 
reálné gymnázium, 1877-81 studoval na učitel
ském ústavu, zprvu ještě v Příbrami a od 2. roč. 
v Praze, kde také maturoval. Jako učitel půso-
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bil v Dobříši (1881-83), na Březových Horách 
(1883-97) a od podzimu 1897 jako řídící učitel 
ve Staré Huti u Dobříše. Do důchodu odešel 
1923.1886 byl zvolen předsedou Komitétu pro 
zřízení muzea v Příbrami a po jeho otevření 
zde pracoval až do konce 2. světové války jako 
kustod. V místech svého působení se aktivně 
účastnil kulturního a společenského života; or
ganizoval ochotnické divadlo, včelařské, ště- 
pařské a malířské kursy. Hodně cestoval po 
českých zemích i cizině (hlavně Dalmácie), 
o svých cestách často přednášel, propagoval 
turistiku a byl také léta činný v Klubu čes. tu
ristů.

Velká část literární tvorby M. je určena mlá
deži a souvisí s autorovou pedagogickou pro
fesí. Tvoří ji pohádky a povídky s výraznou po
znávací a výchovnou intencí, které přístupnou 
formou (obvykle v rámci fabulovaného vyprá
vění) seznamují s některými přírodními jevy 
(O dvou sněhulácích, Z vlaštovčích kronik) ne
bo prostředkují vlastivědné poznatky či para
frázují motivy lidových bájí a pověstí autorova 
rodného kraje {V tajemné tůni vil). Povídky 
čerpající náměty z historie i místních pověstí 
Podbrdska obsahují hlavně soubory Poklad 
víly Vltavy, Dobříšské obrázky a Příbramské 
obrázky. Jednoduché příběhy ze života součas
ných dětí {Strýčkova cesta, K srdci mateřské
mu, Pod dědovým krovem) mají cestopisný 
charakter podložený autorovými vlastními zá
žitky a usilují jak poučit, tak vzbudit v dětech 
touhu po poznání vlasti i cizích zemí. Pro do
spělé psal M. fantastické prózy jednak snové
ho typu {Fantastické povídky), jednak příběhy 
využívající prvků vědecké fantastiky {Srážka 
dvou světů). Vedle beletrie se M. věnoval lite
ratuře věcné. Význam hry pro vývoj dítěte 
a výchovný efekt hraček, jež si dítě samo vyro
bilo, zdůrazňuje M. záslužná práce Hračky dětí 
československých, která obsahuje popisy výro
by hraček doplněné jednoduchými nákresy; 
bohatý a cenný materiál shromáždila pak ob
sáhlá příručka Československý všeuměl, přiná
šející návody ke zhotovení tradičních hraček, 
a to diferencovaně podle věku dítěte. Součástí 
autorova díla jsou i drobné práce kulturněhis- 
torické {Svatá Hora a umění aj.) a četné turis
tické publikace, převážně o příbramském 
a dobříšském regionu.

PSEUDONYMY: Horský, Valsidalovič, Ylamov, 
Ylamov-Valsidalovič. I PŘÍSPĚVKY in: Budečská 

zahrada (1889); Časopis turistů (1899 Ukazatel k 10 
ročníkům Čas. turistů, 1909 Ukazatel ke 20 roční
kům Čas. turistů 1888-1908, i sep., 1915 Ukazatel 
k 25 roč. Čas. turistů 1888-1913, i sep., 1919 Ukazatel 
k 30. roč. Čas. turistů 1888—1918, i sep.); Horymír 
(Příbram); Květy mládeže (1896); Nár. listy (1902); 
Od stříbrných hor (Příbram 1928-49); Rozpravy 
Aventina (1930-31); Věstník Městského muzea 
v Příbrami (1929-40; mj. 1930 Příbramské doly, i sep., 
1931 Hluboš, i sep., 1938 Svatá Hora a umění, i sep.). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Strýčkova cesta (P pro ml., 
1905); Z vlaštovčích kronik (P pro ml., b. d., 1910); 
K srdci mateřskému, Pod dědovým krovem (PP pro 
ml., 1912, označeno jako 1. a 2. část souboru 
V ovzduší Adrie); O dvou sněhulácích (P pro ml., 
1913); Srážka dvou světů (P 1913); Fantastické po
vídky (1914); Poklad víly Vltavy (P pro ml., 1918); 
Dobříšské obrázky (PP 1937); Jiskerky života (me- 
moáry, 1939); Příbramské obrázky (PP 1939); V ta
jemné tůni vil (P pro ml., 1940); Vzpomínky starého 
Příbramana (1941); Ponorkou a aeroplánem 
(P 1941); Vodníkova kmotřička (pohádka, 1946); Se 
Sebíčkem za chlebíčkem (P 1947). - Ostatní práce: 
Hračky dětí českoslovanských (1895); Vzhůru na 
cesty! (turist. příručka, 1897); Vycházky a výlety po 
okolí příbramském (1897); Nový průvodce po Pří
brami a okolí (1911); Průvodce po Dobříši a okolí 
(1911); Svatba na císařské louce u Dobříše r. 1915 (b. 
d., 1915); Československý všeuměl 1-6 (1927-28); 
Nový průvodce po Dobříši a okolí (1928); Příbram
sko a Dobříšsko (1930); Památník obce Stará Huť 
u Dobříše (1947). I REDIGOVAL časopis: Věstník 
Městského muzea v Příbrami (1929-40, celkem 24 
čísel). I

LITERATURA: drv.: Nová literatura o Podbrd- 
sku (i ref. Příbramsko a Dobříšsko), LidN 10. 10. 
1930;T. (F.Teska): Sedmdesáté narozeniny L. M., Od 
stříbrných hor 4, 1931/32, s. 127; an.: ref. Dobříšské 
obrázky, tamtéž 10,1937/38, s. 32; F. Teska: ref. Pří
bramské obrázky, Od stříbrných hor 12,1939/40, s. 32 
+ Život vrchovatě naplněný prací (k 85. nar.), Od 
stříbrných hor 14,1946/47, s. 105; an.: Nejstarší český 
spisovatel zemřel, LD 10.3.1956; I. Adamovič: Uto
pické vize ve staré české sci-fi, Ikarie 1995, č. 9.

mu

Pavel František Malý
* 29. 6.1882 Pardubice
† 27.1.1952 Praha

Prozaik podávající zážitky ze světové války a inkli
nující, též jako dramatik a autor veršů, k pamfletic- 
kému traktování časových sociálních a nábožen
ských témat; grafik a karikaturista, výtvarný 
i kulturní referent.
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Pokřtěn František Josef M.; příjmení užíval 
v obměnách se jmény Pavel a František a s je
jich iniciálami. - Základní školu vychodil 
v Praze a v Pardubicích, 1895-97 první tři třídy 
reálky v Praze v Ječné ul. Pak pracoval jako 
ilustrátor v soukromém ateliéru. 1900-01 na
vštěvoval dva semestry přípravku prof. B. Rou- 
balíka na pražské Akademii výtvarných umě
ní, potom studoval ve Vídni u krajináře A. 
Hlaváčka a techniku leptu u V. Róhlinga, záro
veň přispíval literárně i ilustracemi do tamních 
časopisů, hlavně do Dělnických listů. Po návra
tu do Prahy pokračoval v literární a kreslířské 
činnosti (ilustrace pro čas. Švanda dudák, Ru
dé květy, Světozor, Besedy lidu, Malý čtenář), 
působil též jako výtvarný referent, hlavně v or
gánu státoprávně pokrokové strany Samostat
nost. Za světové války byl 1915 odveden, 1916 
zatčen za činnost v tzv. vinohradské mafii (dru
žina kolem V. Dýka, A. Hajna, K. S. Sokola, 
s níž se M. stýkal již před válkou), odsouzen 
a vězněn (trvalým následkem bylo oslabení le
vého oka). Po 1918 působil jako redaktor obo
rových časopisů (zvi. Kožešnické listy) a jako 
referent a grafik spolupracoval převážně s nár. 
demokratickým tiskem (Demokrat, Nár. de
mokracie, Nár. listy), 1938 byl penzionován. 
V meziválečném období několikrát vystavoval 
svoje kreslířská a malířská díla a vydával alba 
svých karikatur a kreseb.

Na základě autopsie napsal M. soubory črt 
a povídek z 1. světové války Jarka a Majda ve 
frontách, Z vojenských lazaretů a Výkřiky 
a ozvěny, jejichž záběry situací na frontě i v zá
zemí provázela sociální kritika, projevy souci
tu s oběťmi války i apely na vlastenecké uvě
domění čtenáře. Základ většiny M. próz, 
včetně satirických Pohádek o redaktorech, za
chycujících prostřednictvím parodovaného po
hádkového schématu tíživou sociální situaci 
mladých spisovatelů, tvořil žurnalisticky zběž
ný záznam každodenního života drobných lidí 
a tato epizodičnost podmiňovala i fabulační 
jednoduchost a kompoziční uvolněnost větši
ny jeho črt a obrázků. Satiry jako prostředku 
k vyjádření antiklerikálních postojů využil pak 
M. v epické skladbě Kdyby Kristus nyní z mrt
vých vstal a v pamfletickém zpracování staro
zákonních příběhů Biblické pohádky’, satiricky 
vyzněla i poválečná hra Ve svornosti naše síla, 
zesměšňující soudobé literární poměry a pseu- 
dovlastenectví středních vrstev. V referentské 
činnosti se M. zaměřil hlavně na pražské výsta

Malý

vy, občas psal i o divadle, literárních novinkách 
a kulturních událostech.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Efpem, Fer Ahasver, Je- 
žatec, J. E. Žatec, Pavel Malvín, Pavel Nezmar, Petr 
Nezmar; efpem, F. M., F. P. M., M., Pavel F. M., P. F. 
M., P. F. M-ý, P. M.; (dub.:) Argus, Běžec, F. Pavel (též 
F. P, Pavel, Pavel E, P. F.) Rézon, F. P. M. Běžec, M. 
Argus, M. Cyankali, M. Cyank-ali, Mefisto, Petr 
Sám, P. M. Alvín, Reyon, Vlasta, Záhy, Žáky. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času (1903); Besedy lidu 
(1906-08); Dělnická osvěta (1909-10); Demokrat 
(od 1919); Drobné umění (Valaš. Meziříčí 1920, příl. 
pro ml. Probuzení); Máj (1905); Nár. demokracie; 
Nár. listy (od 1902); Nár. obzor (1906); Nebojsa 
(1920); Neruda (1906); Novina; Památník Ústřední
ho spolku čes. kupců v Praze (1935); Pokroková re
vue (1909-10); Právo lidu (1903-14); Rašple; Rudé 
květy (1902-08); Samostatnost (1912-14,1928-39); 
Sborník Prvního pěveckého obchodního sdružení 
v Praze (1930); Věstník Dělnické akademie 0908); 
sb. Waltnerova pětadvacítka (b. d., 1924); Ženský 
obzor (1928). I KNIŽNĚ. Beletrie: Kdyby Kristus 
nyní z mrtvých vstal (B 1907, pseud. Pavel Malvín); 
Okamžik (D 1907); Pohádky o redaktorech (PP 
1907, pseud. Ježatec); Biblické pohádky (PP 1908); 
Pod jařmem pruské orlice (P 1909); Jarka a Majda 
ve frontách (P pro ml., 1917, pseud. Ježatec); Z vo
jenských lazaretů (PP 1917, pseud. Fer Ahasver); 
Výkřiky a ozvěny (PP 1918, pseud. Fer Ahasver); Ve 
svornosti naše síla (D 1932, pseud. Petr Nezmar). - 
Ostatní práce: Padesátník Prokop Kroupa v karika
turách P. F. M. (soubor pohlednic, 1928); Šedesátník 
Antonín Hajn v kresbě i karikatuře P. F. M. (soubor 
pohlednic, 1928); Viktor Dyk v karikatuře P. F. M. 
(1932). I REDIGOVAL časopisy: Probuzení, příl. 
pro ml. časopisu Drobné umění (Valaš. Meziříčí 
1920, s J. Procházkou), Kožešnické listy (1922-25); 
sborníky: Sborník Prvního pěveckého obchodního 
sdružení v Praze (1930), Památník Ústředního spol
ku čes. kupců v Praze (1935). I

LITERATURA: v. k.: ref. Z vojenských lazaretů, 
NL 2.9.1917.

mn

Rudolf I. Malý
* 17.4.1889 Staré Ždanice (Staré Ždánice) 

u Pardubic
† 13.4.1965 Praha

Nábožensky orientovaný filozof, esejista, publicista 
a kritik.

VI. jm. Rudolf Malý; jméno lna (převážně 
v iniciále) užíval po sňatku (1917) s prozaičkou
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I. R. Malou, která na M. biografii založila ro
mánovou trilogii Bez počátku a konce 
(1939-40). - Pocházel z rolnické rodiny. Po ma
turitě na gymnáziu v Pardubicích (1908) studo
val literaturu, filozofii a dějiny umění na filoz. 
fakultě v Praze (krátce též na pařížské Sorbon
ně). Po složení státní zkoušky (1913) učil na 
gymnáziu v Křemencově ul. v Praze. 1914 na
stoupil vojenskou službu, po výcviku ve Vídni, 
Záhřebu a Košicích sloužil 1915-16 na ruské 
frontě, 1918 se vrátil do Prahy. Jako člen strany 
nár. socialistické (1919-23) se z iniciativy E. 
Beneše stal 1920 úředníkem min. zahraničních 
věcí, 1927-29 působil jako legační rada česko- 
sl. vyslanectví v Římě, po návratu do Prahy ja
ko přednosta politického zpravodajského od
dělení, od 1931 jako vrchní odborový rada 
(redigoval též interní Denní přehled zahranič
ního tisku). Od 1939 pracoval jako přednosta 
oddělení na min. školství a osvěty. 1942 odešel 
předčasně do výslužby. Za studií byl M. členem 
studentského literárního sdružení Jungmann 
při týdeníku Přehled a už tehdy vstoupil do Fi
lozofické jednoty, po válce řídil literární přílo
hu Čes. slova a měsíčníku Budoucno (1920). Po 
odchodu z redakce nár. socialistické revue 
Nár. kultura (1923) byl jedním ze zakladatelů 
Skupiny kulturních pracovníků a redigoval ča
sopis Kritika (1925 opustili F. X. Šalda aj. re
dakční kruh po názorových neshodách s M.). 
1924 se stal členem Společnosti pro hospodář
ské a kulturní sblížení s novým Ruskem, od 
1935 byl členem Literárního odboru Umělec
ké besedy (od 1938 členem výboru), 1936 byl 
zvolen do výboru Kruhu čes. spisovatelů (od 
1940 jednatelem), od 1937 redigoval katolic
kou kulturněpolitickou revuiTak, 1938-45 byl 
členem předsednictva Kulturní rady pro dob
rou čes. knihu při Nár. radě české. Po 1945 byl 
členem výboru Společnosti Viktora Dýka. Ve 
20. a 30. letech M. navštívil většinu evropských 
zemí. Pohřben byl na hřbitově v Praze-Břev- 
nově.

M. se zprvu věnoval divadelní kritice a lite
rární publicistice (pod vlivem E X. Šaldy). Jako 
náboženský myslitel, spojující jistoty křesťan
ské víry s racionalistickým přístupem, psal po
sléze především filozofické a kulturněpolitické 
eseje, studie a články se zřetelem k soudobým 
společenským i literárním jevům, charakteris
tické kritickým a bojovně polemickým ladě
ním a osobitým stylem. V prvních knihách na
vazoval na platonsko-descartovskou tradici 

a z novoidealistického stanoviska se kriticky 
vyrovnával s pozitivismem, subjektivismem 
a skepticismem, s novými proudy převážně 
francouzské filozofie a teologie a s myšlenka
mi R. Rollanda, H. Bergsona, L. N. Tolstého, 
H. G. Schauera aj. (Jasnýma očimaý v reakci 
na popřevratovou realitu (i na díla B. Němco
vé, J. S. Machara ad.) hlásal Masarykovi blízké 
pojetí humanismu založeného na moderním 
realismu, na novém vlastenectví, mravnosti 
a na křesťanském socialismu (Akord motivů 
náboženských a sociálních), V monografii filo
zofa N. Malebranche Svět v Bohu se zabýval 
aspektem logiky boží existence. V esejích kni
hy Sláva dne (původně tištěných především
v Kritice) M. odmítl nivelizující pojetí demo
kracie, nastínil svou vizi „kvalitativní demo
kracie“, jejíž nositelkou měla být společensky 
doceněná, angažovaná a sjednocující se inteli
gence směřující k vyššímu poznání, a prosazo
val představu „absolutního realismu“, spoju
jícího křesťanské hodnoty s každodenní 
skutečností, principy rozumu, citu a vůle 
(i proti lartpourlartismu a poetismu). Později 
se v programovém sborníku Tváří k vesnici po
kusil definovat ruralismus jako „nový“, resp. 
náboženský realismus, poté co se ve 30. letech 
přiklonil ke katolictví a stal se obhájcem kato
lické církve (v níž viděl nositelku společenské
ho a kulturního řádu a rozvoje i oporu v boji 
proti marxismu) a italského fašismu; kvůli jeho 
protiněmeckým postojům byl počátkem oku
pace zabaven náklad knihy Marx a Řím ve 
světle živě skutečnosti (podobně bylo po 1948 
komunistickými úřady znemožněno vydání vý
boru z Šaldových dopisů S F. X. Šaldou tehdy 
i nyní, doplněného M. vzpomínkami a články). 
Jako oslava katolicismu v nacionalistickém du
chu vyzněl i volněji koncipovaný soubor příle
žitostných (zejména cestopisných) statí a črt 
Světlo v tmách. Smysl pro umělecký výraz 
M. osvědčil v ojediněle publikovaných, medi- 
tativně laděných prózách na pomezí eseje, 
např. v části souboru Chvíle bez hodin, který 
již knižně nevyšel; nevydán zůstal i svazek ese
jů Šipky v terči, dokončený rovněž v 50. letech.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Intelektuál; M., R1M, 
RIM., R. I. M., R. M. I PŘÍSPĚVKY in: Budoucno 
(1920); Čas; Čes. kultura (1914); Čes. mysl; Čes. slo
vo (i příl. Setba); Filoz. revue (1939); sb. E X. Šaldo-
vi k padesátinám (1918); Kmen (1917-19; 1918—19 
i překl. EE F. Jammese); Kritika (1924-26); sb. Kruh 
(1941); Květy (1914-16; 1914 P Zpověď); Lid. demo-
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kracie; Lípa (1917); Lumír (1939-40; 1940 PP Chvíle 
bez hodin); sb. Máj československých socialistů 
(1920); Nár. kultura (1923); Naše doba (1912, překl. 
E. Boutroux: Filozofie ve Francii od roku 1867); No
vé Čechy (1920); Osvěta (1914); Osvěta lidu; Pře
hled (1910); Ruch filozofický (od 1920); Sever a Vý
chod (1925); Studentská revue (1910—11); Tak 
(1937-39); sb. Tváří k vesnici (1936); Venkov (1939); 
Zahraniční politika; Země (1924). ■ KNIŽNÉ. Ese
je a studie: Jasnýma očima (EE1920); Akord motivů 
náboženských a sociálních (EE 1921); Svět v Bohu 
(studie, 1922); Posvěcení života (EE 1924); Sláva 
dne (EE 1925); Kříž nad Evropou, revoluce dvacá
tého století (studie, 1935); Světlo v tmách (EE a ce
stopis. črty, 1937); Marx a Řím ve světle živé skuteč
nosti (EE 1939). I REDIGOVAL časopisy: Nár. 
kultura (1923, s red. kruhem), Kritika (1924-25, 
s red. kruhem), Tak (1937-39; 1939 s J. Scheinos- 
tem); sborníky: F. X. Saldovi k padesátinám (1918, 
s F. Pujmanem), Máj československých socialistů 
(1920). I USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. Kruh 
(1941, s K. Šourkem a J. Tomáškem). I

LITERATURA: • polemika o M. kritice filozofie
E. Rádla (Lumír 45,1916/17, s. 19): R. Weiner, Ven
kov 28.4.1917; R. I. Malý, Kmen 1,1917/18, č. 3,12;
F. X. Š. (Šalda), tamtéž, č. 13 —> KP10 (1957); R. Wei
ner, Venkov 5.5.1917 •; J. V. Sedlák: ref. sb. F. X. Šal- 
dovi k padesátinám, Kmen 2,1918/19, s. 397; • ref. 
Jasnýma očima: J. H. (Hora), PL 15. 7.1920; K. Ča
pek, Cesta 3, 1920/21, s. 296 Spisy. Dodatky ke 
sv. 14-19 (1995) •; • ref. Akord motivů nábožen
ských...: J. V. Sedlák,Tribuna 9.10.1921; A. M. Píša, 
Červen 1921. s. 364; -ý- (J. Sýkora), Akademie 25, 
1921/22, s. 286; B. Lifka, Tribuna 12. 2. 1922; F. V. 
Krejčí, PL 18. 3. 1922; J. Kapras, Čes. revue 1922, 
s. 163 •; • ref. Svět v Bohu: B. Lifka, Tribuna 12.11. 
1922; F. X. Šalda, Tribuna 3. 12. 1922 -» KP 12 
(1959); J. T. (Tvrdý), MS1R 16,1922/23, s. 75; J. Ko
zák, Ces. mysl 1923, s. 47; A. M. Píša, RP 15. 4.1923 
•; Kí. (F. Krejčí): ref. Jasnýma očima, Čes. mysl 1923, 
s. 177; • ref. Posvěcení života: bpv. (B. Plíva), Přerod 
2,1923/24, s. 149; F. Gótz, NO 6.7.1924; Kí. (F. Krej
čí), Čes. mysl 1924, s. 308; B. Lifka, Kritika 1924, 
s. 363 •; • polemiky a ohlasy na M. články O jednot
nou frontu inteligence, Kvalitativná demokracie aj. 
(Kritika 1924-25): F. X. Šalda, Var 3,1924/25, s. 362

KP 13 (1963); J. O. Novotný, Cesta 7, 1924/25, 
s. 476; Z. N. (Nejedlý), Var 3, 1924/25, s. 511; V. D. 
(Dyk), Lumír 1925, s. 223 •; • ref. Sláva dne: -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 26, 1925/26, s. 490; A. N. 
(Novák), LidN 3. 1. 1926; J. Hejduk, Kritika 1926, 
s. 7; Dom. P. (Pecka), Archa 1926, s. 39; A. Klatovský, 
NO 30.1.1926; B. Lifka, Tribuna 31.1.1926; J. B. Ča
pek, Sever a Východ 1926, s. 75 •; • ref. Kříž nad Ev
ropou...: -i- (B. Václavek, dub.), NO 25. 12. 1935; 
Š. Jež, Lumír 62, 1935/36, s. 130; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 36, 1935/36, s. 434; J. V. Sedlák, Venkov 5. 1. 
1936; M. (E. Masák), Archa 1936, s. 41 •; -á- (J. Ry- 
bák): Ne Kristus, ale Mussolini (polemika^, RP 22. 
12.1936; • ref. sb.Tváří k vesnici: V. Cháb, Cin 1937, 

č. 3; V. Černý, LidN 1.3.1937; kn (K. Nový), Panorá
ma 1937, s. 89; B. Václavek, U 1937, s. 172 •; • ref. 
Světlo v tmách: Š. Jež, Lumír 64,1937/38, s. 278; drb. 
(J. Borecký), Zvon 38,1937/38, s. 713 •; • ref. Marx 
a Řím...: F. Kropáč, Lumír 65,1938/39, s. 256; O. Sv. 
(Svozil), Archa 1939,s. 189 •; V. H. (Hánek): k pade
sátinám, Venkov 16.4.1939; ne (A. Novák): O život 
a osobitost národa, LidN 10. 8. 1939; V. Hellmuth- 
-Brauner: Nedožité osmdesátiny R. I. M., LD 17. 4. 
1969; R. I. Malá: R. I. Malému do záhrobí, Obroda 
1969, č. 25; Inter arma... (Z dopisů F. X. Šaldy R. I. 
M., z 1914-18), Zápisník o Šaldovi (1992, s. 35); VP 
(V. Petrbok): R. I. M..., Souvislosti 1995, č. 4.

jz

Mandevillův cestopis
viz in Vavřinec z Březové

Manducator

Kolem 1400

Překlad biblické dějepravy Petra z Troyes, zvaného 
Comestor nebo Manducator.

Historia scholastica (Školská dějeprava) paříž
ského teologa Petra z Troyes († 1178) je ob
sáhlý pokus o objektivní biblické dějiny. Autor 
zpracoval - opíraje se zejména o Dějiny války 
židovské a Starožitnosti židovské Josefa Fla- 
via, starověké filozofy (Aristotela) a církevní 
spisovatele - biblické dějiny od stvoření světa 
po druhý pobyt sv. Pavla v Římě. Látku, vý
hradně čerpanou z výpravných částí bible (kni
hy rozjímavé, básnické a poučné vypustil), roz
vrhl do 21 oddílů nestejného rozsahu (knihy 
Mojžíšovy, Jozue a Soudců vyžadovaly důklad
nější vysvětlení než mladší knihy Starého zá
kona a dobře známé evangelijní texty). V textu 
vysvětluje, hlavně s pomocí Josefa Flavia, ne
jasná místa bible; v marginálních poznámkách 
se pokouší uvést do časové shody s židovskými 
dějinami dějiny řecké a římské. Spis byl až do 
reformace oblíbenou učebnicí; nahrazoval bib
li a byl také školní biblí nazýván.

Do češtiny byla Historia scholastica - ozna
čovaná autorovým přízviskem Comestor nebo 
Manducator (tj. Polykač; dostalo se mu ho pro 
jeho sčetlost, protože „spolykal“ podivuhodné 
množství knih) - přeložena koncem 14. nebo 
počátkem 15. století; v té době byl dokončen
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český překlad bible a tzv. M. byl jeho potřeb
ným doplňkem. Neznámý překladatel, zřejmě 
duchovní, neuměl dokonale latinsky a často 
mu chyběly věcné znalosti. Proto je v překladu 
poměrně mnoho věcných omylů a chyb. Český 
M. byl ve své době značně oblíben; dochoval se 
ve čtyřech neúplných rukopisech z 15. století; 
byl také opsán charvátskou hlaholicí v klášteře 
na Slovanech.

EDICE: Petra Comestora Historia scholastica 1, 2 
(1910, 1914, ed. J. V. Novák). - Ukázka in: Výbor 
z české literatury od počátku po dobu Husovu 
(1957).!

LITERATURA: J. Izvěkov: Zbytky hlaholského 
písemnictví v Praze, ČČM 1905, s. 60, 265; J. V. No
vák in Petra Comestora Historia scholastica 1 
(1910); E Ryšánek: Krtíšský hlaholský zlomek, Bra
tislava 1932, s. 584 + Další zlomek českého hlahol
ského Komestora, sb. Slovanské studie (1948); 
L. Pacnerová: Židlochovický zlomek staročeského 
Komestora, LF 1955, s. 222 + Nový zlomek staročes
kého Komestora v Národním muzeu v Praze, sb. 
Rodné zemi (1958) + Další zlomek staročeského 
Komestora, LF 1959, s. 138 + Třeboňské zlomky sta
ročeského hlaholského Komestora, LF 1962, s. 256 + 
České hlaholské památky, Slavia 1963, s. 452 + Vy- 
šebrodské zlomky staročeského hlaholského Ko
mestora, LF 1964, s. 247 + Nález dalších zlomků sta
ročeského hlaholského Komestora, Slavia 1965, 
s. 333 + Číselné značky pro tisíce ve staročeském 
hlaholském Komestoru, Slavia 1968, s. 587 + Tře
boňské zlomky staročeského hlaholského Komesto
ra 2, LF 1971, s. 64 + Česká hlaholská literatura 
v klášteře na Slovanech, sb. Z tradic slovanské kul
tury v Čechách (1975).

msl

S.V.U. Mánes

Působnost 1894-1949

Spolkové vydavatelství výtvarných publikací, pozdě
ji nakladatelství a knihkupectví v Praze zaměřené na 
umění a soudobou původní a překladovou beletrii.

Vydavatelská činnost Spolku výtvarných 
umělců Mánes (zal. 1887, název psán zpočátku 
též Mánes, 1948 sloučen s jinými ve Svaz čes. 
výtvarných umělců, zrušen 1951), zprvu jen 
příležitostná, se postupně soustředila kolem 
spolkového časopisu Volné směry (zal. 1896) 
a během prvního desetiletí 20. století vykrysta
lizovala do několika knižnic. Organizačně se 
na ní až do započetí vlastního nakladatelského 

podnikání koncem^ prvního desetiletí století 
podílel zejména J. Štenc (1871-1947). Později 
řídil nakladatelství ve spolkových místnostech 
ve Vodičkově ul. 38 tajemník R. Kořenek, od 
počátku 20. let L. Springer (oba vyučení knih
kupci). 1923 byla výborem spolku ustavena na
kladatelská komise, v níž ediční strategii kon
cipoval zejména A. Matějček. Po kritice 
Springrova působení a jeho odchodu se 1926 
ředitelem nakladatelství stal spisovatel J. To
man (pracoval zde již od 1923), který též 1930 
získal jako tajemník spolku na své jméno kon
cesi pro nově zřizované knihkupectví v novo
stavbě spolku na Riegrově (později Vltav
ském, dnes Rašínově) nábřeží čp. 250. Od 1926 
byl M. členem Klubu moderních nakladatelů 
Kmen. Následující oživení činnosti a rozšíření 
spektra produkce trvalo do druhé poloviny 
30. let, kdy samostatná nakladatelská činnost 
téměř ustala a ediční projekty (převážně vý
tvarné monografie) byly realizovány v kopro- 
dukci s Melantrichem, po 1945 též s nakl. Sfinx 
(B. Janda) a Svoboda. Knihy zpočátku tiskla 
tiskárna Dr. Ed. Grégr a syn, na jejíž adrese 
V tůních 8 byla v prvních letech i administrace 
publikací. Později se na tisku podílely převáž
ně firmy J. Štenc (štočky), Průmyslová tiskár
na, Grafia, F. Obzina ve Vyškově a od poloviny 
30. let nejprve Melantrich, po válce též Svo
boda.

Po prvních publikacích M. vydaných z pod
nětu J. Štence, alba Listy z Palety (1894) a M. 
Aleš (3 díly 1896), vycházely další publikace 
až do 1907 „péčí a nákladem Volných směrů“. 
Českému i světovému výtvarnému umění 
byla věnována knižnice Výtvarné zjevy 
(1905-36, 14 sv.; v prvých svazcích s podtit. 
Sbírka výtvarných monografií). Prvé tři svaz
ky t. r. založené knižnice Dráhy a cíle 
(1905-24,12 sv.) přinesly eseje svého redakto
ra F. X. Šaldy Boje o zítřek a dva svazky sou
dobé francouzské prózy (C. Mauclair a M. 
Barrěs). Po Šaldově odchodu z redakce 1907 
se knižnice zaměřila na původní i překladové 
stati k výtvarné tematice (E. Fromentin, M. Ji- 
ránek, G. Moore, A. Slavíček, W. Pater, F. Chu
doba, F. Kupka, A. Vollard). Sbírka ilustrova
ných monografií Zlatoroh (1909-29, 55 sv.), 
projektovaná jako popularizační knižnice 
esejů o čelných osobnostech českého kultur
ního života, přinášela eseje, později též vyčer
pávající několikasvazkové monografie pře
vážně o osobnostech českého výtvarnictví,
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hudby, literatury, historie i politiky. Redigoval 
ji nejprve M. Svabinský, od sv. 38/39 (1923) 
E Žákavec. Literárněvědnou tematikou při
spěli A. Novák (J. Neruda, 1910, J. Dobrovský, 
1928), E. Chalupný (K. Havlíček, 1911, J. 
Jungmann, b. d., 1912), V. Tille (B. Němcová, 
1911), V. Chaloupecký (F. Palacký, 1912), E V. 
Krejčí (J. Vrchlický, 1913, Jan Hus, 1915, K. H. 
Mácha, 1916), M. Hýsek (J. K.Tyl, 1926). Řada 
titulů vyšla v několika vydáních. Oživení akti
vity spolku koncem 20. let podnítilo vznik ko
merčně nejúspěšnější knižnice Knihy Mánesa 
(1929-37,30 sv.), živě reagující na soudobé so
ciální, politické i umělecké proudy. Vyšly v ní 
Hovory s O. Březinou G. Pickové-Saudkové 
(1929), Spojité nádoby A. Bretona (1934), 
Monako V. Nezvala (1934) i první český pře
klad Zámku F. Kafky (1935), což je vůbec 
první český knižní překlad tohoto autora. 
S výrazným akcentem na francouzskou pro
venienci edice dále přinesla v aktuálním vý
běru společenské, psychologické i dobrodruž
né romány, cestopisy, eseje, odborné studie 
(Jul. Benda, E. Filla, L. Frank, P. J. Jouve, A. 
Malraux, E. Waughová, S. Hoel, J. Giono, E. 
Bass, G. Duhamel, G. Friedmann, A. de Saint- 
-Exupéry, E. Beneš, H. Jelínek, B. Pasternak 
aj.). M. se ideově i autorskou, resp. redakční 
účastí svých členů podílel na zrodu Sbírky 
dobrého umění Prameny, přinášející původní 
monografické studie o českých i světových 
výtvarnících od nejstarších dob do současnos
ti, třebaže edice (1935-49, 64 sv.) nejdřív vy
cházela jen nákladem Melantricha; spoluvy- 
davatelem se stal M. až v závěrečné fázi 
knižnice (od sv. 44, 1941, s Melantrichem, od 
sv. 56,1947, s nakl. Svoboda). Svazky s účastí 
M. redigovali E. Filla a J. Tráger (sv. 44-50,
1941- 42), F. Muzika a J. Tráger (sv. 51-55,
1942- 43), E. Filla a J. Krofta (sv. 56-64, 
1947-49). Knižnice M. uzavírá třísvážková 
Sbírka populárních příruček o umění Abece
da umění (1938-47, red. J. Pečírka, později 
J. L. Nerad) s úvodním svazkem B. Markalou- 
se Co je umění. Mimo knižnice vyšlo několik 
titulů vzpomínek, cestopisů a korespondence 
s výtvarnou tematikou. Závažná beletristická 
díla se objevila před 1. světovou válkou (1913 
Básnické spisy O. Březiny - v dalších vydá
ních vycházely až do 1929, 1914 Kniha lesů, 
vod a strání S. K. Neumanna a Tak pravil Za- 
rathustra F. Nietzscheho v překladu O. Fische
ra). Další významné tituly se objevily až kon

cem 30. let (1936 Veřejná růže P. Eluarda 
a 1937 Umělé květiny J. Friče). Torzem zůstal 
pokus o rozsáhlé kolektivní dílo Dějepis vý
tvarného umění v Čechách; 1931 vyšel pouze 
1. díl (Středověk) v redakci Z. Wirtha (v seši
tech vycházel od 1924). Mimo knižnice vyšly 
též tři dětské knihy. Trvalou součástí produk
ce od vzniku M. byly katalogy výstav, spolko
vé prémie a drobné příležitostné tisky. Obra
zem proměn vývoje spolku je kmenový 
spolkový časopis Volné směry (1896 - červe
nec 1949, roč. 1-41 do č. 2-3), jehož redakce 
zejména v prvních letech formovala i vydava
telský program knih. Monotematické a mono
grafické separáty z Volných směrů (zprvu pod 
názvem Ilustrovaná alba) vycházely až do 
30. let. Před 1. světovou válkou vycházel ještě 
Časopis pro architekturu, umělecká řemesla 
a úpravu měst Styl (1909-13, roč. 1-5), v jehož 
redakci se vystřídali Z. Wirth, P. Janák 
a O. Novotný. - Ve všech obdobích ediční ak
tivity M. spoluurčovala vnější podoba jeho 
knih tendence české knižní kultury. Secesní 
dekorativismus doznívající ve výrazných 
úpravách prvních svazků knižnice Dráhy a cí
le (V. Županský, E. Pelant, J. Róssler) i v stan
dardní anonymní úpravě knižnice Zlatoroh 
ustoupil v druhém desetiletí úpravám Jar. 
Bendy (O. Březina, S. K. Neumann, C. Farrěre 
aj.). Charakteristickým společným znakem 
úprav obou dalších kmenových grafiků nakla
datelství J. Kaplického (30. léta) a E Muziky 
(40. léta) bylo důsledné respektování funkce 
knihy při aplikaci syntézy tradičních i moder
ních postupů typografie. Na výzdobě jednotli
vých titulů (obálky, ilustrace) se od počátku 
příležitostně podíleli i další umělci spolku.
KNIŽNICE: Dráhy a cíle (1905-24); Výtvarné zjevy 
(1905-36); Zlatoroh (1909-29); Knihy Mánesa 
(1929-37); Abeceda umění (1938-47); Prameny 
(1941-49, s nakl. Melantrich a Svoboda). I SOU
BORNÉ VYDÁNÍ: O. Březina. I Z DALŠÍ PRO
DUKCE: sb. Sníh (pohádky, 1902); C. Farrěre: Bitva 
(1913); S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání 
(1914); F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra (1914); 
M. Liebermann: Malířská fantazie (1918); V. Říha 
(V. Tille): Strnadovy povídky (1919); K. Mašek: Tri 
léta s Mánesem (b. d., 1922); A. Matějček: Dílo Jana 
Štursy (1926); V. Závada: Za Otokarem Březinou 
(1929); Dějepis výtvarného umění v Čechách (1 d., 
1931); J. Gótzová: Profily českých herců (1931); 
O. Novotný: Cestování s Mánesem ve Španělích 
(1935); P. Eluard: Veřejná růže (1936); J. Frič: Umělé 
květiny (1937); E Kubišta: Bohumil Kubista (1940);

93



Marčanová

L. Žák: Obytná krajina (1947); Kreslíř Adolf Hoff- 
meister (1948). I PERIODIKA: Volné směry 
(1896-1949); Styl (1909-13). ■

LITERATURA: K. Novotný: Jan Štenc padesát
níkem, Volné směry 21, 1921/22, s. 208; A. N. (No
vák): Zánik Zlatorohu, LidN 3. 1. 1934; E Dvořák: 
Ediční činnost SVU M., Sborník SVU M. (1992); 
R. Prahl, L. Bydžovská in Volné směry, časopis sece
se a moderny (1993, s. 69); J. Javůrek: Spolek M. a po
čátky české krásné knihy, Čtenář 1994, s. 128.

az

Manifest České moderny 
viz Česká moderna

Manifest českých spisovatelů 1917 
viz Projev českých spisovatelů

Marie Marčanová

* 3.10.1892 Mšeno u Mělníka
† 3.9.1979 Praha

Překladatelka ruské, ukrajinské a běloruské poezie.

Pocházela z rodiny učitele a školního inspekto
ra; z matčiny strany byla spřízněna s rodinou 
básníka J. Haussmanna. Žila s rodiči v Mělní
ku, Přešticích a Rokycanech. Se svou sestrou 
Zdenkou M. (1896-1984, učitelka, bibliograf- 
ka, autorka sbírek dětské poezie Černá Plzeň, 
1933, a Náš svět, 1934) studovala 1907-11 jako 
privatistka na reálném gymnáziu v Rokyca
nech a na dívčím pedagogickém ústavu v Plzni 
(mat. 1914). 1920 složila státní zkoušky z něm
činy a francouzštiny; z těchto jazyků se již dří
ve pokoušela o první básnické překlady (např. 
H. Heine). Od 1915 učila na obecných školách 
v Plzni a od 1936 v Praze, 1940 odešla předčas
ně do penze a věnovala se překladatelské 
práci. Rodinné prostředí formovalo M. k de
mokratickému slavjanofilství, od něhož se od
víjelo její pozdější sblížení se sovětskou kultu
rou; začala se učit ruský, byla členkou 
Společnosti pro kulturní a hospodářské sblíže
ní s Novým Ruskem a sdružení Levá fronta. 
Publikovala verše pro děti v proletářských ča
sopisech (pod pseud. Marta Marvanová). 1926 

ji zájem o soudobou ruskou poezii přivedl 
k B. Mathesiovi, který se stal rádcem a patro
nem jejích prvních překladů i celoživotním pří
telem a spolupracovníkem; Mathesius také do
provodil některé její překlady předmluvami 
nebo doslovy. - Pohřbena byla v háji rozptylu 
na Smíchovském hřbitově.

M. výběr z ruské poezie vycházel převážně 
z emocionálního, instinktivního vztahu; blízká 
jí byla zejména poezie intimní a přírodní. Pře
kládala lyriku akméistů a imažinistů, nej těs
nější vztah měla k veršům A. A. Achmatovové, 
S. A. Jesenina, N. A. Kljujeva, N. S. Gumiljeva, 
ale i k poezii klasiků A. S. Puškina a M. J. Ler- 
montova. Překládala také veršovaná dramata 
(Ostrovského Sněhurku, Gribojedovovo Hoře 
z rozumu, Ukrajinky Lesní píseň) a básně pro 
děti (Čukovského Pohádky, Jeršovova Koníka 
Hrbáčka, Maršakův Kolotoč). Řada překladů 
vznikla pro různé kolektivní edice (S. P. Ščipa- 
čev), pro výbory jiných překladatelů (D. B. 
Kedrin) a pro antologie, z nichž nej významněj
ší byla Mathesiova antologie ruské poezie z let 
1910-1930 s tit. Nová ruská poezie (1932) a M. 
antologie Sovětští básníci (1946). Po válce se 
vyhranil i M. vztah k běloruské a zejména 
ukrajinské literatuře, měla osobní styky s ukra
jinskými básníky a patřila k nej významnějším 
propagátorům a tlumočníkům ukrajinské poe
zie u nás. Překládala T. Ševčenka, L. Ukrajin
ku, M. T. Rylského, V. M. Sosjuru, I. J. Franka, 
L. S. Pervomajského aj., podílela se spolu 
s J.Turečkem a Z. Hanušovou na překladu roz
sáhlého burleskního eposu I. P. Kotljarevského 
Aeneida, překládala i lidovou tvorbu (dumky, 
kalamajky, kozáčky, častušky). Průřez jejího 
překladatelského díla z ukrajinštiny je zachy
cen ve výboru Dobré slovo Ukrajiny, z ruštiny 
a ukrajinštiny ve výboru Hlas paměti. Už na 
počátku své činnosti, oceněna F. X. Šaldou, 
tvořila M. spolu s B. Mathesiem a J. Horou jád
ro meziválečné generace překladatelů ruské 
poezie a představovala kontinuální přechod 
k mladé poválečné překladatelské generaci.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Marta Marvanová (Ko
houtek); M. M., -mař-. I PŘÍSPĚVKY in: Archy 
(sv. 17,1930); ant. Básníci Bílé Rusi (1955); ant. Brá
nili svou zem (1945); Cesta (1923-30); Českosl. vo
ják (1957-62); Čtení o Sovětském svazu (1952-64); 
ant. Jsme sovětská mládež (1953); Kalendář Světa 
sovětů (1948-61); Kmen (1928); Kohoutek 
(1924-26); ant. Kolo inspirace (1967); Komunistka 
(20. léta); Kritický měsíčník (1940, 1945); Kultura
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(1957); Kultura doby (1937-39); Kulturní besedy 
českosl.-sovětského přátelství (1954); Kvart 
(1930-35); Květy (1951-59); Kytice (1946); Lid. de
mokracie (1951); Lid. noviny (1939-51); Listy pro 
umění a kritiku (1936); Lit. noviny (1930-49); Lit. 
noviny (1955-63); Lumír (1932); Mateřídouška 
(1958); Nár. osvobození (1927-30); Nová svoboda 
(1961); Nový život (1950-57); Obrana lidu 
(1958-60); Panoráma (1945-48); Plamen (1960); 
ant. Poezie sovětské Rusi 1, 2 (1956); ant. Poezie, 
zbraň pravdy (1953); Praha (1951); Praha-Moskva 
(1939-62); Pramen (1924-27); Právo lidu (1928, 
1938); Program D; Ranní noviny (1935-36); Rodina 
a škola (1958-63); Rozsévačka (30. léta, 1953); Rudé 
právo (1945-65); ant. Říjen 1917 (1962); Slovanský 
přehled (1928-29); ant. Slovo míru (1951); Svět so
větů (1945-67); Světová literatura (1958); Svob. slo
vo (1959-62); Topičův sborník (1925-26); Tribuna 
(1923); Tvar (1928, 1932); Tvorba (1928, 1953-62); 
ant. Udeř, mladá bouře! (1962); ant. Ukrajina zpívá 
a vypráví (1957); Umělecký měsíčník (1950-51); 
ant. Věčná Rus (1945); ant. Věčné přátelství (1960); 
ant. Verše bojují dál (1953); Vesmír (1953); ant. V. 1. 
Lenin v sovětské lidové poezii (1954); ant. Vítězit 
a žít (1951); Vlasta (1951,1959); též viz KNIŽNÉ. 
■ KNIŽNÉ. Překlady: N. A. Kljujev: Písně o jizbě 
(1928); A. A. Achmatova: Bílé hejno (1931, doplň, 
vyd. 1947) + Milostný deník (1963, též ed.); S. A. Je- 
senin: Básně (1931, též ed.) + Modravá Rus (1940, 
s překl. J. Hory, B. Mathesia, rozšiř, vyd. 1947, s jiný
mi) + Básně (1955, s jinými) + Lyrika (1964, s jiný
mi) + Mezi městem a vesnicí (1965) + Za píseň život 
jsem vyměnil (1979, s jinými); N. S. Gumiljev: Ohni
vý sloup (1932); V. V Kazin: Dělníkův máj (1932); 
Nová ruská poezie (1932, s překl. B. Mathesia); M. J. 
Lermontov: Bratr smutek (1941, s překl. J. Hory, 
B. Mathesia) + Poémy (1945, poéma Bojar Orša) + 
Výbor z díla 1 (1951, básně a poéma Bojar Orša) + 
Jak volný vítr (1957, s jinými) + Samota a láska 
(1964, s E. Fryntou, J. Horou) + Proměny démona 
(1967, s jinými); Zpěvy země sovětů (1945, s překl. 
1. Barta, Z. Niliusové, B. Mathesia); V. A. Lugovskoj: 
Hořký vítr světa (1945); Sovětští básníci (1946, též 
ed.);T. H. Ševčenko: Bylo kdysi v Ukrajině... (1946, 
se Z. Niliusovou, J. Turečkem-Jizerským) + Taras 
Ševčenko (1951, s jinými); N. S: Tichonov: Písně 
a balady (1946, s D. Sajnerem) + Život pod hvězda
mi (1954, s jinými); A. S. Gribojedov: Hoře z rozumu 
(1947, s B. Mathesiem, Z. Niliusovou); M. T. Rylskyj: 
Znamení Vah (1947, s jinými) + Poslední jaro (1965, 
s T. Schwarzovou, J. Turečkem-Jizerským, též ed.);
K. I. Čukovskij: Pohádky (1948); P. P. Jeršov: Koník 
Hrbáček (1948); A. N. Ostrovskij: Sněhurka (1948); 
S. J. Maršak: Kolotoč (1949); A. S. Puškin: Výbor 
z díla 3 (1950, poéma Ruslan a Ludmila); Ukrajina 
zpívá (1950, s J. Vladislavem); V. M. Inber: Výbor 
z veršů (1952, s J. Teichmannem, V. Brtěkem);
L. Ukrajinka: Světla před úsvitem (1953, s jinými, 
též ed.) + Lesní píseň (1955, s J. Turečkem-Jizer
ským); M. V. Isakovskij: Verše a písně (1955, s jiný

mi); I. P. Kotljarevskyj: Aeneida (1955, se Z. Hanu
šovou, J. Turečkem-Jizerským); I. J. Franko: Poezie 
(1956, s jinými); L. S. Pervomajskyj: Barvínek (1956, 
s J. Turečkem); V. M. Sosjura: Slavičí dálky (1958); 
Dobré slovo Ukrajiny (1961, vlastní překlady, též 
překl.T. Schwarzové, J.Turečka-Jizerského, též ed.); 
Hlas paměti (1971, i dosud nepublik. texty, též ed.). 
I USPOŘÁDALA A VYDALA: Poezie práce 
(1953); též viz KNIŽNĚ. ■

LITERATURA: • ref. překl. A. A. Achmatova: 
Bílé hejno: J.Heyduk, Venkov 1.8.1931; amp (A.M. 
Píša), PL 20.11.1931 •; B. Václavek: ref. překl. A. A. 
Achmatova: Bílé hejno, S. A. Jesenin: Básně,Tvorba 
1931, č. 48 —» Kritické stati z třicátých let (1975); 
J. Heidenreich (Dolanský): ref. překl. N. S. Gumiljev, 
Rozhledy 1933, č. 19-20; • ref. překl. Sovětští básní
ci: Lin. (J. Linhart) KM 1946, s. 371; M. Sedloň, RP 
30.7.1946; -ta, LD 24. 8.1946; J. Janů, Svob. noviny 
9.10.1946; -vbk (V. Běhounek), Práce 1. 5.1947 •;
• ref. překl. Dobré slovo Ukrajiny: Jff (J. Franěk), 
Tvorba 1961, s. 763; O. Rafaj, Nová svoboda 9. 12. 
1961 •; • k sedmdesátinám: M. D. (Drozda), LitN 
1962, č. 40; JFF (J. Franěk), Kultura 1962, č. 40; -hzk 
(J. Honzík), Plamen 1962, č. 10; -k-, RP 3.10. 1962; 
H. Konovalov, Svět sovětů 1962, č. 41; H. Vrbová, 
Praha-Moskva 1962, s. 572; O. Z. (Zilynskyj), Čes
kosl. rusistika 1962, s. 190 + oz (O. Zilynskyj), Slo
vanský přehled 1962, č. 6; an., Tvorba 1962, č. 40 •; 
H. Konovalov: Lesja Ukrajinka u Čechů a Slováků, 
Praha-Moskva 1963, č. 6; • k 75. narozeninám: an., 
LitN 1967, č. 40; V. Barnet, H V (H. Vrbová), O. Zi
lynskyj, E. Žižková, Dialog 1968, č. 1 •; O. Zilynskyj 
in M. M.: Hlas paměti (1971); V. Kulas: k osmdesáti- 
nám, Nové Mělnicko 1972, č. 40; (vv) (M. Vacík): ref. 
Hlas paměti, LD 19. 3. 1974; B. Dohnal in Zápas 
o tvar (1977, o překl. Lermontova); V. Kulas: nekro
log, Nové Mělnicko 1979, č. 38; J. Tregubová: O ně- 
kotorych problemach perevoda M. J. Lermontova 
na češskij jazyk, Českosl. rusistika 1980, č. 5; J. Vla
dislav: Opožděná kytice pro M. M., Obrys (Mni
chov) 1984, č. 3; O. Uličná: Sergej Jesenin v českých 
překladech, Bulletin ruského jazyka 1988, sv. 28, 
s. 179; J. Vladislav: Kytice pro M. M., Listy 1991, č. 4.
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Antonín Marek

* 5.9.1785 Turnov
† 15.2.1877 Smíchov (P.-Smíchov)

Básník z přátelského okruhu Jungmannova, první 
významný zjev v novodobé české poezii politické, 
propagátor ideje slovanství. Překladatel poezie, pró
zy a dramatu, publicista, jazykovědec, tvůrce nové 
české terminologie filozofické; autor kázání, proslo
vů a příležitostných básní.
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Křtěn Antonín Josef, některá díla podepisoval 
Antonín B. (vlastenecké jm. Bolemír). - Otec, 
turnovský měšťan, byl brusičem drahokamů 
a vlastnil dům Na sbore (odtud M. pseud. Bo
lemír Izborský); zemřel za M. dětství. Od 1791 
chodil M. v rodišti do české školy, desetiletý 
byl poslán na rok do vesnice Wiesenthal (Lu- 
čany n. Nisou) u Smržovky pro osvojení něm
činy. Od 1796 studoval na cisterciáckém gym
náziu kláštera Griissau v pruském Slezsku, od 
1801 v Praze tzv. filozofii (z profesorů ho ovliv
nili zejm. matematik S. Vydra a estetik A. G. 
Meissner) a od 1804 v Litoměřicích bohosloví. 
Tam byl posluchačem Jungmannových před
nášek češtiny, které měly rozhodný vliv na je
ho národní uvědomění a na literární tvořivost; 
později se stal Jungmannovým přítelem a spo
lupracovníkem. Po vysvěcení v srpnu 1808 pů
sobil jako kaplan v Roždalovicích (od října 
1808) a v Libuni (od prosince 1809), jako ad
ministrátor v Tatobitech (od prosince 1813), ja
ko lokalista na Hrubé Skále (od května 1815), 
jako farář v Týně u Rovenska (od března 1820) 
a v Libuni (od září 1823). Neúspěšně se pokou
šel 1818 dostat se do Prahy učit na normální 
škole, 1831 o kanovnické místo na Hradčanech 
a 1833 v Litoměřicích. Za téměř šedesátiletého 
působení v Libuni získával další kněžské hod
nosti (1828 osobní děkan, 1843 vikariátní se
kretář, 1844 biskupský vikář a konzistoriální 
rada, 1850 čestný kanovník litoměřické kapitu
ly). Jako školní dozorce (1844-58) pozvedl 
školství turnovského vikariátu (40 škol). Usi
loval o zvýšení vzdělanostní úrovně učitelů, 
v čemž mu napomáhala univerzálnost jeho vě
domostí, studium didaktiky a stavu školství 
v jiných zemích. Zavedl pravidelné a povinné 
učitelské porady, které řídil až do 1861 (zápisy 
o nich obsahují také M. „poradní řeči“). V du
chu Jungmannova jazykového programu se 
podílel na organizačním zajišťování rozvoje 
české kultury: 1809-10 podporoval Jungman- 
nův plán ustavit Čes. společnost pro vydávání 
čes. knih, 1815 poslal kněžím svého vikariátu 
oběžník s návrhem založit podle vzoru Tabli- 
covy slovenské učené společnosti Sbor podkr
konošských Čechov, získával členy pro Matici 
českou, staral se o prodej jejích knih (1838 do
stal za zásluhy o Matici čestný diplom) a 1851 
finančně dotoval při Matici založený Jung- 
mannův fond; později se účastnil práce v Umě
lecké besedě, Svatoboru, Akademickém řeč
nickém a čtenářském spolku a od 1867 byl 

předsedou muzejní společnosti jičínského kra
je. V prosinci 1848 se účastnil sjezdu Slovan
ských lip v Praze jako turnovský delegát a byl 
tu zvolen předsedou, koncem května 1849 od
jel do Prahy na Slovanský sjezd (zvolen ná
hradníkem výboru). Svůj otcovský vztah 
k třem synům, narozeným v rozmezí 1854-63, 
veřejně nezastíral. Za okupace Libuně pruský
mi vojsky 1866 byl dočasně vystěhován z fary 
a těžce onemocněl zánětem plic. Jako „libuň- 
ský jemnostpán“ byl M. středem přátelského 
kruhu vlastenců, jehož členy hlavně byli kněží 
z okolí F. Vetešník (Markvartice, Sobotka), 
J. Šolc (Libuň) a J. Černý (Jičín) a jičínští pro
fesoři S. K. Macháček a F. Šír a úředník J. F. 
Hollmann. Častým návštěvníkem M. byl 
J. Jungmann s rodinou, mezi hosty patřili F. L. 
Čelakovský, J. Frič, matematik J. L. Jandera, 
V. K. Klicpera, J. S. Presl, P. J. Šafařík i návštěv
níci ze slovanských zemí (např. M. Hórnik, V. S. 
Karadžič, J. A. Smoleř, 1.1. Srezněvskij). Mlad
ší kulturní generace uctívaly v M. představitele 
počátečních fází národního obrození: 1847 byl 
vyzván Maticí, aby sepsal Jungmannův životo
pis (neuskutečnilo se), 1867 měl slavnostní 
projev při zasvěcení pomníku V. F. Durycha 
v Turnově, 1873 byl čestným hostem Jungman
nových oslav v Praze, 1876 oslav dokončení 
Palackého Dějin, t. r. se účastnil Palackého po
hřbu. S kněžským působením v Libuni se roz
loučil v říjnu 1876, na odpočinek se odstěhoval 
do Prahy na Smíchov. Pohřben byl na Vyšehra
dě. - M. je hlavní postavou dramatického ob
rázku A. Horákové Libuňský jemnostpán 
(1926).

Básnické prvotiny M. jsou doloženy z let je
ho kněžských studií; podstatná část jeho poe
zie vznikla do začátku 20. let, i když ojediněle 
psal básně ještě v 60. letech. (Soubornému vy
dání jeho poezie chtěl v 40. letech napomoci 
Jungmann pořízením opisu básní, ale kniha se 
neuskutečnila, mj. již pro M. nezájem o vlastní 
básnické dílo.) Nej osobitějším M. literárním 
projevem a jeho vývojovým přínosem je poli
tická lyrika psaná v podobě reflexivní básně 
(Má vlast), elegie (PosláníkJ.v únoru 1817), 
ódy (Na Trosky) a básnického psaní (Marek 
Jungmannovi)', pro tyto skladby je příznačná 
nejen evokace dávné slávy české země, ale 
i reálný zřetel k soudobému stavu české spo
lečnosti a k žádoucím perspektivám národně- 
obrodného hnutí. Víra v budoucnost je zakot
vena v představě nezdolného Slovanstva,
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zejména silného Ruska, a je stejně jako ostatní 
skutečnosti především záležitostí mohutného 
citového prožitku, který uvádí tyto národně- 
politické projevy do sféry preromantického 
umění. V původní básnické produkci M. jsou 
dále zastoupeny četné příležitostné básně, pa
mátníkové a náhrobní verše, proslovy a nábo
ženská lyrika včetně písňových textů, jednotli
vými skladbami pak milostná, didaktická 
a úvahová lyrika, ukolébavka, epigram a baj
ka. Umělecký přínos M. spočívá i v překla
dech, zejména Schillerových balad a Ovidio- 
vých heroid. Překládal i z jiných básníků 
německých (A. F. Kotzebue, F. L. Stolberg) 
a latinských (G. V. Catullus), prózu z F. V. Bul- 
garina a C. F. van der Velde (překlad Srocení 
Puhačeva od Puškina se nedochoval), podle 
německého zpracování J. J. Eschenburga poří
dil prozaický překlad Shakespearovy komedie 
(s tit. Omylové); J. A. Smoleřovi pomáhal při 
jeho překladu několika básní RK do lužické 
srbštiny. Vliv Jungmannových teoretických ná
zorů a jeho básnické praxe se projevuje hlavně 
v M. básnickém slovníku a v metrice (vedle 
přízvučných i básně časoměrné a skladby v in
dických rozměrech). Jazykový charakter M. 
poezie a jeho blízký vztah k Jungmannovi za
vdaly podnět k domněnce (zřejmě mylné), že 
se M. básnicky podílel na RK. - Jako jazykově
dec se M. zajímal také o záležitosti spisovné 
správnosti (čí. Lovec) a vydatně se podílel na 
přípravných pracích k Jungmannovu Slovníku. 
Pro zamýšlenou vědní encyklopedii, jejíž vydá
vání navrhl F. Palacký muzejnímu výboru, 
zpracoval M. samostatná filozofická kompen
dia (logika, metafyzika), jejichž přínos spočíval 
ve vytvoření nosného jazykového základu čes
ké filozofické terminologie. Jazykové kvality 
charakterizují též M. původní i překladové ka- 
zatelství a řečnictví. Jako publicista a odborný 
spisovatel se dotýkal několika dalších oblastí, 
nejčastěji psal podle cizích předloh o životě 
a kultuře v Rusku a v jiných slovanských ze
mích. Časopiseckou úvahu Slovan, v níž jsou 
obsaženy podstatné rysy jeho pojetí slovanské 
ideje, reprodukoval J. Kollár v básni Slavjan 
(Slávy dcera, 1845).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bolemír Izborský, M. Iz- 
borský; A. M., A. M.-k, od Ma-ka. I PŘÍSPĚVKY 
in: Boleslavan (Ml. Boleslav 1860); V. Bradáč: Kan
cionál (1864); Časopis pro katol. duchovenstvo 
(1828-43); ČČM (1832-42); Čechoslav (1820-25); 
Ces. včela (1836-37); Denice (1840); Dennica - Ju- 

trzenka (Wroclaw 1843-44, J. A. Smoleř a A. M., 
překlad B Ludiše a Lubor z RK do lužické srbštiny); 
Dobroslav (1821-23); Hlasatel český (1807, B Má 
vlast); sb. Hlasy vlastenců ke dni 1. března 1832... 
(1832); Jindy a nyní (1833, pojednání Slovan); 
J. Jungmann: Slovesnost (1820, B Poslání k J. v úno
ru 1817, pojednání V jakém jazyku v Čechách psáti 
náleží); Krameriusovy c. k. vlastenské noviny 
(1815-19); Krok (1821-31; 1823 stať Lovec aneb 
Oprava prohřešků proti duchu mluvy českoslovan- 
ské, překl. P. Ovidius Naso: Leander Héře); Květy 
(1836-37); alm. Nové básně (1814, BB Marek Jung
mannovi, Na Trosky); sb. Oběť novozákonná pobož
ného křesťana (1830, ed. F. Šír); Posvátná kazatelna 
(Olomouc 1868); Prvotiny pěkných umění 
(1813—16, mj. překl. F. Schiller: Chod do železnice, 
Půtka sještěrem); Rozmanitosti (1816-17; 1817 pře
kl. F. Schiller: Potápěč); Rozličnosti Pražských novin 
(1829-33); Sbírka výkladův a kázaní (1853-60, ed. 
E. Veverka); sb. Slavnost svěcení práporu národní 
obrany turnovské dne 16. září, Turnov (b. d., 1849); 
Světozor (1834); V. Tomášek: Šestero písní v hudbu 
uvedených (1816); - posmrtně: ČČM (1892, 1947); 
Kytice (1947); Listy filologické (1909, 1947, 1948, 
1949); Světozor (1870); Svob. zítřek (1946, č. 51). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Radování libuňské církve, 
když Jeho biskupská excelencí... Václav Leopold 
Chlumčanský... ji navštíviti a v ní biřmovati ráčil... 
(B b. d., 1812); Píseň k dosednutí na biskupskou sto
lici litoměřickou... Jozefa Františka Hurdálka... dne 
25. února 1816 (B b. d., 1816);Uvítání...Jozefa Fran
tiška Hurdálka, biskupa litoměřického ... do Libuně, 
kdež dne 19. června 1819 biřmovati ráčil (B b. d., 
1819, an.); Píseň při biřmování v Libuni dne
19. června 1819 (B b. d., 1819, an.); Na památku po
ložení základního kamene ku škole turnovské dne
20. října 1865 (B b. d., 1865, an.); Slovo ku posvěcení 
nové školy v Turnově... dne 28. září 1867 (B 1867). - 
Překlady: W. Shakespeare: Omylové (1823, pseud. 
Bolemír Izborský); C. F. van der Velde: Divadlo 
z ochoty (1830); J. R. Kúhnel: Šestero kázaní post
ních o hříších proti Duchu svátému (1831). - Ostat
ní práce: Logika nebo Umnice (1820); Pohřební řeč 
nad rakví... Františka Nigrina,... děkana v Hradišti... 
(b. d., 1843); Základní filozofie. Logika. Metafyzika 
(1844); Berla křesťana, putujícího po cestě do věč
nosti. Misionářská kázaní... (1852). - Výbory: Bás
nická poslání (1933, ed. J. Jakubec); in J. Plch: A. M. 
(1974, výbor z pův. a přel, poezie a z publicistiky). - 
Souborná vydání: Sebrané básně (Česká akademie, 
Novočeská knihovna č. 11,1935,1 sv., ed. J. Jakubec; 
doplň, a opr. vyd. Státní pedagogické nakL, 1953, 
1 sv., ed. J. Jakubec, F. Šimek). I KORESPONDEN- 
CE: A. Rybička: Pomůcky k biografickému listáři 
českému (J. L. Zieglerovi z 1818-25), Světozor 1869, 
s. 271 a pokr.; J. Emler: Listy A. M. k J. Jungmannovi 
(z 1815-47, též dojúsy adresované J. J. Jungmannovi 
z 1825 a 1833), ČCM 1888, s. 151 a pokr., 1889, s. 264 
a pokr., 1892, s. 292 a pokr.; K. A. Vinařický: Kore
spondence a spisy pamětní 1 (K. A. Vinařickému
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z 1827; 1903, ed. V. O. Slavík); E L. Čelakovský: Ko
respondence a zápisky 3 (F. L. Čelakovskému 
z 1845; 1915, ed. E Bílý); P. Vychodil in Z doby Suši- 
lovy (ESušilovi z 1858; b. d.,1917); J. Pátá: Zajímavá 
upomínka na rok 1848. Z neznámého posud listu...
A. M. (nezn. adresátovi z 1848), Osvěta 1919, s. 599; 
M. Regál: Dva listy A. Marka Matěji Procházkovi 
(z 1859 a 1875), Hlídka 1933, s. 414; in sb. Pedagogic
ké dědictví K. S. Amerlinga (K. Amerlingovi z 1842; 
1960, ed. M. Novotný); R. Havel: Ze vzájemné ko
respondence Josefa Jungmanna a A. M. (J. Jung- 
mannovi z 1813-41), sb. Literární archiv PNP 8-9, 
1974 + Doplněk ke korespondenci A. M. (synům 
J. Novotnému z 1867-73 a F. Novotnému z 1869-75,
B. Novotné z 1875), sb. Literární archiv PNP 8-9, 
1974 (totéž v ed. N. Macurové in Tvar 1997, č. 18). I

LITERATURA: F. Zelinka: O působení A. M., 
děkana v Libuni, co biskupského vikáře a školdo- 
zorce bývalého okresu turnovského (1875); J. Jaku
bec: A. M. Jeho život a působení i význam v literátu- 
ře české (1896); J. V. Šimák: O A. M. (1927);
C. Mařan, E. Pražák, E Malý: Patriarcha slovanství 
P. A. M. (1947); J. Plch: A. M. (1974). I F. C. Kampe- 
lík: Škola v Libuni, Květy 1845, s. 82; an.: Epištola do 
Libuně ke dni 5. 9.1865, NL 2. 9.1865; A. Rybička: 
Pomůcky k listáři biografickému (veršovaný pamět
ní list A. M. pro J. L. Zieglera z 1821), Světozor 1870, 
s. 263; • nekrology: J. Neruda, NL 18.2.1877 -> Li
teratura 2 (1961, s. 250); E. Krásnohorská, Osvěta 
1877, s. 318; J. Beran, Světozor 1877, s. 93; an., Lumír 
1877, s. 78 •; F. Schulz: Česká balada a romance, 
Osvěta 1877, s. 233; F. Zelinka: Památka na duchov
ní a vlasteneckou působnost A. M., Posel z Budče 
1877, s. 335; R. (J. Emler): Listy Josefa Jungmanna 
k A. M. (z 1807-45), ČČM 1881, s. 499, 1882, s. 26 
a pokr., 1883, s. 45 a pokr., 1884, s. 54 a pokr.; F. Bač- 
kovský: A. M., Zlatá Praha 1885, s. 519 a pokr.; 
J. Emler: Ještě několik listů Josefa Jungmanna k A. 
M. (z 1819-46), ČČM 1886, s. 433; F. Bačkovský: Jak 
podporovali se staří vlastenci čeští (M. podíl na pří
spěvcích pro P. J. Šafaříka po jeho přesídlení z No
vého Sadu do Prahy), Hlas národa 9.6.1886 + O spi
sovatelské činnosti A. M., Lit. listy 1886, s. 233 
a pokr.; Red. (J. Emler): Několik listů spisovatelů 
a vlastenců českých k A. M. (od A. V. Svobody, 
V. Hanky, F. L. Čelakovského, J. Chmely, J. S. Přešla, 
F. Palackého, J. Kollára, F. S. Kodyma, J. K. Tyla, 
J. Franty Šumavského, B. Němcové, V. Staňka, J. Ar
nolda, K. Amerlinga, K. A. Vinařického, P. J. Šafaří
ka z 1812-53), ČCM 1887, s. 59 a pokr.; A. Krecar: 
Počátky novočeské literatury filozofické, Lit. listy 
10,1888/89, s. 49 a pokr.j J. Jakubec: Význam A. M. 
pro českou literaturu, ČČM 1890, s. 115 a pokr.; J.M. 
Černý in F. Durych, první slavista český (1890, s. 52: 
projev M. o Durychovi z 1867); J. Karásek: Srezněv- 
ský v Jičíně, Jičínský obzor 4. 12. 1892; A. Krecar: 
Česká literatura logická, Roční zpráva obecního 
nižšího gymnázia ve Slaném 1892/93; J. L. Turnov
ský: A. M., sb. Vzpomínky na paměť třicetileté čin
nosti Umělecké besedy (1894); J. Jakubec: Česká 

poezie politická do Havlíčka, Naše doba 11, 
1903/04, s. 502; J. Folprecht: A. M.: Elegie (1813), LF 
1909, s. 137; J. Jakubec: Jungmannova škola básnic
ká, sb. Literatura česká 19. století 1 (2. vyd. 1911); 
J. B. Novák: Války osvobozovací a naše obrození, 
ČČM 1914, s. 267; V. Bitnar: Stoleté jubileum české
ho překladu Schillerovy balady (M. překlad Potápě
če), Archiv literární 1,1918/19, s. 133; E Šimek: O ja
zyku A. M. po stránce gramatické i lexikální, LF 
1922, s. 14 a pokr., 1923, s. 24 a pokr. + O slovech 
A. Markem samostatně utvořených, LF 1925, s. 30 
a pokr. + O vzájemném vlivu jazyka A. M. a jazyka 
podvrhů družiny Hankovy, Mnéma. Sborník vydaný 
na paměť... J. Zubatého (1926) + Cizí slova u A. M., 
LF 1927, s. 95; E Schuster: Jan Křest. Jodl Kralupský, 
zapomenutý žák Josefa Dobrovského (Jodlovy do
pisy adresované A. M., b. d. a z 1816), ČČM 1935, 
s. 205; A. Novák: Sto padesát let od narození A. M., 
LidN 5. 9.1935; F. Vávra: M. libuňské vzkříšení. Be
seda 1940, s. 343 a pokr.; E. Horáčková: Vzpomínky 
na M. rodinu, Beseda 1940, s. 424; Ant. Veselý: U li- 
buňského jemnostpána, in Básnické krajiny (1942, 
s. 70); F. Šimek: Nález pozůstalosti A. M. (též osudy 
syna a vnuků M.), Svob. zítřek 1946, č. 50; J. Bram
bora: Nejstarší M. básnířské psaní Jungmannovi, 
Kytice 1947, s. 475; F. Šimek: Slovanství a rusofilství 
A. M., Slovanský přehled 1947, s. 153 + K. M. Jelí
nek, děkan v Libuni, předchůdce A. M., ČČM 1947, 
s. 202 + Neznámý rukopis A. M. (zápisy z 1818-29), 
Naše věda 25,1947/48, s. 27 + Doporučení Sírových 
překladů od A. M., LF 1948, s. 224 + Příspěvky 
k A. M., LF 1949, s. 198 a pokr.; M. Strnad: Několik 
poznámek k Shakespearovi 4. Křižák a M., Slovesná 
věda 1949, s. 119; B. Němcová in Listy 2 (1952, dopi
sy Němcové z 1854 adresované A. M., ed. M. Novot
ný); K. Berka: Zásluha A. M. o českou logiku, Uni- 
versitas Carolina, Philosophica 1, 1955, č. 2, s. 109; 
M. Švankmajer: K rusofilství A. M., Slovanský pře
hled 1956, s. 355; in J. J. Jungmann: Korespondence 
(1956, dopisy adresované A. M. z 1820-32, ed. O. Vo- 
točková-Lauermannová); L. Dvořák: Ještě k rusofil
ství A. M., Českosl. rusistika 1958, s. 62; J. Krystýnek: 
Slovanská idea u A. M., sb. Franku Wollmanovi 
k sedmdesátinám (1958); J. Hrabák: Verš A. M. ve 
srovnání s veršem Jungmannovým, sb. Rodné zemi 
(1958) +Třináctislabičný verš A. M., in Studie o čes
kém verši (1959); in Pedagogické dědictví K. S. 
Amerlinga (1960, A. dopisy adresované A. M. 
z 1842-75, ed. M. Novotný);!. Plch in Souhvězdí do
mova (1960, s. 43); J. Beneš in Ač zemřeli, ještě mlu
ví (1964, s. 334); M. Kaňák in Josef Franta Šumav
ský: Ze života a díla (1965, s. 168: Frantův dopis 
adresovaný A. M.); S. Balcar: Buditelská činnost 
P. A. M., Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1970, s. 58; 
J. Plch: Markova Má vlast v kontextu soudobého li
terárního a společenského vývoje, sb. Stati k národ
nímu obrození (1972, s. 43); F. Vávra: Tragický úděl 
(o dětech A. M.), Blahoslav. Rodinný kalendář čes
kosl. církve husitské 1973, s. 93; V. Macura: Sémiotic- 
ká terminologie A. M., Jazykovědné aktuality 1975,
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s. 61; M. Kaňák: Světlé památce P. A. M., Čes. zápas 
1977, č. 10 a pokr.; K. Rýdl: Pedagogické úsilí podkr
konošských buditelů v prvé polovině 19. století, Pe
dagogika 1982, s. 69; E. Sieglová: Z počátků ochot
nického divadla v Turnově, Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky 1983, s. 40; M. Sulcová: Libuňský jemnost- 
pán, Z. Valta: Otec českých slov, obojí Naše rodina 
1985, č. 36; K. Hnízdová: A. M. a české národní ob
rození, Slovanský přehled 1985, s. 484; J. Moravec: 
K přátelství A. M. s V. Peříkem, Kulturní listy lito
měřického okresu 1987, s. 26; J. K.Tyl: Paralipomena 
- Korespondence (1989, ed. M. Otruba,Tylovy dopi
sy adresované A. M. z 1844-46); M. Sedláček: 150 let 
Jungmannova Napominatele (o počátcích české ja
zykové kritiky), NŘ 1993, s. 251.

mo

Bohumil Marek

* 3.12.1903 Dolní Bludovice (Havířov-B.)
† 17. 7.1982 Frýdek-Místek

Básník inspirovaný lidem a přírodou Slezska, užíva
jící v části díla lašského nářečí.

Syn horníka a chalupníka. Chodil do české 
obecné školy v Horních Bludovicích, 1914-22 
studoval české reálné gymnázium v Orlové 
(přispíval básněmi do studentského rukopis
ného časopisu Dnešek, o prázdninách si přivy
dělával na šachtě v Dolní Suché jako vozač). 
1922-23 učil na obecných školách v Dolních 
Bludovicích (Havířov-B.) a v Soběšovicích na 
Tešínsku. Po vojenské prezenční službě v Olo
mouci (1923-25) byl rok bez zaměstnání (pře
chodně pracoval v zemědělství na Hané a v ka
menolomu na Slovensku). 1926 nastoupil 
k poště v Ostravě, kde 1930-45 sloužil na ve
doucích místech. 1936 vstoupil do sdružení 
Lašsko perspektywa. Za okupace byl členem 
ilegální Slezské nár. rady. Od 1945 působil jako 
referent pro osvětu, věci tiskové a záležitosti 
úřednictva v ostravské expozituře Moravsko
slezského zemského nár. výboru (redigoval též 
kulturní zpravodaj Slezské ozvěny), organizo
val rovněž akci Budujeme Slezsko na pomoc 
válkou zničeným oblastem. 1946 se vrátil do 
poštovních služeb, od 1948 byl ředitelem poš
tovního okrsku Ostrava, 1952-59 inspektorem 
spojů a referentem pro školení na Krajské 
správě spojů v Ostravě, 1959-63 vedoucím 
učiliště spojů v Opavě. Po válce se intenzivně 
věnoval regionální kulturní a politické práci 

(i jako lektor marxismu-leninismu); 1945 spo- 
luzakládal Sdružení umělců slezských v Opavě 
(byl pak mj. předsedou literární sekce) a stal se 
členem Moravského kola spisovatelů, 1945-52 
působil také jako redaktor nakl. Iskra a před
seda ostravského odboru Společnosti přátel 
Lužice. 1964 odešel do důchodu a od 1966 žil 
v Bašce u Frýdku-Místku, kde byl od 1967 
předsedou Osvětové besedy.

Ve svém knižním debutu, o jehož vydání se 
zasloužil P. Bezruč, vyšel M. ideově i v užití laš
ského nářečí z příkladu Ó. Lysohorského, ne
přijal však jím vytvořenou spisovnou laštinu 
(psal rodným dialektem) ani jeho teorii o laš- 
ském národě; během války se pak vrátil ke spi
sovné češtině. Od žalob na útisk slezského kra
je a snů o příštím osvobození lidstva přešel za 
okupace k tvorbě naplněné láskou k rodné ze
mi i k přírodním krásám Beskyd (tyto verše, 
především v knize Rodné Lašsko, patří k jeho 
nejzdařilejším, ač je často zatěžuje popisnost). 
Po osvobození a zvláště po 1948, kdy nadšeně 
vítal společenské přeměny a budování socialis
mu, v M. tvorbě střídala inspiraci Bezručem 
a lidovou písní patetická oslavnost a heslovi- 
tost. - M. od mládí studoval život a historii Lu- 
žických Srbů; o jejich kultuře a umění napsal 
množství článků, překládal také z lužickosrb- 
ské poezie (J. Břězan), nevydána zůstala sbírka 
na lužickosrbské motivy Kraj, kde teče Spréva, 
stejně jako soubor veršů z doby okupace Ve 
vichru.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. Marko, Bohuš Marko, 
Boža Marko, Jan Sasyn, Jura Hanyš, Jura Ochab; 
ARKO, B. M., Mk. I PŘÍSPĚVKY in: kat. Bezručo- 
vy moravské jýplazy v kresbách A. E Stehlíka (Os
trava 1957); Českolužický věstník (od 1921); Dělnic
ký deník (Ostrava, od 1929); Hornická ročenka 1947 
(1946); Hornický rok 1949 (Opava 1948); kal. Hor
ník na r. 1950 - ...1959; Jiskra (Vítkovice, od 1961); 
Hraničář (Frývaldov 1946); Moravskoslezský deník 
(Mor. Ostrava 1926); Nová svoboda (Ostrava, od 
1945); Odpich (Vítkovice); sb. Ostravsko včera 
a dnes (1954); Ozvěny (Ostrava 1969); Pobeskydí 
(Frýdek-Místek, od 1972); Poštovní úředník (od 
1926); Práce; Právo lidu (1946); Přehled lužickosrb- 
ského kulturního života (od 1964); Přítel sovětů 
(Ostrava 1946); Radostná země (Opava 1951-52); 
Ruch (Brno, od 1926); sb. Slezské hlasy (Ostrava 
1970); Slezské ozvěny (Mor. Ostrava 1945-46); Služ
ba osvětě (Mor. Ostrava 1945-48); sb. Španělsko 
v nás (1937);lešínsko (Opava, od 1969); sb.Těšínsko 
Petru Bezručovi (1947); Těšínský kalendář 
(1946-48); U (1937-38); sb. Tvorba Sdružení umělců 
slezských (1968); sb. Valentin Držkovič (Opava
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1948); sb. Vzpomínky na Petra Bezruce (Brno
1947) ; sb. Znali jsme Petra Bezruče (Frýdek-Místek 
1970); Zpravodaj města Uher. Hradiště (1970).
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Šlunzok žpivo (BB 1936, 
pseud. Jura Hanyš); Goralská země (BB 1941); 
Rodné Lašsko (BB 1945); Slunce nad zásekou (BB
1948) ; Soudružka Ostrava (BB 1954). I REDIGO
VAL časopis'. Slezské ozvěny (1945-46); sborníky: 
Pozdrav Ostravska Zdeňku Nejedlému (1953, 
s J. Bilanem a J. Filgasem), Znali jsme Petra Pezruče 
(1970); knižnici: Slezský úsvit (1947-48). I

LITERATURA: J. Rohel: Setkání s B. M. (1974).
■ • ref. Šlunzok žpivo: M. (V. Martínek), Morav
skoslezský deník 14.7.1936; B. V. (Václavek), Index 
1936, s. 94; Ó. L. (Lysohorsky), U 1936, s. 379; an., 
Tvorba 1937, s. 383 •; • ref. Goralská země: K. P. 
(Polák), Nár. práce 27.3.1942; Ns. (J. Nečas), Čteme 
1942, s. 117 •; • ref. Rodné Lašsko: zk (Z. Koňák), 
NO 22. 8.1945; motr. (M. Otruba), Svob. slovo 1.8. 
1946 •; A. Závodský: ref. Slunce nad zásekou, SISb 
1949, příl. Slezská tvorba, s. 19; • ref. Soudružka 
Ostrava: E. Benšová, Nová svoboda 2. 8. 1955;
A. Závodský, SISb 1955, s. 439 •; E. Vávrovský:
B. M., básník beskydského lidu i černé Ostravy, Tě
šínsko 1969, č. 2; • k sedmdesátinám: M. Rusinský, 
Ostravský kulturní zpravodaj 1973, č. 12; V. F. (Fi- 
cek), Listy PPB, ř. 4,1973, č. 4 •; jb: Básník Lašska, 
LD (Brno), 18.1.1974; Redakce (K. Rzyman): B. M. 
pětasedmdesátníkem, Těšínsko 1978, č. 4; (Iča): nek
rolog, Ostravský večerník 16.8.1982.

PP

Damascen Marek
† 12.2.1725 Hájek u Prahy

Autor českých kázání.

O životě M. je známo jen to, že byl vysvěcen na 
kněze, vstoupil do řádu sv. Františka z Assisi 
a přijal řeholní jméno Jan Damascenský. Po
slední léta života strávil ve františkánském 
klášteře Hájek u Prahy.

Vynikl jako kazatel. Plodem jeho dlouhole
té řečnické praxe je posmrtně vydaný soubor 
nedělních kázání Trojí chléb nebeský, čítající 
více než 1100 stran. Obsahově ani formálně se 
M. tvorba nevymyká z dobové kazatelské lite
ratury: ovlivněn rakouským augustiniánem 
Abrahamem od sv. Kláry, prokládá svá kázání 
verši, někdy přetíženými zdobnými hříčkami, 
někdy úst rojně glosujícími a heslovitě shrnují
cími obsah pojednání, a ve shodě se soudobou 
kazatelskou praxí citáty z nejrůznějších spisů, 
anekdotami, příklady čerpanými ze sbírek 

exempel, facetií a ezopovských bajek, ohlasy 
duchovních písní, ojediněle i světskými popěv
ky. Příznačným rysem M. slohu je rozvádění 
dějových prvků do epické šíře, důraz na cit 
a expresivita vyjadřování, častým tématem je
ho kázání je marnost lidského života. M. je ta
ké autorem spisu Vůdce cesty... do Hájku, ve 
kterém informuje poutníky o historii Loretán
ského domečku v Hájku a předkládá jim mod
litby potřebné při vykonávání poutní pobož
nosti.

KNIŽNĚ: Vůdce cesty všech pobožně putujících do 
Hájku svátého... (1718); Trojí chléb nebeský... 1, 2 
(1727,1728).!

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 1 (1875); 
Knihopis č. 5185-87.1 LITERATURA: A. Podlaha: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých, ČČM 1892, s. 334 + in Poutní místo Hájek 
(1913); H. Hrubý in České postily (1901); J. Vašica: 
K dějinám staršího českého písemnictví, Řád 1936, 
s. 348 —» České literární baroko (1938); M. Sládek: 
Hájek v české literatuře počátku 18. století (též 
o postile D. M.), Posel z Budče 1995, č. 9.

msl

Jan Jindřich Marek
* 4.10.1803 Liblín
† 3.11.1853 Královice u Radnic

Lyrický a epický básník a prozaik. Autor melancho
lické milostné, přírodní a úvahové poezie, často zhu- 
debňovaných písňových textů, romancí, balad a de- 
klamovánek. V próze dospěl od sentimentalistických 
skladeb k historické povídce walter-scottovského 
typu.

Křtěn Jan Nep. Amadeus, jméno Jindřich 
(možná biřmovací) se nevyskytuje na úředních 
dokladech. - Syn učitele; u něho a u liblínské- 
ho faráře získal M. první vzdělání. Gymnázium 
a tzv. filozofii vystudoval v Plzni 1813-22 (přá
telé J. J. Kalina, J. P. Koubek, J. R. Macan); teh
dejší studentskou přezdívku Jan z Hvězdy (pro 
častou nepřítomnost ducha při vyučování) 
přijal později za spisovatelský pseudonym. 
S plzeňským profesorem J. V Sedláčkem se 
i později stýkal, dedikoval mu svou první kni
hu Básně a napsal jeho životopis (ČCM 1836). 
Z příkazu pedantického otce (bránil mu též 
v psaní veršů a spálil rukopis jeho studentské 
sbírky) studoval M. od 1822 v Praze bohosloví;
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záměr opustit seminář a uprchnout do Ameri
ky se nezdařil. Po vysvěcení (srpen 1826) vy
konával kněžské povolání v obcích rodného 
kraje. Jako kaplan v Královicích (1826-28) za
jížděl do Liblína za vrchním tamního panství 
J. V. Pickem a za hrabětem Vilémem Stuppa- 
chem z Wurmbrandu (ve 40. letech mu dediko
val své Zábavné spisy). Do 1832 byl zámeckým 
kaplanem v Plaších, krátce administrátorem 
v Kozojedech a od 1833 tamním farářem, od 
1847 do konce života farářem v Královicích. 
Stýkal se s plzeňskými přáteli, zejména s kně- 
žími H. J. Karlíkem (později převor v Teplé), 
gymnaziálním profesorem J. F. Smetanou 
a V. Zárubou (později farář v Dýšině). Tylovu 
nepříznivou kritiku svých povídek (ČČM 
1846-47) označoval za příčinu toho, že po vy
dání souboru svých prací (Zábavné spisy) za
nechal spisovatelství. 1848 byl v Královicích 
starostou Lípy slovanské a předsedal českým 
učitelským poradám plaské sekce, 1850 byl ve 
své obci zvolen prvním radním, 1852 se této 
funkce vzdal. Pohřben byl na kralovickém 
hřbitově.

M. počáteční elegicky sentimentalistická ly
rika (Básně) rozvíjí téma „těžkomyslnosti“. 
Námětem milostných skladeb (ideální milenka 
Lína) je nemožnost soužití, stesk z rozchodu, 
naděje na posmrtné setkání. Z reflexivní a pří
rodní lyriky - s motivy vadnutí, hřbitova, 
prchavosti času, opuštěnosti - promlouvá roz- 
citlivělý smutek a tklivý pocit životní marnosti, 
který, hledaje úlevu v smrti, je vyvažován ná
boženskou vírou v transcendentní jistoty. Syla- 
botonický princip versifikace bývá kombino
ván s časoměrným a hudebnost verše je 
podporována i jinými prostředky. Pozdější M. 
lyrika má většinou písňový charakter a sbližu
je se s dobovou konvenční produkcí vlastene
ckých, společenských a milostných básní. Hoj
ně byla zhudebňována (později ještě v kantátě 
B. Smetany Píseň česká); mnoho písní dlouho 
žilo v repertoáru společenského zpěvu. Jako 
baladik psal M. příběhy o úkladech a po
mstách, situované do pusté a děsivé přírody 
(Anjelská hora, Umrlčí věnec), zpracovával 
i látky z folklóru (Vodníkova nevěsta) a pověs
tí (Horymírův skok), psal romance a historické 
zpěvy (Muromská korouhev), z drobné epiky 
pastýřskou idylu a legendu; oblíbeny byly i je
ho humorné deklamovánky (Sedlák na 
biliáru). Překládal ojediněle (F. Fouqué, J. W. 
Goethe, L. H. Ch. Hólty, F Matthisson, F. Schil- 

ler, čínská poezie), někdy jeho původní básně 
anonymně adaptují cizojazyčnou předlohu. - 
Jako autor povídek se M. v první fázi (Konva
linky) podstatně podílel na podobě české pre- 
romantické prózy. Jeho práce, neurčitě situo
vané v čase, většinou vyprávějí milostné 
příběhy dobrodružné, rytířské či loupežnické 
a zvýrazňují - využívajíce jazykových pro
středků, symbolů, přírodních výjevů a krajin
ných scenerií - citový svět hrdinů a zvláštní ná
ladovost životní atmosféry. Později vzniklé 
rozměrné skladby (Jarohněv z Hrádku, Mas
tičkář) psal M. po důkladném studiu historic
kých pramenů. Nově se tu obrátil k walter- 
scottovskému typu historické povídky, která je 
umístěna do reálné dějinné skutečnosti, což 
není v rozporu se smyšlenými ději a postavami, 
dobrodružností a s romantickými prvky fabu- 
lačními a stavebními (záměny osob, tajuplné 
scény, děsivá prostředí). Obdobně jako J. K.Tyl 
nebo P. Chocholoušek se M. chtěl prostřednic
tvím historické prózy obracet k naléhavým 
českým společenským aktuálnostem; jeho 
konzervativismu odpovídal ideál Středočeští 
v zájmu národní jednoty (např. pojetí Jiřího 
z Poděbrad v Jarohněvu z Hrádku). Psal také 
povídky ze současnosti (Známosti z průjezdu), 
někdy se zpátečnickou kritikou společenskou 
a literární (Volšanský zámek s průhlednou ka
rikaturou básníka V. B. Nebeského).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan z Hvězdy, Jindřich; 
J. J. M., J. z H. ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach aneb 
Novoročenka (1824); Časopis pro katol. duchoven
stvo (1828-38); ČČM (1829-36); Čechoslav 
(1820-25); Čes. včela (1835-38); alm. Denice aneb 
Novoročenka (1825); Dobroslav (1821-22); alm. 
Hlasové duchovenstva k slavnému dosednutí na 
stolec arcibiskupský... pana Aloysia Josefa, svob. p. 
Schrenka z Notzingu (1838); alm. Hlasy duchoven
stva k Jejich cis. král. Majestátům Ferdinandovi 
a Marii Anně při slavnosti korunování (1836); Jindy 
a nyní (1833); Krameriusovy c. k. vlastenské noviny 
(od 1819); Květy české, pokr. Květy (1834-39); alm. 
Kytka (1837-38); alm. Pomněnky (1842); Poutník 
slovanský (1826); Věnec ze zpěvů vlastenských 
(1837); Vlastimil (1840). I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně 
(1823); Konvalinky aneb Sbírka původních roman
tických povídek z starobylých i novějších časů 1, 2 
(PP 1824,1828); Slova vlastenců plzeňských k slav
nosti připnutí zlaté čestné medaile Jeho důstojnosti 
pánu panu Josefovi Vojtěchovi Sedláčkovi... 
(B 1835); Známosti z průjezdu (P 1838, Bibliotéka 
zábavného čtení, sv. 11, pseud. Jan z Hvězdy; s an. 
P Stanislav a Aninka, přel, z pol. V. S. Štulc; 1845 vyd. 
spolu s P Harfenice); Jarohněv z Hrádku. Novela
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z časů Jindřicha Poděbradského 1-3 (P 1843, pseud. 
Jan z Hvězdy); Balady, romance, pověsti a legendy 
(BB 1843); Písně i jiné drobné básně (1843); Mastič
kář. Povídka z časů Jindřicha Korutanského 
(P 1845, pseud. Jan z Hvězdy); Drobné povídky 1,2 
(1845; sv. 1 obs. i P Volšanský zámek). - Ostatní prá
ce: O důstojenství kněžském. Kázaní... v Plzni 8. pro
since 1835 (1836). - Výbor: Výbor spisů Jana 
z Hvězdy (1905, in Květy z českých luhů, sv. 2, nakl. 
K. Springer). - Souborná vydání: Zábavné spisy Ja
na z Hvězdy (nakl. Jaroslav Pospíšil, 1843^17, 10 
sv.); Jana z Hvězdy Sebrané spisy (nakl. I. L. Kober 
in Nár. bibliotéka, 1873-76; 3 sv., 2. vyd. b. d., po 
1876); Sebrané spisy Jana z Hvězdy. Nové laciné vy
dání (nakl. I. L. Kober, b. d., 1890,20 sešitů). I KO
RESPONDENCE: J. Pospíšil: Z dob vlasteneckých 
(J. Pospíšilovi b. d., asi z 1836-45; 1885. ed. J. Pospí
šil); an.: Několik dopisů z let obrození (J. Pospíšilovi 
asi z 1836), Lit. rozhledy 10,1925/26, s. 251.1

LITERATURA: B.: ref. Konvalinky 1, Čechoslav 
1825, s. 88; • ref. Balady, romance..., Písně i jiné 
drobné básně, Jarohněv z Hrádku: an. (J. K. Tyl), 
Květy 1843, příl. Noviny z oboru literatury, umění 
a věd, s. 45 a pokr. —> Národní zábavník (1981, s. 579, 
585); J. B. Malý: Přehled literatury české na rok 1842 
a 1843, ČČM 1844, s. 292,293 •; J. K. Tyl: Úvahy, lite
rární obrazy a charaktery (přehled M. díla, ref. Mas
tičkář, Jarohněv z Hrádku, Známosti z průjezdu, 
Volšanský zámek, Harfenice), ČČM 1846, s. 379,527 
a 1847, s. 666 -> O umění (1951, s. 202) a Čtení pro 
lid (1986, s. 396); an.: nekrolog, Pražské noviny 2.12. 
1853; an.: Jan z Hvězdy, Květy 1871, s. 286 (s podo
biznou na s. 281); R. Wunš: J. J. M. Příspěvky životo
pisné, Slovan 1874, s. 88 a pokr. (autor je M. syno
vec); F. Zákrejs in Sebrané spisy Jana z Hvězdy 3 
(1876) + Život Jana z Hvězdy, Posel z Prahy 19.2. - 
10.3.1876; F. Schulz: Česká balada a romance, Osvě
ta 1877, s. 386,472 + Výpravná próza (o hist. povíd
kách M.), Osvěta 1881, s. 185, 276; F. Bačkovský: 
Kterak Čechové českým spisovatelům pero z ruky 
vyráželi, NL 29. 9. 1887; SA.: Jan z Hvězdy, Zlatá 
Praha 19, 1901/02, s. 35; A. Kraus in Stará historie 
česká v německé literatuře (1902, s. 170, báseň A. W. 
Griesla jako předloha M. Horymírova skoku); 
J. Máchal: J. J. M., sb. Literatura česká 19. století 2 
(1903);F. Homolka: Rozšíření písní umělých mezi li
dem českým, ČL 21,1911/12, s. 320; J. L. Seifert: An- 
jeiská hora J. J. Marka, LF 1915,s. 130; A. Helebrant: 
Kdy se narodil Jan z Hvězdy?, Archiv literární 2, 
1922, s. 256; F. Strejček: „Bílé růže“ našich romantic
kých básníků, Zvon 24, 1923/24, s. 341; an.: Karel 
Havlíček a kněží (M. zápis o K. H. ve farní matrice), 
Světozor 32,1931/32, příl. U Ottů, s. 150; J. Horák: 
Prameny a ohlasy (ukrajinské motivy u M.), ČMF 
24,1937/38, s. 373; F. Vodička: Próza v letech dvacá
tých 2. J. J. M.: Konvalinky, in Počátky krásné prózy 
novočeské (1948); J. Janata: Česká píseň - hymna 
české radosti, Život Plzeňska 1951, s. 127; F. Stuchlý 
in J. J. M.: Mastičkář (1957); V. Štěpánek: Počátky 
novočeské prózy, ČLit 1969, s. 72; I. Bukačová in 

800 let Královic (1989); J. Bartůňková in Ztvárnění 
primární a sekundární komunikace ve vybraných 
dílech české umělecké prózy 1. poloviny 19. století 
(Pedag. fakulta v Hradci Král. 1989).

mo

Jiří Marek
* 30.5.1914 Praha
† 10.12.1994 Praha

Prozaik, autor románů, povídek, pohádek a reportáží, 
filmový a televizní scenárista, literární historik. Psal 
psychologicky podbarvenou, realisticky zaměřenou 
a socialisticky orientovanou prózu ze současnosti 
a z nedávné minulosti; hojnou popularitu získal série
mi televizních, filmových a knižních zpracování de
tektivních příběhů z Prahy první poloviny 20. století.

VI. jm. Josef Jiří Puchwein (předkové byli vi
naři v Rakousku; příjmení si počeštil na radu
K. J. Beneše 1937 náhodnou volbou v kalendá
ři a 1946 je přijal jako občanské jméno). - Byl 
nemanželský syn prodavačky vychovávaný 
strýcem; do obecné školy chodil ke Sv. Vojtě
chu v Praze na Novém Městě. Když mu bylo 
sedm let, matka se provdala za bankovního 
úředníka a 1924 s manželem přesídlila do Pís
ku. Tam také M. po studiu na pražském Jirás
kově gymnáziu v Resslově ul. (od 1924) 1926 
přestoupil na klasické gymnázium. Jako malý 
chlapec vystupoval M. na jevišti Nár. divadla, 
v Písku hrál divadlo loutkové. Po maturitě 
1933 (pro nemoc opakoval 6. třídu) si zapsal 
češtinu a němčinu na pražské filoz. fakultě. Už 
během středoškolského studia v Písku publi
koval povídky (poprvé 1929 ve vimperském 
Steinbrennerově kalendáři) a verše (parodie 
a epigramy) v Prácheňském kraji, Píseckých 
listech a tištěném studentském časopise Gym- 
nasion, vedle toho i ve Studentském časopise, 
kde se po příchodu do Prahy 1933 stal členem 
redakční rady. Prostředí letenské studentské 
koleje Spolku posluchačů filozofie, jehož byl 
funkcionářem, i probíhající spory o insignie 
pražské univerzity předurčily M. levicové 
smýšlení, jež také výrazně ovlivnilo jeho poz
dější literární působení jako stoupence socia
listicky orientovaného realismu. Už za studií 
se M. hlásil ke skupině mladých autorů Kov 
(patřil k ní i J. Drda a předčasně zemřelý
L. Maršíček), která spolupracovala se spisova-
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telským sdružením Blok, ale trvala jen krátce. 
Po ukončení vysokoškolských studií (1939) M. 
učil na gymnáziu ve Strakonicích (1939-40), na 
učitelském ústavu v Soběslavi (1940-43), na 
gymnáziu v Náchodě (1943-44) a opět v Sobě
slavi (do 1945), kde se také poprvé oženil; 
1945-46 učil na učitelském ústavu v Praze 
a absolvoval zkrácenou vojenskou službu, 
krátce 1946 působil jako osvětový inspektor 
a pak znovu učil na gymnáziu v Praze-Michli 
(1947-48). Od 1948 se věnoval novinářství, li
teratuře a filmu. Nejprve 1950-52 pracoval ja
ko redaktor Lid. novin a Rudého práva (tehdy 
též pobýval na stavbě Nové huti v Kunčicích), 
1952-54 jako šéfredaktor časopisu Svět sově
tů, 1954-59 jako ústřední ředitel Českosl. stát
ního filmu. Podnikl řadu cest, od 1950 mnoho
krát do SSSR, 1956 a 1965 do Číny, 1955 do 
USA, 1955 na Jávu a Báli, které se vesměs pro
mítly do jeho tvorby. 1959-60 se věnoval litera
tuře (byl na tzv. tvůrčím pobytu), od 1960 před
nášel na Institutu osvěty a novinářství 
(odborný asistent a pak docent a vedoucí ka
tedry čes. jazyka a literatury, 1964-65 děkan fa
kulty sociálních věd a publicistiky). 1972 přešel 
na katedru čes. a slovenské literatury na Filoz. 
fakultě UK, kde působil až do 1982. Kandidát
skou práci (Příspěvek k sociologii kultury 
1945-1968) obhájil 1974. 1949-63 patřil k ak
tivním činovníkům Svazu českosl. spisovatelů, 
působil v organizacích novinářů, filmařů 
a Českosl.-sovětského přátelství.

Po prvních příspěvcích z gymnazijních let in
spirovalo M. k prvnímu románu s kresbou pu
dem ovládaných lidí a s kriminální zápletkou 
Lidé z Poljany (1937 na pokr. v Nár. politice) 
prázdninové putování po tehdejší Podkarpat
ské Rusi. Okupace odvedla M. od sociálně mo
tivované prózy k dobově příznačným psycho
logickým průhledům na vnitřní konflikty lidí 
z rozličných prostředí, a to nejprve povídko
vým (Život se nevrací) a pak i románovým, 
analyzujícím různé podoby milostného vztahu, 
jak jimi prochází nadějná malířka (Pečeť věr
nosti). Vyhranění M. tvůrčí činnosti jak po 
stránce tematické, tak tvárné představují pová
lečná léta. Charakterizují ji vypravěčská spon- 
taneita s prvky humoru i ironie, ale i dějové na
pětí, aktualizující společenské zaměření, 
a orientace na širší čtenářské vrstvy. Převláda
jícím postupem se stal analytickopsychologic- 
ký zřetel, rozbíhající se však do několika žán
rových poloh. Nejprve se projevil v baladické 

novele Muži jdou v tmě důrazem na společný 
pocit odpovědnosti v extrémních válečných 
podmínkách a zároveň jako osobní individuál
ní vnitřní konflikt ústřední postavy komisaře 
parašutistického oddílu vyslaného do okupo
vaných Čech. K obdobné psychologické analý
ze M. přistoupil i v 60. letech, a to zvláště v ro
mánu o osudové vině a z ní pramenícího 
strachu Za tebou stín, a v 80. letech v novodo
bé ironizující variantě středověkého milostné
ho románu Tristan aneb O lásce. Druhá žánro
vá rovina M. próz směřuje ke společenskému 
románu. Nejprve v obraze mentálních rozdílů 
mezi horníky a různými vrstvami zemědělců 
v osudových chvílích hledání úkrytu před vá
lečnou frontou (Vesnice pod zemí) a pak tak
řka na konci M. spisovatelské dráhy v rodové 
kronice Sůl země (3. díl s názvem Čas lásky 
a nenávisti), tentokrát již s vyostřenou předsta
vou třídní diferenciace společnosti v severních 
Čechách, jež se prolíná i s otázkou národnost
ní. M. v ní sleduje několik podnikatelských 
a proletářských generací počínaje 90. lety mi
nulého století a zasazuje je do dobových spo
lečenských konfliktů. V posmrtně vydané ro
mánové kronice Lásky mých předků pak 
v intimnější poloze podal rodovou historii od 
praděda až do časů svého zrození. Další žánro
vou rovinu M. díla tvoří práce reportážního rá
zu. I mezi nimi existuje výrazná diferenciace. 
Jejich hlavní povídkový proud se včleňoval do 
tehdy silně aktualizované dobové vlny tzv. bu
dovatelské prózy; ta se u M. projevila pokraču
jícím zájmem o životní příběhy horníků v mi
nulosti i současnosti, provázeným snahou 
vystihnout často s humorem jejich charakteris
tické vlastnosti (Nad námi svítá) a příklonem 
k prózám vysloveně agitačním (Z cihel a úsmě
vů) nebo pedagogicky zaměřeným (Žít mezi 
lidmi). V 70. letech k nim M. připojil, tentokrát 
už s hlubším psychologickým ponorem do nit
ra postav ocitajících se uprostřed protínajících 
se konfliktů pracovních a osobních, soubor tří 
povídek Noční jízda. Jinou polohu žurnalistic
ké prózy představují M. satirické, spíše zjedno
dušeně pedagogické než umělecky zacílené 
karikatury autorem třídně pojímaného malo- 
měšťáctví, dále ironizující kritiky negativních 
projevů v soudobé společnosti i amerického 
způsobu života (Zasmějte se včerejšku, Střelni
ce, později Autopohádky namířené proti kon
zumně pojímané společnosti). Konečně znaky 
reportážní prózy nesou i M. cestopisy, jež for-
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mou črt, fejetonů i dopisů podávají zážitky ze 
Sovětského svazu, zejména Kavkazu a Krymu 
{Radostná setkání, Úsměvné pobřeží), Indoné
sie {Země pod rovníkem) a Cíny {Desatero 
skořicových květů). Vypravěčskou pohodou 
zabarvenou humorem, psychologickou věro- 
jatností i vystižením osobitého staropražského 
prostředí se vyznačuje třídílný cyklus kriminál
ních povídek, opírajících se o reálné soudní 
případy a inspirovaných soudničkami F. Gela. 
Hlavní v nich je drobný příběh, často zakonče
ný pointou, která převádí kriminální zápletku 
do lidsky soucitné nebo úsměvně smířlivé po
lohy. Spíše než o otázky zločinu a trestu stojí ve 
středu M. zájmu kresba rozmanitých figurek, 
drobných lidí s jejich spletitými osudy. Se stej
ným pochopením pak M. vytvářel i své dobro
myslné strážce zákonů {Panoptikum starých 
kriminálních příběhů, Panoptikum hříšných li
dí, Panoptikum Města pražského). Vyústěním 
základních směrů M. prózy, psychologického 
a satiricko-ironického, se stal jeho nejvýznam
nější román Můj strýc Odysseus. Tato symbió
za, čerpající látku z historie vlastního rodu 
a nesoucí řadu autobiografických rysů, účinně 
zvýraznila M. smysl pro humorem nadlehče- 
nou povahokresbu v portrétu tragikomické 
postavy majitele pohřebního ústavu, jež se zá
roveň stala prostředníkem k hlubšímu zamyš
lení nad chodem života, i pro uvolněné vypra- 
věčství pohybující se na hraně mezi realitou 
a obrazotvorností. Intenzivně se M. věnoval 
i literatuře pro mládež. Vydal soubor netradič
ně pojatých pohádek využívajících běžných 
motivů v čapkovském duchu k zcivilnění fan
taskního světa {Veselépohádky vzhůru noha
ma), svým vypravěčstvím dotvořil indické po
hádky {Nejkrásnější zahrada - textový 
podklad mu přetlumočil O. Smékal), psal roz
hlasové hry a příběhy ze života dětí, které ně
kdy spojoval s detektivními postupy {Záhada 
kolem Albatrosa). Několik svých próz zpraco
val i do podoby filmových scénářů: Nad námi 
svítá (1953), Zaostřit, prosím! (1956), Větrné 
moře (podle novely Muž proti moři), psal také 
scénáře na náměty jiných prozaiků a dramati
ků (Případ Z-8, Vítězná křídla, Všude žijí lidé, 
Alibi na vodě, Na kolejích čeká vrah, Svatá 
hříšnice); scenáristicky se podílel na filmové 
(Pěnička a paraplíčko, Partie krásného dra
gouna, Smrt černého krále, Vražda v hotelu 
Excelsior) i televizní (Hříšní lidé Města praž
ského, Panoptikum Města pražského) adapta

ci svých kriminálních povídek. Pro rozhlas vy
tvořil několik desítek her, (zčásti i pro mlá
dež), spolu s J. Otčenáškem byl u zrodu rozhla
sového seriálu Jak se máte, Vondrovi?

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jemar; Jam (Dikobraz 
1958), -jm- (Květy 1965), -mrk-. I PŘÍSPĚVKY in: 
sb. Aby zvítězila naše věc (1952); Ahoj na sobotu 
(1986); sb. Antonín Zápotocký ve vzpomínkách sou
časníků (1985); AZ - Magazín (1984); Beseda 
(1971); Beseda naší vesnice (1974-76); Bulharsko 
(1985); Cizí jazyky ve škole (1966); Čes. literatura 
(1983); Českosl. armáda (1956); Ceskosl. televize 
(1989); Českosl.-sovětské vztahy (1975); Českosl. 
novinář (1965); Českosl. svět (1952, 1957, J971); 
Českosl. voják (1979); Čes. dělník (1939-44); Čes. ja
zyk a literatura (1973, 1977); sb. Čeští spisovatelé 
korejským dětem (1952); Čtenář (1971-73); Čtení 
pro ženy (1990); sb. Čtyřicet let práce pro čes. litera
turu (1989); Dikobraz (1949-68, 1984); Divadelní 
a filmové noviny (1966); Elán (1973); Film a doba 
(1955-59,1984); Filmové noviny (1948); Gymnasion 
(Písek 1929-31); Hlas revoluce (1955, 1975-76, 
1983); sb. Hornický rok (1949); Host do domu (1956, 
1960); Im Herzen Europas (1962); Impuls 
(1966-68); Jihočes. akademik (Písek 1933-35); Ka
lendář pro ženy (1962); Kalendář Rudého práva 
(1961-62); Kino (1949-73); Kmen (1988-89); Krko
noše (Vrchlabí 1980); Kultura (1957-60); Kulturní 
měsíčník (Ostrava 1986-88); Kulturní politika 
(1948-49); Kulturní rozvoj (1985-89); Kulturní tvor
ba (1964-67); Květen (1955); Květy (1951-89; 
1986-87 vzpomínky); Kytice (1946-47); Lid. demo
kracie (1953-59,1983-89); Lid. obroda (Brno 1950); 
Lid. noviny (1934,1940-42,1948-52); Lid. kalendář 
SNPL (1961); Lit. měsíčník (1973-88); Lit. noviny 
(1936); Lit. noviny (1951-65); Magazín Co vás zají
má (1962,1970); Magazín Lit. novin (1960); Mladá 
fronta (1948-52,1961-79); Mladý svět (1960,1965, 
1972); My 49-51; sb. Na památku osvobození Čes
koslovenska sovětskou armádou (1951); Nár. politi
ka (1937); Naše rodina (1988); Nová doba 
(1962-65); Nová svoboda (Ostrava 1960); Nové kni
hy (1961-86); Novinář (1983); Noviny (1992); Nový 
Orient (1973); Nový svět (1950); Nový život 
(1949-58); O knihách a autorech ČS (1982-89); sb. 
O životě a díle nár. umělce I. Olbrachta (Semily 
1982); sb. Oheň a růže (1961); Ohníček (1971); 
Ochotnické divadlo (1960); Ostravský večerník 
(1973); Osvětová práce (1964); Pionýr (1983); Pio
nýrské noviny (1953); Písecké listy (1930-37); Pla
men (1960-67); Pochodeň (Hradec Král. 1961); sb. 
Povídka 62 (1963); Požární ochrana (1969); Práce 
(1953-93); Prácheňský kraj (Písek 1930-31); Pra- 
ha-Moskva (1957-82); Pravda (Plzeň 1969); Právo 
lidu (1936-37); sb. Prezident Klement Gottwald 
(1950); Repertoár Malé scény (1963); Reportér 
(1990); Rodina a škola (1975); Rolnické hlasy 
(1951); Romboid (Bratislava 1987); Rovnost (Brno
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1957, 1969-70); Rozhlas (1984-86); Rudé právo 
(1945-69,1981-94); Růst (1947); Sedmička pionýrů 
(1974); Sešity novináře (1973,1983); Signál (1986); 
Slovanský přehled (1962); Slovenka (Bratislava 
1961-63); sb. Spisovatelé Ostravsku (1953); Stein- 
brennerův kalendář (Vimperk 1929); Studentský 
časopis (1931-38); Svět práce (1969-87); Svět sově
tů (1952-68); Svět v obrazech (1963,1973); Světová 
literatura (1960, 1981-82); Svoboda (1957, 1983); 
Svob. noviny (1948); Svob. slovo (1955-86);Tvorba, 
i příl. Kmen (1949-87);Týdeník ČST (1987-90); Ve
černí Praha (1956-57,1969,1980-86); sb. Veselé čte
ní (1960); Vlasta (1951, 1961, 1994); Volkszeitung 
(1974); Výběr z nejzajímavějších knih (1980-86); sb. 
Vzbouřená země (1950); Záběr (1973,1989); sb. Ze
mě kytice (1955); Zeměd. noviny (1947-90); Zlatý 
máj (1972); Živnostenské noviny (1948); Život Pl
zeňska (1952); Život strany (1967, 1985). I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Život se nevrací 
(PP 1944); Pečeť věrnosti (R 1944); Muži jdou v tmě 
(P 1946); A. S. Puškin (monografie, 1946); Josef 
Jungmann (monografie, 1947); Veselé pohádky 
vzhůru nohama (1947, přeprac. vyd. 1958 s tit. Po
hádky vzhůru nohama); Pan Severýn (PP 1947, 
pseud. Jemar); Vesnice pod zemí (R 1949); Nad ná
mi svítá (PP 1950); Hovoří matka (P 1951); Jak se 
Honza králem nestal (D pro ml., 1951, prem. 1950); 
V krásné zemi (RpRp 1951); Radostná setkání 
(RpRp 1951); Pionýr Feďa (P pro ml., 1953); Za
smějte se včerejšku (PP 1953, obs. i Pan Severýn); 
Z cihel a úsměvů (PP 1953); Mladí bojovníci (PP 
pro ml., 1953); Země pod rovníkem (Rp 1956); De
satero skořicových květů (RpRp 1957); Malá dra
mata (PP 1960); List z kroniky (P 1960); Železný 
Míťa (P pro ml., 1961); Žít mezi lidmi (PP 1961, obs. 
i List z kroniky); Střelnice (PP 1962); Za tebou stín 
(R 1962); Úsměvné pobřeží (RpRp 1962); Hluboký 
výkop (P 1963); Autopohádky (PP 1965, přeprac. 
pro ml. 1975); Blažený věk (R 1967); Nejkrásnější 
zahrada (adaptace indických pohádek, 1967); Pa- 
noptikum starých kriminálních příběhů (PP 1968); 
Záhada kolem Albatrosa (R pro ml., 1970); Panop- 
tikum hříšných lidí (PP 1971); Noční jízda (PP 1972, 
obs. i P Hluboký výkop); Můj strýc Odysseus 
(R 1974); Muž proti moři (R 1976); Panoptikum 
Města pražského (PP 1979); OK 096 se nehlásí 
(P 1979); Sůl země 1-2 (R 1981); Psí hvězda Sirius 
aneb Láskyplné vyprávění o psech (PP 1982); Vy
právění ov psaní (EE 1985); Tristan aneb O lásce 
(P1985); Čas lásky a nenávisti (R 1986,3. d. románu 
Sůl země); Pohádkové vyprávěnky o knoflíkářích 
a jiné čeládce (PP pro ml., 1987); Praha = Prag = 
Prague = Prague = Praga (text k fotografiím J. a I. 
Doležala, 1991); - posmrtně: Lásky mých předků 
(R 1995). I REDIGOVAL časopis: Svět sovětů 
(1952 od č. 29 - 1954 do č. 28). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Hlas našich dnů (BB k únoru 1948, 
1948); Veliké dílo (fotograf, reportáž z Nové huti 
K. Gottwalda v Ostravě-Kunčicích, 1952, s. V. Rýpa- 
rem). I

BIBLIOGRAFIE: J. M. Personální bibliografie 
(Znojmo 1979, rozmnož.). I LITERATURA: E Bu- 
riánek: J. M. (1984, se soupisem knižních prací). 
■ • ref. Život se nevrací: Ns. (J. Nečas), Naše doba 
51,1943/44, s. 378; J. Machoň, LidN 11.4.1944; K. M. 
(Milotová), Venkov 23. 4. 1944 •; • ref. Pečeť věr
nosti: K. P. (Polák), Nár. práce 10.12.1944; J. Polák, 
LidN 15.2.1945 •; • ref. Muži jdou v tmě: J. Hájek, 
Tvorba 1947, s. 543; K. Růžička, KM 1947, s. 145; 
J. Polák, Práce 10.1.1947; F. Buriánek, Zeměd. novi
ny 6. 3.1947 -> O současné české literatuře (1982); 
cd. (J. Hrabák), Rovnost 15.6.1947; G. (F. Gótz), NO 
5.8.1947 •; • ref. Vesnice pod zemí: J. Linhart, LidN 
18. 9. 1949; K. Šiktanc, Mladá fronta 24. 11. 1949; 
F. Buriánek, Zeměd. noviny 24.11.1949; J. Štefánek, 
RP 27.11.1949; V. Běhounek, Práce 10.12.1949; cd. 
(J. Hrabák), Rovnost 9. 2. 1950; diskuse o knize 
(V. Řezáč, J. Štefánek, F. Gótz, P. Bojar, F. Kautman, 
F. Buriánek, J. Marek), LidN 1.1.1950 •; • ref. Nad 
námi svítá: M. Filip, NŽ 1950, s. 477; M. Jariš, Tvorba 
1950, s. 1935; S. Svoboda, Mladá fronta 16. 7. 1950; 
J. Štefánek, RP 8. 10. 1950; M. Stuchl, LidN 15. 11. 
1950; F. Buriánek, Zeměd. noviny 4.1.1951 •; F. Bu
riánek in J. M.: Vesnice pod zemí (1951); • ref. Ra
dostná setkání: M. Macková, LidN 25. 11. 1951; 
R. Parolek,NŽ 1951, s. 1719; J. Hájek, RP 13.7.1952 
•; Z. Neumannová: Ve službách současnosti, LidN 
16. 1. 1951; • ref. Z cihel a úsměvů: A. Závodský, 
Slezský sborník 1954, s. 264; A. Jelínek, NŽ 1954, 
2. pololetí, s. 87; L. Procházka, Mladá fronta 7. 2. 
1954; J. Nový, Obrana lidu 28. 2.1954; J. Pilař, LitN 
1954, č. 24; M. Jungmann, RP 26.6.1954 •; G. Šubin: 
Cesta J. M., Praha-Moskva 1954, č. 5; J. Hájek in Li
teratura a život (1955); M. Suchomel: ref. Zasmějte 
se včerejšku, HD 1954, s. 222 —> Co zbylo z recen
zenta (1995); • ref. Země pod rovníkem: I. Skála, RP 
23. 9. 1956; F. Čihák, HD 1956, s. 564; M. Petříček, 
LitN 1956, č. 34 •; • ref. Desatero skořicových kvě
tů: 1. Skála, RP 5.9.1957; J. Štefánek, LitN 1957, č. 4 
•; • ref. Malá dramata: v. f. (V. Forst), Tvorba 1961, 
s. 667; A. Hájková, HD 1961, s. 185; Á. Jelínek, LitN
1961, č. 8; E. Hrych, Plamen 1961, č. 4 •; • ref. Žít 
mezi lidmi: M. Jungmann, LitN 1961, č. 44; J. Opelík, 
Kultura 1961, č. 48; J. Petrmichl, RP 14. 10. 1961; 
I. Zítková, Mladá fronta 10.1.1962; J. Pecháček, Pla
men 1962, č. 2 •; • ref. Střelnice: M. Petříček, HD
1962, s. 549; Z. Heřman, LitN 1962, č. 32 •; J. Petr
michl in J. M.: Muži jdou v tmě (1962); M. Ivanov: 
Kam dolétla holubice (Muži jdou v tmě), Českosl. 
voják 1962, č. 17 —> Labyrint (1971); • ref. Za tebou 
stín: M. Petříček, LitN 1962, č. 46; V. Forst, Tvorba 
1962, s. 1195; vf (V. Falada), Zeměd. noviny 25. 1. 
1963; J. Noge, Plamen 1963, č. 2 •; V. Frýbová: ref. 
Železný Míťa, ZM 1963, s. 87; • ref. Autopohádky: 
Z. Heřman, LitN 1966, č. 8; J. Hek, Rovnost 23. 2. 
1966; FB (F. Buriánek), Impuls 1966, s. 200; S. Bar- 
tůšková, HD 1966, č. 3; V. Stanovský, ZM 1966, s. 506 
•; O. Smékal in J. M.: Nejkrásnější zahrada (1967); 
V. Vařejková: ref. Nejkrásnější zahrada, Komenský 
92,1967/68, s. 512; J. Šnobr: J. M„ ZM 1968, č. 1, pni.;
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E Buriánek in J. M.: Muži jdou v tmě (1968); • ref. 
Blažený věk: Ks. (K. Kostroun), Nové knihy 1968, 
č. 8; M. Jungmann, Práce 21. 2. 1968; J. Pecháček, 
Kulturní noviny 1968, č. 12; Š. Vlašín, Kulturní tvor
ba 1968, č. 19; M. Pohorský, Impuls 1968, s. 434; 
I. Zítková, RP 7.8.1968 •; • ref. Panoptikum starých 
kriminálních příběhů: M. Pohorský, RP 14. 1. 1969 
-»Zlomky analýzy (1990); O. Sus, Listy 1969, č. 17 •;
• ref. Panoptikum hříšných lidí: V. Kantor, Nové 
knihy 1971, č. 44; Š. Vlašín, Tvorba 1972, č. 20 •;
• ref. Noční jízda: -ra.- (V. Macura), Tvorba 1972,
č. 26; Š. Vlašín, Rovnost 25.8.1972; -ap- (A. Plůdek), 
Lit. měsíčník 1973, č. 2 •; M. Pohorský in J. M.: Ves
nice pod zemí (1974); • ref. Můj strýc Odysseus: 
Z. Bělinová, Nové knihy 1975, č. 21; J. Adam, Mladá 
fronta 10. 6. 1975; J. Heřtová, RP 20. 6. 1975; vv 
(M.Vacík), LD 20.8.1975; J. Tomáš, Tvorba 1975, č. 
41; Š. Vlašín, Brněnský večerník 18.12.1975 —» Ve 
škole života (1980); J. Nejedlá, Lit. měsíčník 1976, 
č. 7 • ref. Muž proti moři: RN (V. Erben), Nové
knihy 1976, č. 10; J. Tomáš, Tvorba 1976, č. 14; (vln) 
(V. Novotný), Zeměd. noviny 17. 4. 1976; V. Rzou- 
nek, RP 6.12.1976 •; J. Blažek: Skutečnost a alego
rie v M. Malých dramatech, Čes. jazyk a literatura 
27, 1976/77, s. 228; F. Buriánek: Úsměvy láskyplné 
a ironické (Můj strýc Odysseus), in Ohlédnutí 
(1978); • ref. Panoptikum Města pražského: Š. Vla
šín, Rovnost 22. 6. 1979 —> Na přelomu desetiletí 
(1985); H. Hrzalová, RP 2. 8. 1979; J. Hrabák, Lit. 
měsíčník 1980, č. 2 •; M. Pohorský in J. M.: Můj strýc 
Odysseus (1979,2. vyd.) + in J. M.: Sůl země 2 (1981) 
-» obojí Zlomky analýzy (1990); F. Buriánek in 
O současné české literatuře (1982); • ref. Sůl země: 
F. Buriánek, Lit. měsíčník 1982, č. 8; H. Hrzalová, 
Tvorba 1982, č. 38, příl. Kmen; J. Navrátil, Nové kni
hy 1982, č. 10; V. Píša, RP 7. 6. 1982; Š. Vlašín, ČLit 
1984, s. 351 •; • ref. Psí hvězda Sirius...: tg. (R. Tog- 
nerová), Nové knihy 1982, č. 43; H. Hrzalová, RP
26. 11. 1982; M. Pohorský, Tvorba 1982, č. 49, příl. 
Kmen; A. Bejblík, LD 15.1.1983; F. Buriánek, Lit. 
měsíčník 1983, č. 3 •; J. Heřtová: Proměny vypravě
če naší doby. Lit. měsíčník 1984, č. 5; F. Buriánek: 
O J. M. a jeho díle. Tvorba 1984, č. 22, příl. Kmen; 
M. Krobotová: K výzkumu srozumitelnosti Autopo- 
hádek J. M., AUP Olomouc, Facultas paedagogica, 
Philologica 3, Čes. jazyk a literatura 5,1985; E Buri
ánek in J. M.: Muži jdou v tmě, Muž proti moři 
(1985) + Žánrová variabilita prozaikovy cesty, in 
Z literárněvědných studií (1985); • ref. Vyprávění 
o psaní: (po) (J. Poláček), Brněnský večerník 29.1. 
1986; (fc) (G. Franci), LD 20. 3. 1986; (vln) (V. No
votný), Zeměd. noviny 8.4.1986; E. Světlík, Tvorba 
1986, č. 15, příl. Kmen; J. Holoubek, Mladá fronta
16.8.1986 •; • ref. Tristan aneb O lásce: F. Buriánek, 
Lit. měsíčník 1986, č. 5; J. Adam, Mladá fronta 20.2. 
1986; I. Vízdalová, Práce 15. 4. 1986; M. Pohorský, 
Tvorba 1986, č. 13, příl. Kmen; VěK (V. Kovářová), 
Nové knihy 1986, č. 4; V. Novotný, Zeměd. noviny
9.8.1986 •; • ref. Čas lásky a nenávisti: F. Cinger, RP
27. 11. 1986; B. Dokoupil, Tvorba 1987, č. 8, příl. 

Kmen; F. Buriánek, Lit. měsíčník 1987, č. 4; Š. Vlašín, 
LD 22. 5. 1987; V Novotný, Zeměd. noviny 25. 6. 
1987; O. Rafaj, Lit. měsíčník 1987, č. 8 •; • ref. Po
hádkové vyprávěnky o knoflíkářích...: P. A. Bílek, 
Nové knihy 1987, č. 12; J. Voráček, ZM 1987, s. 306 •; 
E Buriánek: O vypravěči J. M., Lit. měsíčník 1989, 
č. 5; O. Neff: Cesty k moudrosti, Kmen 1989, č. 19; 
F. Buriánek: J. M. - vypravěč. Přednášky z 33. běhu 
Letní školy slovanských studií (1992); (jp) (J. Polá
ček) in Slovník české prózy 1945-1994 (1994, Můj 
strýc Odysseus); • ref. Lásky mých předků: A. Ha- 
man, Nové knihy 1995, č. 47; E Cinger, Právo 14.11. 
1995; J. Šimůnek, Svob. slovo 9.1.1996 •.

dv, zp

Josef Richard Marek
* 21.7.1883 Karlín (Praha-K.)
† 19.6.1951 Praha

Výtvarný kritik, překladatel francouzské a německé 
literatury, autor románu o J. Mánesovi; knižní grafik 
a kreslíř.

Podepisoval se i Josef Marek. - Pocházel z ro
diny hostinského. V rodišti absolvoval gymná
zium (mat. 1902), pak začal studovat architek
turu na pražské technice (žák prof. J. Kouly), 
ale po třech semestrech (1903) přešel na Aka
demii výtvarných umění a stal se žákem V. Bu- 
kovace a V. Hynaise, u něhož 1906-07 (po 
ukončení 3. roč.) absolvoval Speciální školu 
malířskou. Poté působil jako profesor kreslení 
a geometrie na vyšší reálce (1912-14 ve vedlej
ším uvazku též na gymnáziu) na Žižkově (Pra- 
ha-Ž.), od 1927 (s přestávkou ve šk. roce 
1933/34, kdy měl zdravotní dovolenou) na vyš
ší reálce v Praze-Karlíně. Při zaměstnání se 
soustavně věnoval výtvarné kritice a esejistice, 
nejprve v Moderní revui, později v Lumíru a ji
ných časopisech, působil též jako redaktor vý
tvarné rubriky ve Venkově (1918-24) a v Nár. 
listech (1924-38), od 1945 byl výtvarným refe
rentem Českosl. rozhlasu. Jako výtvarný umě
lec se orientoval na knižní grafiku a v tomto 
oboru se uvedl již 1903, kdy pro Šrámkovu 
prózu Sláva života, vydanou Knihovnou Nové
ho kultu, vytvořil obálkovou kresbu; pracoval 
pak pro významné knižnice (zvi. Knihy dob
rých autorů a Čeští autoři K. Neumannové, 
Dobré dílo J. Floriana, Knihovna Moderní re
vue, Topičovy Bílé knihy aj.), spolupracoval 
s nakl. Aventinum, Symposion, J. R. Vilímek,
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Družstevní práce aj. Zajímal se i o otázky vý
tvarné výchovy a o stavovské záležitosti (od 
1924 byl předsedou Svazu českosl. kreslířů), ve 
20. letech redigoval časopisy Drobné umění 
a Stavba. Zároveň s touto výtvarně zaměřenou 
činností se již od 10. let vydatně věnoval práci 
překladatelské.

Souvztažnost a vzájemnou motivovanost M. 
dvojí umělecké orientace, jednak výtvarné, 
jednak slovesné, významně podporovaly syn- 
kretizační tendence počátku století, konkrétně 
pak i prostředí Moderní revue, v níž se M. 
v obou svých rolích etabloval. Příznačně se ta
ké již v počátcích specializoval na knižní grafi
ku a stanul mezi průkopníky hnutí za krásnou 
knihu; byl tvůrcem secesně stylizovaných de
korativních vinět a titulních listů nebo celkové 
grafické úpravy knih, z nichž některé byly jeho 
vlastní překlady (např. P. Gauguin: Noa-Noa, 
A. Gide: Saul, J. A. Rimbaud: Pobyt v pekle). 
Od 10. let se také soustavně věnoval výtvarné 
kritice, zejména referování o výstavách, občas 
i úvahám o vztahu výtvarné a slovesné stránky 
knihy (např. stať Umění v knihách o výtvarném 
doprovodu E Bílka k poezii O. Březiny; též 
studie o české knižní grafice ve francouzském 
časopise L’Art vivant). Později vydal několik 
monografií-esejů o soudobých výtvarnících, 
kteří mu byli blízcí školením nebo naturelem 
či výtvarněorganizátorskou aktivitou: o M. Be
ránkovi, O. Blažíčkovi, E Z. Eberlovi, E V. 
Mokrém a J. Štolovském, z malířů starších 
uměleckých epoch o P. J. Brandlovi. - V pře
kladatelské práci se shodně s Moderní revuí 
(zejména v intencích autoritativního edičního 
programu A. Procházky) i v souladu s dalšími 
exkluzivními edicemi zaměřil na moderní fran
couzskou literaturu. Tak byl prvním českým 
překladatelem básnické prózy J. A. Rimbauda, 
souboru próz symbolisty M. Schwoba, překlá
dal i další dekadentní a symbolistní autory (na
př. J. Laforgue, A. Samain), značnou pozornost 
věnoval dílu Barbeye ďAurevilly, jako jeden 
z prvních tlumočil rané práce A. Gida a společ
ně s A. Procházkou také dramata A. Suarěse, 
volil však i práce méně známých autorů (např. 
R. Boylesve), popřípadě i literátů starších ob
dobí a směrů (např. romantický povídkář Ch. 
Nodier, parnasista T. Gautier). Zvláštní oblastí 
jeho zájmů byla literární tvorba výtvarných 
umělců, jako vzpomínková próza P. Gauguina 
a psychologický román malíře E. Fromentina; 
sem jistou uměleckou bipolárností patřil 

i představitel belgické naturalistické prózy 
a výtvarný kritik C. Lemonnier (z druhé strany 
M. zaujetí pro belgickou literaturu zase do
svědčují překlady Ch. De Costera a G. Eek- 
houda). Mimoto vybíral i aktuální, spole
čensky naléhavé tituly, jakým byl román 
o 1. světové válce od E Parmentiera. Překládal 
také z německé literatury, mj. díla tvůrců spja
tých s českým prostředím (R. Michel, F. Wer- 
fel). Překladatelsky patrně spolupracoval 
i s populární knižnicí J. R. Vilímka Láska a ži
vot slavných mužů a žen (D. Dunckerová, 
R. Heymann, H. Freimark, H. V. Schumacher 
aj.; jméno překladatele je zde důsledně uvádě
no jen s iniciálou křest, jména - J. Marek). - 
V jediném svém románu Žlutá růže Josefa Má
nesa, psaném (s J. Wenigem) v dialogizované 
formě pro rozhlas, ztvárnil M. cyklem obrazů 
spjatých osudovým motivem růže umělcovo ži
votní a umělecké drama. Napsal též několik 
dojmových cestopisných črt.

ŠIFRY: jmr., jrm, jrm., m-. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Družstevní práce (1928); LArt et Dessin (Pa
říž); LArt vivant (Paříž 1928); Cesta (1918^28; 1927 
K. M. Čapek Chod a výtvarné umění); Čes. svět 
(1915-18); Graphische Kůnste; sb. Hollar (1925-27, 
1942); roč. Chudým dětem (Brno 1936, Mácha v zr
cadle pražské výstavy); Kulturní zpravodaj, pokr. 
Panoráma (1926-28); Lit. rozhledy (1925); Lumír 
(1918-19); Moderní revue (1909-17; 1916 Umění 
v knihách); Nár. listy (1924—38); Náš směr (Brno 
1912, t. r. jako 11. a 12. sešit samostatná monografie 
Petr Jan Brandl); Přehled (1911); Ročenka Svazu 
českosl. kreslířů na rok 1926; Rozpravy Aventina 
(1925-28); Salon (1935, cestopis, črta Město zříce
ných chrámů); Světozor (1930); Tribuna (1925, též 
příl. Módní revue a Zábavné čtení); Venkov 
(1918-25). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: 
Petr Jan Brandl (monografie 1912 <— Náš směr); 
Oldřich Blažíček (monografie, 1933); F. Z. Eberl 
(monografie, 1934); Cařihrad kouzla nezbavený (ces
topis. črta, 1935); Muzeum Fr. Palackého a Fr. Lad. 
Riegra (studie, 1935, s K. Stloukalem); Josef Štolov- 
ský (monografie, 1936); Míla Beránek (monografie, 
1938); F. V. Mokrý (monografie, 1940); Žlutá růže 
Josefa Mánesa (rozhlasový R, 1940, s J. Wenigem); 
mimoto katalogy výstav O. Štáfla (1937) a J. Škody 
(1941). - Překlady: R. Boylesve: Moje láska (1908, 
1921 s tit. Má láska); C. Lemonnier: Mrtvý, Host 
Quadolietův, Prst Boží, Starý zvoník (1908; 1912 P 
Mrtvý spolu s překl. K. Adama Jak plyne potůček) + 
Mužství (1911) + Když jsem byla mužem (1911) + 
Upír (1912) + Vášnivý milenec, Quadolietův host 
(1912) + Adam a Eva (b. d., 1913) + Z vesnického 
zákoutí a jiné povídky (b. d., 1913; obs. i překl. A. 
Horákové) + Moloch (1925) + Syn země (1925);
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P. Gauguin: Noa-Noa (b. d., 1909); J. A. Rimbaud: 
Pobyt v pekle (b. d., 1910) + Pouště lásky, Záblesky, 
Pobyt v pekle (1912); J. A. Barbey ďAurevilly: Štěs
tí v zločinu (b. d., 1910) + Karmazínová záclona 
(b. d., 1911) + Ďábelské (b. d., 1920) + Rytíř desTou- 
ches (1923) + Co neumírá (1924) + Očarovaná 
(1925) + Rub karet whistové partie (b. d., in 1000 
nej krásnějších novel, sv. 46); A. Samain: Hyalis, ma
lý faun s modrýma očima (b. d., 1911, in 1000..., 
sv. 4); T. Gautier: Markýzin psík (b. d., 1911, in
1000...,  sv. 12); Ch. De Coster: Blanka, Klára a Kan- 
dida (b. d., 1911, in 1000.., sv. 14); G. Eekhoud: 
Červený kohout (b. d., 1911, in 1000..., sv. 22); M. 
Schwob: Kniha o Monelle (1911) + Smyšlené životy 
(1911, s M. Kalašovou) + Lampa Psýché (1927); 
A. Gide: Návrat marnotratného syna (b. d., 1912, in
1000...,  sv. 26) + Saul (1918); Ch. Nodier: Úval zabi
tého (b. d., 1913, in 1000..., sv. 49); D. Duncker: Mar- 
kýza de Pompadour (1914); E. Fromentin: Dominik 
(1914); A. Suarěs: Kressida, Helena (1914, s A. Pro
cházkou); A. Silvestře: Abbé ďArthěs (b. d., 1914, in
1000...,  sv. 41); A. Villiers de l’Isle-Adam: Vévoda 
Portlandský (b. d., 1914, in 1000..., sv. 69); L. Delat- 
tre: Silvie v zahradě (b. d., 1914, in 1000..., sv. 75); 
H. V. Schumacher: Císařovna Eugenie (1915); E. Za- 
bel: Román carevny Kateřiny II. (b. d., 1915); F. M. 
Luzel: Dva kapucíni aneb Osud (b. d., 1916, in 
100()...,sv. 101); A. Mercereau: Slovo k životu (1916); 
H. Freimark: Román královny Marie Antoinetty 
(b. d., 1917); R. Heymann: Sen lásky Napoleona 
(b. d., 1917); R. M. Rilke: Láska Magdalenina (Ril- 
kova adaptace franc. prózy J. Bonnetta, 1917); J. La- 
forgue: Člověk Pierrot (1919); J. Jacquin, A. Fabre: 
Junák mstitel (1921); F. Parmentier: Uragan (1928); 
W. S. Masterman: Doznání rozhlasem (1930); F. Wer- 
fel: Zbožnost (1931); R. Michel: Ježíš na Šumavě 
(1938). I REDIGOVAL časopisy: Drobné umění 
(1920-22, s K. Fišerem a J. Veselým), Stavba (1922); 
ročenku: Ročenka Svazu československých kreslířů 
na rok 1926 (1926, s B. Hnátkem, S. Matějčkem, 
K. Šatalem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: V. Dyk: 
Dvojí poezie (1932, s jinými); Básník a sochař. Do
pisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896-1901 
(1941, i úvod). I

LITERATURA: an. (F. X. Šalda): Arthur Rim
baud (též o překl. J. R. M.), Novina 4,1910/11, s. 639 
-» KP 8 (1956); O. Šimek: ref. překl. C. Lemonnier: 
Mužství, Novina 5, 1911/12, s. 345; ill (A. Novák): 
Cesta památce K. M. Čapka Choda (též o stati J. R. 
M.), LidN 17. 11. 1927; vz. (V. Zelinka): ref. překl. 
F. Parmentier, Zvon 29, 1928/29, s. 55; V. Stupka: 
Obnovený obraz J. A. Rimbauda (mj. srovnání 
překl. V. Nezvala a J. R. M.), LidN 6. 5. 1930; S. 
(K. Sezima): ref. Oldřich Blažíček, Lumír 59, 
1932/33, s. 229; Sk. (F. Skácelík): ref. F. Z. Eberl, Lu
mír 61, 1934/35, s. 176; • ref. Žlutá růže...: J. Loriš, 
Čteme 2, 1939/40, s. 284; rk, LidN 4. 1. 1940; kp. 
(K. Polák), Nár. práce 3.8.1940; F. V. Mokrý, Venkov 
22.8.1940; Č. (V. Červinka), Zvon 41,1940/41, s. 224 
a 464 •; J. Knap: ref. F. V. Mokrý, Venkov 1.1.1941; 

L. Hlaváček: Začátky moderní české knihy, Výtvar
né umění 1970, s. 367; J. Chlebeček: Kniha byla jeho 
láskou, Typografia 1988, s. 134.

bs, et

František Mareš
* 4.11.1884 Praha
† 25.1.1960 Plzeň

Autor básní z dělnického a školského prostředí, 
symbolického dramatu i filozofického eseje, nastolu
jících problematiku hledání životních hodnot, a pra
cí o dějinách a teoriích socialistického hnutí.

Pocházel z dělnické rodiny. V Praze absolvoval 
střední školu a od 1904 studoval na technice 
chemii. Pak působil jako středoškolský profe
sor: od 1910 v Karlině (Praha-K.) na vyšší reál- 
ce, 1912-13 ve Dvoře Král, na reálném gymná
ziu, potom v Praze na různých středních školách 
(od 1922 na obchodní akademii); od 1930 byl 
ředitelem obchodní akademie v Plzni. Byl také 
politicky činný v soc. demokratické straně. V zá
ří 1939 byl zatčen gestapem a až do 1945 vězněn 
v koncentračním táboře Buchenwald.

M. verše neměly výrazné atributy básnického 
jazyka; věcně, ale s účastí, která tvořila poetický 
prvek M. tvorby, promlouvají o sociálním po
stavení a tužbách učitelů a chudých žáků (Z díl
ny lidskosti) a o práci a životě dělníků z hutí 
(Z bojiště práce a jiné básně). Ve veršovaném 
symbolickém dramatu Syn Páně, v němž se od
ráží i M. vlastní společenská aktivita, zobrazil 
faustovské hledání vědce pátrajícího po základ
ních formách hmoty a spatřujícího v tomto úsi
lí své životní poslání, jemuž obětuje osobní štěs
tí, zdraví a nakonec i život. Myšlenky hry 
o neustálém vědeckém poznávání rozvedl re
flexemi o významu poznání uměleckého v eseji 
Od atomu ke kosmu, který napsal z myšlenko
vého materiálu rozsáhlé odborné práce vzniklé 
v koncentračním táboře, jejíž rukopis shořel při 
náletu. - M. se též zabýval problematikou so
cialismu a komunismu; v práci Socialism a ko- 
munism v moderním mezinárodním hnutí so
ciálním pojednal o evropském (ve stručnosti 
i domácím) vývoji těchto hnutí od utopických 
počátků do současnosti, o jejich teoriích a takti
ce (k tomuto tématu se vztahuje i literaturou 
uváděný, avšak nezjištěný spis Sociální filozofie 
demokratického socialismu).
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PŘÍSPĚVKY in: Akademie, lit. příl. Rudé květy 
(1924-27); Dělnická osvěta (1922-29); Nová svobo
da (1928); Právo lidu, příl. Dělnická besídka a Sobo
ta (1921-23). I KNIŽNĚ. Beletrie: Syn Páně 
(D 1923); Z dílny lidskosti (BB 1924); Z bojiště prá
ce a jiné básně (1924); Od atomu ke kosmu 
(E 1947). - Ostatní práce: Socialism a komunism 
v moderním mezinárodním hnutí sociálním (1926). I

LITERATURA: • ref. Z dílny lidskosti: K. (F. V. 
Krejčí), PL 19. 10. 1924 (též o D Syn Páně); -ý- 
(J. Sýkora), Akademie 28, 1924/25, lit. příl. Rudé 
květy, s. 16; K. Juda, Střední škola 1925, s. 107 •; r. i. 
(R. lilový): ref. Z bojiště práce..., Akademie 28, 
1924/25, lit. příl. Rudé květy, s. 79; F. Fajfr: ref. Socia
lism a komunism..., Čes. mysl 1927, s. 147.

dh

Michal Mareš

* 22.1.1893 Teplice-Šanov (Teplice)
† 17. 2.1971 Praha

Prozaik, reportér a žurnalista, básník.

VI. jm. Josef M.; křestní jméno psal i v podobě 
Joska, Michal J., Michael, příjmení Mareš. - 
Otec, stroj nik, odešel po propuštění z práce (za 
účast na prvomájové oslavě) 1893 s rodinou 
z Teplic do Prahy. M. navštěvoval německé 
školy, po měšťanské od 1907 obchodní akade
mii; 1909 byl za podíl na demonstraci proti po
pravě španělského volnomyšlenkáře F. Ferrera 
vyloučen ze všech středních škol v Rakousku- 
-Uhersku a studoval pak večerně v soukromé 
obchodní škole T. J. Maděry. Zaměstnán byl ja
ko soukromý úředník a cestující obchodní zá
stupce; 1914 odešel do Hamburku, kde se živil 
jako přístavní dělník a bubeník Armády spásy. 
Jako člen antimilitaristického Klubu mladých 
v Karlině (od 1910) byl aktivním účastníkem 
anarchistického hnutí (jméno Michal přijal 
z úcty k M. A. Bakuninovi a M. Káchovi); 1912 
byl poprvé vězněn za pouliční demonstraci. 
Přátelil se s řadou jeho tehdejších přívrženců 
z řad literátů a publicistů (J. Hašek, V. Bořek, 
M. Kácha, manželé Štychovi), ale stýkal se na- 
př. i s F. Kafkou, K. a J. Čapky, F. Langrem aj. 
Po vypuknutí 1. světové války narukoval do 
Prahy, věren antimilitaristickému přesvědčení 
se však vyhýbal službě se zbraní a působil 
v aparátu vojenského zásobování. V listopadu 
1917 dezertoval a následující rok prožil s oddí
ly „zeleného kádru“ v okolí Dačic. Bezpro

středně po skončení války se vypravil do Ně
mecka, počátkem 20. let cestoval po Evropě 
a severní Africe (krátce sloužil v cizinecké le
gii). V Praze byl dramaturgem Longenovy Re
voluční scény, pak postupně redaktorem listů 
Tribuna a Prager Tagblatt a zároveň trvalým 
spolupracovníkem Rudého práva. Jako novi
nář často pronikl k významným případům sou
dobého politického dění (např. fémové vraždy 
dr. T. Lessinga v Mariánských Lázních); po 
Hitlerově nástupu k moci pomáhal německým 
antifašistickým emigrantům, 1938 sloužil dob
rovolně na hranici republiky v oddílu Stráže 
obrany státu a po záboru Sudet musel uprch
nout před henleinovci (jeho majetek v Mar. 
Lázních byl konfiskován). Za 2. světové války 
pomáhal židovským občanům (organizoval 
např. černou poštu do Terezína) a podílel se 
i na ilegální odbojové práci. V květnu 1945 
byl M. omylem zatčen a deportován orgány 
NKVD (na sklonku války ukrýval někdejšího 
redakčního kolegu z Prager Tagblattu vyhýba
jícího se odchodu na frontu, který byl poklá
dán za agenta nacistické bezpečnostní služby). 
Na porušování zákonnosti a zneužívání moci 
v poválečných poměrech (zejména při nehu- 
mánním postupu tehdejších Revolučních gard 
vůči německému obyvatelstvu pohraničí) rea
goval M. sérií reportáží otištěných v Peroutko- 
vě revui Dnešek; vyvolaly odpor zejména v ko
munistickém tisku a už 1947 byl M. žalován za 
úmyslné poškozování pověsti českosl. bezpeč
nostních orgánů (žaloba byla tehdy pod tíhou 
M. argumentů stažena). Po únoru 1948 byl M. 
jako jeden z prvních vyloučen ze Syndikátu 
čes. spisovatelů a v březnu 1948 uvězněn na 
Pankráci; ve vykonstruovaném procesu byl 
znovu obviněn z přechovávání německého 
špiona, souzen podle retribučního zákona 
a odsouzen k sedmi letům těžkého žaláře 
a k deseti rokům ztráty občanských práv (jeho 
věrným obhájcem byl JUDr. K. Resler). Od 
1950 byl vězněn na Mírově, odkud jezdil na nu
cené práce do skláren v Ropotíně, 1953 přelo
žen do Ilavy a odtud 1955 propuštěn na svobo
du. Zprvu pracoval na stavbě a po úrazu, kdy 
nepobíral ani minimální důchod, jej (zásluhou 
V. Makovského) zaměstnávali na AVU jako 
model vousatého starce. Po propuštění několi
krát bezvýsledně žádal o revizi procesu (pů
vodní rozsudek zrušen v plném rozsahu a pro
hlášen za nezákonný teprve 1991 senátem 
Nejvyššího soudu Čes. republiky). Od 1964 ob-
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čas publikoval (rukopis jeho pamětí - v LA 
PNP - je německý, protože M. nevěřil v jejich 
vydání v Čechách). Pohřben byl na hřbitově 
v Praze-Holešovicích.

M. literární činnost bezprostředně tlumočila 
prostřednictvím aktuálních témat jeho spole
čenské názory. Po mladistvých pokusech o ver
še v anarchistických časopisech a po nevýrazné 
knižní prvotině vydal sbírku sociálně laděných 
básní Přicházím z periferie, zachycující v drob
ných smyslových postřezích i rozsáhlejších vi
zuálních záběrech atmosféru poválečného vel
koměsta (Prahy a Berlína). Pozdější M. básně, 
otiskované časopisecky, byly často přímým 
ohlasem dobových událostí. Osobitěji se M. 
projevoval v povídkách, reportážích, črtách 
i v drobných novinových žánrech (fejeton, cau- 
serie, sloupek, entrefilet aj., kterými přispíval 
např. do Tribuny). Ve všech jeho prózách do
minuje zájem o různé, často pitoreskní sféry 
velkoměstského života a pozornost k lidem 
z okraje společnosti, nevěstkám, zlodějíčkům, 
podvodníkům, nezaměstnaným, bezdomov
cům atd. Své postavy a jejich zkratkovitě za
chycené osudy předváděl M. nejen jako sou
část dokumentárně vylíčeného prostředí, ale 
s humanistickým zaujetím i jako bytosti s au
tentickým citovým životem a vlastními mrav
ními normami (Policejní stára, Pan Václav...). 
Tematiku M. reportážních črt ovlivňovala sna
ha působit zobrazením otřesných sociálních 
faktů na vědomí veřejnosti; tento záměr se 
podstatně podílel i na vzniku jeho rozsáhlej
ších fabulovaných próz. Mimořádný mimolite- 
rární ohlas z nich získal „africký román lásky 
a utrpení“ Oáza, včleňující do sentimentálního 
příběhu turisty v exotickém prostředí africké 
oázy obraz galejnických poměrů ve fosfáto
vých dolech jižního Tuniska (dokumentární 
věrohodnost těchto partií vyvolala protest 
francouzské vlády a vedla k následnému záka
zu nejdrastičtějšího pracovního trestu), pozor
nost české cenzury vzbudila svým tématem 
(odmítnutí trestu smrti) hra Sing-Sing, napsa
ná pod dojmem popravy Sacca a Vanzettiho. 
Aktuálnost obou děl dokládají i jejich okamži
té německé překlady, Oázy od R. Fuchse (zů
stal nevydán), Sing-Singu od G. Reinerové 
(1928). Bouřlivou politickou reakci, osudnou 
pro M. další život, vyvolal po 1945 cyklus 
reportáží Přicházím z periferie republiky 
o osídlování pohraničí a odsunu německého 
obyvatelstva. V dokumentárních záběrech jed

notlivých případů a často drobných, ale pří
značných faktů vyjádřil M. tehdy zcela osamo
cený, od nacionálních emocí oproštěný pohled 
na dramatické dění „v kraji zákonem opuště
ném“: upozorňoval na problematické vystěho- 
vávání německých dělníků, rolníků a dřevo
rubců, prováděné bez ohledu na hospodářské 
ztráty, na rozkrádání majetku a uměleckých 
cenností, na nehumánní poměry v internačních 
táborech a v nemocnicích, na „gestapismus“ 
v jednání policejních orgánů, na protiprávní či
ny národních správců apod. a představoval je 
jako projevy nebezpečného uvolnění negativ
ních stránek v jedinci i komunitě, které ohro
žuje budoucí společenský vývoj. - Součástí M. 
literární aktivity v meziválečné době byly i fil
mové scénáře (1928 Když struny lkají; nereali
zovány zůstaly Internacionální patriot, 1932, 
a Země nás uživí, 1935). Při domovních pro
hlídkách 1945 údajně zmizely rukopisy sbírky 
Buřičovy verše, zlomku románu Revolucionář 
v posteli a Povídek pro malé a velké bolševiky. 
ŠIFRY: M., Mi. Ma., mima. I PŘÍSPĚVKY in: Apol- 
lon (1924); sb. Dík bojovníku. Soudruhu S. K. Neu
mannovi k sedmdesátinám... (1945); Dnešek 
(1946-48; 1946 seriál Přicházím z periferie republi
ky); Haló noviny (1933-38); Internationale (Liberec 
1921-34); sb. Komunistické večery (1922); Lid. de
mokracie (od 1964); Lid. noviny (1920-38); K. Wa- 
genbach: Franz Kafka. Eine Biographie seiner Ju- 
gend 1883-1912 (Bern 1958; Wie ich F. K. 
kennenlernte); Lit. noviny (1946-47); Munkás (Ko
šice, Bratislava ad. 1922-36); Plamen (1966); Prager 
Abendzeitung (1922-38); Prager Mittag (1936-38); 
Prager Tagblatt (1912-38); Proletkult (1922); Ref
lektor (1927); Rotě Fahne (1935-38); Rovnost 
(Brno 1920-38); Rozvoj (1926-27); Rudé právo 
(1920-38); Signál (1928); Sršatec (1920-25); Svob. 
noviny (1946-48); Tribuna (1919-24); Trn (1924); 
Vorwárts (Liberec 1920-25); Wohlstand fur Alle 
(1912-13); - posmrtně: Básníci ve stínu šibenice 
(Řím 1976, ed. A. Kratochvil); Revue Teplice 
(1971-72); Severočes. deník (1992-93). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Disharmonie (BB a BB v próze, 1916); Při
cházím z periferie (BB 1920); Policejní šťára (PP 
1922); Andělíčkářka (R 1922); Oáza (R 1924); Zá
pisky z výčepů lihovin, nevěstinců Afriky, Prahy 
a odjinud (PP 1926); Zelená garda (P 1927); Sing- 
-Sing (D 1928); Pan Václav, český trhán v cizině (P b. 
d., 1928); Internacionální patriot, pan Václav doma 
(P1931). I REDIGOVAL periodika: Stráž mokrých 
(1928, s prii. Protiprohibiční liga), Ozvěny z Mírová 
(podzim 1950-červen 1951, vězeňský cyklostylova
ný časopis). I

LITERATURA: • ref. Přicházím z periferie: A. 
M. Píša, Kmen 4,1920/21, s. 527; -pa- (F. S. Procház-
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ka), Zvon 21,1920/21, s. 669 •; • ref. Policejní šťára: 
J. H. (Hora), RP 28.5.1922; A. M. Pisa, Proletkult 2, 
1923/24, s. 108 •; J. H. (Hora): ref. Anděhckářka, RP 
18. 2. 1923; • ref. Oáza: J. O. Novotný, Cesta 7, 
1924/25, s. 554: A. M. Píša, Pramen 5,1924/25, s. 407; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 25,1924/25, s. 349; A. N. (No
vák), LidN 10.4.1925 •; M. Pujmanová-Hennerová: 
ref. Zápisky z výčepů lihovin...,Tribuna 20.6.1926; • 
ref. Zelená garda: -a (J. Hora), RP 21.10.1927; vz. 
(V. Zelinka), Zvon 28,1927/28, s. 125 •; J. E Urban in 
Potulky Teplickém (1928); B. A. R: ref. Pan Václav..., 
Signál 1,1928/29, s. 93; vz. (V. Zelinka): ref. Interna
cionální patriot..., Zvon 31, 1930/31, s. 559; gb 
(G. Bareš): Případ M. M., Tvorba 1946, s. 653; F. Mik- 
šovský: Proč píše M. M.?, Tvorba 1946, s. 715; jip: 
K případu M. M., Tvorba 1946, s. 774; G. Bareš in 
Rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o demokracii 
a svobodě (1947); an.: M. M. darf wieder schreiben, 
Volksbote 9.10.1965; P. Koukal: Poslední anarchis
ta, Směr (Teplice) 1970, č. 3; • nekrology: pk (P. Kou
kal), Směr 1971, č. 9; an., Revue Teplice 1971, č. 7 •; 
J. Firt in Knihy a osudy (Mnichov 1972, Brno 1991); 
A. Kratochvil in Žaluji 1, 2 (Mnichov 1973, Praha 
1990); P. Drtina in Československo můj osud (To
ronto 1982, Praha 1992); V. Černý in Paměti 
1945-1972 (Toronto 1983, Brno 1992); V. Hejl in 
Zpráva o organizovaném násilí (1990);T. R.Field in 
Lomikel a jiné zádrhele (1990); O. Hora in Svědec
tví o puči (1991); P. Koukal: Za neposlušnost se pla
tí, Severočes. deník 15. 2.1991 + M. M.: Přicházím 
z periferie republiky, tamtéž 23.2.1991 + (pak) Cau
sa M., tamtéž 16. 9. 1991; P. Kovařík in Vranská 
(1991); Z. Dvořáková in Z letopisů třetího odboje 
(1992); P. Koukal: Návrat M. M., Severočes. regio
nální deník 23. 1. 1993; R. Stróbinger: Svědectví 
o spisovateli, kterého nosili k tajnému procesu na 
nosítkách, sb. Rozhlasová univerzita Svobodné 
Evropy 2 (1994, s. 152); P. Koukal: Peroutkův novi
nář M. M., Revolver Revue č. 34,1997, s. 183.

pk

Michael Marhan

* 29.9.1851 Mělník
† 25.12.1928 Praha

Autor a upravovatel próz pro mládež.

Narodil se v rodině zámečnického mistra. 
Hlavní školu navštěvoval v rodišti a pak v Li
toměřicích, v Praze studoval Akademické 
gymnázium a od 1867 učitelský ústav. Učil ve 
Slabcích u Rakovníka, ve Vinařicích u Loun 
a od 1870 v Mělníku (zde spolupracoval s regio
nálními časopisy Mělničan, Podřipan, Pšovan 

aj.). Od 1875 byl učitelem a později ředitelem 
chlapecké obecné školy v Karlině (Praha-K.). 
Účastnil se kulturněosvětové činnosti karlín
ského učitelstva (např. se podílel na uspořádá
ní školské výstavy 1886), byl členem učitelské
ho spolku Budeč. 1911 odešel do důchodu. Byl 
pohřben na Olšanských hřbitovech.

M. nerozsáhlou literární tvorbu určenou 
mládeži poznamenala výchovněnáboženská 
tendence. Psal mravoučné povídky s cílem vést 
čtenáře k poslušnosti, pilnosti, skromnosti, 
obětavosti, k lásce k rodičům apod. a varovat 
je před pověrami a špatnou četbou (Čtvero po
vídek, Tri povídky z jara života). Převyprávě
ním Andersenových a několika dalších pohá
dek, jednak srbských, jednak z Tisíce a jedné 
noci a jedné podle K. J. Erbena (Andersenovy 
pohádky, Povídky a pohádky), a úpravou Ro
binsona Crusoe se snažil dětem zprostředko
vat kvalitní zábavnou i poučnou četbu. Podob
ná kritéria uplatňoval i jako redaktor časopisu 
Zlaté mládí a knižnice Besedy mládeže. - Lite
ratura ještě M. přisuzuje autorství adaptace 
Enšpígl, vydané pod jm. Jan Borecký, ve sku
tečnosti tato kniha vyšla pod jm. Jan Horecký; 
M. pseudonymní užití ani jednoho z těchto 
jmen není doloženo.

PSEUDONYMY: Jaroslav Hořín., Jaroslav Hořín- 
ský (Mělničan aj.). I PŘÍSPĚVKY in: Beseda uči
telská (1887); Čes. škola (1880); Jarý věk (1883); Ko
menský (Olomouc); Květy mládeže; Mělničan 
(Mělník 1871-78); Naše knihy; Naše mládež; Paeda- 
gogium; Přítel dítek; Podřipan (Roudnice n. Lab. 
1871-73); Pšovan (Mělník); Říp (Roudnice n. Lab. 
1871-73); Škola a život, příl. Štěpnice (1883); Zlaté 
mládí (1885-95). I KNIŽNĚ. Beletrie (původní pró
zy a adaptace pro ml.): Čtvero povídek (1883); Po
vídky a pohádky (b. d., 1908, obs. i Čtvero povídek); 
Andersenovy báchorky, Tri povídky z jara života 
(1909); D. Defoe: Robinson Crusoe (1920, podle 
G. A. Grábnera a překladu V. L. Mosera). - Učebni
ce: Praktické příklady a zábavy počtářské ku počítá
ní zpaměti na středním a vyšším stupni školy obecné 
(1880, s A. Mojžíšem); Početnice pro školy obecné 
(1884); Početnice pro měšťanské školy chlapecké 1, 
2 (1886, opr. vyd. 1.1892,2.1895, s F. Kneidlem); Po
četnice pro měšťanské školy dívčí 1-3 (1886, opr. 
vyd. 1.1895,2.1894,3.1896, s F. Kneidlem); Početni
ce pro školy obecné 1-5 (1.-3.1892, 4.-5.1898, s J. 
Naglem). ■ REDIGOVAL časopis: Zlaté mládí 
(1885-95, s A. Mojžíšem); knižnici: Besedy mládeže 
(1909-14). ■

LITERATURA: an.: M. M., Naše kniha 1926, 
s. 166.

ik
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Jaroslav Marcha
* 26.5.1880 Babice (B. nad Svitavou) u Brna
† 29.12.1961 Brno

Autor lyrických a vzpomínkových povídek a črt, fe
jetonů a veršů z venkovského života, jenž čerpal pře
devším z přírodních dojmů a z cestovních zážitků.

VI. jm. Dominik Nejezchleb, podepisoval se 
též D. Nejezchleb Marcha. - Po absolvování 
základního vzdělání a po otcově smrti hospo
dařil na rodném statku; přitom se věnoval sou
kromému studiu a literatuře. Od 1907 působil 
jako žurnalista a spolupracoval s redakcemi 
krajinských a selských časopisů, zprvu přerov
skými Rolnickými listy, 1908-09 byl členem re
dakce Selských listů v Olomouci a poté v Brně, 
od 1910 Moravského venkova. 1910 se stal ta
jemníkem agrární strany pro Moravu a Slez
sko, kterou od 1918 zastupoval v revolučním 
Nár. shromáždění; 1920-35 byl členem posla
necké sněmovny, 1935-39 senátorem; poté se 
vzdal politické činnosti a 1940 odešel do dů
chodu. M. zastával řadu politických a veřej
ných funkcí; podnikl časté cesty po Evropě, ze
jména po balkánských zemích. Podílel se na 
moravském kulturním životě, mj. byl 1936-41 
předsedou Moravského kola spisovatelů. - 
Jeho syn, ekonom Jaroslav Nejezchleb-M. 
(1909-1972), vydal pod pseud. Roman Vlach 
dvě knihy cestopisných reportáží (Anatolský 
břeh, 1961; Kde země končí a moře začíná, 
1962) a dobrodružný román Kismet (1971).

N. zprvu přispíval verši do regionálních ča
sopisů a novin. Po souborech črt a causerií se 
sociální tematikou (ovlivněných tvorbou J. 
Uhra) se prosadil především drobnými próza
mi z venkovského života, těžícími ze vzpomí
nek na dětství a z přírodních dojmů. V dvou
dílné mozaice chlapeckých dobrodruž
ství Ptačí chléb ústrojně spojil výrazovou 
jednoduchost a bezprostřednost, vykreslující 
(i s úsměvným nadhledem) prostředí, vesnické 
figurky a dětské zážitky, s hravou fantazií a se 
smyslovým okouzlením krajinou a přírodou 
(na motivy povídky Dezertér napsal J. Mahen 
stejnojmenné drama). Třetí díl {Kamarádi z le
sa) komponoval komorněji, zachytil zkušenos
ti z dospívání, práci sedláků a formanů, znovu 
oslavil svobodu a volnost života v přírodě a vy
znal se z počínající lovecké vášně. V knihách 
Na dědině a Z babiččina kraje čerpal z rodové 

kroniky a ze vzpomínek na patriarchální hos
podaření, na své novinářské začátky a moder
nizaci vesnice po 1. světové válce. Další M. 
tvorba byla ovlivněna impresionistickou meto
dou; soubory povídek a črt (často na pomezí 
fejetonu) charakterizuje náladový lyrismus 
a volné řazení útržků pozorování a přírodních 
asociací. V knize Halali haló! se autor stylizo
val jako samotář bloudící lesy a pociťující pro
tiklad zkomercializovaného města a přírodní 
svébytnosti. Z loveckých příhod a zápisků vy
cházel i v dalších knihách {O zvěři královské 
a verbeži ptačí, Zlatá v zelené), nejzdařileji 
v momentkách z výletů do brněnského okolí 
a do Beskyd {Stromy a lidé), přinášejících již 
střízlivější krajinné reflexe podobně jako poz
ději Bouda pod Těšankou, v níž kontemplativ- 
nost nahrazuje radost z darů života a z jistoty 
přírodního bytí ve světě zachváceném válkou. 
Obrana proti průmyslovým novotám a oslava 
tradičního způsobu venkovského života se ta
ké staly tématem M. nevýrazné, převážně epic- 
ké poezie (autobiografická Řeč země, pokus 
o epos Pastýř z Javorníků, Čtyři louky). Ces
tovní dojmy uložil M. jednak do fejetonů 
{Chvíli v Řecku), jednak do dvou svazků po
pisných veršů {Zpěvy na Jugoslávii, Listy 
z cest 2). Starověrské písničky vycházejí z lido
vé slovesnosti brněnského kraje. Mládeži urče
né Besedy s klukem Smolenou konfrontují svět 
autorova dětství s dobou 40. let, podobně jako 
knihy přírodních a příležitostných skic a vzpo
mínek na předválečný (hlavně brněnský) umě
lecký život a na jeho osobnosti (Z okna pokoj
ného domu, Potopený svět). - Vedle množství 
politických a hospodářských popularizačních 
brožur a statí psal M. též sloupky, fejetony, 
články o kultuře (zejména do Venkova) a pří
ležitostně i literární referáty (Kolo aj.).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bezejmenný, Domša Ba
bický, Domša N. Babický, Jarmila Lerchová, Petr 
Západ, Roman Vlach, Stanislav Vichr, Starý známý 
(Naše právo); J. M., -jm, jm-, -jm-, J. Meh., Meh., 
Meh-, -nný, R. V., RV, rv, RV., rv., -slav. I PŘÍSPĚV
KY in: sb. Brno (1949); Cej>; Cesta za knihou (1938, 
1941); Čes. Vídeň (1907); Ces. dělník (1941); sb. Dar 
nejvzácnější (1947); Divadelní list (Brno 1939); sb. 
František Staněk politik (1927); Kodym; Kolo (Brno 
1930-47); Lázně Luhačovice (1948); Lid. noviny 
(1938-41); Lumír (1923-32); Malý čtenář (1925, 
1930); Mladé proudy (1905); Morava (Brno 
1901-02, debut); Moravskoslezská revue (1912); 
Mor. hospodář (Brno); Mor. venkov (Olomouc, 
Brno, od 1910); sb. Moravští básníci rakvickým dě-
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tem (Brno 1936); Naděje (Brno 1905); Nár. listy; Na
še právo (Jaroměř); Naše slovo (1947); Obrana lidu 
(ML Boleslav); Pokrok (1898, zde deb.); Pravčický 
hospodář; Právo lidu (1903); Rolnické listy (Pře
rov); Samostatnost; Selské listy (Olomouc, od 1908); 
Stráž lidu (Čes. Budějovice 1903); Svoboda (Brno); 
Svob. slovo (1947); Svob. venkov (1947); Šibeničky; 
Venkov (1919-41); sb. Vzpomínky na Petra Bezruce 
(Brno 1947); Zdar (1946-^8); sb. Ze všech nejkrás
nější (Brno 1936); Zeměd. politika (Brno); Zvon 
(1907, 1925, 1932). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zena po 
kotník v bahně (PP 1905); Potulky (PP 1906); Ptačí 
chléb 1,2 (PP 1921,1922; 1946 soubor, upr. vyd. s kn. 
Kamarádi z lesa); Kamarádi z lesa. Třetí díl Ptačího 
chleba (PP 1923,1946 soubor, upr. vyd. s kn. Ptačí 
chléb 1, 2); Od regimentu k regimentu (PP b. d., 
1927, pseud. Petr Západ); Na dědině (PP 1927); 
Z babiččina kraje (PP 1928); Halali haló! (PP 1928, 
1940 upr. vyd. in Zlatá v zelené); O zvěři královské 
a verbeži ptačí (PP 1931); Chvíli v Řecku (FF, B b. 
d., 1934); Zlatá v zelené (PP, B 1935,1940 upr. vyd. 
s knihou Halali haló!); Stromy a lidé (PP 1935); Reč 
země (BB 1936); Zpěvy na Jugoslávii. Listy z cest 1 
(BB 1936); Pastýř z Javorníků (B 1937); Listy mla
dým (EE 1938); Listy z cest 2 (BB 1939); Čtyři lou
ky (B 1940); Z okna pokojného domu (PP a vzpo
mínky, 1940); O lidech humorných (PP 1940); 
Besedy s klukem Smoleňou (P pro ml., 1940, 1948 
rozšiř, vyd.); Bouda pod Těšankou (PP 1943); Staro- 
věrské písničky (BB 1944); Vinobraní (BB 1948, 
s BB J. Cipra, V. Kantora a S. Kovandy); Potopený 
svět (PP, B a vzpomínky, 1949); Adamovské lesy 
(B 1959). - Ostatní práce: Listy k zemědělským děl
níkům (1906); O odbytu mléka, mlékárnách a výro
bě másla na Moravě (1908); Pokrokový blok, sanace 
zemských financí a klerikálové (1914); Demokratic
ky nebo bolševicky? (1919); Jak zakládati místní or
ganizace Republikánské strany čsl. venkova (1919); 
Domkáři a socialisté (1919); Jak může drobný pach- 
týř nabýti půdy? (1919); Rozdělení půdy mezi lid 
a strana agrární (1919, šifra J. M.); 20 zákonů a naří
zení týkajících se pozemkové reformy a půdy vůbec 
(1921); Jak se bude postupovati při parcelaci panské 
půdy? (1921); Novelizace zákona o dávce z majetku 
a přírůstku (1923); Inteligence, venkov a republi
kánská strana (1925); Pravda o rudozelené koalici 
a dávce z majetku (1925); Komunistický švindl s vlá
dou dělníků a rolníků (1925, pseud. Roman Vlach); 
Lidová strana ve světle pravdy (1925, pseud. Roman 
Vlach); Co vykonala Republikánská strana země
dělského a malorolnického lidu pro venkov? (1925, 
pseud. Roman Vlach); Co nutno provést v zájmu 
venkova? (1925, s dalšími); Zrcadlo klerikalismu 
(b. d.); Malý honební zákon pro republiku Česko
slovenskou? (1929); Města a vesnice (1934); O An
tonínu Švehlovi (1936); František Staněk. Reč o je
ho tryzně (1938). - Výbor: Mladý recitátor (z poezie, 
b. d., 1937, ed. J. Pele). I KORESPONDENCE: 
J. Glivický: Dopis J. M. P. Bezručovi (z 1940), Vlasti
vědné zprávy z Adamova a okolí 1971, č. 1; J. Skutil:

Vzpomínky Rudolfa Malíka na J. M. v souvislosti 
s jeho korespondencí (R. Malíkoví z 1955-60), Od 
Hradské cesty 1995 (1996, s. 67). I REDIGOVAL 
sborníky: Masaryk za hranicemi roku 1923 (1923), 
František Staněk politik (1927); knižnici: Hospodář- 
sko-politická knižnice (1919-25). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Zákon o stavebním ruchu s příslušným 
prováděcím nařízením (1921); Úlevy pro zemědělce 
a živnostníky při službě vojenské (1922); Obec, ze
mě a stát (1923). I

LITERATURA: sb. J. M. ve vzpomínkách (1968, 
ed. F. Pokorný, bibliof.); Sborník J. Marchy (1990, ed.
J. Pindra, bibliof.). I V. O. (Otomar): ref. Potulky, 
MS1R 2,1905/06, s. 200; J. Mahen in J. M.: Ptačí chléb 
1 (1921); • ref. Ptačí chléb 1,2: an., Mor. venkov 17. 
a 24.12.1921,1. a 17.1., 18. a 25.2., 4.3.1922 (citáty 
z referátů); F. H. (Halas), Rovnost 24.12.1921; Jar. 
Kr. (Krecar), MR 1921/22, sv. 37, s. 60; K. (F. V. Krej
čí), PL 26.2.1922; F. Wenzl, Mor. venkov 2.12.1922; 
Ing. J. F. (Flora), Venkov 10. 12. 1922; J. V. Sedlák, 
Tribuna 10. 12. 1922; J. O. Novotný, NL 16. 2. 1923;
K. Sezima, Lumír 1923, s. 339 •; • ref. Kamarádi z le
sa: J. Flora, Venkov 23.12.1923; Z. Vašíček, Svoboda 
(Brno) 25. 12. 1923; x, Zvon 24, 1923/24, s. 250; 
J. Krecar, MR 1923/24, sv. 39, s. 228; J. O. Novotný, 
Cesta 6,1923/24, s. 620; F. Wenzl, Mor. venkov 16.2. 
1924; K. Sezima, Lumír 1924, s. 525 •; B. Vlček: ref. 
Ptačí chléb 1, 2 a Kamarádi z lesa, Pramen 4, 
1923/24, s. 282; Ant. Veselý in Listy autorům (1924);
• ref. Na dědině: vz. (V. Zelinka), Zvon 27,1926/27, 
s. 531; jv (J. Vodák), Ces. slovo 27.2.1927; V. Brtník, 
Venkov 3. 3. 1927; J. Staněk, LidN 30. 4. 1927;
J. Knap, Venkov 27.5.1927; M. Hýsek, NL 29.7.1927 
•; • ref. Z babiččina kraje: J. Knap, Venkov 1. 5. 
1928; J. Staněk, LidN 9. 6.1928 •; K. Sezima: Menší 
próza (o M. poválečné próze), Lumír 1928, s. 363 
—> Masky a modely (1930); an.: k padesátinám, Kolo 
1930, č. 6; • ref. O zvěři královské...: -och- (F. S. Pro
cházka), Zvon 31,1930/31, s. 528; Kp. (J. Knap), Ven
kov 8. 8. 1931 •; A. C. Nor in sb. Básníci selství 
(1932); • ref. Zlatá v zelené: vz. (V. Zelinka), Zvon 
35,1934/35, s. 475; Kp. (J. Knap), Venkov 11.4.1935 
(i ref. Města a vesnice); B. Slavík, LidN 22.4.1935 •;
• ref. Chvíli v Řecku: Kp. (J. Knap), Venkov 6. 8. 
1935; K. Sezima, Lumír 1935, s. 529 •; • ref. Stromy 
a lidé: J. V. S. (Sedlák), Venkov 21. 9.1935; nr. (A. C. 
Nor), Rozhledy 1935, s. 211; B. Slavík, LidN 7. 10. 
1935; B. (V. Běhounek), Čin 1935, s. 381; M. V, Kolo 
1935, s. 103; drb. (J. Borecký), Zvon 36,1935/36, s. 69;
K. Sezima, Lumír 62,1935/36, s. 116 (i ref. Zlatá v ze
lené); J. Kadlec, LitN 9,1936/37, č. 1-2 •; J. V. Sedlák: 
J. M., Venkov 15.8.1936; • ref. Řeč země: aš, Selské 
listy 3.10.1936; J. V. S. (Sedlák), Venkov 13.10.1936; 
R. H. (Habřina), Kolo 1936, č. 8; B. Borko, Venkov 
8.12.1936; rp (J. Doležal), NL 23.12.1936; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 37, 1936/37, s. 166; Ant. Veselý, 
Pražské noviny 2.3.1937 •; • ref. Zpěvy na Jugoslá
vii: R. H. (Habřina), Venkov 30.12.1936; Nk (B. No
vák), LidN 15. 2.1937; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 
37,1937/38, s. 265 •; • ref. Pastýř z Javorníků: J. V.
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Sedlák, Venkov 16. 1. 1938; R. H. (Habřina), Kolo 
1938, s. 24; A. Winter, PL 9.10.1938 •; J. V. S. (Sed
lák): ref. Listy mladým, Venkov 30. 6.1938; M. Elpl 
in J. M.: Listy z cest 2 (1939); • ref. Listy z cest 2: jšr. 
(J. Šnobr), Čteme 2, 1939/40, s. 147; Rfš., Zvon 40, 
1939/40, s. 529; J. V. Sedlák, Venkov 11.1.1940 •; • 
k šedesátinám: -btk. (V. Brtník), Zvon 40,1939/40, 
s. 547; p. (A. M. Pisa), Nár. práce 25.5.1940; J. Vitík, 
Venkov 25. 5. 1940; J. Knap, Venkov 26. 5. 1940; 
V. Martínek, Moravskoslezský deník 26. 5. 1940; 
B. Slavík, LidN 26.5.1940; K. Sezima, NL 26.5.1940; 
B. Slavík, M. Hýsek, K. Sezima, Ant. Veselý, J. V. Sed
lák a M. Elpl, Kolo 1940, s. 124 •; • ref. Čtyři louky: 
Rfš., Zvon 40, 1939/40, s. 699; K. Sezima, Čteme 2, 
1939/40, s. 247 (i ref. Zlatá v zelené, upr. vyd.); 
B. Pernica, Venkov 17. 7. 1940; K. P. (Polák), Nár. 
práce 25.7.1940; J. Janů, KM 1941, s. 75 •; • ref. Zla
tá v zelené (upr. vyd.): J. Truhlář, Cesta za knihou 
1940, č. 5; f. b„ Čes. slovo 2.6.1940;Hk. (J. Holeček), 
Naše zprávy 1940, č. 50; V. T. (Tichý), Nár. práce 
26. 7. 1940; B. Slavík, LidN 23. 9. 1940 (i ref. Listy 
z cest 2 a Čtyři louky); Kp. (K. Polák), KM 1940, 
s. 380; drb. (J. Borecký), Zvon 41,1940/41, s. 267 •; • 
ref. O lidech humorných: drb. (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 668; M. Haluza, Cesta za knihou 1941, s. 3; 
J. V. Sedlák, Venkov 21.2.1941; V.T. (Tichý), Dělnic
ká osvěta 1941, s. 118; B. Slavík, LidN 14.12.1941 •; 
• ref. Z okna pokojného domu: V. Martínek, Morav
skoslezský deník 1.1. 1941; J. V. Sedlák, Venkov 
10.1.1941; B. Slavík, LidN 20.1.1941; Sv. (O. Svozil), 
Archa 1941, s. 45; Sez. (K. Sezima), LitN 1941, s. 94; 
Jdv. (J. Dvořák), Čteme 1941, s. 260 •; K. Sezima: 
O lidech a přírodě, NL 6.4.1941; • ref. Besedy s klu
kem Smolenou: J. Cuc, Střední škola 21, 1940/41, 
s. 324; J. Knob, Venkov 14. 9. 1941; vpa (V. Pazou
rek), LidN 10.1.1942 •;• ref. Bouda podTěšankou: 
V. T. (Tichý), Nár. práce 29. 4. 1944; jer, Čes. slovo 
24.5.1944; V Kolář, LidN 5. 6.1944 •; vpm (V Pro- 
kůpek): ref. Starověrské písničky, Venkov 24. 11. 
1944; Topol: ref. Besedy s klukem Smoleňou 
(3. vyd.), Škola a kultura 1948, s. 70; M. Rusinský: 
ref. Potopený svět, SISb 1950, s. 534; Padesát dopisů 
(„písem“) P. Bezruče našemu krajanu J. M. z let 
1941—54 (1963, ed. J. Skutil); J. Wágner in Básníci 
adamovských lesů (1971); S. Bartůšková: Přírodní 
prózy J. M., sb. Literárněvědné studie. Prof. J. Hra- 
bákovi k šedesátinám (1972); (old) (L. Soldán): 
Poutník s písničkou, NŽ (Blansko) 1977, č. 31; 
Z. Laudátová: J. M., Mor. noviny 1990, č. 21; J. Skutil: 
J. M. - autor oslavy babických a adamovských lesů, 
VVM 1991, s. 238 + Vzpomínky Rudolfa Malíka na 
J. M. v souvislosti s jeho korespondencí, Od Hrad
ské cesty 1995 (1996, s. 67).

sb

Jaroslav Maria

* 24.2.1870 Rakovník
† 3.11.1942 koncentrační tábor Osvětim (Pol

sko)

Dramatik, prozaik, zejména romanopisec a esejista. 
Za základní námět svého rozsáhlého díla, natrvalo 
ovlivněného naturalismem a dekadencí ze zlomu 
století, volil svár mezi tělesností a kulturností člově
ka, později pak jeho egoismus rozkládající společen
ské instituce a normy.

VI. jm. Jaroslav Mayer. Zpočátku se podepiso
val i Jaroslav Mayer (Maria). - Narodil se v po
četné rodině advokáta, jehož rod po meči po
cházel z německé části Švýcarska (o otcově 
významném výchovném vlivu viz dedikaci 
k prvotině V podvečer věku). Do 1883 studo
val na nižším piaristickém gymnáziu v Benešo
vě, kvintu a sextu na Borromeu v Hradci Král., 
maturoval v Praze na gymnáziu v Truhlářské 
ul. (1887); v Praze také absolvoval práva (dok
torát 1893). Zprvu pracoval jako advokátní 
koncipient v Rakovníku (v otcově kanceláři), 
Hradci Král, a Praze (1896 se zde oženil), 
po složení advokátních zkoušek působil 
1896-1900 u krajského soudu v Litoměřicích 
a pak jako samostatný advokát na Křivoklátě 
(1900-03), v Berouně (1903-08) a v Táboře. Za 
heydrichiády byl v červenci 1942 zatčen, věz
něn v Praze, Terezíně a od září v Osvětimi, kde 
zemřel na skvrnitý tyfus. Jeho četné zahraniční 
cesty se převážně dály ve znamení jeho umě
leckých idolů: napřed ho wagnerovský kult 
často vedl do Bayreuthu (první zhlédnutí ope
ry Tristan a Isolda 1893 hodnotil jako zásadní 
předěl ve svém životě), později ho nadšení pro 
italské výtvarné umění přivádělo takřka kaž
doročně (od 1904) do „druhého domova“, Itá
lie (kult Itálie byl v M. povzbuzen dalším z je
ho idolů, J. Zeyerem; na jedné z italských cest 
provázel Zeyerovu lásku, malířku Z. Braune- 
rovou). Cestoval též po Švýcarsku a Francii. 
Provokativní tematická otevřenost a sebevě
domá obhajoba vlastních záměrů hnala M. do 
mnoha veřejných konfliktů, a to zejména se 
správou Nár. divadla (kvůli proměnlivému 
vztahu správy k jeho vlastním hrám i kvůli ne
dodržení slibu uvést operu jeho přítele J. Jere
miáše Starý král) a se stavovskou organizací 
advokátů (zejména kvůli románům Spravedl
nost a Panstvo v taláru); 1936 byl odsouzen pro 
urážku Vrchního soudu v Brně. Polemicky se
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s některými aférami vypořádal v knize V obje
tí železné panny. - Strýc beletristy, zejména au
tora justičních románů Jiřího Mayera.

M. rozsáhlé a k cykličnosti tíhnoucí dílo, 
v první své polovině převážně dramatické, 
v druhé převážně románové, vzešlo z naturalis
mu a dekadence 90. let a zůstalo také, přes pro- 
měnnost námětů a stylu, jejich trvalým, byť na
konec pokleslým dědicem. Vznikalo jako 
opakovaný průmět neměnné autorovy dualis- 
tické filozofie, osnované na rozloučenosti se
xuality a lásky, těla a duše, přírody a kultury. 
Shledávaje podstatou života zápas a podstatou 
zápasu zničení protivníka, osnoval M. své prá
ce jako střety postav opačného charakteru ne
bo pohlaví, při nichž dochází k maximálnímu, 
až nadlidskému vyžití jejich osobností; dojde-li 
mezi nimi vzácně k splynutí, platí za to záhu
bou. Odtud u M. těsné sousedství lásky a smrti 
a estetizace zkázy, která je nahlížena jako ne
zbytná součást vývoje i pokroku. Naopak nor
málnost, harmonie, monotonie jediného princi
pu vede podle M. k degradaci lidství. V raných 
deziluzivních hrách, ovlivněných H. Ibsenem 
a A. Strindbergem, zajímal M. především roz
vrat a úpadek způsobovaný diktátem sexu ne
bo rodovou degenerací, ale stejně tak i nedo
statečností kulturních institucí (manželství, 
soudnictví, výchovy). Už ve hrách Děti pana 
prokurátora a Johana Radimská užil M. jako 
pozadí současných dějů, pod vlivem uctívané
ho R. Wagnera, legendární látku o Tristanovi 
a Isoldě, kterou pak sám zpracoval ve hře Tri- 
stan. Jí zahájil sérii her, v nichž přenesl akcent 
na postavy usilující překonat osudový determi
nismus přírody výjimečností činů a zálib. Za 
svými aristokraty rodu nebo ducha chodil 
v nich M., odpůrce gotiky a baroka, do rene
sance a do Itálie, v níž proti prostřednosti Čech 
spatřoval po celý život zaslíbenou zemi a mezi 
jejímiž umělci také nalézal nejvyšší příklady ti- 
tánské vzpoury, ať vítězné {Michelangelo Buo- 
narotti), ať ztroskotavší {Torquato Tasso). Zá
roveň za své hrdiny volil soupeřivé osobnosti, 
které už dříve učinili postavami vlastního díla 
velcí cizí spisovatelé (G. G. Byron, J. W. Goethe, 
V. Hugo, G. Leopardi aj.). Některé z těchto de
kadentních her plných secesní dekorativnosti 
obsahovaly už prvky, které se později staly 
strukturní součástí M. románů: tak Helénská 
kněžna přinesla spolu s motivem zničujícího 
rozporu mezi bohatstvím jedinečné duše 
a omezeností právních či zvykových norem ta

ké integraci skandálních látek poskytovaných 
současným veřejným životem (zde sebevraž
dou korunního prince Rudolfa a vraždou císa
řovny Alžběty, takže 2. a 3. dějství mohlo být 
otištěno jen díky poslanecké interpelaci). Poté, 
co ve změněné poválečné situaci dekadentní 
poetika vyčpěla a M. se svými hrami definitiv
ně nedočkal úspěchu, dal se - přestože považo
val drama za nejvyšší slovesný útvar - na ro- 
manopiseckou dráhu soudě nyní, že je 
lhostejno, zda píše dramata ve formě divadelní 
nebo románové. Po románovém doznění vyši
nuté dekadentní erotiky {Kyvadla věčnosti, 
Tajnosnubní) vzal si za hlavní cíl, pronásledo
ván obsesí boje s mocnými tohoto (tentokráte 
už republikánského) světa, demaskovat pomě
ry panující v rozmanitých oblastech společen
ské praxe a portrétovat bez skrupulí různé pro
fesní vrstvy. Začal svým vlastním, právnickým 
stavem (tzv. justiční tetralogie: Spravedlnost, 
Panstvo v taláru, Váhy a meč, Peklo, později 
Advokáti, Žena a soud) a pokračoval kruhy di
vadelními a literárními {Sladký upír, Parnas), 
sportovními {Raketa a míč), vojenskými a di
plomatickými {Vojáci a diplomati, Král), škol
skými {Kantoři a inspektoři), finančními {Ban
kéři a proletáři), jakož i vrstvou společenské 
smetánky {Světice, dámy a děvky) a velkoměst
ské chudiny {Chudina). V 30. letech inovoval 
svůj hlavní žánr utopickými prvky (vynález 
plynu, proti němuž není obrany, v knize Jedy; 
vynález prostředku proti početí v knize Sodo
ma). Nalézaje společnou příčinu obecně ne
zdravých poměrů v rozbujelém (a také ne
napravitelném) osobním egoismu, mohl 
i v románech vyjevujících mravní bídu celých 
kolektivit (vrstev, stavů, tříd) zůstávat při navyk
lém komorním obsazení, tj. při ilustrující roli 
jen minimálního počtu rodin nebo milostných 
či manželských párů, které - rovněž po stáru - 
vybavoval svou utkvělou problematikou zniču
jícího vzájemného zápasu. I ve své doméně jus
tičních románů zůstával u svého dávného pře
svědčení o zlu přítomném v každé lidské 
přirozenosti a osudově uvolňovaném; zpodo- 
bováním drtivé imanence soudních procesů, 
subjektivistické svévole při uplatňování práva 
a zásadního sváru mezi konečným počtem 
právních formulí a nekonečným počtem forem 
individuálního života relativizoval M. lidskou 
spravedlnost, nejednou se paradoxně dopátrá- 
vaje pravé lidskosti na dně společnosti. Verba- 
lismus a zjevná i skrytá monologičnost (v pod-
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statě plaidoyerová řečnost), rušící už divadelní 
účin jeho her, se v románech jen vystupňovaly; 
nadprodukce, senzacechtivost, dějová rozvlek- 
lost, libovolnost zápletek, stereotypnost figu
rálních vazeb, malá starost o věrohodnost, teat
rálnost gest vedly nakonec až k profanaci 
a karikatuře původně vysokých uměleckých cí
lů. -V pozůstalosti zůstala autobiografie Já, je
jíž sazba byla po M. uvěznění rozmetána.
PŘÍSPĚVKY in: sb. Bohumila Rosenkrancová 
(1930); Cesta (1919-20,1926); Čas (od 1897); sb. In 
memoriam Zdenka Braunerová (1935); Jeviště 
(1920); Lit. listy (1924); Lumír (1926-27); Moderní 
revue (1908-25; 1922 D Svítilna); Nár. obzor 
(1907-08); Nedělní list; Novina (1908); Osvěta 
(1910); Polední list; Pramen (1920-27; 1922 D Dě
dictví); Právník (1895-97); Právo lidu (1921); Pro
spekt; Přítomnost (1925); Rozpravy Aventina 
(1928-29); Scéna (1913); sb. Tanec smrti (1917); 
Tribuna (1923); Večery pod lampou (1940, č. 41, j. 
pokr. P Matčina slza); Zlatá Praha (1909). I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: V podvečer věku 
(DD 1898: Prokurátor Rein, Děti pana prokurátora, 
Soumrak); Dobráci (D 1899); Johana Radimská 
(D b. d., 1904, i prem., 1. část Dramatické sonáty); 
Dramatická sonáta (DD 1907: Irrlacherové, prem. 
1906, V exilu, prem. 1907,2. a 3. část Dramatické so
náty); Werther (P 1907); Tristan (D 1908, prem. 
1915); Helénská kněžna (D 1911); Michelangelo 
Buonarotti (D 1912); Spravedlnost (R b. d., 1917, 
psáno 1908,1. část tzv. justiční tetralogie); Parisina 
(D b. d., 1918, prem. 1917,1. část Ferrarské trilogie; 
1917 in Moderní revue s tit. Parisina Malatestová); 
Torquato Tasso (D b. d., 1918, i prem., 3. část Ferrar
ské trilogie); Dolfa (D 1919, i prem., psáno 1910); 
Menší prózy (1919); Lucrezia Borgia (D b. d., 1920, 
prem. 1921,2. část Ferrarské trilogie); Kyvadla věč
nosti 1-3 (R 1920); My a vy, Mrtví vládnou (DD 
b. d., 1920, prem. My a vy 1921); Lichoběžník (D b. 
d., 1922, prem. 1923); Tajnosnubní (R b. d., 1922); 
Panstvo v taláru 1,2 (R 1924,2. část tzv. justiční tet
ralogie); Sladký upír (R 1925,1921 in Pramen s tit. 
Génius a jeho múza); Emauzy (D 1926); Olginka 
(P 1927); Světice, dámy a děvky (R 1927); Dekame- 
ron melancholický, (PP 1927); Viktorka (P 1928); 
Dvě slzy (PP 1928, pak in Itálie a my); Váhy a meč 
(R 1928, 3. část tzv. justiční tetralogie); Ďábelská 
nokturna (PP 1928); Bratři Karamazovi (operní lib
reto, 1928, i prem., hudba O. Jeremiáš); Raketa a míč 
(P 1929); Vojáci a diplomati 1-3 (R1930);Tri krůpě
je (PP 1930, dvě z nich pův. in Dekameron melan
cholický, pak in Itálie a my); Parnas (R 1930); Grab- 
be (E 1930, pak in Korále, nové vyd. 1940 s tit. 
Jaroslav Maria a Kristián Grabbe); Peklo (R 1931,4. 
část tzv. justiční tetralogie); Jedy (R 1932, část díla 
Bible Satanova); Korále (EE 1932, z 1.1907-28, zde 
i D Marie a Marta, prem. 1928); Itálie a my (PP i od
borné texty, 1932, z 1.1912-29); Kantoři a inspektoři 

(R1934); Bankéři a proletáři (R1934);Tajemství se
xu (R 1934); Sodoma 1-3 (R 1935); Chudina 
(R 1935); Hilar (E 1935); Sandro a Viola (P 1937, 
pův. in Dekameron melancholický, zde s podtít. De
kameron melancholický 2); Advokáti (R1937); Král 
(R 1937); Zdenka Braunerová 1862-1934 (E 1937); 
Žena a soud (R 1938). - Ostatní práce: Otevřený list 
prezidentu Republiky československé (1919, ve věci 
J. Jeremiáše); Památník Jaroslavu Jeremiášovi 
(1919, s edicí dopisů); Itálie (průvodce, 1925, první 3 
kap. pak in Itálie a my); V objetí železné panny (po
lemika, 1928). - Souborné vydání: Spisy J. M. (Sfinx, 
1928-32,10 sv.). I SCÉNICKY. Hry: Dvě (1908); Má 
jest pomsta (1908); Dědictví (1928). I REDIGO
VAL sborník: Bohumila Rosenkrancová (1930). I

LITERATURA: • ref. V podvečer věku: D. (F. V. 
Krejčí, dub.), Rozhledy 7,1897/98, s. 1071; jv. (J. Vo
dák), Obzor lit. a umělecký 1899, s. 100 •; • ref. Do
bráci: En avant., Rozhledy 9,1899/1900, s. 977; F. Se
kanina, Obzor lit. a umělecký 1900, s. 183; F. Zákrejs, 
Osvěta 1900, s. 257 (i o V podvečer věku) •; • ref. Jo
hana Radimská: V. Hladík, Lumír 32,1903/04, s. 262;
I. Přehled 2,1903/04, s. 399; an. (J. Vodák), Čas 24.4. 
1904; J. Ladecký, Osvěta 1904, s. 555 •; O.Theer: ref. 
Irrlacherové, Lumír 35,1906/07, s. 134; • ref. V exilu:
J. Karásek, MR 1906/07, sv. 19, s. 341; J. Rowalski 
(A. Bačkovský), Rozhledy 17,1906/07, s. 534 •; • ref. 
Werther: T. A. (A. Procházka), MR 1906/07, sv. 19, 
s. 576; an. (J. Vodák), Čas 28.7.1907; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1908, s. 71 •; • ref. Má jest pomsta: K. M. Č. 
(Čapek), Zvon 8,1907/08, s. 428; an. (J. Vodák), Čas 
22.3.1908; V. Červinka, Osvěta 1908, s. 470; F. X. Sal
da, Novina 1908, s. 186 (též o Tristanovi) -» KP 7 
(1953); J. Hilbert, Venkov 20. 3.1908 •; V. Kol.: ref. 
Dvě, Zvon 8, 1907/08, s. 302; K. Kamínek: ref. Tri
stan, Lumír 37,1908/09, s. 500; • ref. Michelangelo 
Buonarroti: an., MS1R 8,1911/12, s. 393; an. (J. Vo
dák), Čas 24.3.1912; J. Kodíček, Přehled 11,1912/13, 
s. 143,174 (též o Helénské kněžně) •; • ref. Tristan 
(insc.): an. (A. Procházka), MR 1915, sv. 29, s. 281; 
H. Jelínek, Lumír 1915, s. 526; O. Fischer, Čes. 
revue 9,1915/16, s. 127; F. P. (K. Mašek), Zlatá Praha 
33,1915/16, s. 48; J. M. (Máchal), Zvon 16,1915/16, 
s. 54; jv. (J. Vodák), Novina 1,1915/16, s. 41; -oe-, To
pičův sborník 3, 1915/16, s. 94 •; • ref. Parisina:
K. Engelmuller, Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 276; 
H. Jelínek, Lumír 45, 1916/17, s. 237; -oe-, Topičův 
sborník 4,1916/17, s. 332; jv. (J. Vodák), Naše doba 
24,1916/17, s. 472; M. Majerová, Ženský svět 1917, 
s. 103; R. Weiner, Kmen 1,1917/18, č. 4 •; • ref. Spra
vedlnost: A. Novák, Venkov 24. 7. 1917; jv. (J. Vo
dák), LidN 20. 9.1917; K. Fiala, MR 1917/18, sv. 32, 
s. 90; Kolda. (E. Konrád), Kmen 1,1917/18, č. 33,34;
K. V. (Velemínský), Naše doba 25,1917/18, s. 224; K. 
Sezima, Lumír 46,1917/18, s.119 •; • ref. Torquato 
Tasso: an. (H. Jelínek), Lumír 46, 1917/18, s. 237; 
J. Tkadlec, Lípa 1, 1917/18, s. 511; J. H. (Hilbert), 
Venkov 17.3.1918; jv. (J. Vodák), LidN 19.3.1918; 
A. Bernášek, Národ 28.3.1918; F. X. Salda, Kmen 2, 
1918/19, s. 66 -> KP 10 (1957) •; O. Fischer: Divadel-
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ní studie 2. J. M., Osvěta 1918, s. 51,104 —> K drama
tu (1919); • ref. Dolfa: K-ček (J. Kodíček), Tribuna 
25. 11. 1919; Z. Hásková, Cesta 2, 1919/20, s. 457; 
ALAP (A. Procházka), MR 1919/20, sv. 35, s. 161; 
K. Svoboda, Čes. revue 1919/20, s. 165; T. Meinecko- 
vá, Pramen 1920, s. 91 •; E. Čapek: ref. Památník Ja
roslavu Jeremiášovi, Nové Čechy 3,1919/20, s. 162; 
A. Novák: ref. Menší prózy (též o Spravedlnosti), 
Pramen 1920, s. 82; • ref. My a vy, Mrtví vládnou: jv. 
(J. Vodák), Jeviště 1920, s. 355 (k tomu polemika: 
J. Maria, J. Vodák, tamtéž, s. 426); A. Novák, Venkov 
7.9.1920; J. Krecar, MR 1920/21, sv. 36, s. 346 •; • ref. 
Kyvadla věčnosti: M. Novotný, Cesta 3, 1920/21, 
s. 257; K. Z. Klíma, LidN 19.6.1921; J. Vrba, Pramen 
1921, s. 552 •; • ref. Lucrezia Borgia: E. Konrád, Čes. 
revue 14, 1920/21, s. 446; J. H. (Hora), RP 23. 10. 
1921; K-ček (J. Kodíček), Tribuna 23. 10. 1921; 
M. Novotný, Cesta 4,1921/22, s. 339; Et (E. Tréval), 
Zvon 22,1921/22, s. 98 •; • ref. Tajnosnubní: J. Kará
sek, MR 1922/23, sv. 38, s. 213 (též o hře Lichoběž
ník); J. O. Novotný, Cesta 5,1922/23, s. 545 •; • ref. 
Lichoběžník: Ha., Zvon 23,1922/23, s. 278; J. H. (Hil- 
bert), Venkov 19.1.1923; M. M. (Majerová), RP 19.
I. 1923 •; • ref. Panstvo v taláru: -ach (E. Vachek, 
dub.), Pramen 5,1924/25, s. 181; J. O. Novotný, Cesta 
7,1924/25, s. 392; B. Benešová, Tribuna 11. 1.1925; 
F. Gótz, NO 18. 1. 1925; E. Chalupný, Tribuna 27. 
a 28.1.1925; A. Novák, LidN 11.2.1925; K. Sezima, 
Lumír 1925, s. 189 —> Krystaly a průsvity (1928); Z. 
(J. Zubatý), NŘ 1925, s. 203 •; • ref. Sladký upír: 
E. M. (Masák), Archa 1925, s. 365; J. V. Sedlák, Kriti
ka 1925, s. 308; A. Novák, LidN 4.10.1925; J. Kará
sek, RA 1,1925/26, s. 30 (i o dalším vyd. Werthera);
E. Vachek, Pramen 6,1925/26, s. 37 •; • ref. Itálie:
F. Kovárna, Pramen 6, 1925/26, s. 344; Sordello 
(A. Novák), LidN 4.4.1926 •; J. Karásek in Tvůrco
vé a epigoni (1927,s. 150);•ref.Světice,dámy a děv
ky: vz. (V. Zelinka), Zvon 27,1926/27, s. 723; J. Kará
sek, RA 2, 1926/27, s. 116; -a. (J. Hora), RP 12. 3. 
1927; J. Ošmera, Kulturní zpravodaj 1927, s. 190; 
E. Vachek, Pramen 7, 1927/28, s. 58 •; • ref. Váhy 
a meč: J. Karásek, RA 3,1927/28, s. 186; J. O. Novot
ný, Cesta 10,1927/28, s. 572; M. Pujmanová,Tribuna 
20. 5.1928; G. (F. Gótz), NO 31. 5.1928; A. N. (No
vák), LidN 8. 7.1928; J. Strakoš, Akord 1928, s. 210; 
P. Fraenkl, Naše doba 36, 1928/29, s. 503; J. Hora, 
Kmen 2,1928/29, s. 91; K. Sezima, Lumír 55,1928/29, 
s. 149 -> Krystaly a průsvity (1928) •; A. C. Nor: ref. 
Olginka, Host 7, 1927/28, s. 252; • ref. Dekameron 
melancholický: A. C. Nor, Host 7, 1927/28, s. 154;
J. Heyduk, Sever a Východ 1928, s. 304 (i o dalším 
vyd. Panstva v taláru) •; J. H. (Hutter): ref. Bratři 
Karamazovi (i libreto), Tribuna 10. 10. 1928; ne 
(A. Novák): ref. Dvě slzy, LidN 29.9.1928; • ref. Ďá
belská nokturna: -a (J. Hora),Tvorba 1929, s. 15; an., 
LitN 1929, č. 2; J. Heyduk, Sever a Východ 1929, 
s. 276 •; V. Brtník: ref. V objetí železné panny, Ven
kov 30. 5. 1929; • k šedesátinám: O. Š. M. (Storch- 
-Marien), RA 5, 1929/30, s. 255; J. Karásek, RA 5, 
1929/30, s. 255; G. (F. Gótz), NO 23. 2. 1930; A. N. 

(Novák), LidN 23.2.1930;V.P. (Prokůpek), Venkov 
23. 2. 1930 •; B. Jedlička: ref. Raketa a míč, LidN 
29. 3. 1930; vz. (V. Zelinka): ref. Parnas, Zvon 31, 
1930/31, s. 432; • ref. Vojáci a diplomati: J. Miinzer, 
Dnešek 9, 1930/31, s. 200; J. Šimsa, Naše doba 38, 
1930/31, s. 435; R. W. (Weiner), RA 6,1930/31, s. 336; 
J. H. (Hora), LitN 1931, č. 2; F. Peroutka, Přítomnost 
1931, s. 6,23 Osobnost, chaos a zlozvyky (1939) •; 
F. Gótz in Básnický dnešek (1931, s. 122); • ref. Pek
lo: E. Chalupný, LitN 1931, č. 11; rs, RA 7,1931/32, 
s. 72 •; • ref. Korále: K. Jehlička, RA 7, 1931/32, 
s. 296; K. Sezima, Lumír 59, 1932/33, s. 458 •; 
O. Štorch-Marien: V Táboře u J. M. (rozhovor), RA 
8,1932/33, s. 57; • ref. Jedy: drb. (J. Borecký), Zvon 
33,1932/33, s. 237; -or. (A. C. Nor), Rozhledy 1933, 
s. 8; F. Tetauer, LidN 6. 5.1933 •; • ref. Itálie a my:
A. N. (Novák), LidN 18. 6.1933; J. M. Slavík, Archa 
1934, s. 320 •; • ref. Kantoři a inspektoři: K. Sezima, 
Lumír 60,1933/34, s. 280; vz. (V. Zelinka), Zvon 34, 
1933/34, s. 405; adv. (Ad. Veselý), Elán 4, 1933/34, 
č. 6; b., Rozhledy 1934, s. 32; K. P. (Polák), PL 15. 3. 
1934 •; • ref. Bankéři a proletáři: B. Polán, Čin 1934, 
s. 705; A. B. T, Dělnická osvěta 1934, s. 285; M. Ko- 
pal, Nové Čechy 17,1934/35, s. 177; K. Sezima, Lu- 
mír 61, 1934/35, s. 48 •; • ref. Sodoma: Kv. 
(V. Knapp), LitN 7,1934/35, č. 18; F. X. Šalda, ŠZáp 
7,1934/35, s. 253; jbk., Dělnická osvěta 1935, s. 178 •; 
• ref. Tajemství sexu: K. Sezima, Lumír 61,1934/35, 
s. 406; B. Polán, Čin 1935, s. 88; V. Brtník, Venkov 
15. 8.1935 •; • ref. Hilar: kd. (E. Konrád), NO 3. 7. 
1935; Ot. F. (Fischer), LidN 14.7.1935; AMP. (Píša), 
PL 8.8.1935; E. Vachek, LitN 8,1935/36, č. 1 •; • ref. 
Chudina: K. Sezima, Lumír 62,1935/36, s. 530; vbk. 
(V. Běhounek), PL 7.2.1936; B. Jedlička, LidN 2.3. 
1936; Kc. (J. Kunc), Rozhledy 1936, s. 36 •; J. Rosen- 
dorfský: J. M. e 1’1 talia, Sborník prací věnovaný pa
mátce P. M. Haškovce (1936); • ref. Advokáti: K. Se
zima, Lumír 63, 1936/37, s. 533; m. h. (M. Holas), 
Rozhledy 1937, s. 39; V. T. (Tichý), Dělnická osvěta 
1937, s. 109; B. Jedlička, LidN 29. 3. 1937 •; • ref. 
Král: -kc. (J. Kunc), Rozhledy 1937, s. 208; V. T. (Ti
chý), Dělnická osvěta 1937, s. 319 •; drb. (J. Borec
ký): ref. Žena a soud, Zvon 38,1937/38, s. 530; M. N. 
(Novotný): ref. Zdenka Braunerová..., LidN 22. 2. 
1938; • k sedmdesátinám: -btk- (V. Brtník), Zvon 40, 
1939/40, s. 323; E. Chalupný, Venkov 24. 2. 1940;
B. Jedlička, LidN 24. 2. 1940; p. (A. M. Píša), Nár. 
práce 24. 2.1940; V. Havel, Nedělní list 25. 2. 1940; 
J. Knap, Venkov 26. 5. 1940 •; F. Hampl in Dobro
družství Jaroslava Seiferta a jiné vzpomínky... (1969, 
s. 153); K. R. Krpata: Pohrobek J. M. (o rkp. autobio
grafii Já), Pochodeň 18.12.1969; O. Storch-Marien: 
Před sto lety se narodil J. M., LD 21.2.1970; P. H. To
man: J. M. a Zdenka Braunerová, Zprávy Spolku 
čes. bibliofilii v Praze 1976, s. 65; J. Pinč: J. M. a An
dula Sedláčková, LD 5.10.1979; J. Lešikarová: Ďá
belský spisovatel J. M.,Tvar 1997, č. 11.
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Marie Antonie

Marie Antonie

* 18.2.1781 Praha
† 4. 3.1831 Praha

Autorka sentimentálních povídek s mravoučnou 
a náboženskou tendencí v katolickém duchu.

VI. jm. Josefa Pedálová. V některých prame
nech uváděn rok narození 1780. - Pocházela 
z nezámožné řemeslnické rodiny na Vyšehra
dě, kde též navštěvovala školu (vynikla český
mi proslovy při veřejných zkouškách). V dět
ství na ni zapůsobil příklad otcovy sestřenice, 
bývalé jeptišky, která po zrušení svého kláštera 
žila u jejích rodičů. Okolo 20. roku se začala 
ucházet o místo v klášteře Na slupi, 1803 byla 
přijata do tamního řádu sv. Alžběty, 1805 složi
la řeholní sliby; pracovala v klášterní kuchyni 
a jako ošetřovatelka v nemocnici alžbětinek. 
Klášterního jména Marie Antonie, jímž podpi
sovala i své literární práce a korespondenci, 
užívala od 1804. Ve spisovatelské činnosti byla 
povzbuzována hlavně přátelským zájmem F. L. 
Čelakovského (bohatá korespondence od 
1825), který si jí vážil jako jedné z prvních čes
kých spisovatelek i pro její lidské kvality. Mezi 
literární přátele M. A. patřili též J. V. Kamarýt 
(nedochovaná korespondence od 1829; byla 
připravena Čelakovským k tisku, avšak zasta
vena cenzurou) a K. A. Vinařický; znala se s M. 
D. Rettigovou. - Pohřbena byla na Olšanských 
hřbitovech (o dnes neexistující náhrobek se 
postaral F. L. Čelakovský, který byl i autorem 
veršovaného epitafu).

Literární činnost zahájila M. A. údajně už 
v době vstupu do kláštera (báseň Ata rozlouče
nou, doložená později korespondencí F. L. Če
lakovského, pochází z 1803), soustavněji ji roz
víjela po 1815. Zprvu se zaměřila na 
náboženskou literaturu (překlad legendy o sv. 
Alžbětě, zpracování modlitební knihy pro ženy 
Chlebové posvátní), pak uplatňovala mravní 
a náboženskou tendenci v básních (popř. drob
ných prózách) reflexivního rázu a v rozsáhlej
ších povídkách, jejichž jádrem je sentimentál
ně osnovaný, poučně vyznívající příběh 
ctnostné dívky. Serafka (s autobiografickými 
rysy) vypráví o šťastném dětství a pozdějších 
citových kolizích chudé městské dívky, které 
přináší klid a rovnováhu její zbožnost, dobrota 
a konečně perspektiva vstupu do kláštera. 
V Myrhovém vénečku se Celestýnka, domnělá 

dcera vesnického učitele, dožije po různých 
strastech odhalení svého skutečného, šlechtic
kého původu a ocenění své ctnosti. V Keři roz
marýnovém se v rámci nemocničního prostředí 
odkrývají a nakonec šťastně rozuzlují pohnuté 
osudy jedné z pacientek, mladé hraběnky Bo- 
lestíny; vyprávění je proloženo písněmi a od
kazy na příhody biblických trpitelů. Práce M. 
A., poplatné literárním konvencím zabydle
ným hlavně v soudobé německé próze pro lid 
a mládež (nejvíce se blíží sentimentálním, ry
tířskou a měšťanskou romantikou i moralizo
váním naplněným povídkám Ch. Schmida), 
prozrazují spontánní vypravěčský talent 
a kontakt s domácím prostředím a převyšují 
svou prostou, ale poměrně bohatou a obrat
nou češtinou úroveň tehdejší běžné četby. Vý
vojově se řadí k počátkům české sentimentální 
povídky.
PSEUDONYM: Dobrovlastka. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čechoslav (1826-27); Poutník slovanský (1826); - 
posmrtně: CČM (1836, B Slavík a ohlas, P Přátel
ství); sb. Věnec ze zpěvů vlastenských (1835, B). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Serafka. Dárek dcerkám měst
ským (P 1826, pseud. Dobrovlastka); Myrhový vě
neček aneb Utrpením přichází se k blaženosti 
(P1828,1865 v an. přepracování); Keř rozmarýnový 
ze stínu do veřejné zahrady přesazen (P 1830; uve
deno verš. Přípisem biskupu F. de Paula Pištěkovi 
a próz. Slovem k drahým vlastencům). - Překlad 
a úprava: V. Dornaut: Život sv. Alžběty, dcery krále 
uherského Ondřeje II., kněžny durynské a hesské 
(1817). - Ostatní práce: Chlebové posvátní. Knížka 
modlící pro ženské od jedné klášterní panny (1820, 
rozmnož, vyd. 1826). I KORESPONDENCE: Ko
respondence a zápisky E L. Čelakovského 1,2 (E L. 
Čelakovskému z 1825-31; 1907,1910, ed. F. Bílý). I

LITERATURA: an. (J. Hýbl): ref. překl. Život sv. 
Alžběty..., Rozmanitosti 1817, F, s. 969; an.: ref. Se
rafka, Poutník slovanský 1826, s. 107; • ref. Keř roz
marýnový...: K. Vinařický, Časopis pro katol. ducho
venstvo 1830, s. 622; red. (V. Pěšina), tamtéž 1838, 
s. 170 •; J. K. Lhota: U hrobu M. A.... (báseň), Roz
ličnosti Pražských novin 1832, č. 91; K. Sabina: Dvě 
Češky. 2. M. A., Lada 1861, s. 49 a pokr. -» (zkráce
ně) Články literárnědějepisné 2 (1916, s. 55); 
E Schulz: Literární idyla (s ukázkami dopisů M. A., 
E L. Čelakovského, J. V. Kamarýta a M. D. Rettigo- 
vé), Lumír 1874, s. 4,18; Ant. Veselý: M. A., Čes. re
vue 8,1914/15, s. 729 -» Z literárního alba (1923, s. 
65); A. Mentschlová: M. A. (Pedálová) - český Kriš- 
tof v. Schmid, Pedagogické rozhledy 1909, s. 993;T. J. 
Jiroušek: M. A., její život a literární tvorba, Vlast 27, 
1910/11, s. 838, 945,1008 + M. A. jako spisovatelka 
a básnířka, Vlast 28,1911/12, s. 777,873,969; P. Bili- 
anová: M. A. Pedálová, jeptiška a spisovatelka čes-
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Markup
ká, Ženské listy 1921, s. 125,140;T. J. Jiroušek in M.
A.:Serafka (1926).

kh

Bohumil Markalous viz Jaromír John

František Markup
* 13.4.1902 Rakovník
† 8.2.1970 Rakovník

Autor próz s romanticko-sentimentálními zápletka
mi; rozhlasový autor.

Otec byl pomocný dělník, matka pradlena. Po 
ukončení měšťanské školy se M. 1916-19 učil 
pánským krejčím a přitom navštěvoval pokra- 
čovací živnostenskou školu. Zpočátku se živil 
jako krejčí, 1920 začal pracovat na městském 
úřadě a v knihovně, 1921 přechodně přijal mís
to krejčího a krátkodobě i prodavače. 1922-31 
působil v městské knihovně v Rakovníku (v lé
tě 1922 absolvoval v Plzni státní knihovnický 
kurs). Za hospodářské krize se pokoušel uplat
nit jako krejčovský tovaryš ve francouzské 
Nizze, neuspěl však a po návratu se živil jako 
prodavač Krásné jizby, redaktor Baťových no
vin ve Zlíně a dílenský manipulant konfekční 
firmy v Prostějově. 1933-36 byl zaměstnán 
v rakovnické spořitelně (již tehdy přispíval 
básněmi, drobnými prózami, fejetony, sloupky, 
črtami, kurzivkami a humorkami do časopisů). 
Od 1938 žil v Praze jako samostatný spisova
tel, zároveň začal spolupracovat s Českosl. roz
hlasem, kde byl od 1946 zaměstnán v literárně- 
-dramatickém archivu; 1958 se vrátil do Ra
kovníka a stal se okresním a městským archi
vářem, 1962 odešel do důchodu.

M. romány se vyznačují v rovině vypravěče 
schopností postihnout dané prostředí, rozkrýt 
psychologii postav, zaujmout živým vyprávě
ním. Trpí však sklonem k motivické exotičnos- 
ti a dějové zápletky a jejich rozřešení jsou kon
venční a sentimentálně banální: román Modrý 
květ, romantický příběh milostného poblouz
nění maloměstského úředníka v klasické situa
ci muže mezi dvěma ženami (všední snouben
kou a fascinující ošetřovatelkou s pohnutým 
osudem), končí sebevraždou femme fatale 
a původně plánovanou svatbou; v románu 

Stisk ruky nepřízní rodin přerušený vztah mla
dého statkáře a baronesy nenajde naplnění ani 
po návratu hrdiny z Jižní Ameriky (kam se 
uchýlil a opět odchází), neboť vyjde najevo, že 
jsou bratr a sestra; do statkářského prostředí 
vesnice na Rakovnicku ve 20. letech v době 
prosperity chmelařů je situován děj románu 
Hořká réva, v němž není hrdinovi dopřáno zís
kat (pomocí spekulace) zbytkový statek, pro
tože jeho odpůrce (mladý starosta) se zamiluje 
do jeho dcery a vezme si ji. - Pro rozhlas na
psal (převážně v první polovině 40. let) velké 
množství scén, relací a pásem (často o Rakov
níku či Rakovnicku) a zdramatizoval desítky 
povídek a románů (např. Z. Winter: Nezbedný 
bakalář, Kdo s koho, Kratochvíle panny Filipí
ny; K. M. Čapek Chod: Kašpar Lén mstitel; K. 
V. Rais: Pantáta Bezoušek; V. Neff: Tempera
ment Petra Bolbeka; E. De Amicis: Manuel 
Mendez aj.), napsal též několik her pro mlá
dež. Scénicky byla provedena M. hra ze života 
pomáchovského básníka Václava Kropáčka 
Nedozrál klas.

PSEUDONYM: Krušin. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. 
slovo; Čes. dělník (1940-41); Dějiny a současnost; 
Dělnické listy (Rakovník, od 1925); Domov a svět; 
Jas (1940, R Stará láska); roč. Chudým dětem (Brno 
1940); Lid. demokracie; Lid. revue (Kladno 1945); 
Lid. noviny (1935-36; 1935 R Ženy versus muži); 
Mladé proudy; Nár. osvobození (1925-26, 1929—33, 
1935-36); Nár. práce (1939-41); Náš směr (Rakov
ník); Naše snahy (Rakovník, od 1920); Právo lidu 
(1934-35, 1938); Rakovnické noviny; Rozvoj (Ra
kovník); Svob. slovo; Zeměd. noviny; Zlín 
(1931-32). I KNIŽNĚ. Beletrie: Modrý květ 
(R 1938); Stisk ruky (R 1943); Hořká réva (R 1944); 
Vendulka a mlynáříčkové (P pro ml., 1946); Ženy 
versus muži (R 1947);- posmrtně: Azurový Panhard 
(R 1992); Salon Irena (R 1992). I SCÉNICKY. Hra: 
Nedozrál klas (prem. 1942). - Dramatizace: Jak 
vzniklo velké číslo (1940, podle P H.Týrlové); O Ši
monu řezbáři a panu králi (1943, podle pohádky 
G. Jaroše-Gammy). I REDIGOVAL knižnici: Ro
mánové novinky (1947-48, s E. Řezáčovou). I

LITERATURA: sb. Královské město Rakovník. 
E M. k jeho nedožitým devadesátinám... (1992). I • 
ref. Modrý květ: bs (B. Slavík), Zvon 39, 1938/39, 
s. 306; vbk (V. Běhounek), Nár. práce 29.1.1939; de 
(J. Strnadel), Večerník Nár. práce 14.2.1939;S.,LitN 
1939, s. 128 •; V. T. (Tichý): ref. Stisk ruky, Nár. práce 
3.2.1944 + ref. Hořká réva, Nár. práce 14.12.1944; 
• ref. Modrý květ (3. vyd.): V. T. (Tichý), PL 18. 4. 
1946; F. Jakubů, LD 15. 5.1946; Brk. (F. Buriánek), 
Zeměd. noviny 12. 12. 1946 •; (b) (P. Blahoš): Ze
mřel F. M., LD 19.2.1970; L. Mička in Kulturní tvář
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Rakovnicka 2 (1979); 1. Markupová: Hospoda 
„U babičky Mucenky“, Listy 1992, č. 1.

vs

Vítězslav Markus

* 25.12.1877 Praha
† po 25. 8.1942 koncentrační tábor Malý Tros- 

tinec (Polsko)

Dramatik, autor mravně akcentovaných rodinných 
a společenských dramat, též autor veseloher, di
vadelní referent; kulturní činitel českožidovského 
hnutí.

Vyrůstal v umělecky založené rodině jako syn 
hudebního pedagoga, někdejšího ředitele or
chestru Nár. divadla. Po studiu na gymnáziu se 
stal úředníkem v bankovním koncernu Union, 
později ředitelem staroměstské záložny Jedno
ta. Záhy (již od 19 let) se věnoval dramatické 
tvorbě. Od 1905 byl činný ve Spolku čes. spiso
vatelů beletristů Máj, v jehož rámci spoluorga- 
nizoval divadelní cykly ve Švandově divadle 
na Smíchově (byly zde provedeny i některé M. 
hry) a kde pak zastával funkci pokladníka pen
zijního fondu; byl též členem a funkcionářem 
(pokladník) Společnosti Jaroslava Vrchlické
ho. Významně se uplatnil v organizacích a ak
cích českožidovského hnutí. Od sklonku 90. let 
patřil k aktivním členům Českožidovského 
kroužku v Praze ( mj. později redigoval jeho 
jubilejní almanach) a pak v Českožidovském 
společenském sdružení založil a vedl dramatic
ký odbor (uvedl zde i vlastní hry a pokusil se 
o režii); ve 20. letech pravidelně přispíval diva
delními referáty i publicistikou do skupinové
ho orgánu Rozvoj a redigoval Kalendář česko- 
židovský, který v intencích hnutí orientoval na 
autory židovského i nežidovského původu. Za 
nacistické okupace byl internován v koncent
račním táboře, kde zahynul.

Dramatický debut, aktovka Bída? s tragic
kým vyústěním roztržky mezi dělnickým 
otcem a odrodilým synem, předznamenal etic- 
ko-společenské zaměření většiny M. prací. So
ciální cítění a humanistický entuziasmus vedl 
M. k vytváření exemplárních situací a příběhů, 
jež měly zapůsobit na společenské svědomí. 
Jeho rodinná, manželská a milostná dramata, 
situovaná do dělnického a měšťanského pro
středí, se odehrávala na pozadí sociálních kon

trastů a rozporů, většinou však jako přímý dů
sledek mravních postojů jedince. Nositelé zla, 
jako např. fabrikantský syn zavinivší tragédii 
chudé dívky (Tereza) nebo úředník, jenž zpro
nevěrou způsobil zkázu celé rodiny (Tresť), mí
vají zde protihráče v postavách ztělesňujících 
M. etické postuláty; krajně zidealizován je ten
to typ v dramatu Pravda, které obměňuje do
bové (macharovské) téma záchrany padlé dív
ky. Jednostrannou schematizací konfliktů 
a postav se vyznačují i dramata z uměleckého 
světa (U cíle, Dnes a zítra), mj. řešící dilema 
volby mezi plně vyžitým životem a sebeodříká- 
ním ve prospěch umění, a rovněž vlastenecky 
vyznívající pásmo scén ze světové války (Vál
ka). Pouze výjimečně sahal M. ke komediální
mu žánru (fraška Velikán parodující politické 
pokrytectví, situační veselohra Láska na ro
hačkách). Otevřeným, mnohdy do naturalismu 
zabíhajícím traktováním všedního života i po
kusy o zachycení vnitřních kolizí hrdinů nava
zovaly M. hry na soudobé realistické a psycho
logické drama; tyto styčné momenty však 
tlumila romanticky přepjatá tragizace konflik
tů a místy i nevěrohodné a nemotivované zvra
ty v ději a povahokresbě. Ve své době se M. se
tkal s diváckým ohlasem na některých 
pražských scénách, např. ve Švandově divadle 
a v Uranii. - Literatura ještě uvádí dva M. titu
ly (Bouřlivá noc, Vetřelec), jejichž vydání ani 
scénické provedení se nepodařilo doložit.
ŠIFRY: vm., Vmus., VMUS. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. 
divadlo (1931,1935); sb. Důvěrné chvíle (1928); Ka
lendář českožidovský (1924-25); Rozvoj (1921-28, 
divad. ref.); 1896-1921. Jubilejní almanach Českoži
dovského kroužku v Praze (1921); Venkov (1937). 
I KNIŽNĚ. Hry/Bída? (b. d., 1898, prem. 1897); Za 
štěstím (1898); Život (1898); Tereza (1900, prem. 
1899); Komedie života (DD 1907: Trest, prem. 1900, 
U cíle, prem. 1904, Velikán, prem. 1905); Dnes a zít
ra (1913, prem. 1911); Válka (b. d., 1919); Pravda 
(1921, 2. vyd., prem. 1920); Láska na rohačkách 
(1925, prem. 1917). I SCÉNICKY Hry: Na moři 
(1902); Záhada Delly Raustenové (1931). - Překlad: 
A. Schnitzler: Odkaz (1900). I REDIGOVAL ka
lendář: Kalendář českožidovský (1920-28, 1923-28 
s O. Guthem a E. Ledererem, 1928-29 s red. kru
hem); almanach: 1896-1921. Jubilejní almanach 
Českožidoského kroužku v Praze (1921, s J. Roky- 
canou). I

LITERATURA: S. (K. Sezima): ref. Život, Za 
štěstím, Lit. listy 20,1898/99, s. 248; • ref. Tereza: an., 
Akademie 4,1899/1900, s. 143; jv. (J. Vodák), Obzor 
lit. a umělecký 2,1899/1900, s. 152 •; -lar. (K. H. Hi- 
lar): ref. Na moři, Moderní život 1902, s. 71; • ref.
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Komedie života: A. N. (Novák), Přehled 5,1906/07, 
s. 724; T. A. (A. Procházka), MR 1906/07, sv. 19, s. 581 
•; K. (J. Kodíček): ref. Velikán, Přehled 11,1912/13, 
s. 503; jv. (J. Vodák): ref. Láska na rohačkách, LidN 
5.4.1917; • ref. Pravda: M. M. (Majerová), PL 14.5. 
1920; jv. (J. Vodák), Venkov 14. 5.1920 •; • k pade
sátinám: an., NO 24. 12. 1927; Lešehrad, Rozvoj 
1927, č. 51; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 28,1927/28, 
s. 223 •; O. Donath in Židé a židovství v české lite
ratuře 19. a 20. století (1930); om (O. Mrkvička): ref. 
Záhada Delly Raustenové, LidN 19.4.1931; • k še
desátinám: If. (I. J. Fischerová), NO 25. 12.1937; p. 
(A. M. Pisa), PL 25.12.1937 •.

dč, et

Miloš Marten

* 4.2.1883 Brno
† 23.7.1917 Přepere u Turnova

Literární a výtvarný kritik a esejista, vyjadřující vůli 
po překonání východisek a rysů dekadentního umě
ní z konce 19. století zdůrazněním pojmů styl a styli
zace a požadavkem vnitřního myšlenkového řádu 
díla a jeho včlenění do tradice, obrody klasické krá
sy a nové spirituality umění; autor novel a drobných 
próz poplatných novoromantické dekorativnosti, 
překladatel francouzské a anglické literatury.

VI. jm. Miloš Šebesta. - Pocházel z kultivova
ného měšťanského prostředí (otec právník 
a vyšší úředník zemské správy, matka, roz. 
Martinová, původem z rodu francouzských po
revolučních emigrantů); byl nejmladší ze šesti 
dětí. Od 1893 studoval na českém gymnáziu 
v Brně, v 7. třídě (1899/1900) ze školy ze zdra
votních důvodů (těžký kloubový revmatismus) 
vystoupil a dostudoval soukromě (mat. 1901 
na Akademickém gymnáziu v Praze). Od t. r. 
studoval na pražské právnické fakultě (JUDr. 
1906). Žil střídavě v Praze a u rodičů v Brně 
nebo v jejich letním sídle v Herálci u Žďáru n. 
Sázavou, často pobýval v rodinné vile v Bílovi
cích n. Svitavou a pak v Roztokách u Prahy, 
kam ho přivedlo dlouholeté důvěrné přátelství 
(od 1901) s malířkou Z. Braunerovou 
(1858-1934; od 1905 graficky upravovala a vý
tvarně doprovázela M. knížky), které podstat
ně ovlivnilo jeho život i kulturní orientaci. 
1907 a 1908 žil několik měsíců ve Francii (1907 
zde vážně onemocněl tyfem), kde se sblížil se 
spisovatelem É. Bourgesem (švagrem Braune- 
rové) a malířem É. Bernardem; 1907 si začal 
korespondovat s P. Claudelem, s nímž se pak 

přátelsky stýkal zvláště 1909-11, kdy Claudel 
působil jako francouzský konzul v Praze (byl 
i svědkem na M. svatbě). 1910 M. pobýval del
ší dobu v Itálii. 1912 se oženil s dcerou mlyná
ře a továrníka z Přepeř u Turnova Annou 
(Aťou), roz. Kopalovou (1894-1974, od 1934 
provd. Klecandovou), později překladatelkou 
a publicistkou (Život v Indii podle knihy pohá
dek Katha Sarit Sagary, 1920), která pečovala 
o M. literární pozůstalost. 1912-14 byl M. kon- 
ceptním úředníkem pražského magistrátu. 
V únoru 1915 byl odveden (sloužil u 88. pluku 
na Hradčanech), v červnu t. r. odvelen do Szol- 
noku v Uhrách a odtud na ruskou frontu, kde 
byl zraněn. Po dovolené v Praze se 1916 vrátil 
do Szolnoku a v březnu 1917 na frontu, odkud 
byl poslán na lékařské vyšetření do posádkové 
nemocnice v Praze. Podlehl srdeční chorobě 
zhoršené válkou za rekonvalescenčního poby
tu v Přepeřích a na tamním hřbitově byl i po
hřben.

M. byl už ve svých sedmnácti letech pravi
delným a respektovaným spolupracovníkem 
Moderní revue, jejíž názory o výlučnosti umě
ní a jeho kultovních postavách (F. Nietzsche, 
Ch. Baudelaire, S. Przybyszewski, F. Rops, 
E. Munch aj.) sdílel. Na rozdíl od beletristic
kých příspěvků, které odpovídaly dobové este
tické orientaci tohoto časopisu, se však v jeho 
kritikách české a francouzské literární pro
dukce od počátku projevoval určitý odstup od 
„rozkladného“ gesta individualistické revolty 
a snaha zhodnotit životní postoj vlastní deka
denci jako zdroj umělecké tvorby. M., který vy
stupoval jako analytik seznámený s francouz
skou estopsychologickou kritikou, se v nich 
soustřeďoval k rozboru ideologické konstruk
ce díla a ke způsobu jeho formální výstavby. 
Základními pojmy kritiky se mu staly styl 
a stylizace, které chápal jako způsob přetváře
ní životní látky ve fiktivní svět díla jedinečným 
tvůrčím činem a zároveň jako určující podstatu 
autorovy osobnosti a jeho umělecký typ. M. 
vyrovnávání se s duchovním klimatem deka
dence se dále projevilo v jeho představách 
o myšlenkové a mravní kázni tvorby a vnitř
ním řádu díla, blízkých soudobým novoklasi- 
cistickým tendencím, stejně jako v pojmu 
renesance, jímž označoval překonávání sub- 
jektivismu a obrodu umění nadosobní ideou. 
Za pobytu ve Francii M. poznal spisovatele 
a výtvarníky tradicionalistického směru (zejm. 
malíře É. Bernarda a skupinu kolem revue Ré-
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novation esthétique), zdůrazňující klasicistic- 
ké a intelektuální hodnoty umění a objevující 
zdroj jeho ideové síly ve staré latinské kultuře 
a jejím dědictví v katolické kultuře románské. 
Vliv těchto koncepcí se odrazil v souboru ese- 
jistických portrétů francouzských umělců Kni
ha silných; jeho první část (Revolty) se soustře
ďuje k rozboru romantické negace, jak ji 
vyhroceně představovali zejména tzv. prokletí 
básníci, a druhá (Renesance) pojednává o spi
sovatelích (É. Bourges, A. Suarěs, P. Claudel) 
a malířích (okruh É. Bernarda), jejichž tvorba 
je podle M. hledáním řádu a souvislostí umění 
s nadosobními, v podstatě metafyzickými hod
notami. Ztělesnění vůle k tradicí obrozené spi
rituální tvorbě M. představovala osobnost 
P. Claudela, jehož dílem se už od 1902 opako
vaně zabýval. Přeložil též několik jeho prací 
(mj. v Moderní revui publikoval překlad dosud 
netištěné „čínské legendy“ Pivoňková svítilna) 
a zejména usiloval o prosazení Claudelových 
básnických dramat. V české literatuře spatřo
val M. typ budoucí poezie překonávající ro
mantickou negaci a lyrický impresionismus 
v tvorbě O. Březiny, jíž věnoval mimořádnou 
pozornost od své knižní prvotiny až po závě
rečný esej knihy Akord. Konfrontací básnic
kých zjevů K. H. Máchy, J. Zeyera a O. Březiny 
v ní M. rekonstruoval souvislou tradici české 
poezie, zároveň však usiloval postihnout indi
viduální a nadosobní složky v podstatě tvůrčí
ho aktu a odhalit tak specifičnost „génia češ- 
ství“. Úvahy o národním tvůrčím typu se 
v posledním M. díle, esejistickém dialogu mezi 
rozporuplným Čechem a sebejistým cizincem 
z katolické románské země (Nad městem), roz
šířily ve filozofující reflexi o diskontinuitním 
charakteru české duchovní tradice, přerušené 
protireformací. K určení tvůrčího typu směřo
valy i M. eseje a kritiky věnované výtvarnictví; 
v hodnocení soudobého umění byly později 
výrazně ovlivněny bernardovským ideálem 
návratu ke starým mistrům a preferovaly umě
ní tíhnoucí ke spiritualismu (F. Bílek, J. Zrza
vý). - M. poměrně rozsáhlá beletristická 
tvorba navazovala na pozdně romantickou ev
ropskou prózu (J. Barbey ďAurevilly, J. Péla- 
dan, O. Wilde). Novely a povídky (Cyklus roz
koše a smrti, Dravci) i drobnější, většinou 
knižně nevydanou prózu charakterizovalo jak 
úsilí po básnickosti, projevující se vystupňova
nou obrazností a stylizací výrazu, tak záliba 
v kresbě výlučných prostředí a v pojednávání 

skrytých, složitých a výjimečných až patologic
kých duševních stavů. - Kromě úvodů k vlast
ním překladům M. doprovodil statěmi i něko
lik děl blízkých jeho estetickým názorům 
(O. Wilde: De profundis, 1906; P. Gauguin: Noa 
Noa, 1909; W. Pater: Dojmy a myšlenky Maria 
Epikurejce, 1911). V rukopisné pozůstalosti 
byly (podle V. Bitnara) milostné lyrické verše, 
román Zimní slunovrat, zlomek novelistického 
cyklu Trojan, drobné prózy Pohádky a podo
benství (z 1911), několik přednášek a torzo 
chystané druhé knihy Akordu; některé z těch
to prací vyšly posmrtně jako bibliofilie, zejmé
na péčí tiskaře J. Portmana v Litomyšli a poz
ději editora V. Hellmutha-Braunera.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ivan Skála, Leon Brau- 
ner, Pavel Orsey; M., Mar., M. M., M. Š. I PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach Knih dobrých autorů 
(1914); Čes. revue (1902-03); Čes. sběratel (1913); 
Dílo (1906, 1914; 1906 E Nikolaj Konstantinovič 
Roerich, t. r. i sep.); Divadelní oznamovatel Národ
ního divadla (1914); kat. Emaily, čalouny, sklo. 
Kněžna Marie Těniševa, Ory Robin, Zdenka Brau- 
nerová (1909); Ex libris (1913); Graphische Edition 
(1914); Jacopo Robusti Tintoretto (1911, úvod k ob
razové publikaci); Kalendář paní a dívek českých 
(1911-15; 1913 E Karel Sabina); Květy (1913, E An
tonín Sova); Uart et les artistes (Paříž, od 1905); La 
rénovation esthétique (Paříž 1909); Lit. listy 
(1903-04); Lumír (1915); Moderní revue (1900-12; 
1900 debut P Mstitel, od 1901 soustavná krit. a bele- 
tr. spolupráce, 1910 překl. P. Claudel: Pivoňková sví
tilna, 1912 Karikatura věků a Tri knihy J. S. Macha- 
ra, i sep.); Morava (Brno 1901); Nár. listy (1911, 
1913, 1916); Nová čes. revue (1905); Novoročenka 
1914 (překl. P. Claudel: Svatý Václav, král a mučed
ník); Nový kult (1902); Nový život (1903); Obzor lit. 
a umělecký (1902); Pozor (Olomouc 1898, divad.ref. 
z Brna); Prvotiny (1900); Různé zvuky (Brno 1898, 
rkp. studentský čas.); Scéna (1913, Na nových 
cestách dramatické poezie. Claudelovo mystérium 
Zvěstování Panny Marie); Srdce (1901-03); Stu
dentské směry (1902); kat. Talaškino (1909); Verai- 
kon (1914); Verš et prose (Paříž 1909); Volné směry 
(1903); Ženský svět (1913, E Růžena Jesenská); - 
posmrtně: Archa (1918 překl. P. Claudel: Zlatohlav, 
1923); Kuncířova ročenka 1931; Novoročenka 
(1918, ed. A. Dolenský); Topičův sborník (1917, 
ukázka z novelistického cyklu Trojan); Veraikon 
(1919, Zapomínané dílo - E o výtv. díle K. Hlaváč
ka). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře a umě
ní: Otokar Březina (E 1903); Edvard Munch 
(E 1905); Styl a stylizace (E 1906); Cyklus rozkoše 
a smrti (PP 1907, P V aleji 1927 in Dvě novely; roz
šiř. vyd. 1925 podle M. upr. textu z 1917); Kniha sil
ných (EE 1909, vyd. z 1910 rozšiř, o úvod); Julius 
Zeyer (E 1910,1916 in Akord); In memoriam Karla
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Hynka Máchy (E 1910,1916 in Akord); O básníka 
(polemická brožura proti J. S. Macharovi a E X. Šal- 
dovi, 1911); Cortigiana (P 1911,1927 in Dvě nove
ly); Dravci (PP 1913,1925 in Cyklus rozkoše a smr
ti); Otokar Březina (E 1915,1916 in Akord); Akord 
(EE 1916); Nad městem (E 1917); - posmrtně (pře
vážně bibliof.): Černý páv (P 1922); Vodník 
(P 1922); Psýché (P 1924); Nemocný a vůně (P 1925 
<— Květy 1913); Dvě novely (1927); Obnovené 
kouzlo (P 1927); Mladý kouzelník (P 1927 <- Novo
ročenka 1914); Mechtilda Magdeburská (E 1927 
<- Kalendář paní a dívek.... 1914); Básně (1927); 
Básník ilustrace (E 1927 <— Český sběratel 1913); 
Potrestaný faun (P 1928); Noa Noa (E 1928

P. Gauguin: Noa Noa, 1909); Několik listů z dení
ku (1937); Zastřený profil (1940 <— Kniha silných, 
1909); Pohádky a podobenství (1944, ed. V. Hell- 
muth-Brauner). - Překlady: É. Bourges: Ptáci odletí 
a květy opadají (1905); P Claudel: Polední úděl 
(1910) + Zvěstování Panny Marie (1913); Ch. Bau- 
delaire: Romantické umění (1911). - Výbor: Impre
se a řád (1983, ed. E. Macek). - Souborné vydání: 
Dílo M. M. (nakl. L. Kuncíř, 1924-29, 4 sv.). I KO
RESPONDENCE: Dopis Emilu Pacovskému 
(z 1916), Veraikon 1919, s. 38; Pan Antonín Macek... 
(A. Mackovi z 1913; 1925, bibliof.); Několik listů 
z válečného roku 1915 (A. Martenové; 1933, bibli
of.); F. X. Salda - M. M.: Vzájemná korespondence 
(z 1901-05; 1941, ed. E. Chalupný); L. Kuchař: Ho
vory básníků (vzáj. korespondence M. M. s O. 
Březinou z 1902-16), VVM 1969, s. 140; V. Hell- 
muth-Brauner: Z korespondence M. M. a O. Březi
ny (z 1902-03 a 1915-16), Glosy ze Strahova 9-10, 
1969, s. 8; Paul Claudel et la Bohéme (P. Claudelovi 
z 1907-14), Cahiers P. C. 9, Paříž 1971; L’art plus 
que nous (vzáj. korespondence s É. Bernardem 
z 1908-14; Arlington, USA, 1974, ed. J. A. Stuart);
L. Kuchař: Básník rozkoše a smrti (švagrovi J. Poláčko
vi z 1904 a 1905), sb. Jižní Morava 23,1984, s. 217.1

BIBLIOGRAFIE: V. Bitnar: Bibliografie díla M.
M. (1924). I LITERATURA: Ludvík Horák 
(A. Procházka): ref. Otokar Březina, MR 1902/03, 
sv. 14, s. 409; V. Dyk: Dokument k české kritice (po
lemika o výklad Březinovy Hudby pramenů), Pře
hled 1, 1902/03, s. 751; E. Sokol: Umělecká kritika, 
Rozhledy 14,1903/04, s. 13; -v- (A. Novák): ref. Styl 
a stylizace, Přehled 4, 1905/06, s. 899; • ref. Cyklus 
rozkoše a smrti: O. Theer, Lumír 35,1906/07, s. 451; 
F. P. S., Nár. obzor 1,1906/07, č. 41; J. Karásek, MR 
1906/07, sv. 19, s. 438; an. (J. Vodák), Čas 22. a 29. 9. 
1907; K. H. Hiíar, Pokroková revue 4,1907/08, s. 400

Odložené masky (1925) •; • ref. Kniha silných: 
A. M. (Macek), Akademie 13,1908/09, s. 335; A. Pro
cházka, MR 1908/09, sv. 21, s. 390; an. (J. Vodák), Čas 
16. 5.1909 •; • ref. Julius Zeyer: A. Novák, Přehled 
8, 1909/10, s. 845; J. Karásek, MR 1909/10, sv. 22, 
s. 425; O. Šimek, Novina 4, 1910/11, s. 311 (k tomu 
polemika s. 572,733 a an. F. X. Šalda, s. 735 -> KP 8, 
1956) •; • ref. překl. P. Claudel: Polední úděl: J. Ka
rásek, MR 1909/10, sv. 22, s. 384; A. N. (Novák), Pře

hled 8,1909/10, s. 512 •; J. Karásek: ref. In memori- 
am K. H. Máchy, MR 1910/11, sv. 23, s. 179; • ref. 
Cortigiana: F. Langer, Umělecký měsíčník 1, 
1911/12, s. 143; B. Polán, Pokroková revue 8,1911/12, 
s. 328; N., LidN 4. 4. 1912 •; E Gellner: Drobnosti 
z umělecké živnosti (satirický F), LidN 18.1.1913; • 
ref. Akord: jv. (J. Vodák), LidN 11.5.1916; -t, PL 4.6. 
1916; A. N. (Novák), Lumír 1916, s. 474; J. B. (Borec- 
ký), Topičův sborník 4,1916/17, sv. 2, s. 91 •; • nek
rology: an. (A. Macek), Zlatá Praha 34, 1916/17, 
s. 539; A. Novák, Venkov 31. 7.1917 a Lumír 1917, 
s. 479; J. Vodák, LidN 8. 8. 1917; F. X. Šalda, Kmen 
1917/18, č. 28 —> Časové i nadčasové (1936) a KP 10 
(1957); J. Karásek, MR 1917/18, sv. 32, s. 8; an., Vera
ikon 1919, příl., s. 9 (s výčtem M. prací o výtvarnic- 
tví) •; • ref. Nad městem: F. X. Šalda: Na okraje od
kazu M. čili O světské zbožnosti, Venkov 28. 10. 
1917 KP 10 (1957); A. Novák: Rozhovor o tragice 
našich dějin, Národ 1917, s. 578 -» Z času zaživa po
hřbených (1923); K. (F. V. Krejčí), PL 25. 11. 1917; 
K. Toman, Čes. revue 11, 1917/18, s. 123 •; E. Cha
lupný: K charakteristice M. M., Kmen 1, 1917/18, 
č. 32; Dopis o M. M. (Z. Braunerové a E. Pacovské- 
ho), Topičův sborník 5,1917/18, s. 275; H. Opočen
ský: M. M. o smyslu českých dějin, LidN 5. 1.1918; 
J. Laichter in Uměním k životu (1919); V. Mathesius: 
Renesance v Čechách a v Anglii (pojetí M. M. 
a J. Pekaře), Nové Čechy 6,1922/23, s. 95; A. Marte- 
nová in M. M.: Nad městem (1924); A. N. (Novák): 
ref. Nad městem (další vyd.), LidN 1.11.1924; J. V.: 
Vzpomínka na M. M., Archa 1924, s. 430; A. N. (No
vák): ref. Cyklus rozkoše a smrti (další vyd.), LidN 1. 
7. 1925; J. Karásek in Tvůrcové a epigoni (1927); 
P. Toman ml.: Památce M. M., Venkov 23. 7.1927; • 
ref. Dvě novely: ne (A. Novák), LidN 22. 9. 1927; 
-ský. (A. Bělský, dub.), Samostatnost 1927, č. 39; P. F. 
(Fraenkl), RA 3,1927/28, s. 145 •; J. Karásek: Počát
ky Moderní revue, RA 7 1931/32, s. 12 a pokr. 
-> Vzpomínky (1994); = (J. Vodák): Vzpomínka na 
M. a Heyduka, Ces. slovo 5.2.1933; • 20. výr. úmrtí: 
A. N. (Novák), LidN 23. 7.1937; V. Hellmuth-Brau- 
ner, LitN 10,1937/38, č. 1 •; E. Chalupný in F. X. Šal
da - M. M.: Vzájemná korespondence (1941); • ref. 
F. X. Šalda - M. M.: Vzájemná korespondence: vz. 
(V. Zelinka), Zvon 41,1940/41, s. 447; V. Č. (Černý), 
KM 1941, s. 134; š. (A. M. Píša), Nár. práce 12. 2. 
1941; KZK (K. Z. Klíma), LidN 16.2.1941; J. V. Sed
lák, Venkov 5. 4.1941; K. P. (Polák), Nár. práce 3. 5. 
1941; -úhl- (B. Múhlstein), Naše zprávy 1941, č. 15; 
P. Štěpánek, Řád 1941, s. 165; K. Teige, SaS 1941, 
s. 208;T. V. (Vodička), Akord 9,1941/42, s. 142 •; J. B. 
Čapek: Od kritiky patetické ke kritice dnešní, Naše 
doba 49,1941/42, s. 13; bs (B. Slavík): Zamyšlení nad 
M. M., LidN 19. 7. 1942; V. Hellmuth-Brauner: M. 
cesta myslitelská, KM 1942, s. 253 + Myslitelský vý
znam M. M., LidN 3. 2. 1943 + in M. M.: Pohádky 
a podobenství (1944); J. B. Čapek: M. odkaz, Naše 
doba 50,1942/43, s. 241; VI. V. (Vévoda): Vzpomíná
me M. M., LD 23. 7. 1947; V. Černý: Paul Claudel 
a Čechy v našich a cizích archivech, sb. Studie o ru-
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kopisech 6,1967, s. 129 + Paul Claudel et la Bohéme, 
Cahiers P. C. 9, Paříž 1971, s. 15; L. Kuchař: Básník 
rozkoše a smrti, Rovnost (Brno) 2.7.1967; in J. Zr
zavý vzpomíná (1971); M. Rejšková: M. M. jako vý
tvarný kritik, sb. Příspěvky k dějinám umění 2, AUC 
Praha, Philologica et historica 4 (1976); L. Hlavá
ček: M. M. a výtvarné umění, Umění 1980, s. 505;
V. Hellmuth-Brauner: Z korespondence Antonína 
Macka M. M., sb. Literární archiv 13-15, 1982; 
E. Macek in M. M: Imprese a řád (1983); J. Glivický: 
M. M.- spisovatel, literární i výtvarný teoretik a kri
tik..., Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1983, 
s. 84; L. Kuchař: Básník rozkoše a smrti, sb. Jižní Mo
rava 20,1984, sv. 23, s. 211 + Juvenilie M. M., sb. Li
terární Bílovice nad Svitavou 4,1984, s. 14 + Pozvá
ní ke slovu. Vilém Mrštík M. M. (2 dopisy z 1907 
a 1908), sb. Literární Bílovice nad Svitavou 1985, 
s. 27; • ref. Imprese a řád: J. Mourková,Tvorba 1984, 
příl. Kmen, č. 28; L. Soldán, ČLit 1986, s. 85 •; E. Ta
xová in ant. Experimenty (1985); J. Kudrnáč in ant. 
Vteřiny duše (1989); V. Černý in Tvorba a osobnost 
2 (1993, s. 484); (bá): M. M. a Morava, LD (Brno) 
2. 3.1993; L. Merhaut in Cesty stylizace (1994); M. 
Lenderová: Francouzský konzul v Českém ráji (M. 
přátelství s Claudelem), sb. Z Českého ráje a Podkr
konoší 8,1995, s. 81; D. Myslivcová: M. M., Scriptum 
17-18,1995, s. 60; O. M. Urban: Na cestě k věčnému 
ideálu. Výtvarná kritika a esejistika na stránkách 
Moderní revue, Umění 1996, s. 391; D. Vojtěch: M. 
M. jako kritik, ČLit 1996, s. 359; I. Pšeidová^„Kriti
ka: Žízeň po Tajemství a obdivu ...“, Rmen (Čes. Bu
dějovice) 1996/97, č. 3; D. Vojtěch: M. M. a Moderní 
revue, sb. Literární archiv 28,1997.

II

Jaroslav Martinec

* 20. 8.1842 Praha
† 9.4.1924 Praha

Básník, příslušník ruchovské generace, autor sociál
ních, vlasteneckých, reflexivních i milostných veršů, 
publicista, jenž na sebe upozornil opozicí k tehdejší 
české politické reprezentaci vydáním sborníku 
Apríl.

VI. jm. Josef Martin. - Vystudoval reálku 
v Kutné Hoře a v Praze, poté na pražské poly
technice stavitelství. Na studiích se seznámil 
s mladými literáty (K. Tůma aj.), se kterými 
sdílel kritický vztah k tehdejší národní politic
ké reprezentaci. Od 60. let se věnoval publicis
tice: pod vlastním jménem vydal almanach 
Apríl, byl divadelním referentem v Národě, 
poté redigoval Lumír. Působil v Umělecké be
sedě (od 1869 člen výboru). Záhy se literárně 

odmlčel a pracoval jako městský stavitel na 
Král. Vinohradech.

M. vstoupil do literárního dění 1861 drobný
mi příspěvky v Humoristických listech a 1862 
verši v almanachu Apríl, který uspořádal prav
děpodobně s dalšími spolupracovníky a který 
odporem k rusofilství vnesl před polským po
vstáním 1863 nakrátko rozkol do českého ná
rodního hnutí. M. autorský podíl na almana
chu lze prokázat pouze u části epigramů 
s názvem Fidibusy, které M. zařadil do soubo
ru svých vlastních dotavadních veršů Mladému 
pokolení. Jeho satiry se podobně jako epigra
my v Aprílu obracejí proti národnímu opatr- 
nictví, lenosti, posmívají se české lásce k pivu. 
Mezi objekty útoků se ocitl i J. Neruda, které
ho - ani ne třicetiletého - M. považoval za bás
nického vysloužilce. Ostatní verše - společen
ské, brojící proti národní pasivitě a vyjadřující 
sympatie k revolučnímu Polsku, reflexivní 
i milostné - se příliš neliší od běžné dobové 
produkce. Jejich liberalistická tendence i pís
ňový charakter poukazují na inspiraci béran- 
gerovskou šansonou. Jako niternější se jeví 
druhý M. soubor Básně, v němž převládají ver
še reflexivní a milostné. Nápadně v něm ubylo 
programových vlasteneckých gest, naproti to
mu se často objevují motivy sociální.
PŘÍSPĚVKY in: alm. Apríl (1862); Boleslavan 
(1860); Hlasy ze Siona (1862); Humorist, listy (od 
1861); Jičínské noviny; Květy (1868-79); Lada 
(1864); Lit. příloha k Nár. listům (1865); Lumír 
(1863); Lumír (1865-66); Národ (1865); list Národ 
sobě (1880); Nár. listy (od 1865); sb. Padesát let 
Umělecké besedy 1863-1913 (1913); Rodinná kro
nika (1863-64); alm. Ruch (1868, 1870); Světozor 
(1870-80)^Svoboda (1872); sb. Vzpomínky na Sva
topluka Čecha (1908); Zlatá Praha (1864-65). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Mladému pokolení (BB 1863); 
Básně (1872). I REDIGOVAL časopis: Lumír 
(1866); almanach: Apríl (1862, pod vl. jm.). I

LITERATURA: • ref. alm. Apríl: J. Neruda: Nová 
hvězda, Hlas 30. 3. 1862 Česká společnost 1 
(1951) + Drobné klepy, Hlas 20.4.1862 -» Literatu
ra 1 (1957) + (an.) Nestoudná knížečka, Rodinná 
kronika 1862, s. 33 -» Literatura 1 (1957); an.: Lite
rární pahejlství, Hlas 19. 4. 1862 •; -á- (V. Hálek): 
ref. Mladému pokolení, Kritická příl. k NL 1, 
1863/64, č. 1; • ref. Básně: an. (V. Hálek), NL 10.10. 
1872 -» Sebrané spisy V. Hálka 4 (1907); O. H. (Hos
tinský), Pokrok 26.10.1872; F. Zákrejs, Osvěta 1872, 
s. 945; an., Světozor 1872, s. 488; E. Spindler, Podři- 
pan 23.2.1873 •; A. Stašek: Ze vzpomínek, Zvon 8, 
1907/08, s. 260 -» Vzpomínky (1925); an. (F. X. Pro
cházka): Roku 1862 vyšla malá knížečka..., Zvon 17,
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1916/17, s. 503; R. lilový: Sociální náměty v českém 
básnictví doby Nerudovy, Akademie 28,1924/25, lit. 
příl. Rudé květy, s. 13; an.: Úmrtí, Lumír 1924, s. 280; 
F. Vodička: Ohlas Bérangerovy poezie v české lite
ratuře, LF 1935, s. 328; in J. V. Frič v dopisech a dení
cích (ed. K. Cvejn, 1957, s. 323); J. Thon: Aprílové 
přeháňky, E Strejček: Tri básníci revolučního roku, 
obojí sb. Z doby Nerudovy (1959); V. Žáček in Josef 
Barák (1983).

v/

Vojtěch Martínek

* 11.4.1887 Brušperk u Frýdku-Místku
† 25.4.1960 Ostrava

Prozaik, který v jádru svého díla realistickou meto
dou zobrazil bouřlivé hospodářské a sociální promě
ny Ostravska, básník, dramatik, literární historik, li
terární a divadelní kritik, esejista, fejetonista; 
osvětový a rozhlasový pracovník, organizátor kul
turního života v regionu.

Pocházel z druhého manželství zchudlého ko
žešníka. Na studiích na matičním gymnáziu 
v Mor. Ostravě (1900-08) se udržoval kondice
mi a od 1901 hlavně publikováním článků, črt, 
povídek a básní v Ostravském deníku aj. (od 
1905 též vydáváním kompilačních literárních 
příruček). Od 1904 bydlel v hutnické kolonii 
ve Vítkovicích (Ostrava-V.) u staršího nevlast
ního bratra, strojvůdce, jehož prostřednictvím 
poznával život v hutích. 1908 začal studovat na 
pražské univerzitě klasickou filologii a filozo
fii, po roce však přešel na češtinu a němčinu 
(zapůsobili na něj zvláště profesoři J. Vlček, 
E X. Šalda,T. G. Masaryk, E Drtina). Od 1910 
pobyl několikrát u strýce v Krakově, kde na
vštěvoval univerzitní přednášky o polském ro
mantismu, a 1912-13 strávil jeden semestr na 
univerzitě v Bonnu; státní zkoušky ukončil na 
podzim 1913 (doktorát 1916 prací Hálek a pol
ský romantismus). Od února 1914 až do odcho
du do výslužby 1947 (s přerušením za války 
1941-45, kdy byl na vlastní žádost penziono
ván) učil na českém matičním (po 1. světové 
válce státním) gymnáziu v Mor. Ostravě. 1914 
se oženil (vlastní děti neměl, adoptivní syn 
JUDr. Josef M. zahynul 1943 v koncentračním 
táboře; 1946 adoptoval příbuzného z manželči
ny strany - MUDr. Vojtěch M.) a usadil se 
v Hrabůvce (Ostrava-H.), kde 1915-19 praco
val také jako obecní tajemník. M. působil všu

de, kde to vyžadoval život průmyslového kraje 
se složitými národnostními i sociálními pomě
ry, který se v kulturní oblasti teprve po 1. svě
tové válce dostával nad fázi obrozenskou. Při 
svých pedagogických povinnostech byl drama
turgem nově zřízeného českého divadla v Os
travě (1919-23), na jehož vzniku se podílel, 
pracoval v tiskové sekci českosl. plebiscitní 
komise pro Těšínsko (1919-20, sám napsal 
dvě publikace a podílel se na dalších devíti), 
budoval městskou knihovnu ve Vítkovicích 
(1920-22), rozvíjel širokou osvětovou činnost 
(stovky přednášek), kterou od 1929 doplňova
la spolupráce s ostravským rozhlasem (přes 
300 přednášek a fejetonů i několik rozhlaso
vých her). Kromě toho byl jednatelem 
(1915-20) a později předsedou (1946-48) Mo
ravského kola spisovatelů, od 1936 předsedou 
ostravské pobočky Literárněhistorické společ
nosti, od 1946 předsedou Společnosti Petra 
Bezruče v Opavě i literární sekce Sdružení 
slezských umělců, po 1949 stál v čele ostravské 
pobočky Svazu českosl. spisovatelů, podílel se 
na založení a činnosti Slezského studijního 
ústavu v Opavě a Památníku Petra Bezruče.

M. byl mnohostrannou osobností s neoby
čejně širokým tvůrčím záběrem. Již jako 
gymnazista vydal pod pseudonymy několik li- 
terárněhistorických brožurek i souborů črt 
a povídek, jeho největší ctižádostí však bylo 
stát se básníkem. M. poezie vyrůstala pod vli
vem lumírovců, zvláště J. Vrchlického, ale 
v historické epice i ve skeptické lyrice prvních 
sbírek navazovala na J. S. Machara. Po překo
nání tragického životního pocitu M. dospěl 
k osobité lyrické notě a k obrození smyslo- 
vosti v prosvětlených melodických verších 
sbírky Zahrada, prozrazujících i vliv Verlainův 
a Mallarméův. Později nalézal východisko 
z vnitřních krizí v přimknutí k domovu, před
stavovanému krajinou dětství i průmyslovou 
Ostravou (Píseň o domovině)', hledání opory 
u předků vyvrcholilo za okupace v jinotajném 
souboru Monology Jury Třanovského. Ve sbír
ce Píseň nového dne oslavil (i s využitím vol
ného verše, někdy s dobovým zjednodušením, 
poválečný rozvoj svého kraje a bilancoval 
vlastní životní i uměleckou dráhu. V tomto 
směru pokračovaly jeho Poslední sonety, 
v nichž s vyrovnaným nadhledem pohlížel na 
stálý svár života a smrti. Jako nejtrvalejší hod
nota v M. tvorbě však postupně vykrystalizo
vala jeho próza. Po syrových a bezútěšných zá-
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bérech ze života ostravského proletariátu, 
venkovských nádeníků a různých vyvrženců 
společnosti v raných pseudonymních knížkách 
(nejvýrazněji v souboru Poslední noc Jakuba 
Hrona a jiné povídky} svedl zápas o překonání 
naturalismu a konvenčnosti v krajové bezpří- 
znakové knize Pluh života. Tragické osudy po
stav souboru Než se kořeny uchytí... a jiné 
povídky již vyrůstaly z poměrů horského bes
kydského kraje. V dramatických obrazech své
ho vrcholného díla, románové trilogie Černá 
země (Jakub Oberva, Plameny, Země duní), 
obsáhl prostřednictvím výrazných a lidsky slo
žitých postav (jimž dodává plastičnost i vhod
ně stylizovaný dialekt) proměny Ostravska 
pod náporem dravého průmyslového podni
kání od počátku 90. let 19. století až do hlado
vých bouří na sklonku 1. světové války: první 
díl vycházel ještě z vesnického realismu, od 
druhého, komponovaného na pozadí Slez
ských písní P. Bezruče, se těžiště přesouvalo do 
prostředí průmyslového města. Důrazem na 
vystižení životních poměrů dělnictva se trilo
gie přimykala ke snahám české meziválečné li
teratury o moderní sociální román (v 50. le
tech autor pod tlakem nakladatelství provedl 
ve 2. a 3. díle neorganické aktualizační úpravy 
v socialistickorealistickém duchu, s nimiž však 
nebyl spokojen, proto se od 1965 nová vydání 
vracejí k původnímu znění). Černá země se 
stala východiskem M. zobrazení stoletého vý
voje Ostravska. Období starší (od 1848) zachy
til se zdůrazněním subjektivních složek v ná
mětu i vypravěčském postoji v kronice Stavy 
rachotí, líčící namnoze na základě rodinné tra
dice rozklad patriarchálních poměrů a starého 
cechovního života, především pak úpadek 
soukenického řemesla, v rodném městečku 
vlivem rozmachu průmyslu. Na dobu součas
nou se soustředil v trilogii Kamenný řád, v níž 
zobrazil konflikt selské rodové tradice, povin
nosti ke gruntu a touhy po individuálním štěs
tí (s aktuálním symbolickým významem v do
bě války), nedosáhl však umělecké celistvosti 
Černé země; nejcennější je 3. díl Ožehlá halu
ze, široký obraz společenských poměrů na 
Ostravsku za okupace a formování protinacis
tického odboje (vydaný až po několikaletých 
průtazích). Významu těchto próz (zpopulari
zovaných i divadelními, rozhlasovými a tele
vizními dramatizacemi) nedosáhla řada dal
ších prací. Z nich měly uměleckou a vývojovou 
důležitost osobité lyrizující i kratochvilné ro

mance z krajové historie Větévky jalovcové 
stejně jako tři knihy pohádek, založené na vol
ných variacích severských a jihoevropských 
motivů a syžetů; cennými uměleckými doku
menty jsou vzpomínkové fejetony Kus života 
i vyznavačské lyrické prózy Ostravská píseň. 
Pokusem o výklad rozporné osobnosti Sabino- 
vy byl psychologicko-dokumentární román 
Zrádce národa. - Dříve než svým básnickým 
a prozaickým dílem došel M. uznání jako lite
rární historik. Po řadě informačních kompilač- 
ních přehledů a drobných příruček o předních 
českých i světových autorech, v nichž se po
stupně uplatňoval i autorův vlastní názor, upo
zornil na sebe hlavně průkopnickými mono
grafiemi o P. Bezručovi a J. S. Macharovi. 
Později se zaměřil na vysledování literárního 
vývoje ve Slezsku a na Ostravsku, v řadě studií 
i samostatných publikací věnoval pozornost 
také dalším moravským autorům (M. Jahn, 
F. Sokol-Tůma, V. K. Jeřábek aj.). Vykládal 
tvůrce z jejich doby a prostředí, bez ulpívání 
na životopisných detailech se snažil úhrnně za
chytit jejich osobnost a dílo. Statí o polské lite
ratuře na lešínsku přispěl do Československé 
vlastivědy 7 (Písemnictví, 1933) a o kulturních 
poměrech ve Slezsku napsal do Ottova slovní
ku naučného nové doby (5/2). Při spolupráci 
s ostravským rozhlasem vytvořil osobitý útvar 
beletrizovaných popularizačních medailonů, 
přibližujících významné postavy české kultury 
v důležitých momentech jejich života (Na kři
žovatkách národního ducha. Pro ěeské diva
dlo, Pochodně a světýlka). Nad literárně- 
historickou prací u M. brzy převážila činnost 
literárněkritická (spjatá např. i se Šaldo- 
vou Novinou, rozvinutá však především 
v regionálním tisku). Třebaže prokazoval smy
sl pro rozlišení hodnot, spíše než nelítost
ným soudcem byl M. citlivým a tolerantním in
terpretem literatury s vnímavostí pro potřeby 
živého literárního procesu; jako nejuznávaněj
ší kritická autorita na Ostravsku v době mezi
válečné se snažil podněcovat rozvoj písem
nictví v regionu. Průřez jeho literární 
publicistikou přinesl výbor Živné zdroje. Z di
vadelní oblasti sledoval M. systematicky 
ostravskou činoherní scénu. Jako dlouholetý 
redaktor regionálních časopisů a deníků ovliv
nil a uvedl do literatury řadu mladých autorů 
ze Slezska a severovýchodní Moravy (Z. Bár, 
A. C. Nor, M. Rusinský, Z. Vavřík, J. a V. Záva
dové aj.).
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. V. Hrubý, Láďa Vašek, 
Narcis Novosadský, Pavel Modest, P. Modest, Re- 
mos, Václav Staněk, Václav Stavěl, Václav Výšin,
V Staněk (vesměs v počátcích publikační činnosti); 
Dr. V. M„ M., m„ m, mk., Mnk., V M., V Mk.,
V M-k, V Mnk. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Alois Mrštík, 
člověk a dílo (Brno 1925); Anděl strážný (Brno 
1902-06); sb. Básníci selství (1932); Básnický alma
nach 1953-...1958; Besedy Času (1910-14); Besedy 
lidu; Besídka malých (1902-03); Beskydy a Jeseníky 
(Mor. Ostrava 1937); sb. Bezručův hlas (1940); Bez- 
ručův sborník (Opava 1947); Bratrství (1934); Cesta 
(1921); Černá země (Mor. Ostrava 1924-38); Čes. 
slovo (1936); Čin (1934); Dolina Urgatina (Vel. Kar
lovice 1949); ELK (1939); sb. Fr. S. Procházka, člo
věk a dílo (Brno 1927); sb. Fr. Sokol-Tůma (1935); 
sb. Fr. Sokol-Tůma, člověk a dílo (Brno 1926); kal. 
Hornický rok 1949 (Opava 1948); sb. Hus a husitství 
v české poezii (1915); Husův kalendář na r. 1915 
(Brno 1915); Iskra (Hrabyně 1932); Jeviště 
(1920-21); Jitřenka (1901-02); sb. Jižní Morava své
mu pěvci (Znojmo 1958); sb. Josef Kalus, člověk 
a dílo (Brno 1925); sb. Kahan nad černou zemí 
(Ostrava 1948); sb. Kniha vzpomínek na Petra Bez- 
ruče (1937); Kolo (Brno 1930^48; 1940 stať Nynější 
krásná próza moravská); Kulturní zpravodaj (1926); 
Květy (1951-52); Lid. noviny (1913-44,1951, i příl. 
Večery Lid. novin); Lípa (1918); Lístek rozmarýnu 
(Hranice 1928); Lit. listy (1923, studie V. B. Nebes
ký); Lit. noviny (1938-42); Lit. noviny (1952-53, 
1955); Lit. rozhledy (1927-29); Lumír (1931); Malý 
čtenář (1906); sb. Matka (1943); Menšinová revue 
(Olomouc 1911); sb. Metoděj Jahn, člověk a dílo 
(Brno 1925); Mladé proudy (1947); Mor. listy 
(Brno); Moravskoslezská revue (1907-14, i Beletris
tická příl.); Moravskoslezský deník (Mor. Ostrava 
1915-41, pravidelně i lit. a divad. referáty); Morav
skoslezský sborník (Mor. Ostrava 1918-20); Mor. 
venkov (Olomouc 1910, příl. Naše besedy); Národ 
(1917); sb. Národní čítanka (1918); Nár. obzor 
(1912); alm. Náš hlas (Frýdek 1935); Naše doba 
(1912); Naše kniha (1937); Naše Valašsko, pokr. Va
lašsko (Vsetín, Valaš. Meziříčí 1931-54); Neděle 
(Brno 1905); Niva (Brno 1921,1927); Nová Lubina 
(Rožnov p. Radhoštěm 1946); Nová svoboda 
(Ostrava 1947,1953-59; 1958 P O silné Ance, 1959 
PP Otec a Máš krásné vlasy); sb. Nové české divadlo 
1928-1929, ...1930-1932 (1929, 1932); Nové slovo 
(Ostrava 1945-46); Novina (1911—12); Nový život 
(1952-53); O knihách a autorech (1956); sb. O Slez
sku a Ostravsku (1912, stať Slezsko a Ostravsko v li
teratuře); sb. Od Ostravice k Radhošti (Mor. Ostra
va 1941, stať Literární život lašského kraje); sb. 
Ostrava, město uhlí a železa (1947, stať Ostravsko 
v literatuře); Ostravská Nár. práce (1941); Ostrav
ské Čes. slovo (1945-46); Ostravský deník (od 1901; 
od 1908 lit. referáty, 1916-20 i divad. referáty); sb. 
Ostravský památník (1922); Osvěta (1910-11); Pa- 
lacký (Valaš. Meziříčí, od 1908); sb. Pamětní list na 
počest popravených a umučených soudců a soud

ních zaměstnanců obvodu Krajského soudu v Os
travě (na deskách s tit. Zemřeli, abychom žili, 1947); 
sb. Petr Bezruč a jeho kraj (Mor. Ostrava 1913); sb. 
Petru Bezručovi k 90. narozeninám (1957); Poezie 
(Mor. Ostrava 1933); sb. Pozdrav do Branky (1937); 
sb. Pozdrav z Pošumaví pod Karpaty (Nový Jičín 
1935); sb. Pozdravy Petru Bezručovi (1937); Práce 
(1945); Pramen (1920-26); Právo lidu (1918,1937); 
Radhošť (Frenštát p. R. 1905-06); sb. Rodné zemi 
(Brno 1958); roč. Rok lidovýchovné práce v širším 
Ostravsku (1927-40, přehledy o činohře divadla 
v Mor. Ostravě); Rozhlas mladých (1937); Rozhled 
(1910); Rozhledy (1936); Rozpravy Aventina 
(1925-31); Rudé právo; Ruch (Brno 1925, 1928); 
Sborník literárních úvah a vzpomínek k 75. naroze
ninám Čeňka Kramoliše (Brno 1937); sb. Slezsko 
a Ostravsko (1913); sb. Slezsko Bezručovi (Hrabyně 
1937); sb. Slezský letáček (Opava 1917); Služba 
osvětě (Ostrava 1947, příl. Tvar); sb. Stav a úkoly li- 
terárněhistorického průzkumu Slezska (Opava 
1949); Světozor (1930); Svob. noviny (1947-48); Tě
šínské noviny (1937);Topičův sborník (1917); sb. Va
lentin Držkovič 1888-1948 (Opava 1948); Věstník 
Matice opavské, od 1936 pokr. Slezský sborník 
(Opava 1917-52, 1949 i příl. Slezská tvorba; 1918 
stať Slezsko v literatuře krásné, i sep.); sb. V. K. Jeřá
bek, život a dílo (Brno 1926); Vlastivědný sborník 
slezský 2 (Opava 1926, stať Literární život slezský, 
i sep.); Vlastivědný věstník moravský (Brno 1946); 
Výr. zpráva českého státního gymnázia v Mor. Os
travě (1928-37); sb. Vzpomínky na Petra Bezruče 
(Brno 1947); Zlatá Praha (1915-17); Zvon 
(1911—34); Železniční listy (1937); - posmrtně: Al
ternativa (1994, ukázky z deníku); Ostravský kultur
ní měsíčník (1979, z rkp. sbírky Psáno na obálku); 
Těšínsko (1987, F S novinami). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře (i popularizační brožury): Ze 
světa (PP a FF, b. d., 1905, pseud. J. V. Hrubý); Struč
né dějiny literatury české (1905, pseud. Václav Sta
něk; přeprac. a rozšiř, vyd. 1926); Stručné obsahy ze 
spisů spisovatelů českých doby nové 1, 2 (1906-08, 
pseud. Václav Staněk; přeprac. a rozšiř, vyd. 
1910-12, 1920, 1925); Jiná krev (D 1907, pseud. 
V. Staněk); Črty z Ostravska (PP b. d., 1908, pseud. 
Václav Staněk); Přehledy dějin literatur slovan
ských od prvopočátků až na naši dobu (1908, pseud. 
Pavel Modest); Poslední noc Jakuba Hrona a jiné 
povídky (b. d., 1909, pseud. Václav Staněk); Básnic
ké dílo Petra Bezruče (b. d., 1909); Cesty (BB 1909); 
Antika v poezii Macharově (b. d., 1909); Josef Uher 
(b. d., 1909, šifra V. Mk.); Alois Jirásek (b. d., 1909); 
Sešit sonetů (BB 1910); F. X. Svoboda (b. d., 1910, 
šifra V. Mk.); Nová česká literatura 1-3 (b. d., 1910; 
Poezie, Povídka a román, Drama); Adolf Heyduk 
(b. d., 1910); Karolina Světlá (b. d., 1910); Émile Zo- 
la (b. d., 1910); Žena v životě některých básníků čes
kých 1, 2 (EE b. d., 1910, an.); J. K. Šlejhar (b. d., 
1910, an.); Maxim Gorkij (b. d., 1910, an.); Jan Kollár 
(1910); Moderní literatura ruská (b. d., 1910, pseud. 
Pavel Modest); Bjórnstjerne Bjórnson (b. d., 1910,
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pseud. P. Modest); Eliška Krásnohorská (b. d., 1910, 
šifra M.); Jakub Arbes (b. d., 1910); Pluh života (PP 
1911); J. S. Machar. Přehled jeho básnického díla 
(1912); Jsme synové země (BB 1912); Básník silné
ho češství. J. S. Machar (studie, 1914); Zahrada (BB 
1917); Petr Bezruč (studie, 1917; přeprac. a doplň, 
vyd. 1924); Svatopluk (D 1918, i prem.); Viktor Ka
mil Jeřábek (1919); Tichá píseň (BB 1920); Franti
šek Sláma, slezský buditel, slezský lidový spisova
tel... (1920); J. S. Machar (1920); Než se kořeny 
uchytí... a jiné povídky (1923); Jakub Oberva 
(R 1926,1. d. trilogie Černá země); Povídka o Popel
ce (1926); Ráj srdce (BB 1926); Z Litvy a o Litvě 
(cestopis, 1926); Svět kouzel a divů (pohádky, 1927); 
Zena a peníze 1,2 (R 1928); Plameny (R 1929, 2. d. 
trilogie Černá země; přeprac. vyd. 1954); Ostravská 
píseň (PP 1929); Básně (1929, souborné vyd. sbírek 
Zahrada,Tichá píseň, Ráj srdce a nového cyklu No
ci); Duhový pták (pohádky, 1929, přeprac. a rozšiř, 
vyd. 1943 s tit. Čarovné kvítí); Knížka pohádek 
o dracích, čarodějnicích a princeznách (1930, pře
prac. a rozšiř, vyd. 1946 s tit. U jasného plamene); 
Duše Ostravy (P 1931,1972 in výbor Živné zdroje); 
Romance o Ondrášovi (P 1931,1936 in Tri větévky 
jalovcové); Kratochvilná historie nicméně zcela 
pravdivá o obrazu svátého Jiřího rytíře a mučední
ka... (P 1931,1936 in Tri větévky jalovcové); Země 
duní (R 1932,3. d. trilogie Černá země; kapitola Ná
vrat samost. 1931; přeprac. vyd. 1954; dramatizace 
1958, s M. Hynštem); Než se kořeny uchytí (R 1934, 
přeprac. vyd. 1941, pův. in Než se kořeny uchytí... 
a jiné povídky)^ Duše knih (F 1934, 1972 in výbor 
Živné zdroje); Šetřte stařečka (P 1935); Na křižo
vatkách národního ducha (EE 1936);Tři větévky ja
lovcové (PP 1936, rozšiř, vyd. 1941 s tit. Větévky ja
lovcové); Zrádce národa (R 1936); Píseň 
o domovině (BB 1937); Pro české divadlo (medailo
ny, 1937); Až na dno (P 1937, přeprac. P Proud z kn. 
Pluh života); Kousek země (FF 1937); U Odry 
(F 1938); Stavy rachotí (R 1939); Pochodně a světýl
ka (medailony, 1940); Koleda (B 1940; 1943 in Ka
lendář básníkův); Mistři černého umění (F 1940); 
Kamenný řád (R 1942,1. d. stejnojmenné trilogie); 
Trojí cesta Blažeje Potěšila (R 1942); Kalendář bás
níkův (BB 1943); Metoděj Jahn (studie, 1943); F. X. 
Svoboda (studie, 1944); Povídka o Maryčce hříšnici 
(1944, přeprac. P z kn. Než se kořeny uchytí... a jiné 
povídky); Meze (R 1944, 2. d. trilogie Kamenný 
řád); Jizva na tváři (R 1946); Monology Jury Třa- 
novského (BB 1946); Mrtvým (B 1946,1952 in Píseň 
nového dne); Postavy mých románů (přednáška,
1947) ; Petr Bezruč (leták, 1947); J. S. Machar (studie,
1948) ; Na cestách národního ducha (medailony, 
1948, souborné vyd. knih Na křižovatkách národní
ho ducha, Pro české divadlo a přeprac. kn. Pochod
ně a světýlka); Kus života (vzpomínkové FF, 1949); 
Píseň nového dne (BB 1952); Ožehlé haluze 
(R 1956, 3.d. trilogie Kamenný řád); František So
kol-Tůma (monografie, 1957); Kamenný řád (Karo
lina) (dramatizace R, 1960, s J. Havláskem); - po

smrtně: Školní poznámky (zápisky, 1967, ed. A. Si- 
vek); Poslední sonety (BB 1976, ed. J. Svoboda). - 
Překlad: N. Lenau: Savonarola (b. d., 1909). - Ostat
ní práce: Utrpení lidu na Těšínsku (plebiscitní bro
žura, 1920, šifra Dr. V. M.; též něm. a polský); Z tě
šínské minulosti (plebiscitní brožura pro ml., b. d., 
1920); Cesta nikdy nezarostla (brožura o česko-slo- 
venských kult, vztazích, b. d., 1934); T. G. Masaryk. 
14. září 1937 (projev k úmrtí, 1937). - Výbory: Čtve- 
rozvuk (z básní a drobných próz, 1926, s výbory pra
cí B. Beneše Buchtovaná, F. Taufra a Ad. Veselého); 
Zelená a černá domovina (pro ml., 1954); Pohádky 
(1957, ed. A. Sivek); Voda z dračí studánky (z pohá
dek, 1965, ed. A. Sivek); Píseň starých lip (z poezie, 
1966, ed. O. Rafaj); Dar hadího krále (z pohádek, 
1971, ed. A. Sivek); Živné zdroje (z lit. a kulturní 
publicistiky, 1972, ed. V. Ficek). - Souborná vydání: 
Dílo V. M. (Českosl. spisovatel, 1957-62, 8 sv.); Vy
brané spisy V. M. (Profil, Ostrava, 1965-76, 11 sv., 
ed. postupně L. Petr, O. Rafaj, A. Sivek, V. Ficek, 
E. Sobková, J. Svoboda, J. Opelík); O královně živo
ta (Profil, Ostrava, souborné vyd. pohádek, 1981, ed. 
N. Otisková a L. Petr). I KORESPONDENCE: Petr 
Bezruč - V. M. Vzájemná korespondence 
(z 1912-57; 1969, ed. A. Závodský); J. Šulc: Jak mně 
psal V. M. (z 1924-50), Listy PPB 1971, ř. 3, s. 232; 
K. Špaček: Co psal V. M. do Brušperka Karlu Špač
kovi (úryvky z 1932-55), Těšínsko 1978, č. 1; B. Sla
vík: K počátkům tvorby V. M. (úryvky z dopisů 
R. Prombergrovi z 1904, F. S. Procházkovi z 1910-11, 
J. F. Karasovi z 1912, B. Slavíkovi z 1938), sb. Studie 
o Těšínsku (1979); Slezské písně v korespondenci 
(P. Bezručovi z 1912 a 1918; 1967, ed. J. Dvořák); 
Vzájemná korespondence Viléma Závady a V. M. 
(z 1924-60, O. Martínkové z 1961; 1981, ed. A. Zá
vodský). I REDIGOVAL časopisy: Moravskoslez
ský sborník (1918-20, i beletr. příl. Naše země), Mo
ravskoslezský deník (1919-41 kulturní rubriku 
a nedělní beletrist. příl. Moravskoslezské besedy, 
1923-41 románovou příl.), Polední ostravský deník 
(1923-41 románovou příl.), Černá země (1924-28, 
s R. Tlapákem; beletrist. část); kalendáře: Rodinný 
kalendář Nového lidu na rok 1916 (1916, s F. V. Po
korným a J. Chaloupkou), Velký zábavně-poučný 
kalendář Milotického hospodáře (na léta 1947, 
1948,1949);sborníky: O Slezsku a Ostravsku (1912), 
Ostravský památník (1922, an.), Fr. Sokol-Tůma, 
člověk a dílo (1926), Pamětní list čtvrté schůzky mo
ravských bibliofilů a exlibristů v Mor. Ostravě 
(1931), František Sokol-Tůma, člověk a dílo (vzpo
mínky přátel, 1936), Od Ostravice k Radhošti (1941, 
s J. Jurečkem), Pamětní list na počest popravených 
a umučených soudců a soudních zaměstnanců obvo
du Krajského soudu v Ostravě (1947), Kahan nad 
černou zemí (1948, s O. Svozilem a A. Sáchou); kniž
nici: Knihovna Černé země (1925). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Aforismy a myšlenky J. S. Ma- 
chara (citáty z básní, b. d., 1910); J. Vrchlický: 
Myšlenky a aforismy (citáty z básní, b. d., 1910); J. S. 
Machar. Výbor z jeho básnického díla (b. d., 1912);
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Z českého Parnasu. Výbor z nového českého bás
nictví (1912); Český humor (výbor, 1913); Z morav
ské poezie (výbor, 1914); Hus a husitství v české 
poezii (výbor, 1915); Husův kalendář na r. 1915 
(1915, obs. antologii O Husovi a z Husa); Pozdrav 
Moravy bratřím v poli (1915, an.). I

BIBLIOGRAFIE: J. Vondra, J. Podzimek: Biblio
grafie knižního díla V. M. (1961); J. Urbanec: Biblio
grafie V. M. 1962-63, Listy PPB 1964, ř. 2, č. 16-17 + 
Bibliografie V M. 1964-65, Listy PPB 1966, ř. 3, 
č. 4-5; V. Ficek: Bibliografie prací z literární vědy 
a z kulturní publicistiky, in V. M.: Živné zdroje 
(1972); S. Obenausová: Zasloužilý umělec V. M. Per
sonální bibliografie (1987). I LITERATURA: J. Ša- 
bata: O ostravské trilogii Černá země (1932); sb. Dr. 
V. M. Jeho život a dílo (1937, ed. R.Tlapák); sb. Iskra 
Vojtěchu M. (1937); sb. Kytice z domova (1947, ed. 
M. Rusinský; přisp. Z. Bár, E Král, J. Paleček, M. Ru- 
sinský, L. Vrla aj.); M. Rusinský: Epik Ostravska 
(1947); Katalog jubilejní výstavy literárního díla spi
sovatele V. M.... (Ostrava 1947); A. C. Nor: Dopis 
Vojtěchu M. k šedesátce (1947); P. Bezperák (P. Bez- 
ruč): Vojtěchu M. z Brušperka k té šedesátce... 
(1947); sb. Hold pracujícího lidu autoru Černé země 
(1947, ed. P. Pavlán); Z. Bár: V. M., člověk a dílo 
(1948); sb. V. M., zasloužilý umělec (1957, ed. J. Ro- 
hel); leták Vojtěchu M. k sedmdesátce (1957);A.Zá- 
vodský: Nad prózou V. M. (1960); V. Ficek: V. M., li
terární vědec (1960); P. Pešta, O. Sirovátka, Z. Bár: 
V. M. (3 studie, 1977); List k nedožitým 90 letům spi
sovatele a básníka, zasloužilého umělce dr. V. M., 
brušperského rodáka (1977); sb. V. M. (nakl. pro
spekt, 1979, ed. J. Svoboda); Z. Bár: Cesta, která ni
kdy nezarostla (1980); J. Svoboda: V. M. (1982); Prů
vodce literárním dílem zasloužilého umělce V. M. 
(1987, ed. K. Bogar); sb. V. M. (1987, ed. D. Kološo- 
vá). I va (O. Bartoň): ref. Stručné obsahy..., Přehled 
4,1905/06, s. 469; • ref. Stručné dějiny literatury čes
ké: an., LidN 9.3.1905; Řb., MS1R 1905, s. 78; e, Lu
mír 34, 1905/06, s. 387 •; -p-: ref. Jiná krev, MS1R 
1906, s. 311; an. (A. Novák): ref. Básnické dílo P. Bez- 
ruče, Přehled 8,1909/10, s. 51; • ref. Cesty: F. Sekani
na, Zvon 10,1909/10, s. 110;-ejč- (J. Krejčí), Naše do
ba 18,1910/11, s. 142 •; an. (F. X. Salda): ref. Cesty 
a Sešit sonetů, Novina 3, 1909/10, s. 697 -» KP 8 
(1956); • ref. Sešit sonetů: K. Hikl, Přehled 8, 
1909/10, s. 749; J. Vodák, Čas 29.5.1910; E. Lešehrad, 
Samostatnost 1910, s. 367;-il., LidN 26.2.1911 •;an. 
(J. Kudela): ref. A. Heyduk, Studentská revue 3, 
1909/10, s. 319; • ref. Nová česká literatura: J. R, Po
kroková revue 6,1909/10, s. 583,739; an. (J. Herben), 
Besedy Času 1910, s. 343 •; Ad. Veselý: Mladá bás
nická generace moravská, MS1R 7, 1910/11, s. 420;
• ref. Pluh života: J. Vodák, Čas 18.6.1911;-il., LidN 
2. 7. 1911; F. V. Vykoukal, Osvěta 1911, s. 550 •; A. 
Novák: ref. J. S. Machar, Přehled 10,1911/12, s. 287;
• ref. Jsme synové země: A. Novák, Přehled 10, 
1911/12, s. 830; A. Gabriel, Samostatnost 31.10.1912 
•; • ref. Básník silného češství: P. Váša, LidN 25. 3. 
1914; an. (J. Vodák), Čas 29. 3.1914 •; • ref. Zahra

da: A. N. (Novák), Lumír 1917, s. 376; F. X. Šalda, 
Kmen 1,1917/18, č. 11 -> KP 10 (1957); Š. Jež, MR 
1917/18, sv. 32, s. 38; B. P. (Polaný, Nové Čechy 1918, 
s. 45 •; • ref. Petr Bezruč: F. X. Salda, Venkov 23. 6. 
1918 -> KP 10 (1957); an., MS1R 1918, s. 218; D. S. 
(Stříbrný), ČČM 1919, s. 279; P. Váša, ČMM 43-44, 
1919-20, s. 487 •; • ref. Svatopluk: E. S. (Elgart So
kol), LidN 27.12.1918; J. V. Sedlák, Kmen 3,1919/20, 
s. 13 •; • ref. V. K. Jeřábek: M. Hýsek, Naše věda 3, 
1919/20, s. 69; Š. Jež, Cesta 2,1919/20, s. 527 •; • ref. 
Tichá píseň: J. Krecar, MR 1919/20, sv. 35, s. 560; J. V. 
Sedlák, Tribuna 3.6.1920; J. H. (Hora), PL 6.6.1920; 
B. Polán, Nové Čechy 4,1920/21, s. 34; K. H. (Hikl), 
Naše doba 31,1923/24, s. 117 •; • ref. Než se kořeny 
uchytí...: -btk- (V. Brtník), Zvon 23,1922/23, s. 334; 
J. K. (Kopal), Nové Čechy 6,1922/23, s. 375; K. H. 
(Hikl), Naše doba 30,1922/23, s. 559; A. N. (Novák), 
LidN 10.4.1923; J. Vrba, Pramen 4,1923/24, s. 90 •; 
• ref. Jakub Oberva: A. C. Nor, Host 5, 1925/26, 
s. 216; J. O. Novotný, Cesta 8,1925/26, s. 466; = (J. Vo
dák), Čes. slovo 3.3.1926; A. N. (Novák), LidN 28.3. 
1926; B. Benešová, Tribuna 1. 5.1926; AMR (A. M. 
Píša), PL 29. 7. 1926 •; • ref. Ráj srdce: -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 27,1926/27, s. 14; A. N. (Novák), 
Lumír 54,1927/28, s. 103 •; • ref. Z Litvy a o Litvě: 
J. O. Novotný, Cesta 9, 1926/27, s. 698; B. Jedlička, 
Nové Čechy 10,1926/27, s. 363 •; • ref. Plameny: drb. 
(J. Borecký), Zvon 29, 1928/29, s. 671; J. Staněk, 
LidN 27.4; 1929; Vb. (V. Brtník), Venkov 21.6.1929; 
J. Vodák, Čes. slovo 30.9.1929 •; A. N. (Novák): ref. 
Ostravská píseň, LidN 18.5.1929; • ref. Básně: A. N. 
(Novák), LidN 1. 9. 1929; G. (F. Gótz), NO 13. 10. 
1929; V. Z. (Závada), RA 5,1929/30, s. 167 -»in Vzá
jemná korespondence V. Závady a V. M. (1981) •; 
J. Staněk: ref. Duhový pták, LidN 21.12.1929; • ref. 
Země duní: drb. (J. Borecký), Zvon 32, 1931/32, 
s. 721; F. Gótz, NO 11. 7. 1932 —> Literatura mezi 
dvěma válkami (1984); K. (F. V. Krejčí), PL 24. 7. 
1932 •; • ref. Černá země: B. Polán, LitN 1932, č. 9; 
M. Rusinský, Iskra 1932, s. 75; J. Bečka, Rozhledy 
1933, s. 109; J. Šnobr, Rozhledy 1934, s. 103; A. Čer
ník, Čin 1934, s. 1140 •; A. N. (Novák): ref. Na křižo
vatkách národního ducha, LidN 12. 8. 1936; • ref. 
Zrádce národa: B. Jedlička, LidN 7.12.1936; K. Po
lák, PL 13.12.1936; J. Kunc, Rozhledy 1936, s. 308; sl. 
(J. Strnadel), Ranní noviny 7.1.1937; K. Sezima, Lu
mír 64,1937/38, s. 267 •; • ref. Tri větévky jalovcové: 
G. (F. Gótz), NO 17.1.1937; K. P. (Polák), PL 12. 3. 
1937; A. N. (Novák), LidN 11.4.1937 •; • k padesá
tinám: Z. Bár, F. Král, M. Rusinský, R. Tlapák aj., 
Černá země 13,1936/37, č. 7-8; H. J. (Jelínek), Lumír 
63, 1936/37, s. 348; H. J. Bally, Zvon 37, 1936/37, 
s. 502; G. (F. Gótz), NO 11.4.1937; an. (J. V. Sedlák), 
Venkov 11.4.1937; Z. Bár, M. B. Bóhnel, F. Horečka, 
Ant. Veselý aj., Kolo 1937, č. 4 •; • ref. Píseň o do
movině: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 37, 1936/37, 
s. 490; A. N. (Novák), LidN 11.4.1937 •; • ref. Pro 
české divadlo: kd. (E. Konrád), NO 29. 5. 1937; ne 
(A. Novák), LidN 2.6.1937; St. V (Vlček), Rozhledy 
1937, s. 156; amp. (A. M. Píša), PL 21.7.1937 •;• ref.
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Až na dno: B. Jedlička, LidN 21. 6. 1937; V. T. (Ti
chý), PL 3. 8. 1937; drb. (J. Borecký), Zvon 38, 
1937/38, s. 82; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 45, 
1937/38, s. 623 •; -zv- (Z. Vavřík): ref. Kousek země, 
Rozhledy 1937, s. 230; B. Slavík: V. M. a jeho dílo, 
Naše Valašsko 1938,s. 147; •ref. Stavy rachotí: AMP. 
(A. M. Píša), Nár. práce 1.10.1939; J. Knap, Venkov 
25.10.1939; B. Slavík, LidN 6.11.1939; F. G. (Gótz), 
Čteme 2,1939/40, s. 79; J. Novotný, KM 1940, s. 259 •; 
M. M. (Majerová): ref. Duhový pták (další vyd.), 
LidN 22. 12. 1940; • ref. Pochodně a světýlka: drb. 
(J. Borecký), Zvon 41,1940/41, s. 574; J. Pilař, Ven
kov 16. 8. 1941; J. Novotný, KM 1941, s. 181 •; J. Š. 
Kvapil in V. M.: Kamenný řád (1942); • ref. Kamen
ný řád: bs (B. Slavík), LidN 27.9.1942; K. Milotová, 
Venkov 18.10.1942 •; K. P. (Polák): ref. Trojí cesta 
Blažeje Potěšila, Nár. práce 5. 3.1943 + ref. Kalen
dář básníkův, Nár. práce 10. 8.1943; Z. Bár in V. M.: 
Meze (1944); J. Morák: Nářečí jako stavební prvek 
v románě, Řád 1944, s. 150; • ref. Meze: kp. (K. Po
lák), Nár. práce 5.11.1944; J. M., LidN 26.1.1945 •; 
V. Pazourek: ref. Svět kouzel a divů (2. vyd.), LidN 
29.3.1945; Sv.: ref. Monology Jury Tranovského, Ar
cha 30, 1945/46, s. 137; F. H. (Hampl): ref. Jizva na 
tváři, Práce 8.12.1946; Ant. Veselý: Dvojí setkání, in 
Neblednoucí podobizny (1946); • ref. U jasného 
plamene: V. S. (Stupka), Naše Valašsko 1946, s. 141; 
JO (J. Ošmera), Moravskoslezská osvěta 1,1946/47, 
s. 255 •; V. Stupka: Nad lyrikou V. M., Kolo 11, 
1946/47, s. 103; F. Horečka: Duše kraje (V. M. a Os
travsko), Kolo 11, 1946/47, s. 104; • k šedesátinám: 
J. Nečas, Kolo 11, 1946/47, s. 98; K. P. (Polák), PL 
11.4.1947; J. Machoň a A. C. Nor, Svob. noviny 11.4. 
1947; G. (F. Gótz), NO 11. 4.1947; F. Buriánek, Ze- 
měd. noviny 11. 4. 1947; cd (J. Hrabák), Rovnost 
11.4.1947; M. Rusinský, SISb 1947, s. 64 •; V. Stupka: 
Duše kraje v díle V. M., Naše Valašsko 1947, s. 74; 
F. Wůnschová: Lexikální zvláštnosti v tvorbě V. M., 
LF 1947, s. 132; O. Králík: Literární dějepis ve Slez
sku, sb. Stav a úkoly literárněhistorického průzku
mu Slezska (1949); D. Šajtar: V M. - básník slezské
ho obrození, SISb 1949, s. 216 (i sep.); • ref. Píseň 
nového dne: V. Závada, NŽ 1952, s. 1225; A. Jelínek, 
LitN 1953, č. 17 •; J. Vaniček in V. M.: Stavy rachotí 
(1955); L. Kundera: Pět hodin se zasloužilým uměl
cem V. M., HD 1955, s. 140; • ref. Ožehlé haluze: 
Z. Vavřík, LitN 1956, č. 23; J. Marek, HD 1956, s. 370; 
J. Svoboda, SISb 1956, s. 421; B. Polán, NŽ 1956, 
s. 1026; A. Závodský, Červený květ 1956, č. 5 •; 
A. Hájková: Předělávám, předěláváš, předělává... 
(o přepracování Černé země), HD 1957, s. 214; 
• k sedmdesátinám: M. Rusinský, RP 11. 4. 1957; 
Z. Vavřík, LitN 1957, č. 14; K. Nový, Kultura 1957, 
č. 15; V. Ficek, J. Závada, V Závada, A. Závodský aj., 
Červený květ 1957, s. 77-87; D. Šajtar, Listy PPB 
1957, č. 4-5 •; V. Ficek: V M. - bezručovský badatel, 
Listy PPB 1957, č. 4-5; J. Svoboda: Dvě románové 
trilogie V. M., SISb 1957 (i sep.); D. Šajtar: Poezie 
V. M., in Pět studií ve znamení Petra Bezruče 
(1958); O. Mohyla in V. M.: Ožehlé haluze (1959); 

• nekrology: -petr- (J. Petrmichl), RP 26. 4. 1960; 
Z. Bár, LD 29. 4. 1960; Z. Vavřík, LitN 1960, č. 18; 
V. E (Ficek), SISb 1960, s. 392; A. Závodský, HD 
1960, s. 275 •; A. Sivek: V. M. pohádkář, SISb 1960, 
s. 61; V. Závada: Za V. M., Listy PPB 1962, č. 9; 
Z. Vavřík in V. M.: Stavy rachotí (1962); O. Rafaj in 
Literatura a současnost (1963); A. Hahnová: V. M. 
(Pozůstalost), Lit. fondy PPB v Opavě (1964); 
J. Svoboda in V. M.: Černá země (1965); K. Špaček: 
Naši lidé v M. kronice Stavy rachotí, Těšínsko 1965. 
č. 15; F. Král: V. M. - učitel,Těšínsko 1965, č. 15; J. Ur- 
banec: Vztah V. M. k bratřím Mrštíkům, Literárně
vědný sborník PPB (1966); O. Rafaj in V. M.: Píseň 
starých lip (1966) -> Portréty (1979); J. Svoboda: ref. 
Píseň starých lip, Nová svoboda 16.2.1967; M. Kle- 
fa: V. M., A. Sivek: K nedožitým osmdesátinám V. M. 
(s textem V. M., předneseným na matiné J. Glazaro- 
vé v Ostravě), obojí Červený květ 1967, č. 4; V. Ficek: 
V. M.-publicista a ostravské časopisy, Václavkova 
Olomouc 1966 (1967); A. Sivek in V. M.: Kamenný 
řád (1969); Z. K. Slabý: ref. výb. Voda z dračí studán
ky (2. vyd.), ZM 1969, s. 590; V. Ficek in V. M.: Živné 
zdroje (1972) + V. M. o ruské literatuře, sb. Na kři
žovatce umění (1973); • ref. Živné zdroje: M. Rusin
ský, Ostravský večerník 26. 4.1973; Ske (A. Satke), 
Listy PPB, ř. 4,1974, č. 3 •; J. Machačová: Rané pró
zy V. M., SISb 1974, s. 112; P. Pešta: K charakteru dí
la V. M., K. Kardyni-Pelikánová: Gustaw Morcinek 
a V. M., O. Sirovátka: Pohádkářské dílo V. M. a K. 
Dvořáčka, vše Listy PPB, ř. 4,1974, č. 6; V. Závada in 
Krajina a lidé mého srdce (1975); M. Rusinský: V. M. 
před mikrofonem (o rozhlas, působení V. M.), Os
travský kulturní měsíčník 1976, č. 10; J. Svoboda in 
V M.: Poslední sonety (1976); S. Urbanová: ref. Po
slední sonety, Nová svoboda 17.11.1976; pf. (V. Pfef- 
fer): Literárněvědná konference V. M. 1887-1960, 
Čas. Slezského muzea, ř. B - vědy historické, 1977, 
s. 93; Z. Bár: V. M. a Vilém Závada, Ostravský večer
ník 7.4.1977; J. Stýskal: V. M. a počátky českého di
vadla v Ostravě, Čas. Slezského muzea, ř. B, 1977, 
s. 171; J. Svoboda in V. M.: Kamenný řád (1977) + 
Utajený svět spisovatele (Z lit. soukromí V. M.), Os
travský kulturní měsíčník 1977, č. 1-5 + Petr Bezruč 
a J. S. Mach ar v literárním osudu V. M., SPPF Ostra
va, ř. D, 1978, č. 14 + Nad básnickým vývojem V M., 
Čas. Slezského muzea, ř. B, 1978, s. 62; A. Grobelný: 
Historické aspekty M. literárního díla, tamtéž s. 83; 
O. Rafaj in V. M.: Černá země (1978) —> Portréty 
(1979); J. Svoboda: Jedna z neznámých tváří V. M. 
(o rkp. sbírce parodií a satir V. M. Psáno na obálku), 
Ostravský kulturní měsíčník 1979, č. 10; J. Opelík in 
V. M.: Stavy rachotí, Kus života (1979); J. Urbanec: 
O básnické autostylizaci v poezii V. M., ČLit 1979, 
s. 543; B. Slavík: K počátkům tvorby V. M., sb. Studie 
o Těšínsku (1979); S. Urbanová: K pohádkám V M., 
ZM 1979, s. 277; A. Lubojacký: Sen o velkém lido
vém divadle (o dramaturgické činnosti V. M.), Nová 
svoboda 18. 7.1979; J. Svoboda: ref. O královně ži
vota, Ostravský kulturní měsíčník 1981, č. 9 + Zro
zení spisovatele, SPPF Ostrava, ř. D 18,1982, sv. 78;
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P. Pešta: Kořeny Černé země (první motiv Černé ze
mě z 1905), Rovnost 14.4.1982; D. Šajtar: Pohostin
ská vystoupení Osvobozeného divadla na Ostrav
sku (i o M. divad. referátech), sb. Ostrava (1983); 
J. Svoboda: Poezie Viléma Závady a V. M., SPPF Os
trava, ř. D, 1986, č. 23; • k 100. výr. narození: M. Ru- 
sinský, RP 10.4.1987; J. Nečas, LD 10.4.1987; J. Ska
lická a J. Svoboda, Nová svoboda 11. 4. 1987 •; 
J. Nejedlá in V. M.: Stavy rachotí (1987); J. Urbanec: 
V. M. jako kritik Novákova díla. Z korespondence 
Arne Nováka, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1989-90, 
č. 36-37 + Z Kroniky rodu Martínkova, Kulturní 
měsíčník 1990, č. 4; -jsv- (J. Svoboda): Utajený svět 
spisovatele V. M. (k ukázkám z M. deníku), Alterna
tiva 1994, č. 1-3; P. Pešta: Neznámá prvotina V. M. 
(Ze světa), VVM 1994, s. 332; A. C. Nor in Život ne
byl senl (1994, s. 143).

PP

Samuel Martinius z Dražova

* 31.1.1593 Hořovice
† 7.2.1639 Perno (Pirna, Německo)

Luteránský náboženský spisovatel a polemik, orga
nizátor církevního života pobělohorské emigrace 
v Sasku, přední odpůrce církevní samostatnosti jed
noty bratrské a oponent Komenského.

Psal se též Marthinides, Martinus, Horzovinus. 
- Syn Petra M. Slavětínského, dlouholetého du
chovního správce v Hořovicích a seniora be
rounského kraje, oblíbeného i u jinověrců. Po 
studiu v Žatci (od 1605) a v Lounech přišel 
1612 na pražskou univerzitu, v březnu 1614 se 
tam stal bakalářem a v září t. r. mistrem. Ještě 
za studií spravoval školu ve Vodňanech, v říjnu 
1614 byl ordinován na kněžství, krátce působil 
jako kaplan u Sv. Mikuláše na Malé Straně, od 
jara 1615 byl dva roky církevním správcem 
v Litni u Berouna; tam se oženil s dcerou vod- 
ňanského humanisty A. Hippia st. Na jaře 1617 
se stal farářem u Sv. Haštala na Starém Městě 
pražském, od 1619 byl přísedícím utrakvistické 
konzistoře. V té funkci předával s jinými králi 
Fridrichu Falckému latinské znění české konfe
se. Po vypovězení z Prahy koncem 1621 se do
stal přes Altenberg do Wittenbergu, kde byl 
v dubnu 1622 zapsán na univerzitě a žil tam dva 
roky s podporou tamních teologů. Pro špatnou 
znalost němčiny, nedostatečnou pro úřad kaza
tele, se hodlal orientovat na lékařství. Po 
manželčině smrti (1623) se vydal na cestu po 
německých univerzitách (Lipsko, Jena, Helm- 

stadt, Rostock), poznal severoněmecká han- 
zovní města a z Hamburku se přeplavil do Ho
landska. Tam se 1624 stal po P. Ješínovi vycho
vatelem synů P. Kaplíře ze Sulevic. Pobyl s nimi 
ve Franeckeru, v Groningen, v Leydenu 
a v Haagu, pak s nimi cestoval do Anglie 
(v Londýně získal v květnu 1626 přízní Fridri
cha Falckého erb a přídomek „z Dražova“), do 
Francie a do Savojska. Od 1626 byl ve službách 
hraběte J. M. z Thurnu jako latinský kazatel 
a prošel s ním z Benátek přes Francii a Nizoze
mí do severního Německa. Neúspěšně usiloval 
shromáždit českou nekatolickou emigraci v Seu- 
wernu ve Frísku. V Thurnových službách pod
nikl cestu ke dvoru dánského krále Kristiána 
IV. a pak do Saska, kde se usídlil v Míšni. 1628 
se stal se svolením saského kurfiřta správcem 
české církve v Perně. Vlastní i cizí spisy tam tis
kl v tiskárně získané od K. Megandra, převeze
né z dobrovického panství Henyka z Valdštej- 
na. Za saského vpádu do Čech 1631 se na pět 
měsíců vrátil do Prahy, stal se týnským farářem, 
administrátorem konzistoře a proboštem Kar
lovy koleje. Poté, co byl v květnu 1632 zatčen 
a znovu vypovězen, vrátil se se saským vojskem 
do Saska a znovu se za pomoci svého otce ujal 
správy náboženské obce v Perně. Přitom vedl 
nepřetržité polemiky proti církevní samostat
nosti jednoty bratrské, reprezentované v těchto 
zápasech hlavně J. A. Komenským a J. Felinem. 
Ke konci života se soustředily na práci o ději
nách nekatolických církví v Čechách. Byl po
hřben v perenském kostele českých luteránů.

M. literární projevy byly vesměs spjaty s je
ho kněžským a církevněorganizačním působe
ním. Projevily se v nich M. vynikající stylistické 
schopnosti, energie vynakládaná k nesnášenli
vému prosazování luteránské koncepce (byl 
přesvědčen o přímém navázání luterství na hu
sitskou reformaci), ale i osobní hašteřivost, cti
žádost stát se duchovním vůdcem českých ne
katolíků a snaha zasahovat autoritativně do 
českých náboženských i politických poměrů. 
Některé z M. latinských spisů byly určeny k in
formování ciziny o dějinách české reformace 
(srovnání Husa s Lutherem aj.), jeho česká 
produkce zahrnovala vedle modliteb, duchov
ních písní a pohřebních kázání bojovné pole
miky za sjednocení českých nekatolíků ve jmé
nu české konfese pod luteránským vedením: 
byly především proti samostatnosti jednoty 
bratrské a M. se v nich tvrdě utkával hlavně 
s obrannými spisy J. A. Komenského a J. Feli-
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na. Soustředění rozsáhlého teologického vzdě
lání a stylistické pohotovosti nadaného autora 
výhradně k časovým nábožensko-politickým 
otázkám zavinilo dobovou omezenost jeho li
terárního významu. Spis Historia bohemo- 
-evangelica, Historie církví evangelistských 
českých, na němž M. pracoval v letech 
1636-38, nebyl patrně dokončen, zůstal v ruko
pise a ztratil se.
KNIŽNĚ: Fama illustrium aliquot nominum gratae 
posteritati consecrata (1614); Animus Littnensis tri- 
solaris (1615); Oratio de concordia ecclesiae his ul- 
timis temporibus plurimum necessaria... (1617); 
Hussius et Lutherus, id est: collatio historica duo- 
rum fortissimorum Jesu Christi militum M. lohannis 
Hus Bohémi et D. Martini Lutheri Germani... 
(1618); Oratio lugubris in exequiis ornati ac honesti 
iuvenis Pauli Straphini Neocomeni... (Wittenberg
1623) ; Parentatio antiquissimae Bohemorum, quae 
Pragae fuit, academiae Carolinae... (Wittenberg
1624) ; Sex orationes academicae... (Wittenberg 
1624);Lacrumae Bohemicae parentationem Acade
miae Carolinae... (Franecker 1625); Enchiridion 
precum sacrarum. Ruční knížka modliteb svátých... 
(asi Perno, 1629); Modlitby, též přemyšlování svaté 
pannám a paním... (asi Perno, 1629, výt. nezjišt.); 
Kázání pohřební při průvodu mrtvého těla... Bohu
slava staršího Rúta z Dirného... (asi Perno, 1630); 
Kázání pohřební... Ludmily Kubicové... (asi Perno, 
1630); Knížka ruční zpěvův a modliteb (asi Perno, 
1630); Modlitby k časům těmto posledním zarmou
ceným a velice strašným případné (asi Perno, 1630); 
Modlitby ranní, k službám božím... (asi Perno, 
1630); Modlitby k slavnostem a památkám výroč
ním křesťanským... (asi Perno, 1630); Zpěvové 
o slavnosti a památkách vejročních křesťanských 
(asi Perno, 1630); Sedm listů Pána našeho Jesu Kris
ta... k sedmi církvím... při sedmi pohřbích... v církvi 
české perenské lidu božímu předložených (asi Per
no, 1630); Kázaní pohřební při poctivém průvodu 
mrtvého těla... Mikuláše Troiía Hagiochorana... (asi 
Perno, 1631); Vzáctná pohřební pamět... Jana Jindři
cha Promnitce... (asi Perno, 1631); Palma vždycky se 
zelenající všem božím věrným služebníkům... (Per
no 1635); Pět a třidceti mocných, znamenitých 
a slušných důvodů neb příčin, pro které všickni 
evanjelistští Čechové za jedno býti a obzvláštně ti, 
kteříž k někdejší jednotě bratrské se přihlašovali, 
v církvích evangelistských, konfesí augšpurskou neb 
českou se řídících, ku požívání svátosti velebné... 
přistupovat! mají, s dobrým svědomím mohou a po
vinni jsou (asi Perno, 1635); Obrana M. S. Martiniu- 
sa z D. proti Ohlášení starších kněží bratrských... 
(asi Perno, 1636); Induciae Martinianae aneb Zprá
va skrovná a potřebná, proč aneb z jakých příčin na 
tento čas odpovědi se nedává na ty dva důtklivé 
a hánlivé spisy od starších kněží bratrských... (asi 

Perno, 1638); drobné příspěvky v cizích spisech. 
I VYDAL: Rorate aneb Zpěvy celotýhodní... 
(1620); Confessio Bohemica vere Augustana in 
quaestiones et responsiones resoluta... Konfesí čes
ká pravá aušpurská... (1620); Confessio aneb Vyzná
ní víry svaté křesťanské (Perno 1630); Confessio 
Bohemica, totiž Vyznání víry svaté křesťanské všech 
tří stavů království českého (Perno 1630); Výklad 
listu Kristového od sv. Jana do Laodicee poslaného 
(Perno 1630); Věrné a upřímné napomenutí... (Per- 
no 1631). ■ EDICE: J. Čelakovský: Několik listův S. 
M. z D., ČČM 1875, s. 26 + Některé listy z roku 1622 
a 1623, ČČM 1875, s. 286, 388; Pět a třidceti moc
ných, znamenitých a slušných důvodů neb příčin... 
(1898, ed. J. Miiller, in J. A. Komenského na spis pro
ti jednotě bratrské od S. M. z D. sepsaný ohlášení); 
Induciae Martinianae (1902, ed. J.T. Miiller, in Jana 
Felina Rozebrání obrany S. M., J. A. Komenského 
Cesta pokoje, Induciae Martinianae). I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Č. Zíbrt in Bibliografie české historie 4 (1909, 
s. 558); Knihopis č. 5368-86 (viz i č. 843,2278,2280, 
6500, 6634,14 882,15 180,16 687); in Rukověť hu
manistického básnictví 3 (1969). I LITERATURA: 
C. Ch. Schróter in Merkwiirdige Exulanten-Historie 
(Budyšín 1715); M. A. Voigt, F. M. Pelcl: Effigies vi- 
rorum eruditorum atque artificium Bohemiae et 
Moraviae 2 (1775); Ch. A. Pescheck in Die bóhmi- 
schen Exulanten in Sachsen (Lipsko 1857); J. Čela
kovský: Návrat emigrace české r. 1631, Osvěta 1872, 
s. 702 a 1873, s. 114; J. Jireček: Literatura exulantův 
českých, ČČM 1874, s. 190 + Některé dodavky k li
teratuře exulantův českých, tamtéž, s. 484 + in Ru
kověť 2 (1876); J.T. Miiller in Spisy J. A. Komenské
ho 2, 6 (1898, 1902); F. Hrejsa in Česká konfese 
(1912); Č. Zíbrt, A.Truhlář: Dodatky a opravy k bio
grafiím starších spisovatelů českých a k starší české 
bibliografii, ČČM 1913, s. 184;J. Volf: Krocinovské- 
ho Promluvení k S. M. z D., ČČM 1914, s. 186 + Pal
ma vždycky se zelenající, pohřební kázání nad exu
lantem Š. Holomučanským r. 1635, ČL 1914, s. 223; 
A. Kraus in Husitství v literatuře barokní a osvícen
ské (1918); G. Loesch: Die bóhmischen Exulanten in 
Sachsen, Jahrbuch der Gesellschaft fůr die Ge- 
schichte des Protestantismus in Ósterreich (Vídeň) 
42-44,1922-24; E. Winter in Die tschechische und 
slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 
18. Jahrhundert (Berlín 1955); K. Chyba: Dobrovic- 
ká tiskárna, Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 
1958 (1959); J. Martínek: Průzkum zahraničních hu
manistických bohemik r. 1965, LF1966, s. 183 + Sou
borná vydání exulantských spisů S. M. z D., Zprávy 
Jednoty klasických filologů 8,1966, s. 15; in Rukověť 
humanistického básnictví 3 (1969); J. Martínek: Dal
ší průzkum humanistických bohemik, LF 1970, 
s. 300 + Nová humanistická bohemika, LF 1971, 
s.225.
Jk
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Maru

* 21.4.1888 Skuteč u Chrudimi
† 1.5.1963 Praha

Prozaická pro dospělé i děti, zejména pak fejetonist- 
ka, sledující život ženy v rodině i ve společnosti.

VI. jm. Marta Russová, roz. Jadrná. - Pocháze
la z rodiny učitele a posléze ředitele škol ve 
Skutči. Po základní škole absolvovala dva roky 
rodinné a obchodní školy Poettingeum v Olo
mouci, pak rok na Akademii umělkyň v Mni
chově a rok dramatické školy J. Šmahy. 1909 se 
provdala, ale již 1916 ovdověla. 1920 pracovala 
jako sekretářka při českosl. plebiscitní komisi 
v Těšíně, 1921-24 působila na generálním kon
zulátu ČSR v Paříži, kde též soukromě studo
vala jazyky a umění. Pak byla krátce úřednicí 
na min. zahraničí v Praze, 1925 výpomocnou 
redaktorkou deníku Tribuna, 1926-29 vedoucí 
redaktorkou ženského časopisu Hvězda čes
kosl. paní a dívek. Po M. Jesenské převzala 
1929 v Nár. listech rubriku určenou ženám, 
kterou podstatně rozšířila a vedla až do zasta
vení listu 1941. Za války pracovala jako scená- 
ristka a upravovatelka textů pro Lucernafilm. 
V květnu 1945 se stala spisovatelkou z povolá
ní, 1947-48 pak řídila ve vydavatelství lidové 
strany časopis MO-NO. - Literární práci se vě
novala i její sestra Marie Tippmannová.

Knižně debutovala M. prózou pro děti Bu- 
cLulín, určenou však „spíše rodičům“. Veselé 
příhody malého chlapce, jenž tropí neplechy 
nikoli ze zlé vůle, nýbrž ze zvídavosti, si kladou 
totiž vedle prvořadé zábavné funkce ještě dal
ší úkol - přiblížit dospělým psychiku a vnitřní 
svět dítěte. Těžiště literární práce M. spočívá ve 
fejetonech a causeriích humorného, satirické
ho i vážného rázu otiskovaných v Národních 
listech, a to i mimo přílohu, již autorka řídila. 
Obracejí se hlavně k ženám, tematicky se sou
střeďují především na otázky rodiny, vztahu 
muže a ženy, výchovy, společenského chování, 
přátelství apod. Příznačný je pro ně lehký tón, 
žensky všetečný, nekonvenční pohled pod po
vrch věcí a důraz na toleranci. Výsměchem au
torka stíhá každý projev malichernosti, nesná
šenlivosti a úzkoprsosti (výbory Život bez 
líčidla a V zrcadle mládí a zralostí). Próza Za
čněte po čtvrté je typem dobově rozšířeného 
románu pro ženy a dívky (děvče ze skromných 
poměrů se vypracuje vlastní odvahou a hou

ževnatostí), jehož sentimentalitu M. překoná
vá důrazem na psychologii hlavní postavy, mo
derní emancipované dívky, která s humorem 
zvládá strasti velkoměsta a zřetelem k praktic
kým stránkám života si vytváří vlastní osud. M. 
je též autorkou námětu pro filmovou veselo
hru z maloměstského prostředí U pěti veverek 
(1944, scénář M. Rutte, režie M. Cikán).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Marka; -r-. I PŘÍSPĚVKY 
in: Hvězda českosl. paní a dívek; MO-NO 
(1947-48) Nár. listy (1929-40); Venkov (1925).
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Budulín (P pro ml., 1937); Ži
vot bez líčidla (FF 1941); Začněte po čtvrté 
(R 1942); V zrcadle mládí a zralosti (FF 1944).
■ REDIGOVALA časopisy: Hvězda českosl. paní 
a dívek (1926-29), Autolady (1931), MO-NO 
(1947-48).!

LITERATURA: jšk. (J. Š. Kvapil): ref. Život bez 
líčidla, Naše doba 49,1941/42, s. 505; • ref. Začněte 
po čtvrté: bs (B. Slavík), LidN 8.11.1942; V. T. (Ti
chý), Nár. práce 29.12.1942 •; J. M. (Machoň): ref. 
V zrcadle mládí a zralosti, LidN 22.8.1944.
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Jiří Mařánek

* 12.1.1891 Milevsko
† 4.5.1959 Praha

Autor groteskně hravých próz, později historických 
románů o vnitřně rozkolísaných hrdinech z feudál
ních Čech; autor próz pro mládež, operní libretista, 
dramatik a esejista.

Otec byl okresním hejtmanem. Do devíti let žil 
M. v rodišti, pak krátce ve Vysokém Mýtě a od 
1901 studoval v Praze gymnázium. 1907 vstou
pil do kapucínského řádu a pokračoval ve stu
diu na gymnáziu v Roudnici n. Lab.; klášter 
opustil půl roku před maturitou 1910. V Praze 
po pokusu na lékařské fakultě studoval pět se
mestrů na právnické a od 1914 pak na filoz. fa
kultě historii, dějiny umění, estetiku a hudební 
vědu. Zájem o hudbu ho přivedl ke studiu hu
dební teorie a skladby u kapelníka Nár. diva
dla R. Zamrzly; v té době vydal i svou první 
skladbu. Byl švagrem skladatele O. Ostrčila, 
s nímž také spolupracoval. 1916 opustil studia 
a 1917 se stal úředníkem Zemského úřadu, kde 
setrval až do onemocnění a předčasného pen
zionování 1941.1945-48 pracoval na filmovém 
odboru min. informací a s filmem spolupraco-
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val externě až do 1955. Ve 20. letech patřil 
k okruhu avantgardních umělců: byl členem 
Uměleckého svazu Devětsil a stál u zrodu hu
debního sdružení a letáku Tam-Tam.

V M. aktovkách a drobných prózách z 20. let 
se v poetistickém duchu prolíná groteskní nad
sázka s ironií a satirou, telegraficky stručný 
způsob vyjadřování s duchaplnými dialogy; 
v tematické linii, která hraje druhotnou roli, se 
opakuje kritika přetvářky, zištnosti, překulti- 
vovanosti a dalších slabin moderní civilizace 
(Utrpenípětihranného Boba). První dva romá
ny upouštějí od slovní ekvilibristiky, uchováva
jí si však námětovou bizarnost: Pohřeb Rogera 
mladšího především detektivními zápletkami, 
Objev Diogena Franka hravou fantaskností, 
která k vyjádření protikladu mezi čistým živo
tem v přírodě a zkaženou civilizací využívá 
motivů utopických a pohádkových. Od všech 
těchto výrazně stylizovaných a konstruova
ných próz se radikálně liší realismus historic
kých románů, které M. publikoval od konce 
30. let. Hned první z nich Barbar Vok, zachycu
jící osudy Petra Voka z Rožmberka, přenáší do 
doby Rudolfa II. autorův oblíbený tematický 
kontrast: nespoutaný milenec života (a v aktu
alizujícím pojetí také příznivec lidu) je posta
ven proti úzkoprsé vypočítavosti oficiálního 
světa. Románový děj je pro M. příznačně roze
hrán na vztazích mezi mužem a ženou, milost
né vášně jsou hlavním zdrojem pletek a intrik. 
Následující Romance o Závišovi ukazuje Závi- 
še z Falkenštejna jako intrikána velkého stylu, 
jehož dobrodružnou ctižádostivost však podla
muje vnitřní slabost. Obdobný rozpor charak
terizoval už Petra Voka a v třetím románě vě
novaném rožmberskému rodu Petr Kajícník 
nabývá tento protiklad podoby kolísání mezi 
rytířským životem a klášterní kajícností hrdiny 
z doby Jana Lucemburského. Vnitřní rozpor
nost titulních postav pojímá M. v nadčasové 
rovině a dějově ji rozvíjí se snahou o dramatic
ký efekt. Zatímco tyto romány se volně držely 
osudů historických osob, do života hrdinů ná
sledujících dvou románů Ohnivý déšť a Nezra
nitelný úsměv zasahují historické osobnosti je
nom epizodicky. M. tak získal volný prostor 
pro nečekané obraty a kombinace čtenářsky 
poutavých milostných příběhů. Na milostných 
námětech jsou založeny také novely z doby ru
dolfínské a tereziánské Živé návraty; romanti
zující ladění mají M. historické prózy pro mlá
dež s výjimkou povídky z doby husitství Zrádci 

neuniknou, která jednoznačným pojetím Old
řicha z Rožmberka jako nepřítele lidu vytváří 
protiklad k jeho někdejším románům o Rožm
bercích. Celoživotním M. zájmem byla hudba, 
především scénická; podle cizích předloh na
psal libreta ke třem operám a sám v mládí 
komponoval. Ve svých literárních začátcích po 
dramatických pokusech uveřejnil patetické 
eseje o Smetanovi, k němuž se vrátil na konci 
života podrobnou beletristickou rekonstrukcí 
jeho uměleckých a kulturněpolitických zápasů 
(Píseň hrdinného života). Autorsky se M. podí
lel na scénářích k filmům Zvony z rákosu 
(1950) a Psohlavci (1955).
PSEUDONYM: M. Jíra. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Bás
níkův rok (1936); Čes. hudba (od 1935); Čes. svět 
(1929); Dalibor (od 1920); sb. Dvanáct poutí světem 
(1941); sb. Fronta (1927); sb. Kamenný orchestr 
(1941); Kmen (1918-19, hudeb, recenze); Kulturní 
zpravodaj (1926); Květy (1951);Lid. demokracie; 
Lid. noviny (1931-40); Lípa (1918-19); Lit. noviny 
(1939); Lumír (1932-39); Magazín DP (1935); sb. 
Matka (1943); sb. Milostný kruh (1941); Nár. a Sta
vovské divadlo, pokr. Nár. divadlo (1923,1948); Nár. 
osvobození (1925-29); Nár. práce (1941); Naše ces
ta; Nové Čechy (1922); Nový život (1950); alm. Orloj 
(1945); sb. Památce O. Ostrčila (1935); Panoráma; 
Práce; Program D; Prospekt; ReD; Rozhledy (1934); 
Rozpravy Aventina (1927-29); Rudé právo; Smeta
na (1926); Tam-Tam (1925); Tvorba (1929, 1948); 
Vitrínka. I KNIŽNĚ. Beletrie: Člověk překážel 
(D 1919); Hydra (D 1921, i prem.); Smetanovská 
meditace (EE 1924); Výstřel na slepo (P b. d., 1926); 
Utrpení pětihranného Boba (P 1926); Amazonka 
a břichomluvec (PP 1928); Kouzelný deštník 
(P 1928); Ještěrka v červeném bludišti (1928); Po
hřeb Rogera mladšího (R 1930); Honzovo králov
ství (D podle pohádky L. N. Tolstého, text opery 
O. Ostrčila, 1934, i prem.); Objev Diogena Franka 
(R 1934); Barbar Vok (R 1938, přeprac. jako 
D 1939); Romance o Závišovi (R 1940); Petr Kajíc
ník (R 1942; s předchozími dvěma R jako Rožmber
ská trilogie); Živé návraty (PP 1944); Ohnivý déšť 
(R 1944, přeprac. vyd. 1955); Nezranitelný úsměv 
(R 1945); Neviditelný rytíř (P pro ml., 1947); Učeň 
tajného umění (R pro ml., 1948); Zrádci neuniknou 
(P pro ml., 1952); Píseň hrdinného života (P 1952).- 
Ostatnípráce: Poslední interview. Na paměť Otakara 
Ostrčila (1935). I SCÉNICKY. Libreta: Srdce na 
prázdninách (1931, pro operu J. E. Zelinky podle 
novely É. Zoly); Enšpígl (1949, pro operu O. Jeremiá
še podle prózy Ch. De Costera). I REDIGOVAL 
časopis: Tam-Tam (1925-26, s jinými). I UPRAVIL 
A VYDAL: M. Dačický z Heslová: Paměti (1940, 
an.). I

LITERATURA: V. Havel: Rozběhy i zakotvení 
J. M. (1940). I K-ček (J. Kodíček): ref. Hydra, Tribu-
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na 25. 1.1921 + polemika s M. dopisem 28.1.1921; 
O. Š. M. (Štorch-Marien): ref. Výstřel na slepo, Utr
pení pětihranného Boba, RA 2, 1926/27, s. 84; vz 
(V. Zelinka): ref. Amazonka a břichomluvec, Zvon 
28, 1927/28, s. 502; B. V. (Václavek): ref. Kouzelný 
deštník, ReD 2,1928/29,s.71;•ref. Ještěrka v červe
ném bludišti: B. F. (Fučík), RA 4,1928/29, s. 264; jh. 
(J. Hora), RP 27. 1. 1929 •; • ref. Pohřeb Rogera 
mladšího: M. M. (Majerová), Čin 1,1929/30, s. 1034; 
B. V. (Václavek), Index 1930, s. 55 •; • ref. Objev Di- 
ogena Franka: K. Sezima, Lumír 61,1934/35, s. 267; 
o. k. (O. Králík), LUK 1935, s. 408 •; K. J. Beneš: 
Honzovo království, Magazín DP 3,1935/36, s. 10; • 
ref. Barbar Vok: V. Vančura, Panoráma 1938, s. 244 
-> Řád nové tvorby (1972, s. 428); V. Jirát, KM 1939, 
s. 73; A. Novák, LidN 10. 4.1939 •; • ref. Romance 
o Závišovi: K. Sezima, Čteme 2,1939/40, s. 189 (též 
o Barbaru Vokovi); V. Jirát, KM 1940, s. 367; F. Gótz, 
NL 17.3.1940 (též o Barbaru Vokovi) —» Literatura 
mezi dvěma válkami (1984) •; J. Šnobr: K padesáti
nám J. M., Panoráma 1941, s. 7; J. H. (Hertl): ref. ed. 
Paměti M. Dačického z Heslová, Řád 1941, s. 106; • 
ref. Petr Kajícník: bs (B. Slavík), LidN 20. 6. 1942; 
J. Šnobr, Panoráma 1942, s. 62; J. B. Č. (Čapek), Naše 
doba 50,1942/43, s. 91 •; V. T. (Tichý): ref. Živé ná
vraty, Nár. práce 23.7.1944 + ref. Ohnivý déšť, Nár. 
práce 27.12.1944; J. Dolanský: ref. Ohnivý déšť, Pa
noráma 21,1945/46, s. 15; • ref. Nezranitelný úsměv: 
G. (F. Gótz), NO 14. 3. 1946; F. H. (Hampl), Práce 
19. 3. 1946 •; E D. Bulánek: ref. Neviditelný rytíř, 
Zeměd. noviny 14.1.1947; • k šedesátinám: K. Kon
rád, LidN 12. 1. 1951 -» Perokresby (1953, s. 104) 
a Nevzpomínky (1963, s. 124); E. F. Burian, LidN 
12.1.1951 •; • ref. Píseň hrdinného života: E. F. Mí- 
šek, LitN 1952, č. 40; st. (E Stuchlý), LD 31.7.1952 •; 
ac (A. Císařová): ref. Zrádci neuniknou, Kostnické 
jiskry 1953, č. 17; J. M.: Mých deset let v literatuře, 
LitN 1955, č. 17; J. Sekera: J. M. k pětašedesátinám, 
LitN 1956, č. 2; • nekrology: Z. Vavřík, LitN 1959, 
č. 19; J. Plavec, Hudební rozhledy 1959, s. 480; -petr- 
(J. Petrmichl), RP 6. 5. 1959 •; H. Kučerová: Cesty 
a hledání J. M., ČLit 1979, s. 133; V. Viktora: Autor ji
hočeské trilogie, Pravda (Plzeň) 4.5.1989.

pb

Ruda Mařík

* 22.6.1878 Písek
† 2.4.1933 Praha

Dramatik, praktikující převážně v rozmanitých žán
rech zábavného lidového divadla; herec, režisér, ka
pelník, skladatel.

Křtěn Antonín Rudolf. Ojediněle podepsán 
Pavel Ruda Mařík (Ruda Mařík Šumavský je 

jiný autor). - Pocházel z herecké rodiny Filipa 
a Anny M. a v podstatě celý život strávil u di
vadla. Už v sezóně 1885-86, kdy jeho matka 
působila na scéně brněnského Nár. divadla, 
hrál tam dětské role. Dětství a mládí patrně 
strávil s rodiči u kočovných společností F. Po
korného, V. Prokopové, E. Rotta, V. J. Suka 
a J. Rotta, asi 1904 se natrvalo usadil v Praze, 
kde pokračoval v dráze herecké a režisérské 
a později působil i jako kapelník a skladatel.
1904- 05 byl angažován v Lid. divadle Uránie,
1905- 07 v Novém lid. divadle v Libni (U Deut- 
schů), 1907-08 ve Švandově Aréně na Smícho
vě, poté - s výjimkou 1915-16, kdy sloužil jako 
sanitní šikovatel v záložní nemocnici na Šme- 
tance - v Pištěkově lid. divadle na Král. Vino
hradech, 1922 v Divadélku Adria, pak v Tylově 
divadle v Nuslích; oženil se 1919. Od 1929 byl 
dramaturgem smíchovské Arény a karlínské
ho Varieté.

M. začal blasfemickými básněmi a vážnými 
sentimentálními hrami sociálního ladění, ale 
už koncem prvého desetiletí století se speciali
zoval na texty pro zábavné lidové divadlo, pů
vodní i překládané (a vždy adaptované); vý
jimku tvořily hry těžící po převratu 1918 své 
látky z aktuální historie (rozpad Rakouska- 
Uherska, 28. říjen 1918 a poměry po něm, rus
ké legie). Jeho psaní bylo od počátku výraznou 
součástí jeho všestranné aktivity výkonného 
divadelního umělce, a proto se také bezvý
hradně přizpůsobovalo jak vkusu lidového 
publika, tak potřebě ustavičné obměny reper
toáru. Pohotový, rutinovaný a neobyčejně vý
konný, produkoval M. své komedie postupně 
v celé žánrové šíři a stále častěji také s písňo
vým doprovodem (veselohry, frašky, jednoak
tovky, skeče, monology); operetní libreta psal 
zejména pro K. Moora a R. Piskáčka, dále též 
pro P. Faltyse, A. V. Kudelu, V. Můhlbacha, 
E. Starého a J. Wilkonského (sám napsal hud
bu k četným svým písňovým textům a vlastním 
operetám i k dvěma operetám na cizí libreto: 
Jedna „od Benedek“, 1906, Cirkus Barnum- 
-Bailey aneb Bláznivá noc v Praze). Komic
kých efektů s oblibou dociloval demasková- 
ním rozporů mezi zdáním (předstíráním) 
a skutečností nebo rozpoutáváním „zmatků“ 
zaviněných lavinovitě se šířícími záměnami 
osob. Vedle situační komiky pracoval běžně 
i s komikou jazykovou: s parodií profesních ja
zyků, lechtivými slovními narážkami a vykořis
ťováním aktuálních průpovídek a módních ter-
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mínů, což byl také prostředek, jak dodat aspoň 
jistou časovost jinak nečasovým hrám na obli
gátní témata láska, rodina, peníze. Se stereoty
py pracoval M. běžně i ve figurální rovině. 
Úspěch některých (poněkud prostoduchých) 
hlavních postav podněcoval M. k seriálovému 
tvoření dalších her obsazených týmž protago
nistou (pantáta Vohnout z Namrzlé Lhoty). 
K nim se řadí i 19 samostatných M. her s po
stavou Švejka, k nimž se cítil oprávněn hlavně 
svým podílem na první, jen Longenovi připiso
vané dramatizaci Osudů dobrého vojáka Švej
ka za světové války (Hašek, vzpomínaje jejich 
už předválečného přátelství, mu 1922 před
mluvou dedikoval svazek Dobrý voják Švejk 
před válkou a jiné podivné historky); Švejk 
(u M. krajánek Jan Švejk) je v nich zjednodu
šeně pojat jako vypočítavec, ba intrikán stara
jící se jen o vlastní prospěch za jakýchkoliv po
měrů.
PSEUDONYMY: A dur, Dr. J. Krása, Charles Blan- 
chenoir, Paul de Rouge, Pavel Marčan, Richard 
Mar, Ruda-Ruda; dub.: Kířam A. (divad. činnost), 
Ruda Podzim (alm. Z nejmladších). I PŘÍSPĚVKY 
ňr alm. Z nejmladších (Písek 1902, verše). I KNIŽ
NĚ. Beletrie (až na prvotinu vesměs texty pro diva
dlo): Z potulek herce (BB b. d., 1904); Maska Čer
vené smrti (b. d., 1907, i prem.); Sny Štědrého večera 
(1908, prem. 1907); Masky dolů! (1918, i prem.); Ve 
spárech rakouského orla (Den svobody 28. říjen) 
(b. d., 1919); Tragédie korunního prince Rudolfa 
(b. d., 1919, i prem.); Z nařízení bytové komise (b. d., 
1921, i prem.); Hvězda veletrhu (b. d., 1922); Když 
služebnictvo stávkuje (b. d., 1923); Náhražkový sňa
tek (Pantáta Vohnout v Praze) (b. d., 1923, hráno též 
s tit. Zamotaná historie); Vesnická čarodějka (b. d., 
1923, pseud. Richard Mar); Boj o Ameriku (b. d., 
1923, prem. 1919); Co způsobil zákon o ochraně ná
jemníků (b. d., 1924, i prem.); Manžel putička (Man
želská zeď) (b. d., 1924); Otec bez dítěte (b. d., 1924, 
hráno též s tit. Celý papá); Pantáta Vohnout poprvé 
v divadle (ze hry Trampoty pantáty ze Lhoty, b. d., 
1924); Mumie Tu-Tan-Kamenova (1924, později ja
ko operet, libreto pro hudbu E. Starého); Pašerák 
(b. d., 1924, pseud. Richard Mar); Dáma v černých 
koupačkách (b. d., 1925, s autorovou hudbou); Má 
milenka - kinohvězda (Don Juan a kinohvězda) 
(b. d., 1925, pseud; Pavel Marčan); Pepj, mluv prav
du! (b. d., 1925); Čtveráctví krajánka Švejka (b. d., 
1925, prem. 1924 s tit. Švejk krajánkem, s autorovou 
hudbou); Švejkova vejplata a psí život (b. d., 1925, 
i prem., s autorovou hudbou); Švejk má dvojčata 
(b. d., 1925, i prem., s autorovou hudbou); Švejk ru- 
kuje (b. d., 1925); Anděl, čert a Švejk aneb Švejk Mi
kulášem (b. d., 1925, pseud. Ruda-Ruda); Švejkův 
Silvestr (b. d., 1925, pseud. Ruda-Ruda); Pantáta 
Vohnout v pasti (b. d., 1925); Moje milá paní tchýně 

(b. d., 1925, pseud. Pavel Marčan); Zasnoubení po
tmě (b. d., 1925, s autorovou hudbou); Můj přítel 
fotbalista (1926); Pantáta Vohnout spiritistou (Spiri- 
tistická seance v Namrzlé Lhotě) (b. d., 1926); Strý
ček lidožrout (b. d., 1926); Starý rok jde do penze 
(b. d., 1926, pseud. Pavel Marčan); Kupte si rádio! 
(Na krásné vyhlídce) (b. d., 1926); Adámku náš... 
(b. d., 1926, pseud. Pavel Marčan, hudba V. Nezval); 
Chyťte zloděje! (Pokoj čís. 23) (b. d., 1926, podp. Pa
vel Ruda Mařík); Křížovka lásky (Jak si motýl kří
dla spálil) (1927); Moderní ženu za každou cenu 
(1927); Rádiový Mikuláš (b. d., 1927, pseud. Pavel 
Marčan); Když se čerti žení (b. d., 1929); Na frontě 
klid! (Odzbrojte!) (b. d., 1930, i prem.); Ustřihni si 
mikádo (b. d., 1930); Ta naše Máry (Máry plná pá
ry!) (b. d., 1930, s autorovou hudbou); Je pan Ino
cenc Mikuláš vinen? (1931); Bláznivý Silvestr 
(1931); Povídání sv. Mikuláše (b. d., 1931); Pepíček 
Nohejlů vypravuje... (b. d., 1931); Já chci jen Mikulá
še (1931); Když mužíček žárlí (1931); Jeden den krá
lem (1931, hudba V. Nezval; prem. 1919, pod pseud. 
A dur, hudba autor); Neviděli jste Aloise? (b. d.,
1931) ; Ochrana nájemníků (b. d., 1931); Bruck kon
tra Spitz (Moricek se žení) (b. d., 1931, i prem., hud
ba R. Piskáček); Štědrovečerní překvapení (Vánoč
ní dárek) (1932, hudba R. Piskáček); Můj syn, tvůj 
syn (b. d., 1932); Befél je befél (b. d., 1932); Revolu
ce v domácnosti (b. d., 1932); Mnislav a Běla (b. d.,
1932) ; Vojna jako řemen! (Na vojně a za Rakouska, 
to nám byla kůže ouzká) (b. d., 1932); Švejk před 
soudem (b. d., 1932); Třetí do mariáše (b. d., 1932); 
Mládenci, nežeňte se! (b. d., 1932); Jindy a nyní 
(b. d., 1932); Zkouška k divadlu (b. d., 1932); Posluš
né dítě (b. d., 1932); Švejk na vartě (b. d., 1932); Ze
mědělský rozhlas (b. d., 1932, pseud. Ruda-Ruda); 
Mařenku si neber! (1933); Náš zákazník - náš pán 
(1933); (dále b. d.:) Máme zloděje; Moric v úzkos
tech (hráno též s tit. In flagrantissimo); Noc před 
popravou; Recept proti chřipce; Heluška - svéhla- 
vička; Kocourek paní Gábinky; Dejme se rozvést!; 
Když se čáp splete...!; Satanova svatební cesta; 
Trampoty pantáty ze Lhoty (s autorovou hudbou); 
Návrat pantáty ze Lhoty (pokr. předchozí hry, s au
torovou hudbou); Pantáta ze Lhoty dědečkem; Pan
táta ze Lhoty na veletrhu; Kristuška z myslivny 
(pokr. operety G. Jarna a B. Buchbindera Krista 
z myslivny, s autorovou hudbou); Silvestr Silvestra 
Pampelišky; - posmrtně: Tulák (1940, prem. 1924, 
s E. Brožíkem, hudba R. Piskáček). - Adaptované 
překlady: P. Ollop: Americký souboj (b. d., 1923); 
Fanfaron, H. Lutz: Manžel na výpomoc (Rytmistr 
Prskavec) (b. d., 1923); F. Lunzer: Můj mužíček ne- 
božtíček (Její nebožtík) (b. d., 1923). I SCÉNICKY. 
Hry: Oběť (1906); Ubohý Žanýnek (1906, hráno též 
s tit. Komponista nebo Tichý byt k pronajmutí); 
Princ Narcis (1911, hudba K. Moor); Výlet pana 
Broučka do Měsíce (1911, s V. Merhautem, hudba 
K. Moor); Pouze pro pány (1914, s autorovou hud
bou); Když vlasy padají (1914, s autorovou hudbou 
pod pseud. A dur); Parfém dámy z polosvěta (1918,
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s autorovou hudbou pod pseud. A dur); Malý legio
nář (1919); Tajemství dámské toalety (1922, s auto
rovou hudbou, hráno též s tit. Slečna vychovatelka 
nebo Neběhej mi tady v negližé; později též s hud
bou A. V. Kudely); Švejk jede do Janova (1922); 
Švejk ve frontě (1922, s Á. Fenclem); Švejk v Osten
de (1922); Švejk proti Kolčakovi (1922); Švejk fot
balistou (1922, dub.); Stázička se vdává (1923, hud
ba R. Piskáček); Švejk na Marsu (1924); Švejk zase 
v Čechách (1924); Když už, tak už (1929); Manžel
ství naruby (1930, hudba R. Piskáček); Pardon, ma
dame...! (1930, pseud. Paul de Rouge, fiktivní překl. 
R. Marik); Dobrý voják Švejk (1931, s K. Vaňkem); 
Líbánky pana profesora (1931, hudba R. Piskáček); 
Očekává Tě Vlasta! (1931, hudba R. Piskáček); 
Švejk v Rusku (1932); Pokojíček na hodinu (1933, 
hudba R. Piskáček); (dále b. d.:) Bartoloměj Prokop 
Strakonický aneb Město Volyně roku 1632; Diva
delní ředitel a jeho členové (dub.); Strejc Vohnout 
poprvé v kabaretu; - posmrtně: Laviny lásky (1940, 
s E. Brožíkem, hudba R. Piskáček; hráno též s tit. 
Slečna stenotypistka). - Hry dochované v agentur
ních opisech a tiscích a patrně provozované: A byla 
tam papírová zem... (pro ml., hudba K. Moor); 
A strýček to spapal...; Amerika o nás ví!!; Až budou 
ženy strážníky; Brankář; Bratří Schafskopf; Břišní 
tanečnice; Cerhenský vaz; Černá ruka v Praze 
(pokr. her Trampoty pantáty ze Lhoty a Návrat pan
táty do Lhoty); Děvče se stěhovavým srdcem; Dob
rodružství baronesy Helly (hudba V. Múhlbach); 
Dobrodružství pana Bumbrlíčka (s autorovou hud
bou pod pseud. A dur); Dobrodružství Pepíčka No- 
hejlů (pro ml.); Dobrodružství stréčka Křópala; Do
mácí šotek; Dopis nevěrné ženy; Dvě svatební noci; 
Expresní vlak do Paříže; Honba za nevěstou (hudba 
J. Wilkonský); Host; Chcete dědit milion???????; 
Jak baronet Karel pěstoval hyacinty; Jak Nohejlů 
Pepíček s Ančou chroustal perníček (pro ml.); Janin 
návrat; Kdo je zloděj?; Když dítě mluví (Roztomilé 
dítě); Když poupě rozkvétá (hudba K. Moor); Když 
srdce promluví...; Komtesa Švéhlavička (hudba K. 
Moor); Košilatá historie o malém Robertovi; Krá
lovna vzduchu (Aerovíla); Manžel světec; Masérka; 
Matčina oběť; Mimón a Luneta; Modrý podvazek; 
Moje svatební noc (pseud. Paul de Rouge, fiktivní 
překl. pseud. Dr. J. Krása); Mokrá exekuce; Nebez
pečná žena (pseud. Charles Blanchenoir, fiktivní 
překl. pseud. Ruda-Ruda); Noc s vrahem; Páni lupi
či (pseud. Richard Mar); Pantáta Vohnout v Edenu 
(s autorovou hudbou); Pohádka o hastrmánkovi 
(pro ml., též s tit. V říši hastrmánka); Recept proti 
nevěře aneb Rub světce; Reduta; Tatínkem snadno 
a rychle; To nejlepší rádio; V moci bolševiků; V říši 
Čin-Čun-Čána (hudba A. V. Kudela); Zasnoubení 
s překážkami (Nebezpečná žena); Ženská vojna 
(podle J. K. Tyla, hudba P. Faltys). - Adaptované pře
klady: E. Eysler (hudba), J. Wilhelm, L. Stein, 
B. Báckers (libreto): Noc v Paříži (1908, s M. Lange
rovou); G. Jarno (hudba), B. Buchbinder (libreto): 
Krista z myslivny (1908, s M. Langerovou); F. Leh- 

ner (hudba), F. Wagner, H. Reichert (libreto): Postel 
s nebesy (1910, s M. Langerovou); J. Snaga (hudba), 
L. Kastner (libreto): Zimní románek (1910); G. Veró 
(hudba), V. Minaud (libreto): Světová subreta (1910, 
s M. Langerovou); J. Bittner: Stříbrná tanečnice 
(1930); H. Meilhac: Kasaři (1930); (dále b. d.:) Běda: 
Hysterická žena; K. Farkas: Král budoáru; A. Fried- 
mann: Červený škrt (hráno též s tit. Cenzurní škrt 
nebo Krvesmilstvo); N. Garai, R. Arvay: Casanovo- 
va noc lásky; K. Goetz: Vzteklina (hráno též s tit. Pes 
v mozku); A. Lederer: Blahoslavený první manžel; 
B. L. (F. Lunzer): Její přítel pobuda (hráno patrně 
též s tit. Její přítel apač); F. Metz, H. R. von Nack: 
Muž s maskou; F. Wallisch: Poslední noc. - Překlady 
dochované v agenturních opisech a tiscích a patrně 
provozované: O. Blumenthal (hudba), G. Kadelburg 
(libreto): Dvojí tvář; F. Bonn: Mořský kocour; Conc- 
lin: Ples lumpů (Americká groteska) (přel, pod 
pseud. Dr. J. Krása); R. Coolus, M. Hennequin: Když 
na nás láska sedne; E. Eysler (hudba), R. Blum, 
A. Ullreich (libreto): Naše Máry kandiduje; B. Rehs: 
Kdo je otec? (Povedená rodina); R. Scheu: Úhoř + 
Vepřové hody. I REDIGOVAL časopis: Deník di
vadelní, sportovní, společenský a umělecký (vychá
zel 1.-30.10.1913, od 13.10. s tit. Deník); knižnice: 
(b. d., vl. nákl.): Jednoaktoyé žerty, Maříkova kni
hovna aktovek. I USPOŘÁDAL A VYDAL (cyk
lostyl. sb. silvestrovských výstupů, b. d.): Každému 
něco 1,2; Pro dobrou náladu. I

LITERATURA: • ref. Z potulek herce: -Až-, Máj 
3,1904/05, s. 190; V. Kol., Zvon 5,1904/05, s. 219 • 
ref. Sny Štědrého večera: an., NL 15. 12. 1907; š 
(J. Kuffner), NL 5.1.1908; -br-, Divadelní list Máje 
1908, s. 80 •; J. J. Paulík: ref. Když už, tak už, RA 4, 
1928/29, s. 282; an.: R. M., Švejdův divadelní věstník 
1929, č. 4; nr. (A. C. Nor): ref. Na frontě klid!,Tele
graf 21. 8.1930; fk (F. Kocourek): ref. Bruck kontra 
Spitz, LidN 5.7.1931; -es- (E. Synek): ref. Dobrý vo
ják Švejk, Telegraf 28.12.1931; • nekrology: an., Po
lední list 8. 4. 1933; M-ý., Demokrat 8. 4. 1933; ej.: 
Proti budoucnosti lidového divadla, Českosl. diva
dlo 1933, s. 145 •.

jo

Emanuel Masák

* 25.12.1883 Lazinov u Letovic
† 24. 9.1964 Brno

Prozaik a básník, překladatel z polštiny, literární kri
tik a historik, organizátor katolického literárního ži
vota na Moravě v první polovině 20. století.

Narodil se v písmácké mlynářské rodině, troj- 
třídku vychodil v Křetíně. 1895-1903 studoval 
na Prvním čes. gymnáziu v Brně (1900-02 redi
goval rukopisný měsíčník brněnského chla-
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peckého semináře Zora, kam psal své první 
literární pokusy, zvláště prózy). Za studií bo
hosloví v Brně (1903-07) byl též členem pol
ského kroužku, 1906 se stal předsedou boho
sloveckého literárního spolku Růže Sušilova 
a redaktorem s ním spjatého časopisu Muze
um. Po vysvěcení na kněze (1907) byl krátce 
kaplanem v Benešově u Boskovic, pak v Brtni- 
ci u Jihlavy (1907-08) a v Rouchovanech 
u Mor. Krumlova. Když se připravovalo zalo
žení brněnského katolického deníku Den, byl 
M. jako jeho spolupracovník ustanoven od říj
na 1911 katechetou v Židenicích (Brno-Ž.), 
kde učil na obecných a později na měšťan
ských školách. Podnikl cesty do Polska (1913 
a 1927), Itálie (1925) a Francie (1926). Od 1922 
byl členem výboru a od 1924 předsedou Druži
ny literární a umělecké (do zastavení činnosti 
1949); působil jako redaktor katolických časo
pisů Archa (od 1924) a Náš domov (od 1930); 
1937-51 byl starostou Dědictví sv. Cyrila a Me
toděje. 1942 byl penzionován, po osvobození 
(do 1950) vyučoval náboženství na reálném 
gymnáziu v Brně-Židenicích.

M. vyrůstal v ovzduší doznívání moravské 
katolické literatury 19. století (V. Šťastný aj.) 
a rozvoje Katolické moderny. Začal drobno- 
kresebnými prózami s mravním zaměřením, 
ovlivněnými povídkami F. Pravdy, V. Kosmáka 
a J. Š. Baara, poté na jeho tvorbu působila pol
ská novelistika (zvláště E. Orzeszkowa). Od 
1910 vystupoval v M. prózách do popředí psy
chologický akcent: v románu Blouznivci podal 
obraz rozpadu rodiny v rodném kraji na poza
dí 1. světové války. Autentickým dokumentem 
různých názorových směrů v bouřlivém popře- 
vratovém roce zůstává přes stylovou nevýraz- 
nost román Šimon Stylita, zachycující vnitřní 
zápas českého kněze, stoupence reforem kato
lické církve, který se však nakonec podřizuje 
církevní autoritě a obětuje osobní touhy své
mu kněžskému poslání. Větší význam než M. 
původní melodická přírodní i meditativní lyri
ka a žánrové obrázky (verše publikoval ves
měs pod pseud. v časopisech Muzeum, Nový 
život, Obzor ad.) měly jeho překlady moder
nou uctívaných polských romantických básní
ků J. Slowackého, Z. Krasiňského, C. Norwida 
(kterého k nám uvedl jako první) aj., z prozai
ků překládal M. Konopnickou, E. Orzeszko- 
wou, W. S. Reymonta, A. Šwi^tochowského, 
S. Žeromského aj. Vztah k dětem, podněcova
ný katechetskou činností i redigováním časo

pisu Anděl strážný a dětského koutku v Lido
vých listech (od 1922), jej přiváděl k tvorbě 
básní a povídek pro děti i k psaní poučných 
statí životopisných a zeměpisných. - M. práce 
kritická a literárněhistorická se vyznačovala 
tradicionalistickým stanoviskem a soustavně 
sledovala českou a polskou literaturu a dět
skou četbu. Vyvíjela se od kritiky dojmové 
přes důraz na náboženskovýchovné zaměření 
k zájmu o otázky ideově-psychologické (vliv 
G. Lansona). Studie o polských básnících vy
vrcholily knihou K branám věčnosti o klikaté 
cestě J. Slowackého a Z. Krasiňského k mrav
ním ideálům křesťanským a k osobnímu Bohu. 
Z podnětu V Bitnara pak M. obrátil pozornost 
k literárnímu vývoji na Moravě v 19. století, 
aby jej (na rozdíl od J. Kabelíka a M. Hýska) 
pojal z hlediska katolického. Osvětlil přede
vším osobnost^ estetika, literárního kritika 
a historika K. Šmídka; bohatý materiál o ná- 
rodněkatolickém hnutí na Moravě a jeho lite
rárních snahách shromáždil v knize Dějiny Dě
dictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. Jasnov, Bohumil Jas- 
nov, František Ždánický, J. Veselský, V. Tresor; E. M., 
J. B., J. R. S., K. L, M., M. E. I PŘÍSPĚVKY in: An
děl strážný (Brno); Archa (Olomouc, od 1914, i lit. 
referáty); Archiv literární (Olomouc 1918-22; 1918 
překl. G. Lanson: Metoda v literární historii, 1920 
studie Šmídkova estetika dramatu, 1921 Karel Šmí- 
dek jako literární historik a kritik); Budoucnost 
(Brno, od 1908); Den (Brno, od 1912; lit. referáty, 
1912-14 referáty o činohře Nár. divadla v Brně aj.); 
Eva (Olomouc, od 1911); Hlas (Brno); Hlídka 
(Brno, od 1908; od 1912 referáty o polské literatuře 
a kultuře, 1920 Kněžské problémy v novější beletrii 
české, 1924 Šmídkova filozofie literárních dějin); 
Hlídka lit. a umělecká (1912); Hrvatska straža (Krk, 
Chorvatsko 1907); Kazatelna (Pelhřimov, od 1910); 
Lid. listy (od 1922); Meditace (1908-11; 1909-11 
překl. BB J. Slowackého, C. Norwida, W. Gomulic- 
kého aj., 1910 P Bolest smiřitelka); Mor. orlice 
(Brno); Muzeum (Brno, od 1904; 1907 stať Účast br
něnského alumnátu na národním a literárním pro
buzení Moravy); Náš domov (Olomouc, Brno, od 
1910); Našinec (Olomouc, od 1908); Neděle (Brno 
1904); Nové ilustrované listy (Brno 1903, debut); 
Nový obzor (Olomouc, od 1912, i lit. referáty); Nový 
věk (od 1907); Nový život (od 1906); Občanské no
viny (Brno, od 1920; 1921 R Návrat, cyklus statí 
Ohlasy války i převratu v katolické poezii české, stať 
Karel Šmídek a Karel Havlíček aj.); Obrození 
(1912); Obzor (Brno, od 1906); sb. Poselství (Olo
mouc 1938); alm. Ratolest’ olivová (Olomouc 1917); 
Rodina a škola (Olomouc, od 1932, příl. Průvodce li
teraturou); Stráž (Irebíč, od 1908); Studentská hlíd-
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ka (1910); Věstník Jednoty katol. duchovenstva 
(Brno, od 1908); Vlast; Vychovatelské listy (Olo
mouc, Brno, od 1906; 1906 stať Literatura pro mlá
dež). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: K bra
nám věčnosti. Náboženské touhy v životě a díle 
Julia Slowackého a Zygmunta Krasiňského (EE 
1918); Blouznivci (R 1921); Petřík putuje do Říma 
(P pro ml., b. d., 1926); Šimon Stylita (R 1929); Ději
ny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1932). - 
Překlady: N. Wiseman: Ukrytá perla (1910); 
E. Orzeszkowa: Z prachu cest (1911); H. Haduch: 
O základ života (b. d., 1929). - Ostatní práce: Jan Te- 
nora (1938). I REDIGOVAL časopisy: Muzeum 
(1906-07), Anděl strážný (1920-41), Archa 
(1924-40; 1934-35, č. 1, s A. Gajdošem, 1939-40 
s F. Dohnalem, O. Svozilem a S. Vrbíkem), Náš do
mov (1930-41); kalendáře: Moravan (roč. 1936-45), 
Kalendář pro mládež 1941-1942 (1941, s J. Krato
chvílem); knižnici: Bod (1933-35). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Matka Boží v české poezii (výbor, 1928, 
2. doplň, a upr. vyd. edice J. Vévody). I

LITERATURA: Sborník Družiny literární 
a umělecké k padesátým narozeninám P. E. M. (Olo
mouc 1933, ed. A. Gajdoš; přisp. V. Bitnara, J. Hlouš
ka, B. Slavíka aj.). I L. Zamykal in E. M.: K branám 
věčnosti (1918); • ref. K branám věčnosti: J. N. (No
vák), Archa 1918, s. 395; J. Matouš, MR 1918/19, 
sv. 34, s. 118; Bka (J. Bečka), ČČM 1919, sv. 1, s. 76 •; 
an.: ref. Blouznivci, Hlídka 1921, s. 456; A. N. (No
vák): ref. Šimon Stylita, LidN 23.11.1929 + ref. Dě
jiny Dědictví..., LidN 1.4.1933; V. Bitnar: E. M. spo
lupracovníkem Dne, Den 24.12.1933; an.: P. E. M., 
sb. Poselství (1938); B. Slavík: ref. Jan Tenora, LidN 
15. 9. 1938; hjk (Z. Hájek): P. E. M. šedesátníkem, 
LidN 28. 12. 1943; an.: k 75. narozeninám, Archa 
(Mnichov) 1959, č. 1-2; A. G. (Gregor): nekrolog, 
VVM 1966, s. 143.

PP

Jan Miroslav Masák
* 16. 5.1884 Královské Vinohrady (Praha-V.)
† 18. 9.1970 Praha

Básník, dramatik a prozaik, zpracovávající převážně 
milostnou tematiku se sklonem k sentimentálnosti.

Narodil se v rodině úředníka. Na Vinohradech 
vychodil základní školu a od 1894 studoval na 
reálném gymnáziu. Po maturitě (1902) se stal 
zaměstnancem státních drah v Praze, posléze 
působil jako železniční úředník v Lounech.

Do literatury vstoupil M. 1903 lyrickými 
verši (čas. Jitřenka) reflektujícími mladické 
nálady. Záliba v prostém a sentimentálním vy

jádření duševních stavů, pocitů opojení nebo 
zklamání a zejména milostných tužeb charak
terizovala celé jeho nevelké dílo. Knižně debu
toval dramatickými texty situovanými do pro
středí měšťanské domácnosti (jednoaktovka 
Za duší) a venkovského železničního úřadu 
(tragédie Oběť lásky), v nichž rozvíjel příběhy 
osudových citových vztahů s klasickými pře
kážkami a následným naplněním či tragickým 
koncem; hra s názvem Odveta zůstala v ruko
pise. Ve verších sbírky Mladá krev se pokusil 
formou sonetu vyjádřit první milostné okouz
lení a erotické rozechvění. M. sklon k senti
mentálnosti se projevil také v souboru sociálně 
a moralistně laděných drobných próz Stíny, 
v němž se zároveň ozvaly i tlumené ironické 
tóny, především v deníkových zápiscích paro
dujících snahy měšťácké úřednické rodiny po
sílit svou společenskou prestiž (Skulinou).
PSEUDONYM:! M. Lanius. I PŘÍSPĚVKY in: Jit
řenka (1903). I KNIŽNĚ. Beletrie: Za duší (D b. d., 
1903, pseud. J. M. Lanius); Oběť lásky (D 1904, 
pseud. J. M. Lanius); Mladá krev (BB b. d., 1905); 
Stíny (PP 1906); Skulinou (P b. d., 1906, z předchozí 
knihy). I

LITERATURA: • ref. Mladá krev: -a-, Máj 4, 
1905/06, s. 223; J. R. (J. Bačkovský), Lumír 34, 
1905/06, s. 194; V. Kol. (V. Červinka), Zvon 6, 
1905/06, s. 492 •.

pš

Tomáš Garrigue Masaryk
* 7. 3.1850 Hodonín
† 14.9.1937 Lány u Kladna

Filozof, sociolog a literární kritik uplatňující vůči li
teratuře eticky podložená měřítka. I ve svých odbor
ných pracích se často opíral o znalost světových lite
ratur a využíval je na podporu svých stanovisek. 
Demokraticky a realisticky orientovaný politik, za 
1. světové války vůdce protirakouského odboje; je
den ze zakladatelů Československé republiky a její 
první prezident.

VI. jm. Tomáš M. Po svatbě s Ch. Garrigue si 
připojil k jménu i příjmení své manželky. 
V mládí se podepisoval i Th. Vlastimil M. a Dr. 
Th. Vlastimil M. - Otec byl Slovák, zaměstna
nec císařských velkostatků, matka pocházela 
z české, ale značně poněmčelé rodiny. M. vyrů
stal na různých místech jižní Moravy, kde jeho
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otec sloužil. Do školy začal chodit 1856 v Ho
doníně (německá triviální škola), pokračoval 
v Čejkovicích a 1861-63 na dvoutřídní reálce 
v Hustopečích. Krátce pracoval v zámečnické 
dílně ve Vídni a učil se kovářem v Čejčí. Na 
přímluvu místního učitele a kaplana byl přijat 
jako pomocný učitel na školu v Čejkovicích, po 
úspěšné zkoušce vstoupil 1865 přímo do druhé 
třídy německého gymnázia v Brně, 1869 odešel 
na gymnázium ve Vídni, kde 1872 maturoval. 
Na tamější filoz. fakultě pak studoval klasic
kou filologii, později filozofii, estetiku, psycho
logii; vliv na něj měli profesoři F. Brentano, 
Th. Gomperz, R. Zimmermann a další. 1876 
byl na základě disertace Da^ Wesen der Seele 
bei Plato prohlášen doktorem filozofie. V témž 
roce publikoval svou první práci v Moravské 
orlici a 1877 v almanachu Zora. 1876-77 studo
val na univerzitě v Lipsku u G. Curtiuse, G. T. 
Fechnera ad. Zde se také seznámil s Ameri
čankou Ch. Garrigueovou, s níž se 1878 oženil. 
Po návratu do Vídně krátce učil na gymnáziu, 
1878 se habilitoval prací Der Selbstmord ais so- 
ziale Massenerscheinung der Gegenwart (kniž
ně 1881 s poněkud pozměněným názvem). 
Přednášel na filoz. fakultě jako nehonorováný 
docent a živil se soukromým vyučováním. Ob
tížnou M. osobní situaci vyřešilo až 1882 jme
nování mimořádným profesorem filozofie na 
vznikající české univerzitě v Praze (řádným 
profesorem až 1897). Ve svých přednáškách se 
M. orientoval především na filozofii anglickou 
a francouzskou (první přednáška byla o D. Hu- 
movi). V Praze pro zvelebení české vědy zalo
žil 1883 vědecký časopis Athenaeum a stal se 
jeho prvním šéfredaktorem. Společně s J. Ge- 
bauerem v něm dal impuls k novému ověření 
RKZ. Vědecký problém přerostl v politický 
konflikt, v němž proti pochybovačům vystou
pila zvláště nacionálně orientovaná žurnalisti
ka i část starší vědecké generace. V důsledku 
toho muselo Athenaeum opustit Ottovo vyda
vatelství, M. se vzdal funkce vedoucího české 
encyklopedie, připravovaného Ottova slovní
ku naučného, dočasně mu byla také odmítnuta 
řádná profesura na univerzitě. Koncem 80. let 
se sblížil s J. Kaizlem, A. Rezkem a později 
i K. Kramářem a rozhodli se vstoupit společně 
jako realistická skupina do politiky. Po ne
úspěšném jednání se staročeskou stranou byl 
1891 zvolen poslancem říšské rady a 1892 také 
čes. zemského sněmu za mladočechy. Pro roz
pory s vedením strany se 1893 poslanectví 

vzdal a věnoval se převážně odborné činnosti.
V 90. letech napsal M. své největší práce o filo
zofii českých dějin (Česká otázka, Naše nynější 
krize, Karel Havlíček, Palackého idea národa 
českého), o sociálních a náboženských problé
mech (Otázka sociální, Moderní člověk a ná
boženství) a začal pracovat na obsáhlé studii 
o duchovních proudech v Rusku 18. a 19. stole
tí (Rusko a Evropa). Některé z těchto prací 
mají počátek ve studiích otiskovaných ve vě
decké revui Naše doba, kterou M. založil 1893 
společně s F. Drtinou a J. Kaizlem. Do politic
kého dění M. znovu zasáhl 1899 v souvislosti 
s polenským procesem, kdy vytrvale čelil anti
semitským pověrám o rituální vraždě. Studium 
náboženských otázek mu vyneslo obžalobu 
katechetů, zájem o sociální otázky ho přivedl 
do blízkosti soc. demokracie a mezi zastánce 
všeobecného volebního práva. 1906 inspiroval 
založení Čechische Revue, časopisu pro kon
takty se zahraničním duchovním světem. Po
mocí soc. demokratů byl 1907 znovu zvolen do 
vídeňské poslanecké sněmovny, kde 1909 od
halil pozadí tzv. záhřebského velezrádného 
procesu, jímž měla být ospravedlněna anexe 
Bosny a Hercegoviny. Když počátkem 1. světo
vé války poznal, že není naděje na vyrovnání 
se Rakouska-Uherska s Čechy, rozhodl se vy
stoupit proti habsburské monarchii otevřeně 
v zahraničí. V prosinci 1914 odjel do Itálie, pak 
dále do Švýcarska a v září 1915 se usadil v Lon
dýně, odkud ve spolupráci s E. Benešem 
a M. R. Štefánikem organizoval boj za nezávis
lý stát Čechů a Slováků. Využíval k němu 
svých znalostí a kontaktů navázaných za svých 
studijních cest do USA, Ruska a dalších zemí.
V květnu 1917 odjel do Ruska, v květnu 1918 
přibyl přes Sibiř, Japonsko, Tichý oceán a Ka
nadu do USA^kde ho 28. 10. zastihla zpráva 
o vyhlášení Českosl. republiky i o volbě 
(14.11.) jejím prezidentem. Do Prahy se vrátil 
v prosinci 1918. Po opakované volbě (1920, 
1927, 1934) odstoupil 15. 12. 1935 pro nemoc 
a zbytek života prožil v ústraní v Lánech. V do
bě svého prezidentství vydal jednu ze svých 
rozsahem největších prací Světová revoluce. 
1924 podpořil značným finančním obnosem 
vznik Peroutkovy Přítomnosti. - Měl čtyři dě
ti, z nichž Alice (1879-1966) byla socioložka 
a autorka rodinných memoárů, syn Herbert 
(1880-1915) malíř, Jan (1886-1948) diplomat 
a Olga (1891-1978) pomáhala otci za 1. světo
vé války organizovat protirakouský odboj.
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M. se v převážné většině svých filozofických 
a sociologických studií a úvah knižních i časo
piseckých zabýval literaturou, vycházel z ní 
a hodnotil ji. Celkově příznačná pro M. přístup 
k literatuře je nedokončená úvaha Moderní 
člověk a náboženství, obracející se proti vyhra
něnému subjektivismu, titanismu a nadčlově- 
čenství jako chorobám moderního věku, které 
vznikly tak jako sebevražedná mánie ztrátou 
náboženského cítění. Jako doklad posloužila 
M. literární tvorba A. Musseta a J. W. Goetha, 
okrajově se přitom dotýkal i prací G. G. Byro- 
na, F. M. Dostojevského, A. Mickiewicze a dal
ších. V těchto myšlenkách, především nad díly 
ruských spisovatelů, pokračoval M. až do vyso
kého stáří, jak o tom svědčí posmrtně vydaný 
3. díl spisu Rusko a Evropa. Svůj názor na 
umělecké dílo vyslovil v práci O studiu děl bás
nických. Umění je podle něho samostatným 
druhem poznání, není napodobováním příro
dy, jeho podstatou není tedy ortodoxní realis
mus a tím méně naturalismus, je všelidské, ne
má za účel bavit, je podloženo odbornou 
i citovou úrovní tvůrce. Bezprostředně do pro
blematiky české literatury M. radikálně zasáhl, 
když 1886 spolu s J. Gebauerem vyvolali spor 
o pravost RKZ. Masarykovi, který odpůrcům 
pravosti poskytl prostor v Athenaeu a boj or
ganizoval, šlo především o etický postoj vědce 
k poznané skutečnosti. Po odborné stránce 
pak do sporu přispěl několika studiemi a pole
mikami sociologického a paleografického cha
rakteru. Účast na rukopisných bojích byla pře
dehrou k M. hlubšímu zájmu i o soudobou 
českou literaturu, kterou recenzoval přede
vším v Herbenově Času a v Naší době (v čas. 
Athenaeum sledoval především literaturu od
bornou). Tehdy se také sblížil s kritickou gene
rací České moderny (J. S. Machar, F. V. Krejčí, 
F. X. Šalda); jeho kritický zájem o českou lite
raturu trval zhruba do 1897, poté se objevují 
M. kritiky a recenze spíš ojediněle. Literární 
dílo považoval M. za doklad společenského 
vývoje, představovalo mu nejvýraznější projev 
života dané společnosti. Přistupoval k jednotli
vým uměleckým dílům jako odborný sociolog, 
ale také jako praktický politik, který v literár
ním díle spatřoval dokumenty vhodné pro 
vlastní reformní činnost; opustil tedy zásady, 
jež proklamoval ve své ranější práci O studiu 
děl básnických. Výběr recenzovaných knih je 
rozmanitý (E. Čenkov, A. Jirásek, J. V. Sládek, 
K. Světlá aj.), k několika autorům však M. při

stupoval cílevědomě, aby na jejich dílech do
kumentoval své názory. Odmítal dílo J. Vrch
lického (zejména drama Exulanti a básnickou 
skladbu Twardovski) pro eklekticismus, nedo
statek jasné básnické ideje, nadprodukci a pře
hlížení historické věrohodnosti, na románu 
V Vlčka Zlato v ohni zase prokazoval, co umě
lecký realismus je a zejména co není. Výhrady 
však vyslovil nejen vůči Vlčkovu ideálnímu 
realismu, ale i Zolovu naturalismu. Mírou sku
tečného realismu se mu pro českou literaturu 
stalo především básnické i prozaické dílo Ma- 
charovo. Z literatur cizích národů v tomto 
smyslu vyzvedl umělecké práce L. N. Tolstého 
a F. M. Dostojevského, překlady jejich prací do 
češtiny bedlivě sledoval a komentoval. Osobní 
obranou před mladou generací se stala obsá
hlá kritika Dykova románu Konec Hacken- 
schmidův. Pro M. stále živá otázka slovenská 
našla svůj ohlas v recenzích románu S. Hurba- 
na Vajanského Kotlin a E. Šoltésové Proti prú- 
du. Předznamenáním filozofických knižních 
prací o náboženství a smyslu života, o národní 
filozofii a slovanstvu je obsáhlá studie Jana 
Kollára Slovanská vzájemnost. N knize Česká 
otázka se M. pokusil odhalit smysl českých dě
jin a zasadit ho do světových souvislostí. Podle 
M. skrývá život jednotlivce i celého národa ur
čitý duchovní smysl, pro český národ je to hu
manitní myšlenka, která našla své nejplnější 
vyjádření v české reformaci. Po období útlu
mu, způsobeném domácí slabostí i cizími vlivy, 
se tato idea objevila v plné síle v obrození a je
jími představiteli se stali především vědci a spi
sovatelé, J. Dobrovský, J. Kollár, F. Palacký 
a K. Havlíček Borovský. Její vyznění je podle 
M. protiromantické a protinacionalistické. Ji
ným způsobem se M. přibližuje literatuře ve 
své poslední rozsáhlé práci Světová revoluce, 
která je úvahami a především vzpomínkami 
tvůrčího politika. Líčení vlastních osudů od 
1914 prokládá M. myšlenkami o smyslu čes
kých dějin, o charakteru 1. světové války 
a o poválečném uspořádání v Evropě. Kniha, 
zvláště ve své první polovině, má výrazné be
letristické rysy a patrně měla být doplněna 
zvláštní kapitolou o vývoji české a slovenské 
literatury, která však zůstala zachována pouze 
v rukopisné pozůstalosti.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Anonym (Nár. osvobo
zení 1924), Český legionář (Čas 192(1), Čtenář (Naše 
doba 1897-98J, F. O. Pisarevský (Cas 1887), Fra 
Lorenzo, G. Žalud, Hradecký, Lorenzo, Masařík,
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Redaktor, Skála O., Sursum, Sursum!; A., A. S., As, 
B., -bb-, B. L., B-r, C., Č., Č. Fr., Č. P., D., D. R., Dr. V. 
S.,E., E. D., Ep, F, f. g., Fr., Fr. N-ý, F. S., G., GG., -G. 
G.-, H., J., J. F, J. S., J. V., K., L., Lb., M, M., -M.-, M. T. 
G., N., O., Og., P, Ph., Pr„ P.-t., R., Red., Rh., Rk, 
R. K., R. St., R. V., R-ý, S., s., Sl., Sp., St., T, T, T. G, 
TGM, T. G. M., Th., V., V. Č., V. J., V. K., V. R., V-s, 
V-s., V. S., V. St., W., Z., Ž., žý. M. především v Naší 
době užíval některých značek, případně i pseudony
mů zároveň s jinými přispěvateli, např. M = Masa
ryk, ale také J. S. Machar, R. Morawetz, S = Masa
ryk, ale také J. Gruber, J. Koloušek, Sursum = 
Masaryk, ale i F. V. Krejčí, J. S. Machar. I PŘÍSPĚV
KY in: Almanach na oslavu 70. narozenin A. V. Šem- 
bery (1877); Archiv fůr slawische Philologie (Berlín 
1887); Athenaeum (1883-93; 1886 Příspěvky k este
tickému rozboru RK a^ RZ, i sep.); Athenaeum 
(Londýn 1884); Besedy Času (1900-11; 1902 P Psy
chologie na ulici, 1911 P Náš pan Fixl); Čas 
(1887-1920); Časopis čes. studentstva (1889); Če
choslovák (Petrohrad 1917); Čes. mysl (1902,1932); 
Českosl. samostatnost (Paříž 1915-18); sb. Česko
slovenské vzpomínky na Jasnou Poljanu (1925); Čes. 
učitel (1900); Dělnická osvěta (1925); Demokratic
ký střed (1926); Die neue Zeit (Vídeň 1900); Die 
Zeit (Vídeň 1894-1905); Dokumente der Frauen 
(Vídeň 1900); Goethův sborník (1932); Hlas 
(1898-99); sb. Inteligence a náboženství (1907); Je- 
dinstvo (Moskva 1917); Journal de Geněve (Ženeva 
1921); Květy (1890); La Nation Tchěque (Paříž 
1915-19); La revue frangaise de Prague (Praha-Pa- 
říž 1921—36); Lid. noviny (1912-38); Lit. listy (1885); 
Lumír (1884, O studiu děl básnických, i sep.); Masa
rykův sborník 1-3 (1925-29); Mor. orlice (Brno 
1876, 1899); Mor. revue (Brno 1899); Nár. listy 
(1886-91); Nár. osvobození (1924-30); Naše doba 
(1893-1918; 1894 Jana Kollára Slovanská vzájem
nost); sb. Naše revoluce (1923); Naše vojsko (1928); 
Neues Wiener Tagblatt (1907); Niva (Brno 1896); 
Novina (1908); Obzor (Mělník 1908); Oesterreichis- 
che Rundschau (Vídeň 1904-06); Paedagogium 
(1879); Philosophische Monatshefte (Lipsko 1891); 
Pokrok (1886); Politik (1885); sb. Politika česká 1 
(1906); Prager Presse (1921-35); Právo lidu 
(1911-29); Pražská lid. revue (1906); sb. Proč inteli
gence odpadá od církve (1907); Přítomnost 
(1924-27); Rjetch (Petrohrad 1917); Rozhledy; Roz
pravy Aventina (1925); Russkije vědomosti (Mos
kva 1917); Sborník historický (1883,1893); Slovan
ský přehled (1936); Slovenské hlasy (Petrohrad 
1917); Služba (1923); Studentská revue (1911); Stu
dentské směry (1901); Světozor (1876); The New 
Europe (Londýn 1916-18); The Slavonic Revue 
(Londýn 1922);Tribuna (1925); sb. Učitel a škola ve 
službách lidu (1900); Večer (1926); Venkov 
(1924-25); Volja Rossii (Praha 1923-25); Vorwárts 
(Berlín 1924); Zeitschrift fůr Politik (Berlín 1912); 
Zeitschrift fůr Sozialwissenschaft (Berlín-Lipsko 
1904-09); alm. Zora (1877); Ženský obzor 
(1901-02); - posmrtně: Lit. noviny (1993, P Hráči). 

Dále interviewy, projevy, poselství aj. v různých do
mácích i zahraničních novinách, časopisech i publi
kacích (viz BIBLIOGRAFIE). I KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře a studie, v nichž literatura sloužila jako 
opora pro filozofické a politické úvahy: Slovanské 
studie 1. Slavjanofilství !. V. Kirejevského (1889); 
J. A. Komenský (1892); Česká otázka. Snahy a tužby 
národního obrození (1895); Naše nynější krize. Pád 
strany staročeské a počátkové směrů nových (1895); 
Jan Hus. Naše obrození a naše reformace (1896); 
Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probuze
ní (1896); Mistr Jan Hus a česká reformace (1910); 
Russland und Europa 171,1/2 (Jena 1913, česky v seš. 
Praha 1913 s tit. Rusko a Evropa; česky rozšiř. 1/1 
1919,1/2 ve 2 kn. 1921; 1/1 1930 s dodatkem J. Slaví
ka, 1/2 1933; další, tzv. třetí díl The Spirit of Russia, 
Londýn 1967, ed. G. Gibian a R. Bass, orig. něm. zně
ní Polemiken und Essays zur russischen und euro- 
páischen Literatur- und Geistesgeschichte, ed. 
P. Demetz, Vídeň - Kolín n. R. - Výmar 1995, česky 
1996 s ozn. Díl 3, část 2,3, přel. J. Horák, ed. V. Dou
bek, F. Kautman); O studiu děl básnických (1926, ed. 
M. Hýsek); Studie o Dostojevském (1932, ed. J. Ho
rák); Moderní člověk a náboženství (1934, ed. V K. 
Škrach); - posmrtně: Můj poměr k literatuře - Šal- 
dův český román (1994). - Překlad: Ch. G. Masary
ková: Listy matky (dceři Alici do vídeňského vězení 
1916; 1933, an.). - Ostatní práce: O hypnotismu 
(1880); Der Selbstmord ais soziale Massenerschei- 
nung der modernen Zivilisation (1881, 1904 česky 
s tit. Sebevražda hromadným jevem společenským 
moderní osvěty); Počet pravděpodobnosti a Hume- 
ova skepse (1883); Blaise Pascal, jeho život a filozo
fie (1883); Teorie dějin dle zásad T. H. Bucklea 
(1884); Základové konkrétné logiky. Třídění a sou
stava věd (1885); Otevřený list panu dr. Janu Kvíča- 
lovi, zemskému poslanci a členu zemského výboru... 
(1886); O nynější filozofii evoluční (1896); Jak se 
staví v nynější době socialisté k etice (1896); Palac- 
ký’s Idee des bóhmischen Volkes (1898,1912 česky 
*s tit. Palackého idea národa českého); Otázka so
ciální. Základy marxismu filozofické a sociologické 
(1898); Nutnost revidovati proces polenský (1899); 
Hus českému studentstvu (1899); Mnohoženství 
a jednoženství (1899); Osm hodin práce. O boji hos
podářském a sociálním (1900); Význam procesu po- 
lenského pro pověru rituální (1900, též něm.); Právo 
historické a přirozené (1900); Ideály humanitní 
(1901); Naše politická situace (1901); Dezorganiza
ce mladočeské strany (1903); V boji o náboženství 
(1904); O svobodě náboženské a volnosti přesvěd
čení (1904); Studentům o studentství (1905); Národ
nostní filozofie doby novější (1905); Přehled nej no
vější filozofie náboženství (1905); O alkoholismu 
(1906); Politická situace (1906); Zrcadlo kateche
tům (1906); Přednášky profesora T. G. M. (Chicago 
1907, Praha 1929 s tit. Americké přednášky); O kle- 
rikalismu a socialismu (1907); Věda a církev (1908); 
Oko za oko neboli Politická komedie s Wolfem 
(1908); Za svobodu svědomí a učení (1908); Student
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a politika (1909);Tak zvaný velezrádný proces v Zá- 
hřebě (1909); Rakouská zahraniční politika a diplo
macie (1911); Dnešní politická situace (1911); O eti
ce a alkoholismu (1912); Demokratism v politice 
(1912); Nesnáze demokracie (1913); Přechod ze 
střední školy na školu vysokou (1913, s B. Odstrči- 
lem); Svět a Slované (1916); UEurope Nouvelle 
(1918, česky 1920 s tit. Nová Evropa. Stanovisko slo
vanské); Budoucí Čechy (1919); Rusko a my (1920 
—> Cesta demokracie 1, 1933); Zur deutschbóhmi- 
schen Ausgleichsfrage (1920); O bolševictví (1921); 
Slované po válce (1923); O socializaci (1924); Světo
vá revoluce. Za války a ve válce 1914-1918 (1925); 
Jak pracovat? (1926); Problém malých národů v ev
ropské krizi (1926); O ženě (1929); Problémy demo
kracie (1930); Abstinence a alkoholism (1930); Ces
ta demokracie 1-4 (1.1933, 2.1934, obojí ed. V. K. 
Škrach, 3. 1994, 4. 1997, obojí ed. V. Fejlek); O vý- 
chově dorostlých (1935); - posmrtně: Problém ma
lého národa (1937); Juvenilie z 1.1876-81 (1993, ed.
S. Polák). - Výbory: M. čítanka (1911, rozšiř, vyd. 
1921, ed. K. J. Obrátil); M. projevy a řeči za války 1, 
2 (1919, 1920, ed. J. Papoušek); M. osvoboditel 
(1920, ed. K. Velemínský a V. K. Skrach); Myšlenky 
M. z jeho spisů a řečí (1920); M. o socialismu, zvláš
tě marxismu (1920, ed. P. Váša); M. slova (1921, ed. F. 
O. Bartoň); M. a revoluční armáda (1922, ed. J. Pa
poušek); Politické myšlenky (1922, ed. V. K. Škrach); 
M. české mládeži (1922, ed. E. Caha); Mravní názo
ry (1923, ed. Z. Franta); V boji za samostatnost 
(1927, ed. P. Maxa); Slovanské problémy (1928, ed. 
A. Černý); M. o sobě a svém díle (1928, ed. A. Ca
ha); Projevy prezidenta T. G. M. k vojsku (1929, ed. 
E. Moravec); M. práce (1930, ed. J. B. Kozák s jiný
mi); M. myšlienky (1930, ed. A. Macht); Výbor ze 
spisů T. G. M. (1930, ed. J. Tvrdý); M. mládeži (1930, 
ed. V. K. Škrach); Vybrané eseje (1930, ed. V. K. 
Škrach); Program prezidentův (1930, ed. P. Maxa); 
Československý stát v představách T. G. M. za války 
(1930, ed. K. Stloukal); Vůdcové a tradice (1932, též 
práce K. Havlíčka a F. Palackého^ ed. J. Fischer); 
Kniha duší člověka (1937, ed. V. K. Škrach); Národu 
(1947, ed. O. Odstrčil); M. abeceda (Curych 1976, 
Praha 1990, ed. J. Dresler); Slovo má poslanec M. 
(Mnichov 1985, Praha 1991, ed. J. Kovtun); O demo
kracii (1991, ed. K. Gajan). - Souborná vydání: Spi
sy T. G. M. (nakl. Čin, 1926-36, 6 sv., ed. V. K. 
Škrach); Vybrané spisy T. G. M. (nakl. Melantrich, 
od 1990); Spisy TGM (Ústav T. G. Masaryka, od 
1993). I KORESPONDENCE: V. Vlček: J. Herben 
& Cie (V. Vlčkovi z 1875), Osvěta 1899, s. 636; an. 
(F. X. Salda): List prof. T. G. M. (F. X. Šaldovi 
z 1908), Novina 1908, s. 203; Masaryk o bolševicích 
(G. V. Plechanovovi z 1917;Pacov 1919; pův. v petro
hradském čas. Jedinstvo 15.11.1917 -»in T. Syllaba:
T. G. Masaryk a revoluce v Rusku, 1959); an.: Pan 
prezident T. G. M. o Standard Library, Angloameric
ké knihovně Aventina (O. Štorch-Marienovi 
a O. Vočadlovi z 1926), RA 1,1925/26, s. 67 -> Cesta 
demokracie 3 (1994, s. 125); M. Hýsek: Masarykovy 
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dopisy Leandru Čechovi (z 1875-81 ),v LF 1929, 
s. 136,258; an.: Sedmadvacetiletý M. (Z. Šemberové 
z 1877), Čin 1,1929/30, s. 434; J. Loukota: Moje styky 
s profesorem M. v nakladatelství Ottově (J. Ottovi 
z 1887), Památník Světozora k 80. nar. prvního pre
zidenta Českosl. republiky T. G. M. 1 (1930, s. 43); 
J. Jirásek: Z korespondence T. G. M. L. N. Tolstému 
(z 1887-1910), Bratislava 1932, s. 610 + Z ruské ko
respondence T. G. M. (L. F. Pantělejevovi z 1908 
a M. M. Kovalskému z 1909), Bratislava 1933, s. 337;
L. T.: Unbekanntes uber und von Tolstoj (N. N. Stra- 
chovovi z 1890), Prager Presse 20.11.1935; an.: Ne
známý dopis T. G. Masarykův o tom, jak propukl 
spor o Rukopisy (G. Grabovskému z 1888), Ces. slo
vo 1.5. 1936; Dva lístky T. G. M. a několik dopisů 
z prvých dnů světové války (E. V. Voskoví z 1914-15; 
1937, soukromý tisk, ed. E. V. Voska); in M. - Beneš 
- Hrad (z 1926-33; Mnichov 1984, Praha 1996, ed. 
J. Pecháček); M. a Beneš ve svých dopisech z doby 
pařížských mírových jednání v roce 1919 1,2 (1993, 
1994, ed. Z. Šolle); Nechte mne zapomenouti na sny 
mé. Korespondence T. G. M. se Zdenkou Šembero- 
vou (z 1875-86; 1996, ed. M. Krulichová; dále značné 
množství příležitostných dopisů vyplývajících z poli
tických aktivit a prezidentské funkce. I REDIGO
VAL časopisy: Athenaeum (1883-88), Naše doba 
(1893-1915; 1893/94 s E Drtinou a J. Kaizlem, 1915 
s E. Benešem). I

BIBLIOGRAFIE: an.: T. G. M. Ústřední knihov
na hl. města Prahy (1925); K. Nosovský: Některé li- 
terárněkritické práce a spisy s literárněkritickými 
statěmi Ph. Dr. T. G. M., Lit. rozhledy 14, 1929/30, 
s. 194; an.: Masarykova literatura 185Ó—1930 (1930); 
F. Pokorný: Bibliografie literárních prací T. G. M. 
a monografií o něm, Naše kniha 1930, č. 6-9; M. 
a F. Laichtrovi: Bibliografie M. článků z předválečné 
Naší doby, Naše doba 42, 1934/35, s. 358, 409, 480; 
J. Král in Českosl. filozofie (1937, s. 310; literatura 
předmětu); J. Doležal: T. G. M. Soupis tisků v cizích 
jazycích (1938); O. Berkopec:T. G. M. a Jihoslované 
(1938); K. Svoboda: Soupis M. kritik, sb. O českou li
terární kritiku (1940); G. KovtumT. G. M. 1850-1937 
(Washington 1981); M. Pojar: Masarykovská biblio
grafie, Masarykův sborník 7 (1992);T. G. M. Biblio
grafie k životu a dílu 1,2 (1992,1994, ed. O. Vochoč, 
Z. Pechalová). I LITERATURA: sb. T. G. M. 
k 60. narozeninám (1910, ed. E. Beneš, F. Drtina, 
J. Herben, F. Krejčí; zde též J. Laichter: M. jako lite
rární kritik); J. Herben: T. G. M., nástin životopisný 
(1910); E. Stern: Názory T. G. M. (1910); J. Herben:
M. sekta a Gollova škola (1912); J. Pekař: Masary
kova česká filozofie (1912); sb. M. O jeho životě 
a práci (1918); F. Veselý: M.Jeho život a dílo (1918); 
I. A. Bláha:T. G. M. (1919); K. Štech:T. G. M. (1919); 
P. Váša:T. G. M.Jeho život a práce (1919); G. Opo
čenský: T. G. M. Jeho život, práce a význam (b. d., 
1919); E. RádkT. G. M. (1919); R. Flieder:T. G. M. 
(1920); J. Doležal: M. cesta životem 1,2 (1920,1921); 
A. Novák: T. G. M. (pro ml., 1920); E. Rádi: M. ideál 
moderního hrdiny (1920); A. Štefánek: M. a Sloven-
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sko (1920); J. Werstadt: Od České otázky k Nové 
Evropě (1920); sb. M. osvoboditel (1920, ed. K. Vele- 
mínský); A. Černý: M. a Slovanstvo (1921); E Drti
na: M. filozofie a osvobozovací dílo (1921); P. Váša: 
M. o socialismu, zvláště marxismu (1921); A. Hajn: 
Životní dílo prezidenta M. (1921); E. Chalupný: 
Přední tvůrcové národního programu: Jungmann, 
Havlíček,Tyrš, M. (1921); Masarykův sborník 1-9:1. 
1924-25 (1925, ed. V. K. Škrach, zde J. L. Hromádka: 
M. a Dostojevskij), 2. 1926-27 (1927, ed. V. K. 
Škrach), 3. 1928-29 (1929, ed. V. K. Škrach; zde 
P. Fraenkl: M. a Vrchlický), 4. (1930, nové vyd. sb. 
T. G. M. k 60. narozeninám z 1910), 5. jako Vůdce ge
nerací 1,1930-31 (1931; zde mj. P. Fraenkl: M. a mo
derní titanismus, O. Fischer: M. a německá literatu
ra, F. Tetauer: M. a anglická literatura, V. Tille: M. 
a francouzská literatura, F. Gótz: Dostojevskij a M., 
J. Mukařovský: M. jako stylista -» Kapitoly z české 
poetiky 2, 2. vyd., 1948, R. Jakobson: Jazykové pro
blémy v M. díle, poslední dvě práce též in J. Muka
řovský, R. Jakobson: M. a řeč, 1931), 6. jako Vůdce 
generací 2,1930-31 (1932), 7. (1992, ed. M. Macho- 
vec, P. Pithart, M. Pojar, inedit. 1980), 8. (1993), 9. 
(1997); J. B. Kozák: M. filozof (1925); V. Beneš: M. dí
lo v Americe (1925); sb.T. G. Masarykovi (1925, ed.
F. Pražák); J. Papoušek: M. a naše revoluční hnutí 
v Rusku (1925); J. Herben: Chudý chlapec, který se 
proslavil (1926) + T. G. M. 1-3 (1926-27, 2., doplň, 
vyd. 1928-30,3., doplň, vyd. 1938); K. Horký: M. re- 
divivus? (1926); L. Kunte: Boj o Hrad (1926); Z. Ne
jedlý: M. a revoluce (1926); A. Stašek: Boj o M. 
(1926); F Krejčí: O Masarykovi (1927); J. Pilnáček: 
Rodokmen a vývod T. G. M. (1927); K. Čapek^ Ho
vory s T. G. M. 1-3 (1. Věk mladosti, 1928, 2. Život 
a práce, 1931,3. Myšlení a život, 1935) + Mlčení s T.
G. M. (1935), souhrnně 1936; J. Slavík: Pekař kontra 
M. Ke sporu o smysl českých dějin (1929); P. Fraen
kl: M. a literatura (1930 <- Lit. rozhledy 14,1929/30, 
s. 189); J. Herben: Skizzář k M. životopisu (1930); J. 
L. Hromádka: M. (1930); K. Krofta: M. a jeho dílo 
vědecké (1930); K. Stloukal: Československý stát 
v představách T. G. M. za války (1930); O. Sedlmaye- 
rová: T. G. M. (1930); sb. Slovensko Masarykovi 
(1930); J. Vozka: M., dělnictvo a socialismus (1930); 
J. Zatloukal: M. a Rusko (1930); V. Zmeškal:T. G. M. 
a Lužice (1930); Z. Nejedlý: T. G. M. 1-4 (1930-37); 
J. Horák: T. G. M. a slovanské literatury (1931) + M. 
a Dostojevskij (1931); E. Chalupný: T. G. M. (1931); 
sb. M. a židovství (1931); J. Bidlo: M. studie Ruska 
(1931); Sborník přednášek o T. G. M. (1931; přisp. 
J. Král, J. B. Kozák, J. Horák, J. Bidlo, M. Paulová, 
A. Štefánek); P. Fraenkl: M. a moderní titanismus 
(1932 <— sb. Vůdce generací 1,1931); B. Markalous: 
Eidický princip u T. G. M. (1934); A. Pražák: M. 
a československá literatura (1935); E. Beneš: M. po
jetí ideje národní a problém jednoty československé 
(Bratislava 1935); E. Svoboda: Životní moudrost T. 
G. M. (1935); J. Halla: T. G. M. na Slovensku (1935); 
I. Dérer: Otázka československá (1935); J. Pekař: 
O T. G. Masarykovi (1935); M. Weingart: M. slovan

ství a slovanská filologie (1935); S. Zavadskij: Život 
a dílo T. G. M. (1935); E. Ludwig: Duch a čin (1935, 
přel. F. K., tj. Kubka, a V. K. Š., tj. Škrach); sb. Hrst 
vzpomínek na dobu poslanecké činnosti T. G. M. na 
Valašsku (Val. Meziříčí 1935); sb. Univerzita Karlo
va T. G. Masarykovi (1935); B. Bělohlávek: M. a hud
ba (1936); sb. In memoriam T. G. M. (UK 1937); 
A. Pražák: T. G. M. a Slovensko (1937) + T. G. M. 
K jeho názorům na umění, hlavně slovesné (1938); 
Z. Nejedlý: T. G. M. (1938); J. Werstadt: Skrytý M. 
(1938); M. Paulová:T. G. M. a Jihoslované (1938); sb. 
T. G. M. (1945); H. Siebenschein: M. a Goethe 
(1946); A. Císařová-Kolářová: Komenský a M. 
(1947); J^Král: M., filozof humanity a demokracie 
(1947); Čtyři studie o T. G. M. (1947; J. Fischer, 
V. Jankovec, V. Pasák, V. K. Škrach); I. Hálek: Vzpo
mínání naT. G. M. (1948); Z. Nejedlý:T. G. M. ve vý
voji české společnosti a československého státu 
(1950); V. Kopecký: T. G. M. a komunisté (1950); 
O. Odložilík:T. G. M. (Chicago 1950);sb.TGM (Chi
cago 1950); J. Křížek: T. G. M. a naše dělnická třída 
(1958) + T. G. M. a česká politika (1959); J. Dolan- 
ský: M. a Rusko předrevoluční (1959); T. Syllaba: 
T. G. M. a revoluce v Rusku (1959); O. Odložilík: 
T. G. M. His Life and Thought (New York 1960);
L. Nový: Filozofie T. G. M. (1962); sb. T. G. M. 
1850-1937-1962 (Washington 1962); O. Loužilová:
M. filozofie člověka (1967); M. Machovec: T. G. M. 
(1968); sb. Čtení o T. G. M. (1969, ed. M. Halík); 
Z. Zeman:The Masaryks (Londýn 1976); sb.T. G. M. 
and Our Times (Hannover 1986); 1. Gantar-Godina: 
M. in masarykovstvo na Slovensku (Lublaň 1987); 
J. Opat: Filozof a politik T. G. M. 1882-1893 (Kolín n. 
R. 1987, Praha 1990); J. Kovtun: M. triumf (Toronto 
1987, Praha 1991); sb. On Masaryk. Texts in English 
and German (Amsterodam 1988, ed. J. Novák; mj. 
přisp. R. Jakobson, R. Wellek, J. Fronek, A. Měšťan); 
R. J. HoffmanmT. G. M. und die tschechische Frage 
1 (Mnichov 1988); sb. T. G. M. (1850-1937) 1-3 
(Londýn 1989-90); F. KautmamT. G. M.,F. X. Salda, 
J. Patočka (1990); sb. Odkaz T. G. M. (1990, ed. J. Bo
háč); J. Patočka: Tři studie o M. (1991); sb. T. G. M. 
Européen et humanisté (Paříž 1991); A. Vaněk:T. G. 
M. Poselství (1992); K. Čapek: Nové hovory s T. G. 
M. (pro ml., 1992, ed. M. Dandová); sb. T. G. M. und 
die Brentano-Schule (Praha - Štýrský Hradec 1992, 
ed. J. Zumr, T. Binder); J. Opat, M. Tomčík, Z. Ur
ban: T. G. M. a Slovensko (1992); sb.T. G. M. a česko
slovenské vztahy (Hodonín 1992); E. Havelka: S T 
G. M. 1 (Hodonín 1993, ed. J. Šimeček); sb. M. idea 
československé státnosti ve světle kritiky dějin 
(1993); sb. M. praktická filozofie (1993); J. Opat: Ma- 
sarykiana a jiné studie 1980-1994 (1994); sb. O Čap
kových Hovorech s T. G. M. (1994, ed. F. Daneš, S. 
Čmejrková); L. Nový: Filozof T. G. M. (1994); D. Tru
hlař: T. G. M. Philosophie der Demokratie (Frank
furt n. M. 1994); J. Kovtun: Tajuplná vražda. Případ 
Leopolda Hilsnera (1994); H. G. Shilling: T. G. M. 
Against the Current. 1882-1914 (Londýn 1994, čes
ky 1995 s tit. T. G. M. Proti proudu, přel. V. Svátek);
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S. Polák: Za ideálem a pravdou 1-3 (1994) + Masa
rykovi rodiče a antisemitský mýtus (1995); sb. První 
světová válka, moderní demokracie a T. G. M. 
(1995); A. Gašparíková-Horáková: U Masarykov- 
cov (Bratislava 1995); sb. T. G. M. a střední Evropa 
(1995, ed. R. Pražák); M. Kučera: Pekař proti M. 
(1995); sb. T. G. M. na Vysočině (1996, ed. V. Janá
ček); J. Smetanová: TGM: „Proč se neřekne prav
da?“ Ze vzpomínek dr. Antonína Šenka (1996); A. 
Horáková-Gašparíková: Z lánského deníku 
1929-1937 (1997); J. Syllaba: Mé vzpomínky na pre
zidenta T. G. M. (1997); sb. Sto let Masarykovy Čes
ké otázky (1997, ed. E. Broklová). I • ref. Naše ny
nější krize: E X. Šalda, Rozhledy 4,1894/95, s. 641

KP 2 (1950); J. Pelcl, Rozhledy 5, 1895/96, s. 10 
a 95 •; an. (A. Procházka): ref. Naše nynější krize, 
Česká otázka, Lit. listy 17,1895/96, s. 119; • ref. Čes
ká otázka: P. Šup, Hlídka lit. 1895, s. 138,177; 2. vyd. 
F. X. Šalda, Novina 1908, s. 640 -> KP 7 (1953) •; F. 
X. Šalda:T. G. M. v moderní kultuře české, Novina 3, 
1909/10, s. 257 —» Časové i nadčasové (1936); J. Her- 
ben: M. dětství a jinošství, J. Vančura: Vliv M. na dě
jinné nazírání u nás, J. Vodák: Stará knížka (O studiu 
děl básnických), vše Čes. mysl 1910, s. 81,135 a 164; 
an. p. Vodák): ref. Rusko a Evropa, Čas 4.1.1914; F. 
X. Šalda: M. jako tvůrce kulturní, Venkov 21. 12. 
1918 -> KP 10 (1957); J. Laichter: Co chce T. G. M. 
na české krásné literatuře a jaký měl na ni vliv, Na
še doba 27,1919/20, s. 377; A. Novák: T. G. M., Ven
kov 21.12.1919 + T. G. M. jako kritik literární, Ven
kov 7. 3. 1920, oboje -» Krajané a sousedé (1922) 
a Česká literatura a národní tradice (1995); J. Hora:
T. G. M. a česká literatura, PL 7. 3.1920; O. Fischer: 
M. a drama, Jeviště 1920, s. 66; jv. (J. Vodák): Nauky 
M. vzhledem k divadlu, tamtéž, s. 68; J. Jakubec: M. 
a česká literatura, Slavia 1,1922/23, s. 84; O. Buttler: 
M. a umění, Volné směry 23,1924/25, s. 253; F. X. Šal
da: M. poměr ke krásné literatuře, Nová svoboda
1925, s. 140; • ref. Světová revoluce: F. X. Šalda, 
Tvorba 1925, s. 1 —> KP 13 (1963); A. Novák, Lumír
1926, s. 5 -» Nosiči pochodní (1928) a Česká litera
tura a národní tradice (1995) •; V. Dyk in Vzpomín
ky a komentáře (1927); F. Peroutka: M. a inteligen
ce, Přítomnost 1927, s. 705,721; J. S. Guth-Jarkovský 
in Paměti (1929); V. Brtník: M. a krásné písemnictví, 
Zvon 30, 1929/30, s. 357; J. Herben: M. - umělecký 
zjev, Volné směry 27,1929/30, s. 282; J. B. Kozák: De
mokratický myslitel, Naše doba 37, 1929/30, s. 335; 
F. Peroutka: M. osobnost, Přítomnost 1930, s. 161 
a pokr. -» Ano a ne (1932); Š. Krčméry: T. G. M. 
a Slováci, Slovenské pohlady 1930, s. 175; J. Herben 
in Kniha vzpomínek (1935); J. B. Čapek: Dílo - čini
tel, Rozhledy 1935, s. 37 —> Záření ducha a slova 
(1948); A. Novák: T. G. M., LUK 1937, s. 294; 
A. Grund: M. podněcovatel, tamtéž, s. 318; F. Pe
routka: Dědictví po něm, Přítomnost 1937, s. 577; 
W. Schlamm: Nejzralejší plod 19. století, tamtéž, 
s. 596; J. Werstadt in O filozofii českých dějin. Palac- 
ký - M. - Pekař (1937 <- Přítomnost 1937, s. 374 
a pokr.); F. Novotný: M. a Platon, Naše věda 1938, 

s. 157; K. Svoboda: M. estetika, tamtéž, s. 14 + T. G. 
M., sb. O českou literární kritiku (1940); čmi: Vztah 
T. G. M. k české literatuře, Rovnost 7. 3.1946; J. Tk: 
M. a písemnictví, Obrana lidu 14. 9.1946; O. Odstr
čil: M. a kniha, Čes. osvěta 1946, s. 206; J. Ludvíkov- 
ský: Dvojí setkání... M. a Platon, LF 1948, s. 244; 
J. Dolanský: M. a ruská literatura, Praha-Moskva 
1948, s. 68 + M. cesta k Rusku, tamtéž, 1950, s. 190, 
200 + M. a Slovensko, Slovanský přehled 1950, s. 126 
+ M. a Rusko, Sovětská literatura 1955, s. 28 + M. 
a slavjanofilství I. V. Kirejevského, Časopis pro slo
vanské jazyky 1956, s. 230; F. Peroutka: T. G. M., Zá
pisník (New York) 1958, březen; V. Černý: F. X. Š. 
a T. G. M., HD 1967, č. 12; L. Radimský: M. a Dosto- 
jevskij, Proměny (New York) 1968, č. 1 + ref. Rusko 
a Evropa 3, NZ (Řím) 1968, s. 149; O. Sus: Debut 
české duchovědné estetiky: F. X. Šalda a T. G. M. 
a německé myšlení, SPFF Brno, ř. filoz., 1968, č. 17; 
L. Lantová in Hledání hodnot (1969); J. Karola: Ke 
kritice počátků české sociologie umění. M. umělec
ké názory, Estetika 1970, s. 81; V. Černý: Dvě studie 
masarykovské, Svědectví (Paříž) 1978, č. 56, s. 665, 
totéž 1990, č. 89-90, s. 7; R. Wellek: Úvod k anglické
mu překladu výboru z M. spisů o smyslu českých dě
jin, Proměny (New York) 1979, č. 1; E. Hostovský: 
Věk M; a věk atomický, Čes. slovo (Mnichov) 1980, 
č. 3; J. Šimsa: Nedokončené zamyšlení nad M. Čes
kou otázkou, Studie (Řím) 1980, s. 373; R. Preisner: 
T. G. M. v zrcadle F. X. Šaldovy kritiky let devadesá
tých, Svědectví (Paříž) 17, 1981/83, č. 66, s. 283; K. 
Hrubý: M. a Nietzsche, Proměny (New York) 1987, 
č. 3; J. Galandauer: T. G. M., RP 14.9.1987; A. Měš
ťan: M. o Tolstém a Gorkém, Proměny (New York) 
1988, č. 1; P. Čornej: Zdeněk Nejedlý a Česká otáz
ka, ČLit 1988, s. 289; M. Pohorský in K. Čapek: Ho
vory sT. G. M. (1990); L. Nový: Literatura v M. myš
lení, ČLit 1990, s. 405; E. Schmidtová-Hartmannová: 
T. G. M. a lidová demokracie, ČČH 1990, s. 867; L. 
Hlaváček: M. estetika, Estetika 1990, s. 129,207; M. 
Sobotka: K M. pojetí německé filozofie, Přítomnost 
1990, č. 3; A. Mikulášek, M. Zelenka: T. G. M. a dět
ská kniha, ZM 1990, č. 6 a 7; E Ryčí: Masarykovské 
kapitoly, Mor. noviny 8. 3.-18.10.1990; F. Daneš:T. 
G. M. a jazykověda, SaS 1990, s. 185; I. Němec: M. vý
razy spjaté s budováním demokratického státu, NŘ 
1990, s. 169; L. Řezníček: Garborg a M. (o korespon
denci), Listy 1991, s. 88; J. Císař: Příznaky krize (H. 
G. Schauer a T. G. M.), Divadelní revue 1991, č. 4; 
J. Skutil: M. pohled na literaturu v jeho Světové re
voluci, VVM 1992, s. 305; J. Mrákavský: M. a litera
tura, Čtenář 1992, s. 267 a pokr.; L. Hejdánek: Patoč
kovo kritické vidění M., Reflexe 1992, č. 5-6; J. E. 
Karola: M. diagnóza religiozity F. M. Dostojevské- 
ho, Tvar 1992, č. 48 + M. a beletrie, Filoz. časopis 
1993, s. 584; O. Kolaříková: Několik pohledů na 
osobnost T. G. M. prostřednictvím metody psycholo
gické analýzy osobních dokumentů, Českosl. psy
chologie 1993, s. 97; S. Polák:T. G. M. (na beletristic
kých záletech), LitN 1993, č. 35; J. E. Karola: M., 
zednáři a RKZ,Tvar 1993, č. 47-48; R. Palouš: M. fi-
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lozofické mládí, in Česká zkušenost (1994, inedit. 
1985); J. Brabec: H. G. Schauer aT. G. M., M. Pauza: 
H. G. Schauer a T. G. M., oboje sb. Hubert Gordon 
Schauer - osobnost, dílo, doba (1994); L. Nový: Fis
cherův svár s M., sb. Hledání řádu skutečnosti 
(1994); M. Petrusek: T. G. M. sociologie mezi vědou 
a uměním, S-obzor 1994, č. 1; F. Kautman: Problém 
sebevraždy u F. M. Dostojevského a T. G. M., Laby
rint 1994, č. 8; M. Krulichová in T. G. M.: Nechte mne 
zapomenouti na sny mé. Korespondence T. G. M. se 
Zdenkou Šemberovou (1996); M. Bednář in České 
myšlení (1996); B. Janát: M. a Nietzsche, Filoz. časo
pis 1996, s. 179; F. Kautman: M. a Šalda, Čas 1997, č. 
20; O. M. Malevič: O dopisech T. G. M. K. Čapkovi, 
tamtéž, č. 21.

v/

Mastičkář

První polovina 14. století

Česká a česko-latinská dramatická scéna z okruhu 
velikonočních her, jedna z nejstarších a nejvýznač
nějších památek českého středověkého dramatu.

Památka se zachovala ve dvou variantách 
(starší, tzv. M. muzejní - 431 veršů, mladší, tzv. 
M. drkolenský -196 veršů); obě jsou neukonče
né (kratší verze je fragmentární i na začátku) 
a naznačují, že šlo patrně o tradovaný výstup 
začleňovaný do velikonočních her a předvádě
ný s různými významovými odstíny, jež byly 
určovány jak rozdílností představitelů (žáci 
a drobní klerikové, u nichž se mohly spíš uplat
nit intelektuálně náročnější rysy M., potulní 
profesionální žakéři, preferující prvky drastic
kého humoru), tak rozmanitostí publika.

Hra je dokladem divadelního rozvíjení litur
gického dramatického obřadu tří Marií (Hry 
tří Marií), nakupujících masti cestou ke Kristo
vu hrobu, exponováním světských postav: 
dryáčnického prodavače mastí, jeho ženy 
a dvou sluhů. Neliturgické profánní motivy hry 
(mastičkářovo najímání sluhy Rubína a hádky 
s ním, Rubínovo groteskní vychvalování a na
bízení mastí, kříšení mladého žida Izáka paro
dující vzkříšení Kristovo, mastičkářův spor se 
ženou, hádka mezi dvěma sluhy o urozenost) 
mají podle různých interpretací zdroj buď ve 
spojení liturgických výstupů se samostatnou 
světskou fraškou, nebo v uplatnění rituálního 
velikonočního smíchu, čerpajícího i z před- 
křesťanských magických obyčejů spjatých se 

slavnostmi jarní obnovy života a plodnosti. 
V M. se sakrální i světsky humorné, skatologic- 
ké a obscénní prvky seskupily do divadelně 
působivé celistvosti, uplatňující v několika ver
šových různotvarech (bezrozměrném větně 
orientovaném verši, osmi- a desetislabičném 
verši) na jedné straně provokativní vulgarismy, 
na druhé straně rafinované narážky na starší 
česká literární díla (Alexandreis aj.). V sklad
bě se bohatě uplatnilo míšení a prostupování 
posvátnosti s přízemní profánností, příznačné 
pro středověký vztah k světu. V obou verzích 
se střídají mluvené a zpívané dialogy: v M. mu
zejním mluví Marie a mastičkář česky, ale zpí
vají latinsky, mastičkářovi pomocníci Rubín 
a Pustrpalk zpívají makaronskou česko-latin- 
skou píseň a epizodicky - stejně jako v M. dr- 
kolenském, jinak výlučně českém - je s paro- 
dickým záměrem užito němčiny. Podobné 
(někdy i textově příbuzné) výstupy v středově
kých německých velikonočních hrách dosvěd
čují, že šlo o jev společný středoevropskému 
divadelnímu vývoji; český M. představuje v té
to souvislosti svou parodií na vzkříšení nejroz
vinutější známou podobu mastičkářského vý
stupu.

EDICE: in Starobylá skládanie 5 (1823, ed. V. Han
ka); in Výbor z literatury české 1 (1845); LF 1880, 
s. 90 (ed. J. Gebauer); ČČM 1889, s. 122 (ed. A. Pate
ra); in Staročeské skladby dramatické původu litur
gického (1908, ed. J. Máchal); M. (1920, ed. F. Kr
čma); in Nejstarší české hry divadelní (1941, ed. 
F. Oberpfalcer); in Staročeské drama (1950, ed. 
J. Hrabák); in V. Černý: Staročeský M. (1955, ed. 
F. Svejkovský); in Denkmaler der alttschechischen 
Literatur (Berlín 1955, ed. H. Kunstmann); in Výbor 
z české literatury od počátků po dobu Husovu 
(1957); in J. F. Veltrusky: A Sacred Farce from Me
dieval Bohemia (Ann Arbor 1985, s angl. překl.). I

LITERATURA: V. Černý: Staročeský M. (1955); 
J. F. Veltrusky: A Sacred Farce from Medieval Bohe
mia (Ann Arbor 1985). I J. M. Schottky: Beitrage 
zur Geschichte der friihesten Prager Schauspiele, 
Monatsschrift der GMB 1828, s. 393; V. B. Nebeský: 
M., ČČM 1847, s. 325; 1. J. Hanuš in Die lateinisch- 
bóhmischen Osterspieje des 14.-15. Jahrhunderts 
(1863); J. Gebauer: A. Šemberas Einwendungen ge- 
gen den altbóhmischen Quacksalber (M.), Archiv 
fůr slawische Philologie (Berlín) 1880, s. 549 + Sta
ročeský M. a páně A. Semberovy námitky proti jeho 
přesnosti, LF 1880, s. 90 + Rozhodnutí pana A. V. 
Sembery o staročeském M., tamtéž, s. 259, vše

Stati literárnědějepisné 1 (1941); A. Patera: 
Drkolenské^ zbytky staročeských her dramatických 
14. století, ČČM 1889, s. 122; J. Truhlář: O staročes-
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kých dramatech velikonočních, ČČM 1891, s. 3,165; 
Z. Nejedlý in Dějiny předhusitského zpěvu v Če
chách (1904) -» Dějiny husitského zpěvu 1 (1954); 
J. Máchal: Drkolenský zbytek staročeských her dra
matických, LF 1906, s. 24 + in Staročeské skladby 
dramatické původu liturgického (1908); A. Polák: 
Die altbóhmische Quacksalberbruchstúcke, Jahres- 
bericht der Oberrealschule in Neutitschein (Nový 
Jičín) 1910/11; J. Máchal in Dějiny českého dramata 
(1917); R. Stumpfl in Kultspiele der Germanen ais 
Ursprung des mittelalterlichen Dramas (Berlín 
1936); E Pujman in Zhudebněná mateřština (1939); 
J. Janko: Pustrpalk, NŘ 1947, s. 78; P. Trošt: K staro
českému M., SVŠP Olomouc, Jazyk a literatura 3, 
1956, s. 103 -» Studie o jazycích a literatuře (1995); 
W. Schmidt: Der alttschechische M. und sein Ver- 
háltnis zu den deutschen Osterspielen, Zeitschrift 
fúr Slawistik (Berlín) 1957, s. 223; R. Jakobson: Me
dieval Mock Mystery.The Old Czech Unguentarius, 
sb. Studia philologica et litteraria in honorem
L. Spitzer (Bern 1958) —> Selected Writings 5, s. 2 
(Berlín - New York - Amsterdam 1985), čes. Diva
delní revue 1991, č. 3 a in R. J.: Poetická funkce 
(1995); W. Schmidt: Die Sprache des alttschechi- 
schen M., Zeitschrift fůr Slawistik (Berlín) 1959, 
s. 199; V. Černý: Od bonifantů k mastičkářům, Sbor
ník historický 9,1962, s. 95; E Svejkovský: Dvě verze
M. - dva typy středověké frašky, ČLit 1963, s. 473; 
V. Černý in Středověká dráma (Bratislava 1964); 
E Svejkovský in Z dějin českého dramatu (1966) + 
in sb. Dějiny českého divadla 1 (1968); W. Scham- 
schula: The Plače of the Old Czech Mastičkář - 
Fragments within the Central European Easter 
Plays, sb. American Contributions to the Eighth In
ternational Congress of Slavists, Zagreb and Ljub- 
Ijana, September 3-9,1978, sv. 2: Literatuře (Colum- 
bus-Ohio 1978); J. Kolár: ref. J. F. Veltrusky: 
A Sacred Farce from Medieval Bohemia, sb. Husit
ský Tábor 9,1986-87, s. 393 + Český M. v dějinách 
vědy o kultuře, Divadelní revue 1991, č. 3; V. Just: 
Oráč, M. a Smrt - to celé z Čech, Divadelní revue 
1996, č. 4; J. F. Veltrusky: The Old Czech Apothecary 
as Clown and Symbol, sb. Festive Drama (Cambrid
ge 1996).

jh

Jan L. Mašek

* 28.2.1828 Pohořovice (Křtětice) u Vodňan
† 9.1.1886 Smíchov (Praha-S.)

Spisovatel pro mládež, autor učebnic a pedagogic
kých spisů.

Pokřtěn Jan Ladislav, podepisoval se též jen 
Jan Mašek. - Základní školu navštěvoval 

v sousedních Skočících a ve Střížově u Čes. Bu
dějovic, piaristickou hlavní školu (poté, co osi
řel) od 1842 v Čes. Budějovicích a 1846 učitel
skou přípravku v Písku, pak krátce působil 
jako učitelský pomocník ve Vlachově Březí 
u Prachatic. Od 1847 studoval v Praze: nejdřív 
na varhanické škole (muzikant od mládí), od 
1848 na učitelském ústavu Budeč, po jehož ab
solvování se ještě vzdělával na polytechnice 
v přírodopise a chemii. Učil od 1853 v Kostelci 
n. Orlicí, od 1860 v Čáslavi, od 1867 na Smí
chově, naposledy jako ředitel průmyslové ško
ly. Byl mimořádně činný v učitelských organi
zacích a jako redaktor knižnic a časopisů pro 
mládež; 1870 spoluzaložil Matici Komenského, 
po účasti na sjezdu slovanského učitelstva 
v Záhřebu 1871 vydával k pěstění slovanské 
vzájemnosti časopis Slovanský pedagog, 1884 
byl zvolen místopředsedou Ústřední matice 
školské, byl i předsedou Ústředního spolku 
učitelského a při Jednotě pedagogické založil 
odbor pro slovanské jazyky (nazývaný Maško
va škola slovanských jazyků). Zabýval se pro
blematikou průmyslového a pokračovacího 
školství (1882 studijní cesta do Německa, Bel
gie a Holandska) a záloženství. - Pohřben byl 
na Vyšehradském hřbitově.

M. všestranná literární činnost byla pouze 
jedním z projevů jeho neúnavné aktivity peda
goga a reformátora národního školství i hos
podářského života, jeho beletrie pro mládež 
(verše, povídky, pohádky, črty, portréty osob
ností, drobné překlady z polštiny, ruštiny a sr- 
bocharvátštiny) pouze jednou složkou této 
činnosti, vedle prací naučných, učebnic a příru
ček pro dospělé i mládež. Svou beletrií M. jed
noznačně sledoval výchovné cíle; s tímto užit
kovým pojetím literatury korespondovala jak 
častá adaptace cizích námětů (německého, 
charvátského a srbského původu), tak silná 
vnější motivace jeho beletrie, vznikající na
mnoze z potřeby zaplňovat časopisy a knižni
ce, které redigoval (všecky své beletristické 
útlé knížky vydal v jediném ročníku Obrázko
vé knihovny pro mládež i dospělé a v zahajo
vacím ročníku Laciné bibliotéky pro mládež). 
V pohádkách situovaných do Čech s oblibou 
zpracovával krakonošovské látky, a to s pří
značným důrazem na poslušnost vůči Krako
nošově autoritě. Příběhem pohádky Anděl na 
zemi si posteskl nad tím, že dospělí, tj. sociálně 
diferencovaná česká společnost, nejsou s to 
dosáhnout potřebné svornosti národa, nápra-
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vu si však sliboval od včasné výchovy mládeže. 
V povídkách, charakteristických častou citací 
přísloví, průpovědí a životních naučení, ilus
troval M. prospěšnost křesťanských mravních 
zásad.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: J. L. Pohorovský, Poho- 
rovský; J. L. M. I PŘÍSPĚVKY in: Budečská zahra
da (1871-85);Čes.škola;Čes.noviny (1881 ^Hospo
dářské noviny; alm. Kytice (1881); Nár. listy; Nár. 
škola; Nederlandsche Dichten Kunsthalle (Amste
rodam 1884); Paedagogium; Posel z Budče; Slovan
ský pedagog; Svoboda (1871); Štěpnice. I KNIŽNĚ. 
Beletrie pro mládež: Pohádky z Krkonoš (1875); 
O Verunce (pohádka, 1875, pod šifrou J. L. M., pod
le H. Wachenhusena; spolu s P S. Podlipské Kouzla 
na horách); Tri pohádky z Krkonoš (1875, spolu 
s pověstí Ilja Muromec); Anděl na zemi (pohádka, 
1875, spolu s pohádkou F. Andrla Tri stužky); Šťast
ní umělci, Splácej zlé dobrým (PP 1875); Žebrák 
(pohádka, b. d., 1881, podle M. Stojanovice); Bratří 
a poklad, Moudrá hlava (pohádky, b. d., 1881, podle 
M. Stojanovice); Kmotr (P b. d., 1881); Kobiliě 
a Vous na loket, muž na píď (pohádka, b. d., 1881); 
Krásná Vasilija, Turci a pasáček (pohádky, b. d., 
1881); Otec a děti, Soudilové (PP b. d., 1881);Bělin- 
ka a Růženka, Kdo chce chleba, pracuj, co třeba! 
(pohádky, b. d., 1881 );Timoleon, Všem nelze se za
chovat! (PP b. d., 1881). - Ostatní práce: O zvířatech 
hospodářských (1869); Záložny, jich zřízení, správa 
a účetnictví (1870, s J. Kačírkem); Evropské Rusko 
(1871); Obrázky z dějin slovanských 1 (pro ml., 
1875); Obrazy z přírody 1-3 (pro ml., 1. 1875, 
2. 1876, 3. 1878); O vývoji průmyslového školství... 
(1882); dále učebnice, cvičebnice a čítanky pro 
obecné a hlavní školy (pro obory česká a německá 
mluvnice, pravopis, kreslení, psaní, zeměpis, dějepis, 
přírodopis). I REDIGOVAL časopisy: Budečská 
zahrada (1871-79), Slovanský pedagog (též verze 
v azbuce Slavjanskij pedagog) (1872-74), Paedago
gium (1883-86, s J. Lepařem); knižnice: Laciná bib
liotéka pro mládež (1875-78), Knihovna průmysl- 
nická (1876-79), Obrázková knihovna pro mládež 
i dospělé (1881), Knihovna Komenského (1882-84, 
s P. Durdíkem); naučný slovník'. Encyklopedie peda
gogická (1. 1886, s jinými; sešitové vyd. od 1883). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Zpěvy pro opatrovny 
a školy mateřské (1886, s B. Ledvinkovou). I

LITERATURA: L. Strahl: J. L. M., Budečská za
hrada 1885, s. 6,26,43; an.: J. L. M., Zlatá Praha 1885, 
s. 14; • nekrology: an., Lit. listy 7, 1885/86, s. 47; 
an., Světozor 1886, s. 126; V Prokop, Jarý věk 1886, 
s. 86 •.

jo

Jiří Mašek
* 26.3.1905 Ohrazenice u Turnova
† 8.4.1959 Praha

Básník, satirik v próze i poezii.

Otec byl řídícím učitelem. Obecnou školu M. 
navštěvoval od 1911 v rodišti, 1912-14 v Bílé 
u Čes. Dubu, 1915-16 v Osečné u Kunratic 
(něm. škola). Od 1916 studoval na gymnáziu 
v Ml. Boleslavi, tercii absolvoval v arcibiskup
ském semináři tamtéž (mat. 1924). V zimním 
semestru 1924/25 studoval na Filoz. fakultě 
UK v Praze hispanistiku a filozofii, 1925-29 
absolvoval právnickou fakultu (JUDr. 1935); 
tehdy začal příležitostně referovat hlavně 
o španělské literatuře, přičemž ze španělštiny 
také překládal. Na justiční správě krajského 
soudu civilního v Praze působil 1931-35 jako 
soudcovský čekatel, v soukromých advokát
ních kancelářích pracoval 1935-43 jako advo
kátní koncipient (mj. u dr. K. Reslera), pak ja
ko advokát. 1945-51 vykonával soukromou 
advokátní praxi, 1951-52 zastával funkci ve
doucího advokátní poradny, posléze pracoval 
jako její řadový zaměstnanec.

Z pocitu ztráty mládí a iluzí, navozujícího tí
seň a pesimismus, vyrůstá M. prvotina Žaltář. 
v níž je zklamání osobní i ze světa provázeno 
ironickým pohledem na život a sebeironií a vi
ze možné příští válečné zkázy na okamžik za
stiňována zjevením krásy. Formálně jsou pro 
M. verše charakteristické jazykové a sémantic
ké hříčky vycházející z poetismu a pokusy 
o zvukomalbu a rýmy až dominující lexiku. 
Prožitek rozpolcenosti, světobolu a metafyzic
ké nostalgie je v další sbírce Žal věrný ještě vý
razněji a zjevněji vztahován k osobě a dílu 
K. H. Máchy (převozem jeho ostatků byl vznik 
sbírky motivován), což se projevilo v námě
tech a básnických sceneriích, veršových para
frázích i narážkách. Satirická tvorba, jíž se M. 
věnoval již od studentských let, zahrnuje v so
bě epigramy, veršované parodie českých literá
tů i parodie jejich stylů, jako např. současných 
českých prozaiků v kriminalistickém příběhu 
Vánoční povídka. Z cenzurních důvodů nebyla 
provedena M. hra Ahasver v Praze, kterou při
jal E. F. Burian pro své divadlo D 38.

ŠIFRY: J. M., M. K., Mk. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Bás
níkův rok (1936); Cesta (1924-28); Čin (1931-32);
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Dikobraz; sb. Dni žalu (1937); Dobrý den (1928-29); 
Hlas osvobozených (1945); Host (1927-29); sb. 
K poctě zbraň praporu! (1945); Kmen (1928-29); 
Kritický měsíčník (1940-48); Kultura doby 
(1937-39, zde ukázka z D Ahasver v Praze); Lid. no
viny (1928-40); Lit. rozhledy (1928-33); sb. Mahe- 
novi (1933); Nár. osvobození (1927); sb. Nový realis
mus (1940); Panoráma (1928, 1934); Pestrý týden; 
Práce; Pramen (1924-25); Právo lidu (1925-38, 
1946); Prospekt; Ranní noviny (1935-38); Rozhledy 
(1932-34); Rozpravy Aventina (1927-32); Rudé 
právo (1945); sb. Strom (1924); Studentský časopis 
(1922-24);Trn;sb. U vrbiček (1934); sb. Verše na zeď 
(b. d., 1937). I KNIŽNĚ. Beletrie: Žaltář (BB 1929); 
Vánoční povídka (1933); Kalendář čtenáře na rok 
1935 (s F. Bidlem); Žal věrný (BB 1940).- Dramati
zace: A. Jirásek: Skály (1957). I SCÉNICKY. Úpra
va: L. Holberg: Bez bázně a hany (1945). I REDI
GOVAL knižnici: Zeměžluč (1941-47). I

LITERATURA: • ref. Žaltář: V. Černý, Host 8, 
1928/29, s. 217; B. V. (Václavek), Index 1929, č. 7; -jef- 
(J. Fučík), Tvorba 1929, 2. sv., s. 143; -a. (J. Hora), 
LitN 1929, č. 11; Kp. (J. Knap), Venkov 25. 6. 1929; 
AMP (A. M. Píša), PL 14. 7. 1929; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 30,1929/30, s. 15; J. B. Č. (Čapek), RA 
5,1929/30, s. 192; L. Š. (Štoll), Signál 2,1929/30, č. 4; 
K. J. (Juda), Střední škola 10,1929/30, s. 76 •; m. n. 
(M. Novotný): ref. Vánoční povídka, LidN 29. 1. 
1933; • ref. Kalendář čtenáře...: s. (J. Seifert), Ranní 
noviny 5.1.1935; pfr (P. Fraenkl), NO 11.1.1935 •; 
• ref. Žal věrný: AMP (A. M. Píša), Nár. práce 24. 
11. 1940; B. Fučík, Akord 8, 1940/41, s. 226; P. (J. J. 
Paulík), LitN 1941, s. 93; rč. (V. Renč), Řád 1941, 
s. 158 •; fs (F. Soldan): nekrolog, Plamen 1959, s. 269.

mn

Karel Mašek

* 29.12.1867 Praha
† 12.10.1922 Praha

Básník z okruhu následovníků J. Vrchlického, proza
ik a překladatel zejména z italštiny, autor satir a pa
rodií, dramat, loutkových her a operních libret.

Publikoval zejména pod pseudonymem Fa 
Presto. - Po maturitě na malostranském gym
náziu (1886) vystudoval práva na pražské uni
verzitě. Od 1892 působil jako soudní vyšetřo
vatel, od 1896 byl nejprve konceptním 
úředníkem, později radou na pražském magis
trátu, kde od 1900 redigoval Věstník obecní 
král. hl. města Prahy. Do literatury vstoupil 
1890 ještě jako student příspěvky v časopise 

Švanda dudák a stal se (pod četnými pseudo
nymy) jeho kmenovým autorem. Trvale spolu
pracoval i se Zlatou Prahou, byl spoluzaklada
telem Volných směrů. Mnoho sil věnoval 
českému loutkářství. Od 1911 autorsky spolu
pracoval s Teátrem u matky Boži, soukromým 
divadélkem rodiny Fričovy (majitelé továrny 
na měřící přístroje), kde měla premiéru větši
na jeho her pro marionety, 1913 se stal drama
turgem divadla Umělecké výchovy, byl rovněž 
zvolen místopředsedou a čestným členem 
Umělecké loutkové scény. Hojně cestoval, 
1899 získal stipendium Svatoboru na cestu do 
Itálie, italskou literaturu a divadelní hry pak 
také hojně překládal. Pracoval v Matici české 
(od 1884), v Umělecké besedě (od 1892), ve 
výboru spisovatelského spolku Máj (od 1896).

Do literatury vstoupil M. jako satirik. Původ
ně časopisecky otištěné literární parodie shrnul 
do své prvotiny Utíkej, Káěol, n níž motivy zná
mé lidové písně rozvedl ve stylu soudobých 
českých básníků. V následující satirické i sebe- 
ironické sbírce Kyselé hrozny M. vyjádřil život
ní pocit osamělce trpícího nenaplněnou touhou 
po plnosti citového života a zároveň se s po
směchem distancujícího od pokrytectví a de
formovaných hodnot českého společenského 
života. Proti nim postavil naivní, ale nepředstí
ranou poezii předměstského cirku a sám se 
identifikoval s postavami klaunů. V melancho
lických a sentimentálních verších knihy Popěv
ky tulácké se lyrický subjekt zase ztotožnil se 
společenskou nezakotveností vojáků a tuláků 
a v milostných verších vytvořil obraz zklamané, 
nenaplněné lásky. Pocity zmarnění a smutku 
vyslovil M. i v autobiografické sbírce Pierotova 
loutna, prohlubující básníkovu krizi o trýznivé 
vědomí ztráty Boha a spějící k jeho rezignaci 
v „karnevalu života“. M. básně nevynikají ob
razností, popisně rozvádějí základní téma; ryt
micky pravidelné verše jsou seskupovány do 
pevných, tradičních strofických forem; autorův 
neproměnný styl se pohybuje mezi písňovou 
prostotou na jedné a patosem na druhé straně. 
Způsobem veršové výstavby se M. hlásí k ru- 
chovsko-lumírovské generaci. Satirický odstup 
od současnosti a ztotožnění se s výjimečnými, 
často společensky okrajovými a zmarněnými 
existencemi se staly již od M. prozaického de
butu Domky z karet také základním tématem 
většiny jeho próz. Pohádky špatně koněící\sovl 
zčásti ironickými kontrafakturami a dopraco
váními tradičních pohádkových syžetů: v roz-
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póru s pravidly žánru se konflikty odehrávají 
v nitru postav trpících neschopností vzájemné
ho porozumění, marnou touhou po citové 
spontaneitě a autentičnosti. Tragédie citového 
života zklamaných žen líčí Královny bez krá
lovství Alegorické tendence převládly v knize 
Mír, sbírce textů s žánrovým označením legen
dy, pokoušející se postihnout základy lidské 
psychiky, jak se projevují zejména ve vztahu 
k víře a umění. Téma společenského románu 
Břehy věčného jara tvoří vnitřní konflikt hlav
ního hrdiny, nacházejícího životní jistotu v jed
noduchosti, prostotě a povinnosti a odříkající
ho se atraktivního, ale duševně prázdného 
světa společenské smetánky i nemanželského 
poměru k emancipované „femme fatale“. Po
smrtně vydané Tajemství mlsné kočky je ostrou 
satirou na popřevratový český společenský ži
vot, utápějící se v proklamacích, ostentativních 
gestech, ale neschopný skutečného činu. V M. 
prózách dominuje vnější vyprávěcí perspekti
va, zdůrazněna je role vypravěče glosujícího 
obsáhle děj i postavy jazykem, jenž vychází 
z dobové salonní varianty spisovné češtiny 
a neodlišuje se od jazyka postav. M. se brání ná
hlým dějovým zvratům a dává přednost plynu
losti vypravování. Soustředěním na detail na 
jedné a na psychologii postavy na druhé straně 
navazují M. prózy na tradici žánrového obráz
ku ze společnosti a na psychologizující prózy 
konce 19. století. Naproti tomu pozornost, kte
rou M. věnoval divadlu marionet, souvisí s do
bovým kultem loutky, datujícím se od nástupu 
symbolismu (snový lyrický proverb Loutky}, 
a současně i s tehdejším rozšířením malých ro
dinných divadel. Ač M. hry byly prostým dějem 
i tradiční postavou Kašpárka adresovány dět
skému divákovi, vtipem, ironií i užitím intelek
tuálních postupů, jako je parodie a karikatura, 
oslovovaly převážně dospělé publikum tehdej
ších seancí. Kromě operních libret (Kunálovy 
oči pro O. Ostrčila ad.) a příležitostných prací 
pro divadlo (Poutník, alegorizující očistnou sílu 
umění) psal M. i hry ve stylu vypointovaných 
komorních veseloher (Bílý lístek}. Myšlenkově 
nejzávažnější je M. drama Král, domýšlející tra
gické důsledky sociální revoluce: proti ušlechti
losti ducha, představované králem, stojí hru
bost a primitivnost zástupu bojujícího pouze za 
hmotný zisk a živeného nenávistí ke všemu 
ušlechtilejšímu. Hra vrcholí pesimistickým ob
razem světa rozvrácených hodnot jako důsled
ku vítězného převratu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. M. Zloch, Budulín 
Krasocitný, Douška sazečova, Fa Presto, Fa presto, 
Farfarello, Fix-Nix, Fr. Čtrnáctý, Horymír, Kofétua 
II., Silorád Vokurka; E P, Kaz., K. M., Prst. I PŘÍ
SPĚVKY in: Čas (1910); Čas.^ Beletristická pííl. 
k politickému týdeníku (1896); Čes. divadlo (1918); 
Čes. loutkář (1912); Čes. svět (1922); Humorist, listy; 
Květy (1907-08); Lípa; Loutkář (1917-20); sb. Majá
les (1899); Malý čtenář (1894-98); sb. Merendní 
vzpomínky (1898); sb. Morava svým Maticím (Brno 
1897); Nár. listy (hlavně 1917, divad. ref.); Niva 
(Brno 1892-93); sb. Nůše pohádek 3 (1920); sb. Od 
kolébky Riegrovy (1908); Petrklíče (1898); Pramen 
(1920-21); Právo lidu (1910); Přehled (1910): Příle
žitostný list k šibřínkám Sokola malostranského 
(1892,1902); sb. Pštrosí krok (b. d.); Radikální listy 
(1898-1900, divad. ref.); Slovo; Sokolská čítanka 
(1901); Světozor (1908, 1920); Švanda dudák 
(1890-1902); Telefon (1911); Topičův sborník 
(1916-20); Venkov (1918); Vesna (1893); Věstník 
obecní hl. města Prahy (1919); Vilímkův Humoris
tický kalendář (od 1895); Volné směry (1897-98); sb. 
Z malých začátků (1918); Zlatá Praha (1894-1916, 
divad. ref.; 1896 Nezdařený román); Zvon (1908, 
1913-22). I KNIŽNĚ. Beletrie: Utíkej, Káčo! (BB 
1894); Kyselé hrozny (BB 1895); Domky z karet (PP
1896) ; Hrůza (D 1897); Pohádky špatně končící (PP
1897) ; Studenti (D 1897, i prem.); Královny bez krá
lovství (PP 1898); Konec mládí (D 1899); Popěvky 
tulácké (BB 1900); Bílý lístek (D 1902); Nestřežené 
chvilky (PP 1903); Pierotova loutna (BB 1904); Dce
ruška hostinského (D 1904, i prem., též libreto 
k opeře J. E. Zelinky, prem. 1925); Betlém (D pro 
ml., 1905, i prem.); Indická princezna (libreto k ope
retě K. Bendla, 1906); Sen lesa (úprava textu a verše 
k hudební básni Ladislava Prokopa, tj. L. P. Pro
cházky, 1907); Kunálovy oči (libreto k opeře 
O. Ostrčila dle J. Zeyera, 1908); Poutník (D 1909, 
i prem.); Král (D 1909, i prem.); Mlýn na samotě (PP
1909) ; Loutky (D 1910); Otázka (úprava textu a ver
še k opeře Ladislava Prokopa, tj. L. P. Procházky,
1910) ; Malíř Rainer (libreto k opeře F. Picky dle J. J. 
Kolára, 1911, i prem.); Kašpárek hvězdářem (D b. 
d., 1912); Ženy, které potkáváme (D 1913, i prem.); 
Mír (PP 1916); Břehy věčného jara (R 1917); Pestrý 
záhon lásky, hněvu a smíchu (PP 1917); Krasocitný 
Budulín (D 1918); Pohádkový zákon (D b. d., 1919); 
Kašpárkova maminka (D 1919, i prem.); Pyrokles, 
král tyrský (D 1919, dle W. Shakespeara); Malby do 
kronik (PP 1920); Jsme svobodni! (výklad sletové 
scény, 1920); Prsteny (D 1921, prem. 1911); Tri léta 
s Mánesem (vzpomínky, b. d., 1922);- posmrtně: Ta
jemství mlsné kočky (P 1925). - Překlady: H. Suder- 
mann: Starost (1902); H. Ch. Andersen: Pohádky 
a povídky 1-5 (1902-15); B. Dowsky: Zlaté časy 
(1906); E. T. A. Hoffmann: Slečna ze Scudery (1909); 
F. Pocci: Soví hrad (1912) + Šípková Růženka (1917, 
in Výbor loutkových her); R. Bracco: Pravá láska 
(b. d., 1913); E. Hardt: Blázen Tantris (1914); M. M. 
Bandello: Milostné novely (1921). I SCÉNICKY.
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Hry^ Jitro (1898); Kámen mudrců (asi 1911); Faust 
na Šibřinkách (1914, pseud. Budulín Krasocitný); 
České Sibyly (1918). - Překlady: P. Apel: Cesta do 
pekel (1912); E Molnár: Liliom (1914); R. Bracco: 
Konec milování (1914); E Pastouchi: Gianettiny slzy 
(1914); G. B. Fernald: Co máme rádi (1915); V. Alfi- 
eri: Merope (1921). I KORESPONDENCE: Kore
spondence Leoše Janáčka s libretisty Výletů Brouč
kových (A. Rektorysovi z 1908 a L. Janáčkovi 
z 1908; 1950, ed. A. Řektorys). I REDIGOVAL ča
sopisy: Volné směry (1896-99, beletr. část), Věstník 
obecní král. hl. města Prahy (1900-10,1910 s K. Hel- 
lerem); sborníky: Majáles (1899, s E. Čenkovem), 
Od kolébky Riegrovy (1908, s J. V. Šimákem a L. Su
chým); kalendář: Vilímkův Humoristický kalendář 
(1895,1898-1900).!

LITERATURA: • ref. Utíkej, Káčo!: F. V. V. (Vy
koukal), Světozor 28,1893/94, s. 216; E. z Čeňkova, 
Lit. listy 1894, s. 204; J. Karásek, Rozhledy 1894, 
s. 526; P. Vychodil, Hlídka lit. 1894, s. 187 •; • ref. Ky
selé hrozny: -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 29, 
1894/95, s. 612; J. Karásek, Lit. listy 1895, s. 377; 
K. Dostál, Hlídka lit. 1895, s. 324 •; • ref. Pohádky 
špatně končící: A. Procházka, MR 1897/98, sv. 7, 
s. 158; F. V. V. (Vykoukal), Světozor 32, 1897/98, 
s. 236; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 15,1897/98, 
s. 562; F. X. Šalda, Lit. listy 1898, s. 197 -» KP 4 (1951) 
•; • ref. Konec mládí: Jiří K. (Karásek), Rozhledy 8, 
1898/99, s. 915; -al., Lit. listy 1899, s. 321; F. Zákrejs, 
Osvěta 1899, s. 940; jv. (J. Vodák), Obzor lit. a umě
lecký 1899, s. 167 •; O. Šimek: ref. Královny bez krá
lovství, VftAisly TS99, s. p.Nočák): ref. Stu
denti, Obzor lit. a umělecký 1899, s. 133; • ref. Bílý 
lístek: F. X. Zdařil, Srdce 1,1901/02, s. 285; K., LidN 
14.11.1902; -rach-, Moderní život 1902, s. 45 •; • ref. 
Dceruška hostinského: ech (V. Štech), Máj 2, 
1903/04, s. 557; J. Lý (Ladecký), Zvon 4, 1903/04, 
s. 490; -s-, Lumír 32,1903/04, s. 285; Nemo (K. B. Má
dl), Zlatá Praha 21, 1903/04, s. 371; an. (J. Vodák), 
Čas 18. 5.1904 •; • ref. Pierotova loutna: K. Z. Klí
ma, Rozhledy 14, 1903/04, s. 1158; L. (J. Ladecký), 
Zvon 4, 1903/04, s. 530; V. O., Přehled 2, 1903/04, 
s. 747 •; • ref. Betlém: r. (F. V. Krejčí), PL 8.12.1905; 
an. (J. Vodák), Čas 9.12.1905; O.Ťheer, Pražská lid. 
revue 1905, s. 298; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 
23, 1905/06, s. 130; KMČ (K. M. Čapek), Zvon 6, 
1905/06, s. 221 •; • ref. Král: O. Theer, Čes. revue 2, 
1908/09, s. 507; F. X. Šalda, Novina 2,1908/09, s. 280 
-» KP 7 (1953); O. Fischer, Přehled 7,1908/09, s. 518; 
KMČ (K. M. Čapek), Zvon 9,1908/09, s. 443; J. Ka
rásek, MR 1908/09, sv.21, s. 412; jm (J. Mahen), LidN 
6.4.1909 •; • ref. Mlýn na samotě: ALAP (A. Pro
cházka), MR 1908/09, sv. 21, s. 472; B. B.-ová (Bene
šová), Novina 2, 1908/09, s. 410; R. (V. Červinka), 
Zlatá Praha 26,1908/09, s. 503;Tristan (S. V. Friedl), 
Zvon 9,1908/09, s. 621 •; • ref. Ženy, které potkává
me: J. Kodíček, Přehled 11, 1912/13, s. 361; O. Fi
scher, Čes. revue 6,1912/13, s. 384; A. P. (Procházka), 
MR 1912/13, sv. 19, s. 278; an. (J. Vodák), Čas 11. 2. 
1913; K. (F. V. Krejčí), PL 11.2.1913; H. Jelínek, Sa

mostatnost 11.2. 1913 •; • ref. Pestrý záhon lásky, 
hněvu a smíchu: F. Sekanina, Zvon 17, 1916/17, 
s. 602; Delta (E. Konrád), Kmen 1,1917/18, č. 23 •; • 
ref. Mír: F. V. Vykoukal, Osvěta 1917, s. 250; K. Sezi- 
ma, Lumír 1917, s. 320; K. (F. V. Krejčí), PL 18. 2. 
1917; Beneš Musil (E. Konrád), Kmen 1,1917/18, č. 7 
•; -o-: K. M. padesátníkem, Topičův sborník 5, 
1917/18, s. 235;« ref. Břehy věčného jara: J. F. (Folp- 
recht), Zvon 18, 1917/18, s. 546; K. Sezima, Lumír 
1918, s. 363 •; K. Fišer: Loutkové hry K. M., Loutkář 
4, 1919/20, s. 101; • ref. Malby do kronik: -btk- 
(V. Brtník), Zvon 20, 1919/20, s. 350; J. Folprecht, 
Ces. revue 13,1919/20, s. 392; J. Krecar, MR 1919/20, 
sv. 35, s. 446; J. Vrba, Pramen 1920, s. 180 •; • nekro- 
logy: K. Č. (Čapek), LidN 14. 9. 1922 -> O umění 
a kultuře 2 (1985); -jvs- (J. V. Sedlák),Tribuna 15. 9. 
1922; Sk. (F. Skácelík), Lumír 1922, s. 448; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 23, 1922/23, s. 27; -i (A. Wenig), 
Topičův sborník 10, 1922/23, s. 42; Loutkář 7 (9), 
1922/23, č. 4 (K. Engelmůller, M. Gebauerová, 
J. Gotthard, V. Havelková, L. Odstrčilová, V. Skála,
J. Šváb-Malostranský, J. Veselý, V. Zákrejs) •; A. P. 
(Procházka): ref.Tri léta s „Mánesem“, MR 1922/23, 
sv. 38, s. 45; vz. (V Zelinka): ref.Tajemství mlsné koč
ky, Zvon 28,1927/28, s. 699; V. Hánek: Básník své do
by, Venkov 4.4.1941; J. Kvapil in O čem vím 2 (1947, 
3. vyď, s. 29); V. Skála: Vzpomínáme K. M. - Fa Pres
to, Českosl. loutkář 1957, s. 280; H. Lamková in
K. M.: Pohádkový zákon (1959); rM (V. Muller): Dě
dičný omyl, LD 24.12.1966 + (VM) Přezíraný diva
delník, LD 12.9.1972.

dt

Václav Jan Mašek

* 2.6.1795 Vodokrty u Přeštic
† 10.7.1847 Vodokrty

Písmák-kronikář, autor historických povídek a vese
lohry.

Vychodil farní školu v Dolejší Lukavici (Dolní 
L.) u Přeštic a dál se samostatně vzdělával čet
bou, údajně se učil také latinsky. Žil jako sed
lák ve Vodokrtech, od 1827 byl rychtářem ob
ce. Od mládí si zapisoval rodinné, místní 
i významnější světové události (rkp. kroniky 
Pamětní knížka, Pamětní události) a vedl pra
videlné hospodářské záznamy (rkp. Rejstřík 
na hlavní obsah celoročně pořádnosti aj.), 
sbíral místní pověsti a písně, opisoval modli
tební knížky a doplňoval je vlastními ilustrace
mi, kreslil mapy apod. Ze svých knižních sbí
rek (asi 300 sv.) založil ve Vodokrtech obecní 
knihovnu.
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Kromě uvedené kronikářské činnosti se M. 
pokusil také o beletristickou tvorbu. Napsal 
krátkou veselohru Vondra se bude ženit (rkp. 
1828), v níž kritizuje rodinné a selské poměry, 
a dvě povídky, které patří k prvním českým 
obrozenským historickým prózám s domácím 
námětem. Obě se odehrávají na Vodokrtsku 
a časově jsou lokalizovány do 10. {Historická 
povídka o původu a konci hradu vodokrtské- 
ho..., rkp. 1827) a 17. století {Vícov aneb Bole- 
rod a Milína, rkp. asi 1842). Historická proble
matika a prostředí těchto dob se však v M. 
prózách odrážejí jen stopově; mnohem více tě
ží autor ze znalosti místních pověstí a lidové 
etymologie spojené se jmény hradů, kaplí 
apod. Historický rámec vytváří statickou kuli
su pro příběhy ve stylu rytířských povídek, na 
něž M. prózy svou stavbou odkazují (dobro
družný, spletitý děj plný náhodných zápletek 
a drastických scén, prostředí hradů, kaplí, pas
toušek uprostřed lesů, postavy hradních pánů, 
loupežných rytířů, hrdinové s tajemným půvo
dem apod.). Kromě rytířské povídky se v M. 
pracích uplatnil vliv rokokové přírodní idyly, 
sentimentální prózy a humanistického cestopi
su (Vícov). Příznačný je nábožensky tendenční 
ráz povídek - Z literárněhistorického hlediska 
je zajímavá drobná rukopisná práce Krátké 
napomenutí jednoho Čecha (1824), původně 
snad určená pro některý časopis, v níž M. volá 
po založení speciálního periodika pro lid a do
kládá, že soudobý preromantický styl se znač
ně odcizil širokým čtenářským vrstvám.

EDICE: in J. F. Urban: Západočeský písmák V. J. M. 
(1948: Pamětní knížka; Historická povídka o půvo
du a konci hradu vodokrtského, též tam ležící vesni
ci Vodokrty aneb Ladislav a Růženka; Vícov aneb 
Bolerod a Milína; P Vícov zkráceně). I

LITERATURA: J. F. Urban: Západočeský pís
mák V. J. M. (1948). I Květinský: Z Přeštic. Rychtá
řova knihovna..., Květy 1844, s. 484; J. F. Urban: 
Osvícený rychtář a písmák V. J. M., Pravda (Plzeň) 
12.7.1947; Ktr. (F. Kutnar): ref. F. J. Urban: Západo
český písmák V. J. M., ČL 1948, s. 235; F. Vodička in 
Počátky krásné prózy novočeské (1948); J. Kopš: 
O životním díle západočeského písmáka V. J. M., 
Beseda Naší vesnice 1972, č. 47 a 1973, č. 1 a 15.

Ik

Leontina Mašinová
* 16.3.1882 Plzeň
† 10.2.1975 Lázně Bělohrad

Autorka historických románů z období reformace 
a veršů, próz, dramat a pověstí pro mládež.

Podepisovala se též Leontýna (Leontina) M. - 
Otec byl lékárník; před narozením dcery žili 
rodiče sedm let v Zaidenu v Sedmihradsku. 
1884 se rodina přestěhovala z Plzně do Prahy, 
1888 do Zbraslavic na Kutnohorsku, kde M. t. 
r. začala chodit do obecné školy. Po otcově 
smrti (pro M. znamenala celoživotní trauma 
stejně jako bratrova sebevražda 1898) se mat
ka s dětmi přestěhovala v prosinci 1891 do 
Kutné Hory, odkud oba rody pocházely. Zde 
M. navštěvovala půl roku klášterní obecnou 
školu, 1892 přestoupila na veřejnou dívčí školu 
ve Vlašském dvoře, kde absolvovala i školu 
měšťanskou. Rozhodující vliv na ni měla od
borná učitelka, pedagogická publicistka a vý
znamná pracovnice v ústředních učitelských 
organizacích M. Vítková, která se později stala 
její přítelkyní a spolupracovnicí (v pozůstalos
ti M. v LA PNP je uloženo kolem 500 dopisů 
od M. V). Po ukončení školní docházky (1897) 
a po neúspěšném pokusu o přijetí na učitelský 
ústav u sv. Anny v Praze opakovala M. v K. Ho
ře poslední ročník měšťanky a od 1898 stu
dovala na klášterním učitelském ústavu (s prá
vem veřejnosti) u voršilek (mat 1902). 
1902-04 učila ve Velkém (Hrubém) Jeseníku 
u Nymburka, 1904-09 v blízké Loučeni 
a 1909-23 jako odborná učitelka v Pečkách 
u Kolína, kde zahájila svou loutkářskou, lite
rární i veřejnou činnost. Po 1. světové válce zde 
dvakrát přerušila své působení, když v zimě 
1919/20 pracovala v plebiscitní komisi na Tě- 
šínsku (zde se spřátelila se svou spolupracov
nicí B. Neumannovou, ženou S. K. Neumanna) 
a když ve šk. roce 1920/21 učila v rámci akce 
pomoci slovenskému školství v Liptovském Sv. 
Mikuláši na měšťanské škole a na škole spolku 
Živena. Od 1923 působila v Lázních Bělohrad, 
kde žila i po svém předčasném penzionování 
ze zdravotních důvodů 1930. Pracovala v kul
turní a sociální komisi města, v městském mu
zeu, vedla obecní knihovnu a věnovala se 
ochotnickému divadlu a přednáškové činnosti. 
Od počátku 20. let byla ve výboru Společnosti 
přátel literatury pro mládež, cestovala po Itálii
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a Jugoslávii; od 30. let byla aktivní členkou čes
kobratrské církve evangelické. Za 2. světové 
války byla sledována a vyslýchána gestapem, 
a proto často měnila místa svého pobytu. Lite
rární práci a intenzivní studium historické lite
ratury a archiválií doplňovala častými cestami 
do míst děje svých historických děl (mj. 1957 
Polsko, 1963 NDR). 1967 navštívila Bethlehem 
v Pensylvánii, kde jí univerzita Moravian Colle- 
ge udělila čestný doktorát. Byla pohřbena 
v Lázních Bělohrad (čestné občanství od 1945).

M. debutovala pohádkovými a historickými 
loutkovými hrami, v nichž přes jejich nenároč
nost osvědčila porozumění pro dětské vidění 
světa a smysl pro čistý a poetický jazyk, vlast
nosti, které pak zúročila ve svých četných bás
nických knížkách pro nej menší (především 
s přírodní tematikou). Jejich výchovná a vzdě
lávací tendence je skryta ve vtipném a rytmic
kém verši, blízkém J. Kožíškovi a lidové poezii, 
s přibývajícími tituly však verše pozbývaly ori
ginality a svěžesti. M. básně pro děti byly často 
zhudebňovány. Pro mládež napsala M. též řadu 
pohádek, historických próz a autobiografickou 
knihu Uletělo jaro, kde zobrazení Prahy konce 
minulého století a života v ní má i cenu kultur- 
něhistorickou. Starším dětem jsou určeny sbír
ky pověstí, založené na látkách sebraných sa- 
mou autorkou, na pověstech z kronik 
(Kosmas, V. Hájek z Libočan aj.) a na textech 
ze sbírek a pozůstalostí jiných autorů a sběra
telů. Další oblastí tvůrčího zájmu M. byly ná
boženské dějiny, hlavně období reformace 
a jednoty bratrské. Odtud čerpala témata ro
mánů Milíč z Kroměříže, Hořící sloup s ústřed
ní postavou V. Budovce a především trilogie 
o J. A. Komenském Nesmrtelný poutník, k její- 
muž napsání přistoupila po dlouholetém in
tenzivním studiu archiválií, historických reálií 
i dobového jazyka. Lpění na detailu a na pro
studovaném materiálu bez koncepčního výbě
ru i časté odbočky do oblastí nesouvisejících 
s dějem a hlavní postavou vedly však k roz
tříštění kompozice a bránily komplexnímu 
zobrazení dramatu doby i osobnosti a jejího 
myslitelského zápasu v intencích románu his
torického a životopisného. Po 2. světové válce 
publikovala M. časopisecky i překlady z polšti
ny. V rukopise zůstala hra pro mládež Tábor na 
Lopeníku, do současného jazyka převedená 
Komenského díla Nedobytný hrad a Praxis 
pietatis a obsáhlý slovník synonym (ukázka 
uvedena ve sb. V krajině mateřštiny).

PŘÍSPĚVKY in: sb. Bělehradsko (Lázně Bělohrad 
1934); kal. Blahoslav; sb. Čarovná zahrada (1944); 
Časopis učitelský; Českosl. loutkář (1957); Českosl. 
svět (1972); Čes. bratr; Čes. lid (1931); Čes. zápas 
(1951-52,1962); Dětský svět (Nymburk); Hořicko, 
příl. Pod Zvičinou (1946-48); Jednota bratrská 
(1947,1951-52,1967); Kalich; sb. Karel Václav Rais 
(Lázně Bělohrad 1959); Kostnické jiskry (od 1934); 
Křesťanská revue (1967); Květy (1964-68, též překl. 
z polštiny); Lázně Bělohrad (1934); Lid. noviny, příl. 
Dětský koutek (1929-35; 1932 B pro ml. Honzův au
tomobil); Lípa; Listy (1968); Malý čtenář; Matka 
a dítě (od 1934); Mladý hlas, příl. Sedmihlásek 
(1947-48); Mladý hlasatel (1937); sb. Národ legiím 
(1921); Nové knihy (1961); O knihách a autorech 
(1957); Ohníček (1955-58); Poupě (1934-38); Právo 
lidu, příl. Dětský svět (od 1925); Předvoj (1972); Ra
dost; Rudé právo (1956); Růžový palouček; sb. Spící 
zámek (1971); Stráž lidu (1945); Učitelské noviny 
(1957); Úhor (od 1918; 1935 Jak vznikly mé knížky); 
Venkov, příl. Venkov dětem a Dětská zahrádka 
(1926-42); Vzkříšení (1930-32); Zlatá brána (1926); 
sb. Zlatě doma (1972). I KNIŽNĚ. Beletrie: Kašpár
kova chalupa (D pro ml., b. d., 1917, i prem.); Prsten 
(D pro ml., b. d., 1920, i prem.); Velešovský poklad 
(D pro ml., b. d., 1920, i prem.); Mlynářova Zuzka 
(D pro ml., b. d., 1922, i prem.); Hýta a Batul na pou
ti, Hýta a Batul doma (BB pro ml., 1925); Nejmilej
ší zvířátka (BB pro ml., b. d., 1925); Uletělo jaro 
(P pro ml., 1925; část 1949 s tit. Sluníčkem i bouří); 
Milíč z Kroměříže 1,2 (R 1926); U zvířátek (BB pro 
ml., 1927); Kouzelná čapka (D pro ml., 1928, prem. 
1927); Obrázky a veršíčky pro nejmenší dětičky (b. 
d., 1928); Na trávníčku (BB pro ml., 1931); Od svítá
ní do šera (BB pro ml., 1931); O zlatých ovečkách 
a jiné pohádky (b. d., 1931); Z Popelčiných oříšků 
(BB pro ml., 1933); Stříbrné kuličky (D pro ml., b. 
d., 1933, i prem.); Zvířátka a děti (BB pro ml., b. d.,
1934) ; Se zvířátky do zahrádky (BB pro ml., b. d.,
1935) ; Hořící sloup (R 1936); S poutničkou holí 
(P pro ml., 1936); Násobilce v malé chvilce (BB pro 
ml., 1936); Za dědictvím (P pro ml., b. d., 1936); Ma
lá máma (BB pro ml., b. d., 1937, an.); Z tajemné stu
dánky (pověsti, 1937); Tiší v zemi (P pro ml., 1940); 
Abeceda (BB pro ml., 1941); Jdou muzikanti po
hádkou (pohádka, 1941); Staré pověsti a legendy 
(1941; 1954 výbor s tit. Ze starých pověstí a legend, 
upr. vyd. 1959, rozšiř, vyd. 1970); Moje zvířátka 1,2 
(BB pro ml., b.d., 1941); Janíkův přírodopis (BB pro 
ml., 1942); Z teplých pelíšků (BB pro ml., 1942); Dě
ti a zvířátka (BB pro ml., b. d., 1942); V mrákotách 
i jasu (BB 1947); Vrabčí písničky (BB pro ml., 1947); 
Věneček povídek (pro ml., 1954); Mladá léta Jana 
Amose (R 1957, 1. d. trilogie); Do labyrintu světa 
(R 1958,2. d. trilogie); Planoucí pochodeň (R 1961, 
3. d. trilogie; 1969 pod společným tit. Nesmrtelný 
poutník); Staré zkazky (pověsti, 1962); Moravané 
(R 1967, s R. Kalfusem); Z dávných dob (pověsti, 
1969); Skřítek Hrášek (BB pro ml., 1972); Ze slo
vanských legend a pověstí (1975); - posmrtně: Ta-
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jemný věků hlas (pověsti, 1976); Za oponou paměti 
(memoáry, pohádky a P, 1982, ed. R. Kalfus). - 
Ostatní práce: Dějiny vzdělanosti pro odborné školy 
ženských povolání 1,2 (1925,1926); Umíte stonat? 
(b. d., výt. nezjišt.). I SCÉNICKY. Hry: Penězokazi 
(1941. s hudbou K. Moora); Medvědářův bubínek 
(pro ml., 1951, autorčin tit. Trojí Krakonoš). I RE
DIGOVALA sborník: Karel Václav Rais (1959, s ji
nými). I USPOŘÁDALA A VYDALA: Liptovské 
zábavky a rozprávky (1923, slovenský); Komenský 
maminkám (1940, Informatorium školy mateřské 
převedené do souč. jazyka); Bratrský zpěvník (1954, 
s R. Kalfusem). I

BIBLIOGRAFIE: H. Ryšánková: L. M. (Plzeň 
1971). I LITERATURA: sb. V krajině mateřštiny 
(1972, k devadesátinám L. M.); K. Bílek: L. M. Lite
rární pozůstalost (LA PNP1984). I • ref. Uletělo ja
ro: O. Pospíšil, Uhoř 1925, s. 179; V. F. S. (Suk), 
Střední škola 33,1925/26, s. 119 •; • ref. Milic z Kro
měříže: J. B. Čapek, Kritika 1926, s. 41; J. Herben, 
Nár. práce 1927, č. 30 a 31; V. F. S. (Suk), Střední ško
la 11, 1930/31, s. 189 •; V. Brtník: ref. Dějiny vzděla
nosti..., Venkov 29.4.1926 a 21.7.1927; • ref. U zví
řátek: J. H. (Hloušek), Úhor 1927,s. 160;Promyk (H. 
Sedláček), Pedagogické rozhledy 1928, č. 2 •; • ref. 
Od svítání do šera, Na trávníčku: m. n. (M. Novot
ný), LidN 9.12.1931; fvm. (F. V. Mokrý), Venkov 9. 
12. 1931 •; O. Pospíšil: ref. O zlatých ovečkách..., 
Úhor 1931, s. 206; J. Hloušek: k padesátinám, Úhor 
1932, s. 124 + ref. Z Popelčiných oříšků, Úhor 1932, 
s. 247; Topol (Š. Polášek): ref. U zvířátek (2. vyd.), 
Úhor 1932, s. 249; J. Kroftová: ref. S poutničkou ho
lí, Duchovní a náboženská kultura 1936, č. 3; • ref. 
Hořící sloup: F. Sekanina, Nár. politika 28. 6. 1936; 
M. G., Kostnické jiskry 1936, č. 50; K. Sezima, Lumír 
63,1936/37, s. 225 •; • ref. Násobilce v malé chvilce: 
M. Majerová, LidN 29. 11. 1936; J. Hloušek, Úhor 
1936, s. 183 •; D. Filip: ref. Z tajemné studánky, Úhor 
1938, s. 116; • ref. Tiší v zemi: J. B. Čapek, Naše doba 
48,1940/41, s. 473; F. Tichý, LidN 3.2.1941; V. T. (Ti
chý), Nár. práce 26. 2.1941 •; • ref. Komenský ma
minkám: V. Cháb, Naše zprávy 1941, č. 22; -č-, Čes. 
bratr 1941, č. 4 •; Pchč.: ref. Abeceda, Úhor 1942, s. 
14; D. Filip: ref. Staré pověsti a legendy, Úhor 1942, 
s. 37; he (J. B. Heller): ref. Z teplých pelíšků (další 
vyd.), Štěpnice 1,1946/47, s. 121; • ref. V mrákotách 
i jasu: -rt-, Křesťanská revue 1948, s. 31; M. V. (Vít
ková), Jednota bratrská 1948, s. 10 •; an.: Chvíle 
s autorkou Hořícího sloupu, Čes. zápas 1954, č. 
35-37; J. Svoboda: ref. Věneček povídek, Ze starých 
pověstí a legend, Kostnické jiskry 1955, č. 22; • k 75. 
narozeninám: J. Sekera, LitN 1957, č. 11; R. K. (Kal
fus), Jednota bratrská 1957, s. 37; ac (A. Císařová), 
Kostnické jiskry 1957, č. 11; V. Štěpař, Křesťanská 
revue 1957, s. 72 •; • ref. Mladá léta Jana Amose: M. 
Jungmann, LitN 1957, č. 23; M. Hanuš, NŽ 1957, s. 
562; Z. Kožmín, HD 1957, s. 226; L. Dědinská, Jed
notná škola (Bratislava) 1957, s. 514; ac (A. Císařo
vá), Kostnické jiskry 1957, č. 12 •; • ref. Do labyrin
tu světa: M. Jungmann, LitN 1959, č. 27; Z. Kožmín, 

HD 1959, s. 326; V. T. Miškovská, Křesťanská revue 
1959, s. 250; tčz (T. Č. Zelinka), Kostnické jiskry 
1959, č. 16 •; • ref. Planoucí pochodeň: M. Jung
mann, LitN 1961, č. 29; dk (K. Dobeš), Socialistický 
směr 1961, č. 10; V. T. Miškovská, Křesťanská revue 
1961, s. 248; B. Uher, Komenský 86,1961 /62, s. 314 •; 
• k osmdesátinám: M. Jungmann, LitN 1962, č. 11; R. 
Kalfus, Jednota bratrská 1962, s. 33; B. F. S. Janovský, 
tamtéž, s. 37; M. Kaňák, Čes. zápas 1962, č. 10; J. Má- 
nek, tamtéž; K. Reichel, Kostnické jiskry 1962, č. 9 •; 
J. Kramařík in L. M.: Staré zkazky (1962); • ref. Sta
ré zkazky: Z. Vavřík, LitN 1962, č. 18; B. Klement, 
Komenský 87,1962/63, s. 302 •; • k 85. narozeninám: 
R. Kalfus, Jednota bratrská 1967, s. 35; Z. Srp, Po
chodeň (Hradec Král.) 16. 3. 1967; Šm, Kostnické 
jiskry 1967, č. 9 •; • ref. Moravané: (jk), LD 5. 8. 
1967; Z. Flejberk, Pochodeň 26.8.1967 •; H. Pecha- 
rová: ref. Nesmrtelný poutník, Rodina a škola 1970, 
č. 6; • k devadesátinám: M. Kaňák, Čes. zápas 1972, 
č. 10; M. Plecháč, Jednota bratrská 1972, s. 32; M. Ba
jerové, Glosy ze Strahova 1972, č. 16 •; J. Hilčr: nek
rolog, ZM 1975, č. 4; J. Hilčr, R. Kalfus in L. M.: Za 
oponou paměti (1982); • k 100. výr. narození: 
J. Hilčr, (af) (A. Fetters): Nezapomenutelná, Zpra
vodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 1; M. Plecháč, Jed
nota bratrská 1982, s. 36, 69 •; M. Procházka-Jičín: 
L. M., učitelka a spisovatelka, Komenský 119, 
1994/95, s. 80.

srn

Miloslav Matas

* 5.9.1909 České Budějovice
† 23.11.1973 Rychnov nad Kněžnou

Básník ovlivněný poetismem a sociální poezií, spiso
vatel bohatě fabulovaných próz s četnými dobro
družnými a milostnými zápletkami.

Otec byl úředníkem na dráze. M. po maturitě 
na reálném gymnáziu v Plzni (1929) studoval 
na Právnické fakultě UK, kterou absolvoval 
složením státních zkoušek (1935). Vzdělání si 
později doplnil odbornou notářskou zkouškou 
(1945 v Praze). V době vysokoškolských studií 
1930-32 vypomáhal v redakci plzeňského Čes. 
deníku; tehdy tam také založil efemérní spiso
vatelské sdružení Alfa (též předseda), kladou
cí si za cíl etickou obrodu lidstva prostřednic
tvím literatury. V Plzni také po studiích působil 
1936-44 jako notářský koncipient, poté až do 
konce války byl vězněn v koncentračním tábo
ře v Terezíně a v Kálku v Krušných horách. Po 
válce pracoval nejprve na notářství v Chomu
tově, 1946-51 jako samostatný notář a pak
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1952-53 byl zaměstnán v advokátní poradně. 
Sedm let (1953-60) strávil ve věznici v Leopol
dově. 1961-64 byl ekonomem Státního statku 
Ahníkov u Chomutova, 1964-71 ředitelem 
Státního statku v Častolovicích (okr. Rychnov 
n. Kn.), od 1971 působil jako odborný pracov
ník Krajského střediska státní památkové pé
če a ochrany přírody Východočeského kraje.

M. rané verše mají silně epigonský ráz. Jeho 
lyriku tvarově poznamenala nezvalovská uvol
něná asociativní metaforika s pravidelným ří
kankovým nebo popěvkovým veršem, tematic
ky pak poetistické okouzlení projevy moderní 
civilizace a způsoby lidové zábavy, zejména 
prostředím cirkusu a jeho klaunským komedi- 
antstvím (Verše do památníku, Bibelot, Píseň 
o čajové' růži). V epice zase pod Wolkrovým 
vlivem projevil M. snahu o jednoduchou faktu
ru verše vyjadřující chlapeckou pokoru i o so
ciální zaujetí v duchu soudobé poezie proletář- 
ské (Legenda 1928) a poté k tomu připojil 
i macharovsky vzdorné rouhačské gesto 
v úsečných verších hájících Kainův čin (Lotr 
po levici posílá poslední pozdrav světu). Výra
zem rozpoložení vlastní generace se stal veršo
vaný etický manifest (Poslání), spíše rétorický 
než básnický, jímž M. doprovodil založení sku
piny Alfa i její stejnojmenné edice (1930-31, 
5 sv., převážně M. práce). Začátkem 30. let se
bral M. své nej ranější verše z 1925-28 do růz
norodé sbírky Verše do památníku a drobné 
skladby, již dříve zveřejněné v útlých knížkách, 
shromáždil spolu s novými verši v souboru 
Skrytá vítězství. V 2. polovině 30. let rozšířil M. 
okruh své poezie o témata, která v době ná
rodního ohrožení spíše aktualizovala než umě
lecky postihovala ideový odkaz husitské minu
losti (rétorická oslava bitvy u Domažlic 
s titulem 1431) a obrozující význam osobností 
českého národa (Bedřich Smetana v Plzni, Ji
hočeské postavy, tj. T. Štítný, J. Hus, J. Žižka, 
P. Chelčický). Tehdy začal M. psát i prózu. Mi
lostné zápletky a dobrodružné zvraty děje, 
jenž se odehrává buď v prostředí vyšší společ
nosti (společenské romány Milovati a Ivan 
a Oliva), nebo v exotické cizině (povídky Tu- 
lácká dobrodružství), posloužily M. k ztvárně
ní jeho ideálu etické obrody lidstva. O jistou 
sociální typologii, ale hlavně o vyslovení apri
orní didaktické výzvy usilovat o všelidskou 
mravnost, vyznívající optimistickou životní ví
rou, se M. pokusil v souboru fiktivních dopisů 
Jenom den; v deseti odpovědích se různé spole

čenské typy zpovídají, co by udělaly, kdyby jim 
zbýval jediný den života.
PŘÍSPĚVKY in: sb. Byl jednou jeden... (1941); Ces
ta (1927-29); Čes. deník (Plzeň); sb. Plzeň Jugoslávii 
(1938); sb. Poezie za mřížemi (1946); Rozhledy 
(1932). I KNIŽNĚ. Beletrie: Bibelot (BB 1927); Le
genda 1928 (B 1930); Poslání (B 1930); Konec dona 
Juana (BB 1931); Lotr po levici posílá poslední po
zdrav světu (B 1931); Píseň o čajové růži (B 1931); 
Verše do památníku (BB 1934, z 1.1925-28); Skrytá 
vítězství (BB 1934, obs. i Legenda 1928, Píseň o ča
jové růži, Poslání, Lotr po levici posílá poslední po
zdrav světu); Plzeňské písničky (BB 1935); 1431 
(B 1936); Kniha lásky (BB 1937); Don Juan se vrátil 
(D b. d., 1938);Tulácká dobrodružství (PP 1939); Ji
hočeské postavy (BB 1940, k dřevorytům O. Ma
touška); Jenom den (PP 1940); Bedřich Smetana 
v Plzni (B 1941); Milovati (R 1943); Romancero 
(BB 1943); Ivan a Oliva (R 1944). ■

LITERATURA: D. Oulehlová: M. M. Soupis po
zůstalosti (LA PNP 1984). I -pa- (E S. Procházka): 
ref. Bibelot, Zvon 28,1927/28, s. 349; • ref. Legenda 
1928: M. H. (Holas), RA 5,1929/30, s. 240; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 30,1929/30, s. 293; V. Brtník. Ven
kov 11. 9. 1930 •; • ref. Poslání: G. (F. Gótz), NO 
21.9.1930;Th. (J.Thon), NL 28.9.1930; L. Khás, Čes. 
deník 30.10.1930; -pa- (E S. Procházka), Zvon 31, 
1930/31, s. 153 •; • ref. Píseň o čajové růži: -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 32,1931/32, s. 389; V. H. (Z. Kalis- 
ta), Lumír 58,1931/32, s. 167; B. N. (Novák), Čin 3, 
1931/32, s. 519; Ant. Veselý, Českosl. republika 21.2. 
1932 •; • ref. Lotr po levici...: V. H. (Z. Kalista), Lu
mír 58,1931/32, s. 59; -pa- (E S. Procházka), Zvon 32, 
1931/32, s. 125; -k., Čin 3,1931/32, s. 88;jo-he (J. Hey- 
duk), RA 7,1931/32, s. 32; B. S. (Slavík), Studentský 
časopis 12, 1932/33, s. 90 •; J. S. Machar in M. M.: 
Skrytá vítězství (1934); • ref. Skrytá vítězství: Ant. 
Veselý, Českosl. republika 1. 7. 1934; M. Hc. (Hu
dec), Samostatnost 6. 9.1934; F. Sekanina, Nár. poli
tika 9. 9. 1934; jh. (J. Hora), Čes. slovo 23. 9. 1934; 
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 42,1934/35, s. 379; jšr. 
(J. Šnobr), Ces. osvěta 31,1934/35, s. 162; B. P. (Po
lán), Čin 1935, s. 46; Ad. Veselý, NL 11.1.1935 •; • 
ref. Skrytá vítězství a Verše do památníku: V H. 
(Z. Kalista), Lumír 61,1934/35, s. 289; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 35,1934/35, s. 322 •; • ref. Plzeňské 
písničky: M. Hc. (Hudec), Samostatnost 5.12.1935; 
V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 62,1935/36, s. 494 •; • 
ref. 1431: jel., NO 29.9.1936;A Č. (Černík), Rozhle
dy 1936, s. 211; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 44, 
1936/37, s. 185; -te, LitN 9,1936/37, č. 5; jšr. (J. Šnobr), 
Čes. osvěta 33,1936/37, s. 172; J. Strnadel, Čin 1937, 
s. 19 •; • ref. Kniha lásky: L. J. (Jehl), Rozhledy 1937, 
s. 298; jč, Studentský časopis 17,1937/38, s. 199; J. B. 
Č. (Čapek), Naše doba 45,1937/38, s. 315; V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 64,1937/38, s. 156; bs. (B. Slavík), 
Zvon 38,1937/38, s. 698; sl. (J. Strnadel), Ranní novi
ny 24. 3. 1938 •; B. Slavík: ref. Tulácká dobrodruž-
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ství, LidN 15.8.1939; • ref. Jenom den: Q. M. V. (Vy
skočil), Nár. střed 1. 6. 1940; J. Pilař, Venkov 19. 9. 
1941 •; • ref. Milovati: P. Bojar, LidN 24. 8. 1943; 
V.T. (Tichý), Nár. práce 21.9.1943; J. M. Grossmann, 
Řád 1944, s. 96 •; • ref. Romancero: J. Skarlandt, 
Nár. střed 28. 8.1943; hk, LidN 19.10.1943; J. B. Č. 
(Čapek), Naše doba 51, 1943/44, s. 41 •; kp (K. Po
lák): ref. Ivan a Oliva, Nár. práce 2.2.1945; M. Kole- 
gar: M. M., básník i v civilním životě, Deník Jihočes. 
pravdy 9. 9.1992, prii. Českobudějovické listy.

mn

Josef Matějka
* 29. 3.1879 Záluží u Hořovic
† 30.7.1909 Záluží u Hořovic

Prozaik Dykovy generace, hledající svými romány 
východisko z krize české společnosti na rozhraní sto
letí a nalézající je v národním a selském mesianismu.

Pocházel ze selského rodu. Obecnou školu vy
chodil 1885-89 v rodišti, měšťanskou školu (je
jímž ředitelem byl otec spisovatele K. Sezimy) 
1889-93 v Hořovicích (opakoval poslední, tj. 
3. třídu, protože nedosahoval věku předepsa
ného pro postup na střední školu), Českoslo- 
vanskou obchodní akademii v Praze (mat. 
1896). Pak byl úředníkem pražského magistrá
tu (vojenskou službu konal 1901-02). Byl čle
nem Kruhu čes. spisovatelů a literárního odbo
ru Umělecké besedy, literární přátelství ho 
pojilo zejména s K. Sezimou, H. a J. Malířový
mi, O. Šimkem, V. Dykem a J. Kamprem. Ze
mřel na vleklou ledvinovou chorobu, kvůli níž 
dostával od 1907 každé léto zdravotní dovole
nou trávenou v Záluží. Pohřben byl v Cerhovi- 
cích u Hořovic. - Oženil se 1903, jeho žena ho 
přežila jen o půl roku (jejich beletristický por
trét podala H. Malířová v románu Popel v po
stavách manželů Josefa a Heleny Staňkových).

Předčasně uzavřené M. dílo, v němž romá
nové pokusy převyšují ostatní autorem pěsto
vané žánry (povídky, jednoaktovky, eseje, lite
rární i divadelní referáty), vzniklo v prvním 
desetiletí 20. století a výrazně se podílelo na 
generačním (V. Dyk, A. Novák, K. Sezima ad.) 
hledání „pozitivního“ východiska z bolestně 
prožívané krize české společnosti stejně jako 
na postupném směřování generace k barrě- 
sovskému nacionalismu. Zatímco u kritiky 
propadlá, duchaplnická prvotina Exotikové 

představovala lichý pokus překonat ubohost 
a prázdnotu běžného života dekadentním dan- 
dyovstvím a estetismem a řešení s pomocí „rý
če a motyky“ v ní zaznělo pouze jako heslo, 
vyvedla už M. hlavní práce, román Duše pra
menů (bez autorovy konečné redakce), své 
hledání z města na venkov. Třebaže M. nalézal 
současný venkov rozkolísaný agrárním pokro
kem, měnícím sedláka v zemědělce, a třebaže 
byl kritický jak vůči minulostnímu „zhovadění 
lopotou“, tak vůči novodobé tržní zištnosti 
(vždy se zajímal o ekonomický rozměr skuteč
nosti, vždy však také protestoval proti nadřa
zování hmotných cílů duchovním), byl mu rol
nický stav pro jeho bytostné a celostní sepětí 
se zemí jádrem národní existence - proto obje
vil pak ruralismus 30. let v M. svého předchůd
ce. Slibuje si odvodit smysl jedincova života od 
nalezeného smyslu života národního, učinil M. 
ideovou pointou Duše pramenů filozofii rov
nováhy (toužící zmatek v hodnotách vyvážit 
ideálem talentu, charakteru a práce) a mesia- 
nistickou důvěru ve schopnost českého národa 
znovu (tak jako v 15. století) uskutečnit velkou 
dějinnou myšlenku, tentokrát syntézu západ
ního individualismu a východního altruismu. 
Autorovy ideové záměry často nenalézaly 
konkretizaci v románovém ději a spíše se pří
močaře prosazovaly rozsáhlými debatami jed
najících postav, interpretačně-hodnotícími 
charakteristikami hlavních figur a traktátový
mi pasážemi; souvislé epické fabulaci a moti
vaci nevycházel vstříc ani M. impresionismus, 
projevující se nejen v krajinomalbě, nýbrž i ná
znakovým, útržkovitým vyjevováním románo
vého dění jakoby jen doteky, krátkými, eliptic
kými dějovými úseky nebo dialogy. Mezi 
oběma M. romány má své místo knižní a jen 
torzovitě dochovaná Legenda o nedostavitel- 
ném chrámu, aplikující M. příznačné téma je
dincovy ztracené a hledané rovnováhy na ob
last umění a vyslovující je spojenými postupy 
symbolistním a realistickým.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Zeman, UEtranger: 
J. M., M., M-a. I PŘÍSPĚVKY in: Divadlo (1905-06, 
divad. ref.); Květy (1901-03); Lit. listy (1899, 
1903-04, lit. ref.); Lumír (1908-10; mj. 1909 E O zla
tém teleti, posmrtně 1910 DD Před vysokou bra
nou, Sen těžké hodiny); Moderní život (1903); Mor. 
revue (Brno 1899); Neruda (1906); Nový Neruda 
(1906); Prémie Umělecké besedy na rok 1908 (1908, 
úryvky z R Legenda o nedostavitelném chrámu); 
Salon odmítnutých (1897). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Exotikové (R b. d., 1904); - posmrtně: Malý prorok
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a jiná próza z pozůstalosti (PP, DD b. d., 1911, ed. K. 
Sezima; prem. Sen těžké hodiny 1905 pod pseud. Jo
sef Zeman); Duše pramenů (R 1911, ed. V. Dyk; re- 
vid. vyd. 1941, ed. K. Sezima). I KORESPONDEN
CE: K. S. (Sezima): Z korespondence J. M. 
s mladším literátem začátečníkem (an., tj. E Náprst- 
kovi, lit. jm. J. Rudoví; b. d., úryvky), Čteme 1941, 
s. 125.1 ‘

LITERATURA: • ref. Exotikové: an. (A. Pro
cházka), MR 1903/04, sv. 15, s. 356; E. Sokol, Rozhle
dy 14, 1903/04, s. 1033; F. X. Šalda, Lit. listy 21, 
1903/04, s. 211 -» KP 5 (1951); V. Zanáška, Srdce 3, 
1903/04, s. 343; K. Z. K. (Klíma), LidN 17. 6. 1904; 
F. V. Krejčí, Přehled 3,1904/05, s. 71 (k tomu polemi
ka: Z., tj. J. Laichter, Naše doba 12,1904/05, s. 152) •;
• ref. Sen těžké hodiny (insc.): J. M. (Matějka), Di
vadlo 4,1905/06, s. 202 (autoref. o hře provozované 
pod pseud. do M. smrti utajeným); -olh-, Máj 4, 
1905/06, s. 334; O. Theer, Lumír 34,1905/06, s. 190 •;
• nekrology: A. Novák, Přehled 7,1908/09, s. 816; an. 
(F. X. Šalda), Novina 2, 1908/09, s. 544 KP 7 
(1953); K. Sezima, Lumír 38,1909/10, s. 1 -> in J. M.: 
Malý prorok... (1911) a rozšiř. Z mého života 1 
(1945); S. (K. Elgart Sokol), MS1R 6,1909/10, s. 28 •; 
V. Dyk: Vzpomínka, Samostatnost 1910, s. 490; K. 
Sezima: K pozůstalosti J. M., Lumír 40, 1911/12, s. 
491; • ref. Malý prorok...: V. Dyk, Samostatnost 17. 
10. 1911; A. Novák, NL 29. 10. 1911 -» Mužové 
a osudy (1914); A. Macek, PL 31.12.1911; K. Hikl, 
Přehled 10,1911/12, s. 162; -ejč- (J. Krejčí), Naše do
ba 19,1911/12, s. 145; F. Sekanina, Zvon 12,1911/12, 
s. 173; O. Šimek, Novina 5,1911/12, s. 123; Ant. Vese
lý, Čes. revue 5,1911/12, s. 126;F. V. Vykoukal, Osvě
ta 1912, s. 71 •; V. Dyk in J. M.: Duše pramenů 
(1911); • ref. Duše pramenů: an. (J. Vodák), Čas 10. 
12. 1911 (též o ostatních M. knihách); J. Rqwalski 
(A. Bačkovský), Venkov 15.12.1911; R. (V. Červin
ka) , Zlatá Praha 29,1911 /12, s. 171; Ds. (J. D. Dostál), 
Máj 10,1911/12, s. 432; O. Šimek, Novina 5,1911/12, 
s. 248; Ant. Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, s. 251; 
K. Hikl, Přehled 11,1911/12, s. 327; A. Novák, NL 24. 
3.1912; J. Rzml. (Rozmahel), Nový obzor 1912, s. 89 
•; O. Šimek: Genetické a tradiční předpoklady v dí
le K. Sezimy (o jeho vztazích k dílu J. ML), Lumír 54, 
1927/28, s. 269, 306; Jos. Poch: J. M., Lumír 55, 
1928/29, s. 72 + J. M. a divadlo, Lumír 56, 1929/30, 
s. 396 + J. M. literárním kritikem, Lumír 59,1932/33, 
s. 518 (k tomu šifra ne, tj. A. Novák, LidN 8. 10. 
1933); A. Chaloupka: In memoriam J. M., Venkov 
29. 7.1934; A. N. (Novák): Iricet let od smrti J. M., 
LidN 2.8.1939; J. Knap: Literatura české půdy, LidN 
12. 2. 1940; K. Sezima: Na paměť J. M., Lumír 66, 
1939/40, s. 128 + in J. M.:Duše pramenů (1941) + Ná
vrat ztraceného syna, Panoráma 1941, s. 54; • ref. 
Duše pramenů (vyd. 1941): amp. (A. M. Píša), Nár. 
práce 16. 8. 1941; J. Čep, Akord 9, 1941/42,, s. 115 
—> Rozptýlené paprsky (1993, s. 262); jšk (J. Š. Kva
pil), Naše doba 49, 1941/42, s. 118; B. Slavík, LidN 
22.2.1942 •; K. Polák: K novým edicím starší litera
tury, KM 1942, s. 311; J. Š. Kvapil in Venkov v sou

časné beletrii (1944, s. 7); F. Škvára: J. M. povídkář, 
Slovesná věda 3,1949/50, s. 223; I. Slavík in Propad
liště paměti (1995, s. 175).

jo

Pavla Maternová

* 14.12.1858 Praha
† 19.4.1923 Praha

Básnířka, autorka knih pro děti a mládež, překlada
telka hlavně z polské literatury; pracovnice v žen
ském hnutí.

Roz. Škampová, podepisovala se též P. Škam
pová, Škampová-Maternová, Maternová- 
-Škampová. - Sestra básníka Aloise Š. Pocháze
la z řemeslnické rodiny. Po studiích na ústavu 
pro vzdělávání učitelek v Praze učila 1878-79 
ve Slaném, pak v Praze, kde též pracovala ve 
Spolku čes. učitelek. 1883 se provdala za učite
le a později ředitele měšťanské školy V. Mater- 
nu. V té době opustila zaměstnání, ale později 
soukromě vyučovala v rodinách. Patřila k za
kládajícím členům spolku Minerva: pracovala 
ve výboru, 1890-92 byla jeho sekretářkou 
a správkyní dívčího gymnázia, kde 1890/91 též 
vyučovala vychovatelství. Po narození třetího 
dítěte se věnovala překládání, ženskému hnutí 
(Minerva, Ústřední spolek českých žen), před
náškové činnosti a od 1907 též redaktorské 
práci (redigovala kalendáře Ústředního spol
ku žen českých Češka a 1908 převzala po 
T. Novákové redakci časopisu Ženský svět). 
Ke konci života se zajímala o teozofii.

Většina knížek M. je určena dětem. Dospě
lým věnovala jen básnické pohledy z pražské
ho vltavského nábřeží na jeho okolí (Petřín, 
Vltava, vltavské jezy, kluziště, práce ledařů, 
městská zákoutí v různých obdobích), zveršo- 
vané v duchu žánrové poezie a doprovozené 
někdy reflexí, zejména vlasteneckou (Na ná
břeží). Výrazněji vlastenecký postoj uplatnila 
v básních a veršovaných proslovech určených 
k přednesu při slavnostních příležitostech. 
V tvorbě pro mládež se zaměřila na tradiční 
výchovu dětí ve vztahu k rodičům, k přírodě 
a k pracovní aktivitě i na posilování jejich ná
rodní orientace. Říkanková forma básní byla 
přiměřená hlavně knížkám pro děti předškol
ního věku, které se, doplněny četnými ilustra
cemi a bohatou dárkovou úpravou, podílely na
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proměnách podoby české dětské knihy. Svůj 
překladatelský zájem dělila M. mezi literaturu 
polskou, ruskou, francouzskou a anglickou 
(soustavnou pozornost věnovala literatuře 
polské a v jejím rámci zvláště veršům i próze 
M. Konopnické), o nichž sepsala též několik 
studií. Své překlady polské poezie provázela 
v Květech a v Ženském světě informativními 
statěmi (K. Przerwa Tetmajer, L. Rydel aj.). 
Domácí i překládanou literaturu i divadlo sle
dovala také jako recenzentka v Ženském světě 
a Ženském obzoru, přičemž ve středu jejího 
zájmu stála zejména tvorba ženských autorek. 
- Ottův slovník naučný a po něm i nekrolog ve 
Světozoru uvádějí ještě další tři svazky M. ver
šů pro mládež (Kresby, Našim miláčkům a Ob
rázky), jejich existenci se však nepodařilo po
tvrdit.
ŠIFRY: M., Pavla M., P. M., P. Š., P. Šk. I PŘÍSPĚV
KY in: Beseda učitelská (1879-81); Budeč; Budeč- 
ská zahrada (1879-87); E. G. Bulwer: Poslední dno
vé Pompejí 1-5 (1920-21, překl. veršů); ČČM 
(1902-03); kal. Češka (1907, 1908); Jarý věk 
(1883-88); Kalendář paní a dívek českých; Květy 
(1890, 1897-1908); Květy mládeže (1896-97); alm. 
Kytice (1884, 1893, 1905); Lumír (1882-97); Máj 
(1903-08); Malý čtenář (1895-98,1913); sb. Morava 
svým Maticím (Brno 1897); Osvěta (1897-1904); Ly
rická prémie spolku Máj na rok 1910; Rozhledy 
(1901-02); Slovanský přehled (1909, překl. T. Šev- 
čenko: Jan Hus, zpěv 3-6); Světozor (1897-98, 
1922-23); Švanda dudák (1897-1902); Venkov 
(1902-03, 1919); Zlatá Praha (1897-1907); Zlaté 
mládí; Zvon (1902-03); Ženské listy (1890, 
1914-17); Ženský obzor (1914, posmrtně 1924); 
Ženský svět (1896-1921). I KNIŽNĚ. Beletrie: Dá
rek hodným dítkám (BB pro ml., 1889); Knížka od 
Ježíška (BB pro ml., b. d., 1889); Mladé štěstí (BB 
pro ml., b. d., 1895); Mladost - radost (BB pro ml., 
b. d., 1896); České klasy (BB pro ml., 1897); České 
květy (BB pro ml., 1897); Kytice přání, nápisů a pro
slovení (BB pro ml., 1897); Malý přírodopis (BB pro 
ml., 1897); Na nábřeží (BB 1897); Proslov na počest 
1. sjezdu českých žen (B 1897). - Překlady: M. Ko- 
nopnicka: Novely (1898) + Italia (1902) + Z dobré 
studánky (b. d., 1903) + Naše Ryzka (1912); K. Pr
zerwa Tetmajer: Propast (1902); G. Franay: Zámek 
v lesích (b. d., 1905) + Můj rytíř (1912); A. N. An- 
něnskaja:Teta Věra (b. d., 1906); F. Montgomery:To- 
nouš (b. d., 1908);E. Orzeszkowa, J. Romski: Ad ast
ra (1911); Památník výstavy práce ženy polské 
v Praze (1912); Quida (L. de La Ramée): Lili (b. d., 
1915); A. Besant: Odvěká moudrost (1920); Bhaga- 
vad Gítá (1920); O. Z. Hanisch: Dech a zdraví 
(1921). I REDIGOVALA časopis: Ženský svět 
(1908-12); kalendář: Češka (1907, 1908); knižnici:

Dívčím srdcím (1902-23, s O. Petrovou). I USPO
ŘÁDALA A VYDALA: Památník výstavy práce 
ženy polské v Praze (1912, i překl.). I

LITERATURA: B. P. (Patera): ref. Mladé štěstí, 
Beseda učitelská l896, s. 38; F. V. V. (Vykoukal): ref. 
České květy a České klasy, Světozor 31, 1896/97, 
s. 59; E A. Zeman: ref. Kytice přání..., Beseda učitel
ská 1897, s. 339; • ref. překl. M. Konopnicka: Italia: 
E. Krásnohorská, Osvěta 1902, s. 112; A. N. (Novák), 
Ženský svět 1902, s. 234 •; • nekrology: an., Světo
zor 23,1922/23, s. 438; an., LidN 21.4.1923; E. Krás
nohorská, Ženský svět 1923, s. 129 •.

dh

Bohumil Mathesius

*14.7.1888 Praha
† 2.6.1952 Praha

Překladatel zejména z ruštiny, ale i z němčiny, fran
couzštiny a latiny, autor parafrází čínské a japonské 
poezie; básník, prozaik, dramatik a publicista, histo
rik ruské a sovětské literatury.

Narodil se v početné rodině jirchářského děl
níka; bratranec filologa a anglisty Viléma M. 
Od 1898 navštěvoval gymnázium v Truhlářské 
ul. v Praze (mat. 1906), 1906-12 studoval na 
pražské filoz. fakultě obory čeština a francouz
ština (žák F. Krejčího, V. Jarníka a J. Zubaté
ho); soukromě se věnoval ruštině. Epizodou 
bylo 1908 studium na herecké škole K. Želen- 
ského, i když divadlo zůstalo M. celoživotním 
zájmem. Po získání absolutoria a jednoroční 
vojenské službě (1912-13) M. učil na gymnáziu 
v Praze-Smíchově. 1914 byl mobilizován a ce
lou válku prožil na srbské a italské frontě (dva
krát raněn). 1919 odešel ještě jako voják dob
rovolně na Slovensko, kde zůstal i po 
demobilizaci jako úředník min. školství, pově
řený péčí o divadlo. 1921 se vrátil do Prahy, 
oženil se a po krátké úřednické kariéře v to
várně svého tchána se stal nezávislým literá
tem, živícím se především publicistikou a pře
klady z ruštiny a němčiny, z nichž mimořádný 
(i ekonomický) úspěch měl překlad Remar- 
queova románu Na západní frontě klid. Různá 
občasná zaměstnání byla vesměs krátkodobá 
a často nehonorovaná. 1925 se stal členem vý
boru Společnosti pro kulturní a hospodářské 
sblížení s Novým Ruskem, ve stejném roce byl 
tajemníkem delegace této společnosti do So
větského svazu. 1927-28 redigoval Tvorbu
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(s F. X. Šaldou a J. Fučíkem). 1927 se zúčastnil 
založení Literárních novin (nakl. Pokrok), 
1934-36 vedl jako šéfredaktor Literární novi
ny (nakl. B. Janda). Ekonomicky pevné posta
vení získal M. až po osvobození 1945, kdy byl 
jmenován prvním profesorem sovětské litera
tury na Filoz. fakultě UK; t. r. se podruhé ože
nil. Katedru ruské a sovětské literatury vedl až 
do své smrti a vychoval zde řadu žáků. Jeho 
dějiny ruské a sovětské literatury však zůstaly 
pouze v podobě skript. Zemřel na rakovinu, 
pohřben byl v Praze-Strašnicích.

Svou literární činnost M. zahájil už před
I. světovou válkou, kdy se sblížil s extrémně 
slovansky orientovanou skupinou mladých 
umělců soustřeďujících se kolem časopisů Prů
lom a Život a mýtus. Ani za války nepřerušil 
M. svou literární práci a koncem 1918 vydal 
básnickou prvotinu Verše o mamince, lásce 
a smrti, jejíž nebojovné verše o smutku, utrpe
ní a smrti nedobrovolných vojáků skutečně 
vznikly na frontě; válečná zkušenost se promít
la i do pozdějšího M. dramatu Brána pekel. 
V nových poměrech po vzniku republiky se M. 
pokusil prosadit nejen jako básník, ale i jako 
prozaik a překladatel. Už v těchto prvních po
válečných letech se objevily náznaky hlavního 
zaměření M. budoucí činnosti na překládání 
ruské a čínské poezie. Do obecného povědomí 
(i jako kulturní činitel) vstoupil 1925, kdy vy
dal tři překlady moderní sovětské literatury, 
básně Dvanáct od A. A. Bloka a 150, 000. 000 
od V. Majakovského a prózu Taškent - chlebo
vé město od A. S. Nevěrova. V témž roce vyšel 
i soubor převodů staré čínské poezie přede
vším z 8. stol, po Kr. Černá věž a zelený džbán, 
který však vyvolal minimální čtenářský zájem. 
Pro M. měla však tato kniha značný umělecký 
význam, neboť už v ní se dopracoval k specific
kému tvaru přebásňování čínské lyriky - k pa
rafrázi, takže většinu veršů z ní mohl zařadit 
do pozdějších Zpěvů staré Číny. Hlavním M. 
zájmem zůstala ruská sovětská literatura, záhy 
jej však rozšířil i o ruskou literaturu klasickou 
(A. S. Puškin, M. J. Lermontov, F. M. Dostojev- 
skij). Překladatelskou práci podkládal i teore
ticky, požadoval překlad sice přesný, ale mluv
ný a nikoliv doslovný, jaký do té doby byl, 
zejména pokud jde o ruštinu, dominující. Tím 
se u nás přiřadil k hlavním představitelům mo
derního uměleckého překladu, O. Fischerovi,
J. Zaorálkovi, J. Hořejšímu aj. Jako znalec 
ruské literatury sestavoval básnické výbory 

i z převodů jiných překladatelů a jako autor 
úvodů a doslovů, jimiž esejisticky přibližoval 
českému čtenáři autory ruské a sovětské lite
ratury. Zvláštní pozornost věnoval M. divadlu, 
kde při překladu Gogolova Revizora důsledně 
uplatnil svou teorii aktualizace: zařadil překlá
dané dílo do aktuálního dobového kontextu 
a snažil se nalézt v současné češtině obdobu 
někdejšího jazykového a literárního stylu (ně
kdy až do krajnosti vnášel do textu současné 
reálie). Později se v tomto smyslu umírnil, ze
jména za 2. světové války, kdy překládal ně
mecké klasické, demokraticky zaměřené dra
matiky (G. E. Lessing, J. W. Goethe, F. Schiller). 
Podobně postupoval i ve svém posledním ži
votním období, a to jak v překladech dramat 
(A. P. Čechov), tak i prózy (M. Šolochov). Vy
dáním sbírky Zpěvy staré Číny obnovil 1939 
svůj zájem o čínskou poezii, jenž ho neopustil 
do konce života a který později rozšířil i na poe
zii japonskou (Verše psané na vodu). Protože 
M. neovládal žádný z orientálních jazyků, vy
cházel vesměs ze starších překladů německých 
a ruských, ale i francouzských a latinských, 
později také z doslovných překladů českých 
orientalistů (J. Průšek, V. Hilská). M. při pře
básňování postupoval velmi volně, což vyplý
valo nejen z typologické různosti češtiny a čín
štiny, nábrž i z M. uměleckých postupů. Mezi 
autory, které takto zpřístupňoval českému čte
náři, dominovali známí básníci Li-Po a Tu-Fu, 
byli však mezi nimi i básníci málo známí a ně
kdy i zcela neidentifikovatelní. Jednotlivé au
tory řadil nikoliv chronologicky, ale podle 
vlastních uměleckých záměrů. Vytvořil tak 
svéráznou podobu české lyrické poezie ohla
sové, která je velmi blízká i pozdním knížkám 
M. vlastní poezie Lyrické intermezzo a (po
smrtně vyd.) Babí léto. V rukopise zůstala po
slední M. sbírka Symfonie světa. - Osobnosti 
M., i jako určitému typu rozporuplného levico
vého intelektuála, byl věnován strojopisný 
sborník Šedý vlk, který 1988 uspořádali J. Fra
něk s J. Honzíkem a do něhož přispěli např. M. 
Drozda, B. Hek, J. Franěk, V. Forst, O. Král; ob
sahoval též verše z pozůstalosti, netištěné pře
klady H. Heina, epigramy.

PSEUDONYM, ŠIFRY: František Syrový; B. M., 
bm, -bm., M., M-s., -s-, -s. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Co 
číst z literatur slovanských (1935); Čteme 
(1938-43); sb. Emanuelu Lešehradovi k 15. listopa
du 1937 (1937); sb. E X. Šaldovi (b. d., 1932); Haló 
noviny (1935); Host (1924-25); Hovory o knihách
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(1939); Index (1938); Jeviště (1920); Kmen 
(1926-29); alm. Kniha mladých (1909); sb. Kniha 
o překládání (1953, o překl. Solochovovy Rozruše
né země); Kritický měsíčník (1938-41); Kultura do
by (1936); Květy (1951); Lid. noviny (1919-20, 
1933—36, 1938-41); Lid. kultura (1947); Listy pro 
umění a kritiku (1934, 1936—37); Lit. noviny 
(1927-31,1934-36); Lit. rozhledy (1928-31); Maga
zín DP (1936-37); Mladá fronta (1945); Nár. divadlo 
(1930, 1932, 1935-37, 1940); Nár. osvobození 
(1924-26, 1931-33, 1936-38); Nár. práce (1939, 
1944); sb. Náš Gorkij (1952); Naše zprávy (1940); 
Nebojsa; Nové Rusko; Nový věk (1917, překl. 
z F. Villona a H. Heina); Panoráma (1931-37,1942); 
Plán (1929-32); sb. Pocta a výzva (Brno 1934); Pra- 
ha-Moskva; Právo lidu (1922,1926,1932,1936-38); 
Program D 37; Prospekt; Průlom (1911); Q (1926); 
Reflektor (1926-28); Rozhledy (1936, 1938); Roz
pravy Aventina (1925-27, 1933-34); Rudé právo 
(1924-28, 1930, 1949); Socialista (1923); sb. SSSR. 
Kniha delegace Společnosti pro hospodářské a kul
turní sblížení s novým Ruskem... (1926); Studentská 
revue (1907); Svob. Československo (1945); Tramp; 
Tribuna (1921, 1923); Trn; Tvorba (1925-28, 1938, 
1947); sb. Účtování a výhledy (1948); Venkov 
(1940-41); Život a mýtus (1914);- posmrtně: Sovět
ská literatura (1986, přednáška z 1951). I KNIŽNĚ. 
Beletrie, parafráze a práce o literatuře: Verše o ma
mince, lásce a smrti (BB 1918); Brána pekel 
(D 1922); Černá věž a zelený džbán (parafráze, 
1925); Zpěvy staré Číny (parafráze, 1939); Nové 
zpěvy staré Cíny (parafráze, 1940); Písně moudrosti 
a dálek (parafráze, 1940); Lyrické intermezzo (BB 
1940); Li-Po (parafráze, 1942); Verše psané na vodu 
(parafráze, 1943, s V. Hilskou); 30 let ruské literatu
ry sovětské (přehled, 1947); Třetí zpěvy staré Číny 
(parafráze, 1949, s J. Průškem); Zpěvy staré Číny ve 
třech knihách (parafráze, 1950); - posmrtně: Zpěvy 
staré i nové Číny (parafráze, 1953); Zpěvy Dálného 
východu (parafráze, 1958, ed. V. Forst, J. F. Franěk); 
Babí léto (BB 1959, ed. J. F. Franěk); Přehled sovět
ské literatury (skripta dle zápisů, 1962). - Překlady: 
H. Béraud: Měsíční vitriol (1925); A. A. Blok: Dva
náct (1925); V. Majakovskij: 150, 000. 000 (1925); 
A. S. Nevěrov: Taškent - chlebové město (1925); 
A. Baillon: Příběh jedné Marie (1926); V Ivanov: 
Partyzáni (1926); L. Trockij: Kam spěje Anglie 
(1926); S. A. Jesenin: O Rusku a revoluci (výbor, 
1926, s překl. J. Hory, i ed.) + Jiná země (výbor, 1927, 
s překl. J. Hory, i ed.) + Modravá Rus (výbor, 1940, 
s překl. J. Hory, M. Marčanové; rozšiř, vyd. 1947, s ji
nými, i ed.) + Píseň o velikém pochodu (1947); 
H. Domela: Falešný princ (1927, s V. Chábem); J. N. 
Libedinskij: Příběh jednoho týdne (1927); E. M. Re- 
marque: Na západní frontě klid (1929); L. Lania: 
Anita Berberová tančí se smrtí (1930); L. N.Tolstoj: 
Kozáci a jiné povídky (1930); F. M. Dostojevskij: 
Uražení a ponížení (1930) + Idiot (1931) + Běsi 1 
(1936); A. France: Názory pana Jeronýma Coignar- 
da (1931); M. Rojzman: Souboj pana Fischbeina 

s Leninem (1931); A. S. Puškin: Piková dáma a jiné 
povídky (1931) + Měděný jezdec (1938); B. Pilňak: 
Stavíme přehradu (1932); V. Šklovskij: Zápisky re
volučního komisaře (1932) + Teorie prózy (1933); 
M. Šolochov: Rozrušená země (1933) + Tichý Don 1 
(1936); N. V. Gogol: Ženitba (1933) + Revizor (1941) 
+ Hráči (1949), vše Výbor z díla 2 (1952); M. Gor
kij: Život Klima Samgina 1, 2 (1933) + Jegor Buly- 
čov (1935) + Dostigajev a ti druzí (1949) + Vassa Že- 
leznovová (1951) + Měšťáci (1952, hráno i s tit. 
Maloměšťáci); A. Vojnová: Polodrahokamy (1935);
A. Bělyj:Petěrburg 1,2 (1935); A. V. Suchovo-Koby- 
lin: Smrt Tarelkinova (1935) + Dramatická trilogie 
(1949; 1. Svatba Krečinského, 2. Proces, 3. Smrt Ta
relkinova); A. Gide: Návrat ze Sovětského svazu 
(1936) + Retuše k mému Návratu ze Sovětského 
svazu (1937); S. M. Treťjakov: Den Šihua (1937); 
I. Silone: Chléb domova (1937); Deník Viléma Šaš
ka z Bířkova o jízdě pana Lva z Rožmitálu po střed
ní a západní Evropě r. 1465-1467, doplněný výňatky 
ze zápisků Gabriela Tetzla (1940 in Ve službách Jiří
ka krále, 1951 samostatně s tit. Deník o jízdě a puto
vání pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na 
konec světa, 1974 upr. překl. B. Ryba); V. Šklovskij, 
V. Majakovskij: Jak dělat prózu a verše (1940); 
H. Fallada: Občánek milionářem (1941); F. Schiller: 
Panna orleánská (1941); G. E. Lessing: Mina z Barn- 
helmu (1941) + Emília Galotti (1943); M. J. Ler- 
montov: Píseň o caru Ivanu Vasiljeviči, mladém gar- 
distovi a smělém kupci Kalašnikovu (1941, bibliof.) 
+ Kozácká ukolébavka (1941, bibliof.) + Borodino 
(1941, bibliof.) + Bratr smutek (Vybrané spisy M. J. 
L. 1,1941, s překl. J. Hory, M. Marčanové) + Poemy 
(Vybrané spisy M. J. L. 3,1945, s jinými); J. W. Goet- 
he: Torquato Tasso (1942) + Ifigenie na Tauridě 
(1943) + Dvě veršovaná dramata (1944); V. P. Kata- 
jev: Cesta květů (1946); A. S. Gribojedov: Hoře z ro
zumu (1947, s M. Marčanovou, Z. Niliusovou);
B. Pasternak: Rok devatenáct set pět (1947); L. S. 
Sobolev: Mořská duše (1947); H. Ibsen: Peer Gynt 
(1948, s J. Vrtišovou) + Nápadníci trůnu (1951, 
s J.Vrtišovou);A.N. Ostrovskij:Hry 1,2,4 (1950-55, 
s překl. jiných; 1. 1950, Schovanka, Bouře; 2. 1951, 
Horoucí srdce; 4. 1955, Talenty a ctitelé); A. P. Če
chov: Hry (1952, s překl. L. Fikara; Labutí píseň, Ra
cek, Jubileum - hráno i s tit. Bankovní jubileum); 
Tchien Ťien: Píseň o káře (1952, s J. Průškem); - po
smrtně: L. P. Grossman: Hráč Dostojevskij (1961); 
E. Labiche, É. Martin: Nevděk světem vládne aneb 
Pan Perrichon na cestách (1959). - Výbory: Básníci 
a buřiči (ze statí o literatuře, 1975, ed. J. E Franěk); 
Zpěvy modravé Rusi (básnic, překlady z ruštiny, 
1975, ed. J. E Franěk). - Souborné vydání: Zpěvy sta
ré Číny (1988, ed. J. Franěk, obs. i texty z pozůstalos
ti). I SCÉNICKY. Překlady: V. P. Katajev: Defrau- 
danti (1933); A. N. Afinogenov: Strach (1933) + Kde 
vlaky nestaví (1935); J. Oleša: Rejstřík dobrých skut
ků (1934); B. A. Lavreněv: Letadla nad městem 
(1934); V. A. Kaverin: Obrácení ministra Rowlinso- 
na (1935); M. A. Bulgakov: Zojčin kvartýr (1935);
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K. J. Finn: Rendez-vous (1935); V. M. Kiršon: Zá
zračný kov (1936); J. N. Nestroy: Lumpacivagabun- 
dus aneb Ludrácký trojlístek (1939); G. Haupt- 
mann: Krysy (1942); H. Rehberg: Jindřich a Hana 
(1942); M. Seami: Damaškový buben (1943); 
E SchreyvogkTitanie (1944). I KORESPONDEN
CE: J. Trnka: Vzpomínka (J. Trnkovi z 1946), Sovět
ská literatura 1955, s. 557.1 REDIGOVAL časopisy: 
Život a mýtus (1914, s red. kruhem), Tvorba 
(1927-28, s F. X. Šaldou, J. Fučíkem), Lit. noviny 
(roč. 1,1927, č. 1,1934-36 s red. radou), Sovětská vě
da - literatura (1951-52); sborník: SSSR. Kniha de
legace Společnosti pro hospodářské a kulturní sblí
žení s novým Ruskem... (V)26y, antologii: X milovat 
mě bude lid... (1949, s N. Slabihoudovou); knižnice: 
Plamja (1925), Nová ruská knihovna (1928-35), 
Knihy století (1937-39), Knihovna šestiny světa 
(dříve Knihy Nového Ruska, 1938). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Nová ruská poezie 1910-1930 
(výbor, 1932, s M. Marčanovou, i překl.); Kdo to ře
kl? (slovník citátů, 1940, s J. Zaorálkem); J. Mahen: 
Máchova poezie (1941); Vybrané spisy M. J. Ler- 
montova 1-3 (1. a 2.1941,3.1945); Zpěvy země so
větů (výbor, 1945, i překl.); Veršovaná kronika 
SSSR (1947); N. V. Gogol: Výbor z díla 1,2 (1952, s J. 
Frankem). Viz též KNIŽNĚ. Překlady. I

BIBLIOGRAFIE: J. Franěk in B. M.: Zpěvy staré 
Číny (1988). ■ LITERATURA: J. E Franěk: B. M. 
(1963); J. Wagner: B. M. Literární pozůstalost (LA 
PNP 1958). I • ref. Verše o mamince, lásce a smrti: 
A. Trýb, MR 1918/19, sv. 34, s. 420; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 19,1918/19, s. 643; J. Folprecht, Čes. 
revue 12, 1918/19, s. 618;^ A. Novák, Národ 1919, 
s. 165; M. Novotný, Nové Čechy 1919, s. 51; F. P. (Pe
routka), Tribuna 20. 4. 1919; Sn. (S. K. Neumann), 
Kmen 3,1919/20, s. 13 •; • ref. insc. Brána pekel: M. 
Novotný, Cesta 4, 1921/22, s. 808; Et. (E. Tréval), 
Zvon 22,1921/22, s. 531; M. M. (Majerová), RP 27.5. 
1922; an. (V. Zelinka), Zlatá Praha 1922, s. 439 •; • 
ref. překl. A. A. Blok: K. (F. V. Krejčí), PL 21. 12. 
1924; A. N. (Novák), LidN 19.4.1925 •; • ref. překl. 
V. Majakovskij: P. F. (Fraenkl), Host 4, 1924/25, 
s. 311; -pa- (E S. Procházka), Zvon 25,1924/25, s. 629; 
J. Weil, RP 31.5.1925; O. Š. M. (Štorch-Marien), R A 
1,1925/26, s. 26; J. Hostovský, Kritika 1926, s. 75 •; • 
ref. Černá věž a zelený džbán: J. Langer, Cesta 8, 
1925/26, s. 572 -» Studie, recenze, články, dopisy 
(1995); -pa- (F. S. Procházka), Zvon 26, 1925/26, 
s. 266 •; • ref. překl. A. S. Nevěrov: A. M. Píša, Pra
men 6,1925/26, s. 345; M. Jesenská, RA 1,1925/26, 
s. 56; V. Cháb, NO 3. 3.1926; Kček (J. Kodíček), Tri
buna 24.1.1926 •; • ref. překl. S. Jesenin: O Rusku 
a revoluci: J. B. Čapek, Host 6,1926/27, s. 137; -jef- 
(J. Fučík), Kmen 1,1926/27, s. 61; F. Gótz, NO 5. 2. 
1927; fxš (F. X. Šalda),Tvorba 2,1927/28, s. 66 -» KP 
13 (1963) •; J. W. (Weil): ref. překl. V. Ivanov, Kmen 
1,1926/27, s. 132; F. Gótz: ref. překl. H. Domela, NO 
9.10.1927; J. H. (Hora): ref. překl. J. N. Libedinskij, 
RP 13.3.1928; • ref. překl. R. M. Remarque: J. Můn- 
zer, LidN 28.9.1929; -a. (J. Hora), LitN 1929, č. 19; G. 

(F. Gótz), NO 12. 9.1929; ax (E. Vachek), PL 22. 9. 
1929; J. O. Novotný, Cesta 12,1929/30, s. 14 •; • ref. 
insc. překl. N. V Gogol: Ženitba: jv (J. Vodák), Čes. 
slovo 20.12.1932; Ot. F. (Fischer), LidN 20.12.1932; 
AMP (A. M. Píša), PL 20.12.1932; an. (H. Jelínek), 
Lumír 59,1932/33, s. 180 •; • ref. překl. M. Šolochov: 
Rozrušená země: J. V. Sedlák, Venkov 17. 12.1933; 
J. Hch. (J. Heidenreich-Dolanský), LidN 9.2.1934 •; 
• ref. překl. M. Gorkij: Život Klima Samgina 1: J. W. 
(Weil), RP 13.5.1933; F. Soldan, RA 9,1933/34, s. 10, 
52 •; • ref. překl. A. Bělyj: G. (F. Gótz), NO 27. 6. 
1935; vbk (V. Běhounek), PL 2.10.1935 •; • ref. pře
kl. N. V. Gogol: Revizor: -S. (J. Seifert), Ranní noviny 
12.11.1936; -á- (J. Rybák), RP 12.11.1936; H. Jelí
nek, Lumír 63, 1936/37, s. 117 •; • k padesátinám: 
an., LidN 14.7.1938; N. (K. Nový), Panoráma 1938, 
s. 210 •; • ref. Zpěvy staré Číny: K. Sezima, Čteme 1, 
1938/39, s. 135; rtk (R. Konečný), Naše doba 46, 
1938/39, s. 573; vz. (V. Zelinka), Zvon 39, 1938/39, 
s. 529; J. Kohout, KM 1939, s. 228; AMP (A. M. Píša), 
Nár. práce 30.4.1939; J. Čárek, Venkov 26.5.1939; jd 
(J. Drda), LidN 2. 7. 1939; F. Gótz, NL 6. 8. 1939 
-> Literatura mezi dvěma válkami (1984) •; • ref. 
Lyrickéjntermezzo: J. Heyduk, Venkov 10.11.1940; 
jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 37, 1940/41, s. 261; J. B. 
(Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 642; B. Polán, KM 
1941, s. 173 •; • ref. Nové zpěvy staré Číny: mk 
(M. Kolář), Večerník Nár. práce 28.11.1940; J. Hey
duk, LidN 30.12.1940 (též o sb. Lyrické intermez
zo); jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 37, 1940/41, s. 261; 
AMP (A. M.Píša), Nár. práce 5.1.1941; J. Pilař, Ven
kov 28.6.1941 •; A. M. Brousil: ref. překl. A. N. Ost
rovsky: Bouře, Venkov 27.4.1941; • ref. překl. J. W. 
Goethe: Torquato Tasso: p. (A. M. Píša), Nár. práce 
10.2.1942 a 7.10.1942; K. Kraus, LidN 18.10.1942 
•; • ref. překl. J. W. Goethe: Ifigenie na Tauridě: jd 
(J. Drda), LidN 8.6.1943; p (A. M. Píša), Nár. práce 
8. 6.1943 •; • ref. překl. G. E. Lessing: Emília Gal- 
lotti: p (A. M. Píša), Nár. práce 20. 2. 1943; C. J. 
(John), Naše doba 51,1943/44, s. 331; J. Hájek, LidN 
21.2.1944 •; • k šedesátinám: J. Dolanský, Slovan
ský přehled 1948, s. 345 a Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 44; K. Slavíková-Birulová, RP 14.7.1948; 
J. Seifert, Práce 14.7.1948; jtg (J.Tráger), Práce 15.7. 
1948 •; • nekrology: R. Parolek, M. Drozda, Sovět
ská věda - literatura 1952, s. 113; M. Drozda, Slo
vanský přehled 1952, s. 216; M. Filip, LitN 1952, č. 19; 
J. Průšek, Nový Orient 1952, s. 13 •; J. Pokorný: Pří
klad živého překladatelského díla B. M., Divadlo 
1952, s. 833; I. Camutaliová: Jak B. M. vychovával 
mladé překladatele, Sovětská věda - literatura 1953, 
s. 358; D. Pohorská: B. M. a Sovětský svaz, tamtéž, 
s. 626; K. Horálek: B. M. jako překladatel z ruštiny, 
Sovětská věda - literatura 1955, s. 532; V. Forst, J. F. 
Franěk: Básník málem neznámý, tamtéž, s. 538; 
V. Hilská: Vzpomínka na B. M., tamtéž, s. 562; I. Olb- 
racht: Několik vzpomínek na B. M. (psáno 1952), 
Praha-Moskva 1955, č. 6; F. Hrubín in B. M.: Babí lé
to (1958) —> Drahokam domova (1976); • ref. Babí 
léto: M. V. (Vacík), Tvorba 1958, s. 1245; J. Petrmichl,
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LitN 1959, č. 16; J. Opelík, HD 1959, s. 83 •; AUC 
Praha, Philologica 1, Slavica Pragensia 5 (1963; 
přisp. J. F. Franěk: Soupis pozůstalosti B. M., J. Do- 
lanský, V. Forst, B. Havránek, V. Hilská, K. Horálek, 
B. Hek, K. Koževnikoyá, J. Závada); V. Forst: Lite
rární historie B. M., Českosl. rusistika 1972, s. 100; 
V. Forst, J. Franěk in ant. Modravá Rus (1975); 
B. Dohnal in Zápas o tvar (1977); J. Pelán: Dva čes
ké překlady Puškinova Měděného jezdce, J. Křesál- 
ková: Na okraj českých překladů Dvanácti Alexan
dra Bloka, oboje sb. Rudolfu Havlovi (1981, inedit.); 
S. Čita: Dílo V. Majakovského v českých překladech, 
Sovětská literatura 1983, č. 7; J. Franěk in B. M.: 
Zpěvy staré Číny (1988) + Básnický hlas ze zákopů 
první světové války, Lit. měsíčník 1988, č. 10; • 
k 100. výr. narození: V. Forst, Českosl. rusistika 1988, 
s. 120; M. Zahrádka, Lit. měsíčník 1988, č. 6; Sté na
rozeniny (vzpomínky), Kmen 1988, č. 28; O. Král, 
Tvorba 1988, č. 28 •; O. Uličná: S. Jesenin v českých 
překladech, Bulletin ruského jazyka a literatury 
1988, s. 179; L. Zadražil: České překlady Gogolo
vých děl jako součást jejich interpretace, AUC Pra
ha, Philologica, Translatologica Pragensia, sv. 2/1, 
1988; J. Přidal: Gorkého pojetí individualismu a ko- 
lektivismu a jeho odraz v české meziválečné kritice 
(polemika mezi F. X. Šaldou a B. M.), SPPF Ostrava, 
ř. D-25 (1989); M. Jungmann in Průhledy do české 
prózy (1990, s. 103); M. Divišová: Bezručovy dopisy 
Mathesiovi, Bulletin ruského jazyka a literatury 
1993,s. 57; M. Gálik:Two from Czech Babel: M. and 
Průsek in Sino-Bohemian literary confrontation, 
Archiv orientální 1995, s. 94.

v/

Vilém Mathesius

* 3. 8.1882 Pardubice
† 12.4.1945 Praha

Jazykovědec, literární historik a kulturní esejista; za
kladatel české vědecké anglistiky, průkopník funkč
ní lingvistiky, vůdčí představitel tzv. pražské školy.

Pocházel z vážené řemeslnické rodiny (otec 
rukavičkář, později cejchovní okresního úřa
du) po generace evangelického augsburgské- 
ho vyznání. Od 1893 studoval na gymnáziu 
v rodišti, po maturitě (1901) češtinu, němčinu 
a francouzštinu na UK v Praze (doktorát 1907 
prací Hippolyte Taine jako shakespearský kri
tik)', 1903 začal externě studovat i anglistiku 
na pražské něm. univerzitě (setkání s prof. 
A. Martym). 1905-09 učil jako suplent na reál- 
kách v Praze na Starém Městě a v Plzni; 1908 
o prázdninách byl na studijní cestě v Anglii 

(další pobyty 1910 a 1912). 1909 se na základě 
práce Studie k dějinám anglického slovosledu 
habilitoval na filoz. fakultě, 1912 byl jmenován 
mimořádným a 1919 řádným profesorem ang
lického jazyka a literatury (s přihlédnutím 
k studiím Problém anglických lidových balad 
a Wycliffovo místo v dějinách literatury anglic
ké). Na UK vybudoval první samostatnou ka
tedru anglistiky a vychoval řadu vědeckých 
pracovníků (B. Trnka, J. Vachek, Z. Vančura, 
O. Vočadlo, R. Wellek). Od 1922 trpěl vážnou 
oční chorobou, která mu znemožňovala syste
matickou práci s tištěným materiálem (byl od
kázán na předčítání textů a vlastní práce dikto
val); těžiště jeho zájmu se v té době přesunulo 
na současnou češtinu (včetně problematiky 
mluveného jazyka) a na otázky obecné lingvis
tiky. 1926 založil Pražský lingvistický kroužek 
(PLK), jehož názorová východiska i činnost 
podstatně ovlivňoval: byl jedním z hlavních 
autorů tezí, s nimiž 1929 PLK vystoupil před 
vědeckou veřejnost, až do smrti byl jeho před
sedou a od založení 1935 stál též v čele jeho ča
sopisu Slovo a slovesnost. Po uzavření vyso
kých škol žil M. v Kolíně, po bombardování 
města se 1944 vrátil do pražského bytu. Přes 
neuvěřitelně těžké podmínky (vedle téměř pl
né slepoty trpěl tuberkulózou páteře, která ho 
po léta poutala na lůžko) pracoval a publiko
val až do konce života.

V jazykovědě postavil M. proti historizující
mu a atomizujícímu přístupu tradiční mlado- 
gramatické školy pojetí jazyka jako struktury 
existující v podvědomí mluvícího kolektivu, 
k jejímuž poznání lze dojít především zkoumá
ním živého a fungujícího systému současného 
jazyka. Zároveň stavěl proti dosud převládají
címu geneticky orientovanému sledování jazy
kové příbuznosti srovnávání jazyků původem 
zcela odlišných, směřující k jejich „lingvistické 
charakteristice“, tj. k hierarchizaci jazykových 
jevů podle jejich typologické závažnosti; tře
tím netradičním rysem M. metody byl důsled
ný postup od vyjadřovacích potřeb mluvčího 
k prostředkům vyjádření (od funkce k formě), 
který dál vedl k originálnímu stanovení dvou 
základních promluvových aktů, pojmenováva- 
cího a usouvztažňovacího. Svou koncepci ling
vistiky a jazyka nastínil M. již 1911 ve studii 
O potenciálnosti jevů jazykových, v níž předjal 
saussurovskou dichotomii langue-parole, kon
statoval existenci funkčních stylů a zásadně vy
mezil hranici mezi gramatikou a stylistikou.
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V 20. a 30. letech ji dále propracovával v obec
něji zaměřených statích, z nichž většinu zařadil 
do knihy Čeština a obecný jazykozpyt (k vyd. 
připravena 1943). Funkčně strukturní princip 
uplatnil M. i v desítkách prací s konkrétním 
materiálem, týkajících se jednotlivých problé
mů anglického nebo českého jazyka, často 
záměrně sledovaných paralelně. M. přitom za
sáhl téměř do všech oblastí jazykovědy: vybu
doval základy funkční fonologie, přinesl roz
hodující podněty do problematiky funkční 
syntaxe, lexikologie a teorie promluvy, z nichž 
řada se stala obecným majetkem naší i zahra
niční lingvistiky. Významné byly M. práce tý
kající se stylistiky, jejichž předmětem byly slo
hové jevy jak v oblasti spisovného či obecného 
jazyka (Řeč a sloh), tak v jazyce literárního dí
la (Větné základy epického slohu v Zeyerově 
Kronice o sv. Brandanu). Na pomezí lingvisti
ky a literární vědy M. stanul i několika verso- 
logickými studiemi (Poznámky o překládání 
cizího blankversu a českém verši jambickém 
vůbec). V literární historii se - veden svým uni
verzitním oborem - soustřeďoval k anglické li
teratuře, až na výjimky převážně starší doby 
(Dějiny literatury anglické, řada shakespearov- 
ských studií, G. Chaucer,T. Malory, H. Fielding, 
D. Defoe, J. Galsworthy aj.); na rozdíl od látko- 
slovného nebo psychologicky orientovaného 
zkoumání stavěl do popředí především sám 
text díla a jeho uměleckou výstavbu. Metodic
ké podněty pro literárněvědný rozbor, které 
představují raný podnět k strukturnímu výkla
du literárního díla, se M. pokusil formulovat už 
1907 ve své doktorské disertaci. - Podstatnou 
součástí M. díla byla více než dvacetiletá čin
nost kulturněpublicistická, kterou shrnul do 
dvou svazků esejistických úvah. Základem 
knihy Kulturní aktivismus (s podtitulem Ang
lické paralely k českému životu) jsou pochyb
nosti o dosavadní jednostranné orientaci na 
německou a francouzskou sféru a vymezení 
možných kladů anglického vlivu na změny 
v logice a etice českého myšlení i konání v bu
doucnosti. Soubor populárně koncipovaných 
časopiseckých článků a rozhlasových projevů 
z 1921-44 Možnosti, které čekají sjednocuje 
představa tvořivé lidské aktivity, která se ne
projevuje jen ve vědě či umění, ale která musí 
prostupovat všechny oblasti lidského života 
(veřejné, společenské i rodinné vztahy) a ve 
svých nejrozmanitějších projevech skládá do
hromady celek národní a světové kultury.

ŠIFRY: M., MTS., Mts., mts., V+R. I PŘÍSPĚVKY 
m:sb. Actes du Premier congrěs international de lin- 
guistes (Leiden 1928); Archiv fur das Studium der 
neueren Sprachen und Literaturen (Braunschweig 
- Berlín - Hamburg 1929); Bratislava (1929,1931); 
sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, 2 (1939, 
1940); Čas (1910,1920-23); Časopis pro rnoderní fi
lologii (1911-42); Čes. stráž (1919-20); Čes. slovo 
(1931-39); Českosl. republika (1920-23); Čes. časo
pis filologický (1945J); Čin (1933-34); sb. Čtení o ja
zyce a poezii (1942, Řeč a sloh); Demokratický střed 
(1937-38); Divadlo (1923); sb. Donům natalicium 
Schrijnen (Nijmegen-Utrecht 1929); English studies 
(1923); Englische Studien (1935); sb. Études dédiées 
au Quatriěme congrěs de linguistes (1936); H. Fiel
ding: Příběh nalezencův (1932); Hlídka Času (1910); 
sb. Idea československého státu 2 (1936, Naše po
stavení v evropské a světové kultuře); Index (1934); 
Jarmil Krůta: Anglicky od A do Z (1941, Společen
ské základy anglického života); Jeviště (1921-22); 
Jihočes. přehled (1928) —> sb. Anketa o regionalis- 
mu (Kdyně 1928, ed. J. Lomský, J. L. Fischer); Kalich 
(1917); Knihkupec a nakladatel (1939, zvláštní číslo 
Kniha a národ 1879-1939); Komenský (1942); sb. La 
parole tchécoslovaque á 1’étranger 1 (1919); Le 
maítre phonétique (1932); Listy filologické (1940); 
Listy pro umění a kritiku (1933-36); Lit. noviny 
(1935,1938-39); Loutkář (1917); Lumír (1926-28); 
sb. Mélanges linguistiques dédiés au Premier con
grěs des philologues slaves (1929); sb. Mélanges de 
linguistique et de philologie offerts á Jacques van 
Ginneken (Paříž 1937); sb. Mélanges de linguistique 
offerts á Charles Bally (Ženeva 1939, Verstárkung 
und Emphase -» sb. A Prague school reader in lin- 
guistics,Bloomington 1964); sb.Mnéma. Sborník vy
daný na paměť... J. Zubatého (1926); Národ (1917, 
1919); Nár. divadlo (1937); Nár. listy (1907-08); Nár. 
osvobození (1931,1935); Národopisný věstník čes- 
koslovanský (1910,1916); Naše doba (1916-45; mj. 
1936-37 Z mých pamětí); Naše řeč (1920-31); Nové 
Atheneum (1919-21); Nové Čechy (1923); sb. Odgo- 
vori na pitanja (Bělehrad 1939); Osvěta (1916); sb. 
Památník vydaný profesorským sborem Státního 
reálného gymnázia v Kolíně (1922); Prager Presse 
(1930, 1933); Prager Rundschau (1931); Praha - 
Moskva; Program D 40 - D 41 (Kdy mluví drama 
a divadlo k národu, Výslovnost jako faktor sociální 
a funkční); sb. První sjezd slovanských filologů 
v Praze (1929); Přehled (1909-14); Přítomnost 
(1925-33); sb. Réunion phonologique internationa- 
le tenue á Prague (1931); Revue des travaux scienti- 
fiques tchécoslovaques (1920); Sborník filologický 
(1910-17); Sborník Matice slovenskej (1936); Sbor
ník přednášek pronesených na sjezdu českosl. pro
fesorů filozofie, filologie a historie (1929, Funkční 
lingvistika sb. Z klasického období pražské školy, 
1972, ed. J. Vachek); Slawische Rundschau (1929, 
1933-34); Slovanský sborník věnovaný prof. dr. 
Františku Pastrnkovi k 70. narozeninám (1923); sb. 
Slovenská miscelanea (Bratislava 1931); Slovo a slo-
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vesnost (1935-43; 1942 Větné základy epického slo
hu v Zeyerově Kronice..., 1943 Poznámky o překlá
dání cizího blankversu...); sb. Spisovná čeština a ja
zyková kultura (1932, O požadavku stability ve 
spisovném jazyce, Obecné zásady pro kulturu jazy
ka); Věda a život (1940-41); Venkov (1920); Věstník 
Čes. akademie (1906-16; 1907-08 Tainova kritika 
Shakespeara -» Jazyk, kultura a slovesnost, 1982; 
1915 Problém anglických lidových balad); Věstník 
čes. profesorů (1908-10); Věstník KČSN (1911, 
O potencionálnosti jevů jazykových —■» sb. A Prague 
school reader in linguistics, 1964, sb. U základů praž
ské jazykovědné školy, 1970 a Jazyk, kultura a slo
vesnost, 1982); Věstník 1. říšského sjezdu českosl. 
učitelů vysokých škol... (1922); sb. Xenia Pragensia 
Ernesto Kraus... oblata (1929); sb. Zbirka odgovora 
na pitanija 3. medjunarodni kongres slavista (Běle
hrad 1939); Zeitschrift fur deutsches Altertum und 
deutsche Literatur, příl. Anzeiger (1913); Země 
(1920-22); Zlatá Praha (1915-16; 1915 Wycliffovo 
místo v dějinách literatury anglické); Zrání (1920); 
Živé slovo (1921); - posmrtně: sb. A Prague school 
reader in linguistics (Bloomington 1964, ed. a přel. 
J. Vachek); T. Malory: Artušova smrt (1960, Sira 
T. M. Kronika o životě a smrti krále Artuše, psáno 
1944); sb. U základů pražské jazykovědné školy 
(1970, an., teze PLK); sb. Z klasického období praž
ské školy (1972, ed. J. Vachek). I KNIŽNĚ. Odbor
né práce lingvistické a literárněhistorické a eseje: Dě
jiny literatury anglické v hlavních jejích proudech 
a představitelích 1,2 (1910,1915); William Shakes
peare (1916);EngIish literatuře and the Czecho-Slo- 
vaks (Londýn 1920); Kulturní aktivismus (EE 
1925); Dějiny anglické literatury. Od zavedení knih
tisku až po realistický román 18. století (1933, roz
množ.; podle univ. přednášek, ed. R. Wellek, K.Tres
ka); Možnosti, které čekají (EE 1944); - posmrtně: 
Čeština a obecný jazykozpyt (1947); Obsahový roz
bor současné angličtiny na základě lingvistickém 
(1961, ed. J. Vachek; angl. s tit. A functional analysis 
of present day English on a generál linguistics basis, 
1975, ed. J. Vachek, přel. L. Dušková); Řeč a sloh 
(1966 <- sb. Čtení o jazyce a poezii, 1942). - Překla
dy: H. G. Wells: Angličan se dívá na svět (1922, 
s K. Randé); Výbor z Canterburských povídek 
Geoffreye Chaucera (1927). - Ostatní práce: Neboj
te se angličtiny (jazyková příručka, 1936). - Výbor: 
fazy\^ kultura a slovesnost (1982, usp. J. Vachek, ed. 
E. Macek). I KORESPONDENCE: P. Swiggers: 
Une lettre de V. M. á Antoine Meillet (z 1913), Phi- 
lologica Pragensia 33 (1990, s. 201); in I. Pospíšil, M. 
Zelenka: René Wellek a meziválečné Českosloven
sko (R. Wellkovi z 1937; 1996, s. 155). I REDIGO
VAL časopisy: Nové Atheneum (1920-21), Athe- 
neum (1922, s E. Rádlem), Časopis pro moderní 
filologii (1922-29, s jinými, red. angl. části), Slovo 
a slovesnost (1935-43, s B. Havránkem); sborníky: 
Revue des travaux scientifiques tchécoslovaques. 
Section premiére, sv. 1,1920 (1924), Co daly naše ze
mě Evropě a lidstvu 1,2 (1939,1940); knižnice: Ok

na. Knihy zkušeností a úvah (1920-28), Práce z vě
deckých ústavů Filoz. fakulty UK (1923-29, red. fi- 
lol. části), Sbírka pojednání a rozprav Filoz. fakulty 
UK (1923-39, red. filol. části), Výhledy. Sbírka zku
šeností a úvah (1929-35, s J. B. Kozákem), Travaux 
du Cercle linguistique de Prague (1929-39, an., s ji
nými), Nová cesta k jazykům (1936-42); dílo: W. 
Shakespeare: Výbor z dramat (1936-38, s O. Fische
rem). I

BIBLIOGRAFIE: Soupis prací V. M. (1947); 
J. Vachek in V. Skalička, J. Vachek: Soubor statí V. 
M., SaS 10, 1947/48, s. 245; G. Freidhof, B. Scholz: 
Auswahlbibliographie zu V. M.’ Veróffentlichungen, 
J. Vachek: Bibliographie der anderen postům veróf- 
fentlichten Werke von V. M., obojí in V M.: Čeština 
a obecný jazykozpyt (Frankfurt n. M., Mnichov 
1979); E. Macek: Soupis díla V. M., in V. M.: Jazyk, 
kultura a slovesnost (1982). H LITERATURA: 
• ref. Dějiny literatury anglické... 1, 2: F. Chudoba, 
ČMF 1911, s. 354; V. Tille, CMF 6,1917/18, s. 78 •; • 
ref. English literatuře and the Czecho-Slovaks: 
F. Sedláček, Naše věda 3,1919/20, s. 69; V. Smetánka, 
Venkov 8. 1.1921 •; • ref. Kulturní aktivismus: Kí 
(F. Krejčí), Čes. mysl 1925, s. 360; E. Čapek, Nové 
Cechy 1925, sv. 2, s. 152; A. N. (Novák), LidN 3. 1. 
1926 •; • ref. překl. Výbor z Canterburských poví
dek...: J. K. (Kopal), Nové Čechy 11,1927/28, s. 185; 
B. Trnka, Střední škola 1928, s. 312 •; • k padesáti
nám: J. Mukařovský, NO 3.8.1932 -» Studie z poeti
ky (1982, s. 319); O. Fischer: Vzpomínka, sb. Charis- 
teria G. M. quinquagenario... oblata (1932, s. 3) •: 
F. Trávníček: ref. sb. Spisovná čeština a jazyková kul
tura, Naše věda 1933, s. 215; J. Hrabák: ref. sb. Co da
ly naše země Evropě a lidstvu, SaS 1940, s. 171; • 
k šedesátinám: B. Havránek, LidN 2. 8.1942 a V. M. 
- bohemista, SaS 1942, s. 120 •; B. Trnka: ref. sb. Čte
ní o jazyce a poezii, SaS 1943, s. 35; • ref. Možnosti, 
které čekají: J. M., LidN 18.3.1945; Z. Vančura, KM 
1945, s. 34 •; • nekrology: B. Havránek, LidN 17.4. 
1945; B. Trnka, ČMF 1946, s. 3 a SaS 10,1947/48, s. 3; 
J. Mukařovský, SaS 10,1947/48, s. 1 Studie z poe
tiky (1982, s. 322) •; V. Skalička, J. Vachek: ref. Češti
na a obecný jazykozpyt, SaS 10,1947/48, s. 244; J. Va
chek in V. M.: Obsahový rozbor současné 
angličtiny... (1961); F. Daneš: ref. Obsahový rozbor 
současné angličtiny..., NŘ 1962, s. 244; J. Vachek in 
V. M.: Řeč a sloh (1966); O. Leška, P. Novák: O chá
pání „jazykového pojmenování“ a „jazykového 
usouvztažnění“. K M. koncepci funkční lingvistiky, 
SaS 1968, s. 1; K. Hausenblas: Práce V. M. o stylu 
a česká stylistika v uplynulém čtvrtstoletí, SaS 1970, 
s. 194 —> Od tvaru k smyslu textu (1996); J. Vachek: 
Pětadvacet let od skonu V. M., ČMF 1970, s. 121 + in 
sb. U základů pražské jazykovědné školy (1970) + in 
sb. Z klasického období pražské školy (1972) + in 
V. M.: A functional analysis of present day English... 
(1975); R. Wellek: V. M., sb. Sound, sign and meaning 
(Ann Arbor 1976); J. Vachek in V. M.: Jazyk, kultura 
a slovesnost (1982); • 100. výr. narození: J. Polišen- 
ský, LD 3.8.1982; Philologica Pragensia 25,1982, č. 3
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(obs. J. Vachek: V. M.’ living heritage to world lingui- 
stics, B. Hek: M.’ discourse „On the potentiality of 
the phenomena of language“ and the problems of 
translation theory, J. V. Polišenský: V. M.» literary his- 
torian and „cultural activist“) •; B. Hek: V. M. a čes
ká jazyková kultura, V. M. a otázky překladu, Jazy
kové aktuality 1982, s. 72 a 107; • ref. Jazyk, kultura 
a slovesnost: L. Soldán, SLit 1984, s. 461; O. Šoltys, 
A. Polívková, NŘ 1985, s. 23; K. Horálek, Philologi- 
ca Pragensia 1988, s. 170«; J. Vachek: V M. - jedi
nečný učitel a člověk, Čes. jazyk a literatura 42, 
1991/92, s. 208; B. Hek: V. M. a otázky teorie překla
du, Bulletin ruského jazyka a literatury 32, 1993, 
s. 147; J. Čermák: V. M.’ early book on old English li
teratuře, AUC Praha, Philologica 1 (1993) a Prague 
Studies in English sv. 20,1994, s. 47 + Zvídej, jak se 
zovu. V. M., historik nejstarší anglické literatury, 
LitN 1995, č. 15; J. Vachek in Vzpomínky českého 
anglisty (1994); O. Leška: V M. (1882-1945), SaS 
1995,s. 81.
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Od 1831

Instituce při Českém muzeu zřízená pro vydávání 
české vědecké, později i krásné literatury a plnící 
osvětové, kulturněorganizační a reprezentační úko
ly; od 1959 sekce Společnosti Národního muzea pro 
práci muzejní knihovny.

Vzniku M. č. předcházelo dlouholeté bez
úspěšné úsilí založit společnost, jež by soustav
ně pečovala o český jazyk a literaturu. První 
návrh F. M. Pelcla z 1791 byl obnoven kolem 
1800 v myšlence vytvořit tzv. Hromadu, tj. 
„spolek ku prospěchu a povznesení českého 
jazyka a literatury“ (F. M. Pelcl, J. Dobrovský, 
F. F. Procházka, M. V. Kramerius, J. B. Dlabač) 
a kolem 1810 snahami jungmannovců o zalo
žení tzv. Čes. společnosti. Naděje na zřízení in
stituce takového zaměření byly spojovány 
s ustavením Vlastenského muzea (1818), jež 
však přes snahu některých svých členů (hrabě 
B. Berchtold aj.) péči o český jazyk a literaturu 
do konečného programu nepojalo. Zásluhou 
F. Palackého se 1830 podařilo prosadit při Spo
lečnosti Vlastenského muzea Sbor pro vědecké 
vzdělávání ěeské řeči a literatury, jehož úkolem 
bylo pečovat o ustálení a vytříbení spisovného 
jazyka a připravit český naučný slovník (viz 
an., tj. F. Palacký, in ČČM 1830, s. 237); byli do 
něho zvoleni a redakcí slovníku pověřeni 

F. Palacký (vedení encyklopedie a sekce his
torická a zeměpisná), J. Jungmann (sekce 
filologická a filozofická) a J. S. Presl (sekce pří
rodovědná a technologická). Vědom si nedo
statečné připravenosti odborné i jazykové, roz
hodl se Sbor rozšířit svoji činnost na vydávání 
kvalitních původních českých knih, především 
naukových, jimiž by byla připravena půda pro 
zamýšlenou encyklopedii. K zajištění finanční 
základny vydávání se Sbor se svolením muzej
ního výboru (14.3.1830) usnesl založit peněžní 
fond z dobrovolných darů nejširších národních 
vrstev, čímž byla zaručena demokratičnost 
a český ráz tohoto podniku. Provoláním Vlas
tencům národní literatury naší milovným 
(z 1. 1. 1831, otištěno v ČČM, s. 117) byl fond 
založen a pojmenován Matice česká (po vzoru 
Matice srbské z 1826); název byl později pod 
tlakem metternichovské reakce podle potřeby 
pozměňován na Základ peněžný nebo Poklad
nice českého Museum k vydávání knih českých. 
Jednorázovým darem (jednotlivec 50 zl., insti
tuce 100 zl. i ve splátkách) se dárce stal tzv. za
kladatelem M. č. a získal nárok na jeden bez
platný výtisk každé knihy jí nebo její pomocí 
vydané. K prvním členům patřili příslušníci 
šlechty, nižší duchovenstvo a univerzitní stu
dentstvo, mezi institucemi čtenářské spolky 
a knihovny. Počáteční pozvolný růst členstva 
byl zrychlen druhým provoláním (z 15. 12. 
1841, otištěno v ČČM jako dodatek na konci 
svazku) a edičním zaměřením na čtenářsky 
přístupnější literaturu (viz an., tj. P. J. Šafařík, 
in ČČM 1841, s. 118). Členství v M. č. jakožto 
výhradně české instituci, podporující rozvoj 
národní vědy a literatury, bylo ve 40. letech po
važováno za vlasteneckou čest a povinnost 
(ČČM pravidelně zveřejňoval jména zaklada
telů). Správou peněžního fondu a volbou edič
ního plánu byl pověřen Sbor pro vědecké 
vzdělání české řeči a literatury, nazývaný také 
Matiční sbor. K původnímu tříčlennému ko
lektivu z 1830 přibyli 1841 P. J. Šafařík a V. 
Hanka, později se v něm vystřídala řada dal
ších představitelů české vědy a kultury (F. Bílý, 
J. Čejka, F. L. Čelakovský, J. Emler, K. J. Erben, 
J. Frič, J. Gebauer, A. Grund, M. Hattala, 
M. Hýsek, J. Jakubec, A. Jirásek, J. Jireček, 
F. Kott, J. P. Koubek, J. Krejčí, J. Máchal, 
V. Mourek, L. Niederle, V. Novotný, F. Pastr- 
nek, J. L. Píč, A. Podlaha, J. Polívka, C. Purkyně, 
J. E. Purkyně, F. L. Rieger, V. Staněk, J. V. Ši- 
mák, J. B. Štorch, K. Tieftrunk, V. V. Tomek,
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A. Truhlář, R. Turek, J. E. Vocel, V. Vojtíšek,
A. J. Vrťátko, J. Wenzig, Z. Winter, V. Zelený, 
Č. Zíbrt aj.). V čelo Sboru byl ustanoven jako 
dozor nad hospodařením s financemi zástupce 
muzejního výboru, tzv. kurátor (první byl 
hrabě R. Kinský), účty z každoročního hospo
daření byly předkládány ke kontrole výboru 
Společnosti Vlastenského muzea. Knihy a pe
riodika vydávané M. č. byly tištěny v soukro
mých tiskárnách (A. Augusta, J. Grégr, Synové
B. Haase, J. Otto, J. Pospíšil, J. Spurný, A. Špin- 
ková, J. Vetterlová, A. Wiesner, tiskárna Politi
ky, Pražská akciová tiskárna Nár. listy, Knih
tiskárna Unie aj.) a distribuovány mezi 
zakladatele nejdříve prostřednictvím soukro
mých knihkupectví (J. Pospíšil, firmy Kronber- 
ger-Řivnáč, Kronberger-Weber), později byla 
zřízena vlastní matiční expedice a sklad. Pro 
nedostatek financí rozhodl Sbor vydávat ně
které práce „pomocí M. č.“, tj. hradit pouze 
část nákladu, případně se postarat jen o distri
buci knihy vydané jiným nakladatelem (např. 
smlouva s ČAVU 1897). Vydavatelskou aktivi
tu, zahájenou 1832 převzetím Časopisu Čes. 
muzeum a následující podporou základních 
vědeckých prací J. Jungmanna, P. J. Šafaříka 
a J. S. Přešla a ve 40. letech usměrněnou zalo
žením několika knižnic, doplňovala činnost 
kulturněorganizační a reprezentační, např. 
propagace české knihy doma (levný prodej 
matičních tisků, knižní dary čtenářským spol
kům, knihovnám, školám, organizace předná
šek a besed) i v cizině, především ve slovan
ských zemích (výměna spisů s knihovnami 
v Krakově, Varšavě aj., styky s Maticí srbskou, 
illyrskou, lužickou, s archeologickou společ
ností v Petrohradě a Kodani, s kyjevskou spo
lečností starožitností aj.), podpora začínajících 
spisovatelů a kvality českých původních prací 
(honoráře, ceny za nejlepší díla, uveřejňování 
a honorování literárněkritických příspěvků 
v ČČM). Vedle toho se M. č. angažovala i při 
prosazování češtiny do úřadů a škol (obšírné 
memorandum o vyučování češtiny podané 
1832 zemské vládě); s tím souvisela (zejm. od 
40. let) péče o spisovnou podobu jazyka (snahy 
o kodifikaci pravopisu, Jungmannův podnět 
k přípravě pozdějšího Brusu jazyka českého) 
i formulace stanoviska k slovenské odluce 
(Hlasy o potřebě jednoty spisovného jazyka, 
1846). Slibný vývoj M. č. byl narušen v 50. le
tech za bachovské reakce, kdy byla podřízena 
policejnímu dohledu, její stanovy a úprava 

vztahu k Muzeu nelegalizovány a ze Sboru vy
tlačeny pokrokové osobnosti (E Palacký, Jan 
Norbert rytíř z Neuberku); tato krize se odra
zila jak v posíleném vlivu konzervativního 
křídla ediční rady (zejm. J. E. Vocel) na vyda
vatelský program M. č., tak v poklesu členství. 
Teprve 30. 3. 1862 došlo k právní legalizaci, 
podle níž byl Matiční sbor prohlášen za orga
nickou, avšak samostatnou část Muzea. Sbor 
o 8 až 12 členech, volených na dobu 6 let, byl 
v činnosti vědecké a literární prohlášen za ne
závislý a samostatný, z hlediska správy peněž
ního fondu byl podřízen muzejnímu výboru 
a jím volenému kurátoru. 1863 byla zřízena in
stituce dopisujících členů, jejichž úkolem bylo 
propagovat M. č. a přijímat vklady zakladatelů. 
1866 došlo k úpravě zakladatelských práv 
(srov. ČČM 1866, s. 301), podle níž mohli čle
nové ročně vybrat knihy v hodnotě 6 zl. 
a ostatní koupit se slevou (rozhodnutí si vynu
tilo zřízení zvláštní expedice a skladu). Usne
sením z 9. 11. 1870 byl Matiční sbor rozdělen 
na užší, spravující matiční fond a plánující vy
dávání, a širší, pověřený „vzděláváním české 
řeči a literatury“, konkrétně péčí o jazykovou 
správnost matičních spisů, jejímž vyústěním 
měl být pravopisný kánon Brus jazyka české
ho (komise: J. Gebauer, V. Hylmar, F. Kott, 
F. Patočka, V. O. Slavík, V. Svoboda, K. Tief- 
trunk), druhým úkolem správa literární pozů
stalosti K. J. Erbena (komise: M. Hattala, V. B. 
Nebeský, A. J. Vrťátko). Po politickém uvolně
ní českého kulturního života koncem 60. let, 
kdy vznikla především v oblasti beletrie vyda
vatelská konkurence, se M. č. orientovala na 
naukovou literaturu. Vedle ČČM byl založen 
úzce odborný periodický Sborník vědecký mu
zea království Čes. s řadami filozoficko-filolo- 
gicko-historickou a přírodovědnou. Rozvoj 
české vědy podporovala M. č. i organizačně, 
podílela se na přípravách české univerzity, udr
žovala kontakt s domácími vědeckými společ
nostmi (Jednota čes. filologů, Historický spo
lek, Přírodovědecký a Archeologický sbor 
muzejní) i zahraničními organizacemi (Akade
mie v Petrohradě, Krakově, Záhřebě, běle
hradské Učené družstvo aj.). Po zřízení Čes. 
Karlo-Ferdinandovy univerzity (1882) a Čes. 
akademie věd a umění (1890), jimž připadla 
vzhledem k lepší materiální vybavenosti i hlav
ní péče o vydávání vědeckých děl, se M. č. - též 
s ohledem na své členy - edičně soustředila 
k jazykově i slohově přístupné naukové litera-
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túře. Finančně byla zabezpečena rostoucí člen
skou základnou (především instituce: školy, 
knihovny, muzea, města, občanské záložny 
apod.) a po 1918 státními, muzejními i soukro- 
mopodnikatelskými subvencemi. Nadále pů
sobila propagačně, osvětově, kulturněorgani- 
začně a reprezentačně (knižní dary, výměny 
publikací, účast na veřejných kulturních ak
cích, kontakty s cizinou především výměnami 
publikací a dary, reprezentace české vědy na 
mezinárodních společenskovědních kongre
sech aj.). V okupačních letech 1939-45 byla 
činnost M. č. ochromena zrušením státní sub
vence a zákazem vydávání muzejního časopisu 
(od 1941). Po válce se M. č. snažila jednak 
působit jako prostředník mezi Národním mu
zeem a veřejností, jednak pokračovat ve vydá
vání kvalitní vzdělávací literatury. Byly zalo
ženy nové knižnice Naše minulost (1946-49, 
5 sv.), Příroda a věda (1946-49,3 sv.) a obnove
ny Památky staré literatury české, upraveny by
ly členské podmínky (vklad 500 Kčs, instituce 
2000 Kčs; nárok na knihy v hodnotě 20 Kčs 
ročně a sleva 20% na knihy ostatní). Finanční 
problémy vedly k uzavření dohody s nakl. 
Orbis (7.3.1946), které převzalo náklad matič
ních tisků; M. č. byla ponechána redakční prá
ce. Postátněním Muzea (1949) a převzetím 
ČNM do jeho péče zaniklo nakladatelské prá
vo M. č. (neúspěšná jednání o jeho znovuzíská- 
ní byla uzavřena 1957). 1959 se M. č. stala sek
cí Společnosti Nár. muzea, sdružující zájemce 
o práci jeho knihovny. Činnost M. č. spočívá 
(poslední statut 16. 9.1978) v organizaci před
nášek, besed, exkurzí a výstav týkajících se 
problematiky knihy a knihoven, především 
muzejních.

Vydavatelská aktivita M. č. se za dobu její 
existence proměňovala v závislosti na aktuál
ních společenských potřebách i na šíři členské 
základny. Jakožto muzejní instituce, jejímž prv
ním edičním činem bylo převzetí Časopisu 
Českého muzeum od jeho 6. roč., podporovala 
M. č. od svého vzniku českou vědeckou litera
turu; k počátkům její činnosti patřila podpora 
Jungmannova Slovníku česko-německého 
(1836-39) a Šafaříkových Slovanských staro
žitností (1837). V prvním provolání M. č. for
mulovaný plán na vydání „reální encyklope
die “ byl nejprve nahrazen edičním programem 
vědeckých publikací, jež by věcně i jazykově 
připravovaly budoucí naučný slovník. Později 
však bylo vlivem konzervativních tendencí, jež 

do Sboru pronikly v 50. letech, vydání encyklo
pedie (jako díla poukazujícího na vědeckou 
úroveň a tím i na svéprávnost českého národa) 
zamítnuto. Zásluhou F. L. Riegra schválil Sbor 
po delších sporech alespoň finanční podporu 
a částečnou distribuci encyklopedického díla 
Slovník naučný, vzniklého na základě materiá
lu soustředěného v M. č. a za Riegrova redakč
ního vedení vydaného v soukromém nakl. I. L. 
Kober (1860-74). Také konverzační slovník 
češtiny, navrhovaný F. Palackým a F. L. Čela- 
kovským, byl jako příliš výrazný projev češství 
Sborem zamítnut. Závislost matičního peněž
ního fondu na široké členské základně vedla 
Sbor k rozšíření a zároveň k usměrnění vyda
vatelského programu: podle usnesení z 1841 
měly být založeny čtyři specializované knižni
ce, k jejichž úplné realizaci však nedošlo. 
Uskutečnila se a nejdelší (s přestávkami téměř 
stoleté) trvání měla Novočeská bibliotéka 
(1841-1937,52 sv.), původně určená pro novo
dobou naukovou i krásnou literaturu. Ve 
40. letech zde mj. vyšla nová vydání Jungman- 
novy Slovesnosti (1845) a Historie literatury 
české (1849), Základní filozofie. Logika. Meta- 
fyzika A. Marka (1844) a Všeobecný rostlino- 
pis J. S. Přešla (1846), později Čelakovského 
Mudrosloví národu slovanského ve příslovích 
(1852), Štúrova práce O národních písních 
a pověstech slovanských (1853); v rámci edice 
byla též započata souborná vydání obrozen- 
ských autorů: Jungmannovy Sebrané spisy ver
šem i prózou (1841), Čelakovského Spisů bás
nických knihy šesterý (1847) a Dramatické 
spisy Klicperovy. Mezi naukovou literaturou, 
která pokládala základy různým vědním obo
rům, byly kulturněhistorické, etnografické 
a historické práce J. A. Helferta, K. Krofty, J. L. 
Píce, P. Sobotky, J. Srba-Debrnova, J. Šafránka,
J. Šusty, J. S. Tomíčka, Z. Wintera aj., přírodo
pisné spisy od F. Pixy, J. S. Přešla a J. Smetany; 
později i literárněhistorické práce F. V. Jeřábka 
(Stará doba romantického básnictví, 1883) 
a J. Máchala (Slovanské literatury 1-3, 
1922-29). Staročeská bibliotéka (1841-80,5 sv.) 
sloužila k vydávání literárních památek do 
17. století. Jako editoři v ní působili F. Palacký,
K. J. Erben a V. V. Tomek; po cenzurních obtí
žích tu vyšla mj. Komenského Didaktika, spisy 
Viktorina Kornela ze Všehrd, Kryštofa Haran
ta z Polžic, Václava Březana a další. Bibliotéka 
klasiků starých a nových v překladu českém 
měla přinášet díla světového písemnictví antic-
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kého (Aischylos, Aristofanes, Aristoteles, Ho- 
mérova Odyssea, Plautus, Sofokles, Terentius, 
Vergilius aj.) i novověkého (J. Milton, W. Sha
kespeare) v tlumočení F. Douchy, J. Jungman- 
na, V. B. Nebeského, F. Šohaje, K. Vinařického, 
A. J. Vrťátka aj.; řada zamýšlených titulů vyšla, 
ale všechny bez uvedení plánované knižnice. 
Bibliotéka domácí byla původně určena popu- 
lárně-naučným a mravněvýchovným spisům; 
z podnětu P. J. Šafaříka byla přeměněna na 
Malou encyklopedii nauk (1842-53,11 sv.), jež 
přispívala k vytváření českého vědeckého ná
zvosloví (práce K. F. Hyny, E M. Klácela, E S. 
Kodyma, E M. Opize, V. Staňka, V. Svobody, 
V. V. Tomka, K. V. Zapa aj.) a sloužila i škol
ským potřebám (učebnice a mapy; rytiny 
V. Merklase a E Schónfeldera). V této knižnici 
byly poprvé (1843) uplatněny Šafaříkovy návr
hy analogického pravopisu. Významným edič
ním počinem M. č. byla od 50. let řada Drama
tická díla W. Shakespeara (1856-72, 36 sv.), na 
níž se překladatelsky podíleli J. J. Čejka, L. Če- 
lakovský, F. Doucha, J. J. Kolár a J. Malý. 1876 
byla na podnět J. Emlera (srov. ČČM 1876, s. 
182) ustavena knižnice Památky staré literatury 
české (1876-90, 10 sv.), v níž vycházela díla 
starší české literatury do 18. století (mj. Nová 
rada Smila Flašky z Pardubic, Rýmovaná kro
nika česká takřečeného Dalimila, Staročeské 
divadelní hry, Spisové císaře Karla IV., Paměti 
Mikuláše Dačického z Heslová, Knížky o hře 
šachové Tomáše Štítného aj.), editorsky při
pravena J. Emlerem, V. Flajšhansem, J. Gebau- 
erem, J. Jirečkem, A. Paterou aj. Ediční pro
gram stanovený po 2. světové válce obnovil 
matiční tradici populárně-naučné literatury; 
nově byly 1946 založeny knižnice Naše minu
lost pro historické práce (red. R. Turek aj.) 
a Příroda a věda (red. J. Charvát aj.) a obnove
ny Památky staré literatury české (1946-49, 6 
sv., red. A. Grund, B. Havránek, V. Šmilauer, 
F. Trávníček aj.; edice pak pokračovala v nakl. 
Orbis, Nakladatelství ČSAV, Academia); od
borné vedení knižnic zaručovalo vysokou kva
litu vydávaných spisů. Mimo knižních edic vy
dávala M. č. také odborná periodika. K ČČM 
(1832-1949) přibyl 1853 z podnětu J. E. Purky- 
ně „časopis přírodnický“ Živa (red. J. E. Pur- 
kyně, J. Krejčí) a 1855 Památky archeologické 
a místopisné (red. K. V. Zap), později vydava
telsky přejaté archeologickým sborem Muzea. 
Plodem zaměření M. č. na úzce vědeckou lite
raturu byl od konce 60. let periodický Sborník 

vědecký muzea království Českého s řadou fi- 
lozoficko-filologicko-historickou a s řadou pří
rodovědnou, která převzala titul zaniklého ča
sopisu Živa.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Staročeská 
bibliotéka (1841-80); Novočeská bibliotéka 
(1841-1937); Dramatická díla W. Shakespeara 
(1856-72); Památky staré literatury české (1876-90; 
1946-49). - Ostatní: Malá encyklopedie nauk 
(1842-53); Naše minulost (1946-49); Příroda a věda 
(1946-49). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: 
F. L. Čelakovský; J. Jungmann; V. K. Klicpera. 
■ Z OSTATNÍ PRODUKCE (neuvádíme spisy vy
dané pomocí M. č. a tituly z jiných nakladatelství 
vřazené mezi muzejní spisy): Výbor z literatury čes
ké 1,2 (1845, ed.J. Jungmann, 1868, ed. K. J. Erben); 
J. Malý: Shakespear a jeho díla (1873); V. Zelený: Ži
vot Josefa Jungrnanna (1873); Brus jazyka českého 
(1877); J. Hanuš: Život a spisy Václava Bolemíra Ne
beského (1896). I PERIODIKA. Literární a kultur
ní: Časopis Českého museum (od 1923 časopis Ná
rodního muzea) (1832-1947); Sborník vědecký 
Muzea království Českého. Odbor historický, filolo
gický a filozofický (1868-73). - Ostatní'. Živa 
(1853-64, 1869-78); Památky archeologické a mís
topisné (1855-64). I

BIBLIOGRAFIE: Sb. Sto let M. č. 1831-1931 
(1931, ed. A. Grund, soupis vydaných spisů). I LI
TERATURA: K. Tieftrunk: Dějiny M. č. (1881); 
A. Grund: Jak bylo oslaveno stoleté výročí založe
ní M. č. (1931); J. Prokeš: Z těžké doby M. č. 
(1850-1860) (1931). I J. E. Purkyně: Krótki rys his
torii Maticy czeskiej, Tygodnik literacki (Poznaň) 
1843, č. 20-23; K. Tieftrunk: O vynikajících momen- 
těch dějin M. č„ ČČM 1881, s. 331; V. Řezníček: V. V. 
Tomek v Muzeu království českého a v M. č., ČČM 
1905, s. 481; J. Thon: M. č., Národ 1917, s. 580; J. Ha- 
nuš in Národní muzeum a naše obrození 2 (1923, 
s. 280,413); A. Grund: Stoleté výročí založení M. č., 
ČNM 1931, s. 168; M. Hýsek: Jubileum M. č., Lumír 
57,1930/31, s. 441; F. Pátá: K historii překladů Sha
kespearových dramat, zvi. Romea a Julie, vydaných 
M. č., ČNM 1933, s. 221; F. Kop in Národní muzeum, 
památník našeho kulturního obrození (1941, s. 128); 
A. Grund: Matici č. na novou cestu, ČNM 1946, s. 91 
+ M. č., sb. Národní muzeum 1818-1948 (1949); F. 
Kadeřávek: Padesát let práce P. Fialové pro M. č., 
ČNM 1953, s. 216; F. Svejkovský: Počátky literárních 
cen v českých zemích, Sborník NM v Praze, sv. 11, 
ř. C - lit. hist., 1966, s. 87; J. Vrchotka: M. č. a Národ
ní muzeum, 150 let Národního muzea v Praze. Sbor
ník příspěvků k jeho dějinám a významu (1968); 
J. Špét: Karel Havlíček a Národní muzeum (též o M. 
č.), ČNM, ř. hist., 1981, s. 191; E. Ryšavá: M. č. žije, 
Čtenář 1997, č. 2.

Ik
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Matice dítek

1885-1895

Beletristický a výchovný časopis pro předškolní 
a školní děti.

Podtitul: 1885-86 (roč. 1 121-2 /3/) Zásoba povídek, 
básní, písní a říkání pro školy mateřské a četba pro 
mladistvé čtenářstvo; 1886/87-1887/88 (roč. 3 /4/—4 
/5/) Čtení pro mladistvé čtenářstvo a zásobník poví
dek, básní, písní a říkání pro školy mateřské a pro 
nejnižší třídy škol obecných; 1889 (roč. 6, označený 
jako roč. 1 nové řady) Četba pro mladistvé čtenář
stvo; 1890-1894/95 (roč. 7-11) Časopis mládeže 
školní. - Redaktoři: 1885-86 (roč. 1 121-2 /3/) A. K. 
Víták; 1886/87 (roč. 3 /4/, č. 1) A. K. Víták; 
1886/87-1887/88 (roč. 3 /4/, č. 2 - roč. 4 /5/) odp. red. 
J. Scholle, spoluredaktor A. K. Víták; 1889 (roč. 1 no
vé řady) odp. red. F. A. Urbánek, spoluredaktor 
A. K. Víták; 1890-1891/92 (roč. 7-9) odp. red. 
F. Hoblík, spoluredaktor A. K. Víták; 
1892/93-1894/95 (roč. 10-11) odp. red. F. Horálek, 
spoluredaktor A. K. Víták. - Vydavatel: 1885-86 
(roč. 1 121-2 /3/) A. K. Víták; 1886/87-1887/88 (roč. 3 
/4/-4 /5/) S. Pospíšil; 1889 (roč. 1 nové řady) F. A. Ur
bánek; 1890-1891/92 (roč. 7-9) F. Hoblík; 
1892/93-1894/95 (roč. 10-11) F. Horálek. - Vzhle
dem k nepřehledné situaci v místech působení re
daktorů, vydavatelů i tiskařů a neustálým změnám 
v nich lze předpokládat, že časopis vycházel 
1885-1886/87 (roč. 1 121 - 3 /4/) v Poličce, 1887/88 
(roč. 4 /5/) v Chrudimi, 1889-1891/92 (roč. 6, označe
ný jako roč. 1 nové řady - roč. 9) v Pardubicích, 
1892/93-1894/95 (roč. 10-11) na Král. Vinohradech. 
- Periodicita: 1885 (roč. 1 /2/) měsíčník, od března do 
prosince 10 čísel; 1886 (roč. 2 /3/) měsíčník, od ledna 
do července 8 čísel; 1886/87 - 1887/88 (roč. 3 /4/ - 4 
/5/) měsíčník, od září do července 12 čísel; 1889 (roč. 
1 nové řady) měsíčník, od ledna do prosince 12 čísel; 
1890 (roč. 7) třikrát v měsíci, od ledna do července 
20 čísel; 1890/91 (roč. 8) čtrnáctideník, od září do 
června 20 čísel; 1891/92-1892/93 (roč. 9-10) měsíč
ník, od září do června 10 čísel; 1894/95 (roč. 11) mě
síčník, nedatováno (zjišt. pouze č. 8-10 s vročením 
1895). M. d. byla až do 1889 (roč. 1 nové řady) přílo
hou pedagogického a metodického časopisu Pěs
toun, který pod stejnou redakcí vycházel 1862-66 
(roč. 1 pod názvem Pěstoun moravský) a který byl 
obnoven 1883, měla však vlastní záhlaví, tiráž i ob
sah. Periodicita (značně nepravidelná a někdy s ně
kolikaměsíčními přestávkami) se vždy neshodovala 
s periodicitou Pěstouna, který ve své druhé etapě 
vycházel důsledně od ledna do prosince. Také zna
čení ročníků M. d. je nesystematické. Roč. 1 nové řa
dy by měl nést označení 5 /6/; po něm následující 
ročník (kterým přestává být M. d. přílohou a stává 
se časopisem samostatným) je číslován jako sedmý, 
takže u předchozích ročníků se stávají platnými 

označení v závorkách. Skutečný roč. 1 však neexis
tuje, snad jím měla být rubrika Zásoba básniček, po
vídek a všelikých drobnůstek pro dítky v 3. roč. Pěs
tounu (1864).

Ačkoliv M. d. během svého vycházení několi
krát změnila vydavatele, tiskárnu, místo vychá
zení i periodicitu, její základní charakter se ne
měnil. Určoval jej výkonný redaktor A. K. 
Víták (* 9.6.1835, † 6.3.1906), učitel, zasazují
cí se o nezávislou českou školu, redaktor, pe
dagogický publicista, autor rozsáhlých Pamětí 
starého učitele-vlastence, perzekucí postižené
ho 1, 2 (1902,1904) ad.; v době redigování M. 
d. učil na měšťanské škole v Poličce a časopis 
podřizoval dobovým výchovným cílům, propa
govaným v Pěstounu. Literární složka (básně, 
povídky, pohádky, pověsti, bajky, vzpomínky) 
byla v časopise v rovnováze se složkou pouč
nou (dějepisná, přírodovědná, etnografická 
a zeměpisná pojednání pod titulem Popisy, ži
votopisné medailony vynikajících osobností 
české literatury, výtvarného umění a historie). 
Časopis měl též stálé rubriky (např. Rozmani
tosti, které přinášely krátké zprávy o zajíma
vostech z domova a ciziny i o výstražných udá
lostech a hádankářskou stránku) i rubriky 
v jednotlivých ročnících (v 1. roč. nové řady to 
byla literárněvýchovná rubrika Neposlušnost 
sama se trestá, roč. 8 přinášel v každém čísle ja
kýsi slovníkový brus pod názvem Oprávce ka- 
zimluvů v jazyce českém).

M. d. nebyla vymezena pro určitý věkový 
stupeň. Literární část se orientovala jak na 
děti předškolní a nejmladší školáky (říkadla, 
básničky o zvířátkách a o drobných dětských 
příhodách, pohádky a krátké mravoučné po
vídky), tak i na mládež staršího školního věku 
(básně s historickými, vlasteneckými a časový
mi náměty, historické povídky, vzpomínky); 
články poučné (životopisy a pojednání z růz
ných vědních oborů) byly určeny čtenářům 
vyspělejším. Až na několik výjimek (K. V. Rais) 
tvořili autorský kolektiv M. d. spisovatelé 
(většinou učitelé), kteří se specializovali na 
dětskou literaturu s výrazným pedagogicko- 
-didaktickým zaměřením (výchova k pracovi
tosti, zbožnosti, skromnosti, poslušnosti, lásce 
k vlasti a mocnářství); umělecké zřetele se 
v této tvorbě uplatňovaly spíše ojediněle. M. 
d. přinášela převážně původní české texty, 
překlady jen výjimečně (L. N. Tolstoj, J. J. 
Kraszewski, A. Daudet, E. De Amicis; často
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byl označen pouze jazyk, z kterého byl pře
klad pořízen). Ilustrace provázely zpočátku 
jen naučné texty, teprve v posledních roční
cích se objevily obrázky od M. Alše, V. Preissi- 
ga, P. Kórbra aj. Ke kmenovým autorům básní, 
kteří přispívali do M. d. po celou dobu vychá
zení, patřili: J. Černá, L. Grossmannová Brod
ská, V. B. Ježek, A. Jizera, L. Květ, B. Ledvin
ková, L. Pammrová (i pseud. Leonora 
Pohorská), L. Ripplová-Vítáková, J. Soukal,
J. M. Tichá, K. J. Zákoucký (též pseud. Karel 
Ohebský a K. Svratouch Heřmanoměstský). 
Do prvních ročníků M. d. jako přílohy přispěli 
verši E. Kolínská, V. Městecká, A. Potěhník,
K. V. Rais, B. Studničková, J. Zařičanský, po
zději je vystřídali B. Bouška, J. K. Březina, 
K. Chalupa, E V. Krch, K. V. Kuttan, M. Ro- 
novská. Jednotlivé básně otiskli v prvních roč
nících M. d. R. Bendlová, A. J. Cupal, K. Černý, 
J. Drahorad, J. V. Hrubý, J. J. Karásek, B. Klim- 
šová, J. Kozel, A. Kučerová, A. Laufenbecko- 
vá, A. Linhartová, E. Musil Daňkovský 
(pseud. Emil Lubinský), B. Perwolfová, B. Peš
ka, A. Pleštilová, F. Reiniš, M. A. Ryndová, 
M. Skobisová, M.^ Skuherská, J. V. Sládek, 
P. Sokolová, A. M. Šmolková, K. Tamele, L. Te
sařová, později L. Benýšek, V. A. Černý, B. Jed
lička (pseud. Břetislav Brodský). E. Jindra,
J. V. Krejča, H. Marek, E. Matoušková, G. A. 
Neumann, J. V. Nezdařil, J. Pelíšek, A. Popel
ková, Ant. Svoboda, A. B. Šťastný, K. Štětka, 
F. Štrougal, E Venzara, A. K. Víták, A. B. Zá- 
mostecký aj. Prózu, která často přecházela 
z umělecko-naučné v poučné stati, zastupova
li po dobu vycházení časopisu: F. Bobek (též 
pseud. F. B. Sedlčanský), A. Bobková-Láblero- 
vá, A. J. Cupal, K. Čermák, L. Grossmannová 
Brodská, E. Musil Daňkovský (též pseud.
E. M. Daňkovský a šifra E. M. D.), S. Řehák 
(i pseud. S. Ř. Kamenický), Ant. Svoboda, A.
K. Víták, K. J. Zákoucký. Do prvních ročníků 
přispívali zejména F. Hrnčíř (i šifra E H.) a E 
V. Kodym, do M. d. jako samostatného časopi
su pak V. Kálal, G. J. Lašek, J. Měřička, G. A. 
Neumann a M. A. (A. M.) Šmolková. Ojedině
lé prozaické příspěvky otiskli v M. d. zpočátku
F. J. Andrlík, B. Bouška, M. N. Borovský, 
J. Brunclík (pseud. S. V. Dudák), V. Exler, F. A. 
Hora, J. V. Hrubý, P. Jehlička, A. Jizera, F. M. 
Juchelka, J. J. Karásek, J. Klika, J. Košťál, 
B. J. Maurer, K. A. Němeček, R. M. Pekárková, 
B. Perwolfová, P. Sokolová, J. Soukal, F. J. Stě- 
žerský, K. Tamele, M. Václavek, J. V. Volf, 

Š. Vydra; později v M. d. publikovali prózu 
J. Blanický, A. Borovec, A. V. Černý, B. Dolej- 
šek, A. Filipi, J. Hradil, A. R. Husová, A. Lo
renc, A. S. Malý, V. Matoušek, B. Podlešák, 
T. Polabská, M. Ronovská, F. Stránecká, 
AI. Svoboda, A. B. Šťastný, L. Tesařová, F. Týle,
L. Unger aj. Překlady se v M. d. uplatnili: K. J. 
Černý, F. Holinka (pseud. E H. Čáslavský), 
F. A. Hora, M. Kaminská, M. Kozák, B. Led
vinková, J. Milinský, E. Musil (též podp. 
E. Musil Daňkovský), R. M. Pekárková, M. A. 
Šmolková aj.

sni

Matice lidu

1867-1935

Populární knižnice původní i přeložené beletrie 
a vzdělávací literatury, organizovaná jako čtenářský 
klub.

Z podnětu několika liberálních kulturních či
nitelů v čele s E. Grégrem byl 1867 založen 
v Praze Spolek pro vydávám laciných knih čes
kých, který začal v listopadu t. r. vydávat kniž
nici Matice lidu. Jejím posláním bylo ve smyslu 
hesla Osvětou k svobodě zprostředkovat nej
širším lidovým vrstvám svobodomyslně nazí
rané kulturní hodnoty, a tím zároveň vytvořit 
protiváhu tendenční, didakticky zaměřené li
dové četbě (šířené např. některými katolický
mi vydavatelskými spolky; v tomto duchu se 
také nesla 1874 polemika mezi E. Grégrem 
a novinami Pokrok). M. 1. byla dobře redigová
na a plnila úspěšně svůj kulturně-vzdělávací 
program. Členem spolku se mohl stát každý, 
zakládající zaplatil 10 K a dostával 15 let knihy 
zdarma, přispívající 1 K a dostával 16 knih za 
rok (legitimační lístky byly vybaveny odděli
telnými odběrními známkami). Spolek přijí
mal také kolektivní členy, jimiž se staly pře
devším knihovny (Knihovna Typografické 
besedy, Knihovna dělnického spolku Oul, 
Knihovna Malostranské dělnické besedy aj.). 
Podle stanov musely být vydány nejméně čtyři 
knihy ročně, ale od 1. roč. se počet ustálil na 
šesti. Plynulost ediční činnosti narušila teprve 
světová válka a po vydání 6. svazku 1915 kniž
nice vůbec přestala vycházet. Její publikační 
aktivita se obnovila až 1922 za redakce Š. Ježe. 
Od 1925 v ní ročně vycházely jen 4 svazky, od
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1927 pak střídavě 4 a 6 svazků; v letech 
1934-35 svazky nahradilo sešitové vydávání. 
Činnost spolku a redakční práce řídil dvanácti
členný výbor, který jednou za rok vylučoval ze 
svého středu třetinu členů (hlasovalo se lístky) 
a na jejich místa volil (stejným způsobem) čle
ny nové; odstupující mohli být zvoleni znovu. 
Výbor přijímal rukopisy, stanovil honoráře, 
obstarával tisk a všechno ostatní. Dlouholetý
mi členy výboru se stali A. Čížek, V. Hálek, 
J. Neruda, F. Schulz, F. Studnička, E. Tonner aj. 
Prvním předsedou byl J. E. Purkyně, po jeho 
smrti 1869 přechodně K. Sladkovský a od 1870 
J. Wenzig, jednatelem byl E. Grégr, účetním, až 
do svého osamostatnění, J. Otto. Nakladatelem 
M. 1. se po zániku spolku 1894 stal E. Grégr 
(který už předtím zajišťoval administrativní 
a tiskařské záležitosti), od 1897 E. Grégr a syn, 
1904-15 F. Šimáček, od 1922 Šolc a Simáček. 
Redakční a administrační místnosti poskyto
vali nakladatelé. Redaktory byli: od 1881 
F. Schulz, pak J. Wagner, od 1885 P. Sobotka, od 
1894 J. Hrubý, od 1899 Z. Grégr, 1904-15 B. Ši
máček, od 1922 Š. Jež. - M. 1. získala velice 
rychle zájem čtenářů. V roce založení měla 
2500 členů, 1870 už 20 000; asi dvě třetiny tvo
řili rolníci, řemeslníci a dělníci. V prvních dese
ti ročnících bylo vydáno 60 děl ve více než půl 
milionu výtisků (české země měly tehdy na 
5 milionů obyvatel). V 62 ročnících M. 1. vyšlo 
celkem 348 čísel v 260 titulech.

Jádro knižnice tvořila beletrie: původní 
česká, převážně současná, a překladová, 
současná i klasická. Výrazný podíl připadl po- 
pulárně-naučným pracím z oborů historie, po
litologie, národohospodářství, zeměpis, příro
dopis. Z nich nejobsáhleji byla zastoupena 
historie, a to jak souhrnnými publikacemi do
mácích (A. Srb aj.) i zahraničních autorů 
(2. vyd. základních děl E. Denise o české histo
rii), tak monografiemi o významných osobnos
tech české i světové kultury. Doplňovala je též 
díla literárněhistorická, pojednávající o ob
dobných zjevech české i světové literatury (au
toři J. Hanuš, J. Máchal, F. Menčík, V. Flajšhans 
aj.). Z české beletrie, historie a literární historie 
vyšla v M. 1. (nejčastěji poprvé) zejména tato 
díla: K. Světlá: Kříž u potoka (1868) + Vesnic
ký román (1869) + Zvonečková královna 
(1872), B. Balbín: Rozprava na obranu jazyka 
slovanského, zvláště pak českého (1869), K. J. 
Erben: Vybrané báje a pověsti národní jiných 
větví slovanských (1869), K. Sabina: Oživené 

hroby (1870), A. V. Šmilovský: Kmotr Rozu- 
mec (1872) + Martin Oliva (1874), F. Schulz: 
Josef Jungmann (1873), J. Holeček: Černá Ho
ra (1876), V. Beneš Trebízský: Levohradecká 
povídka (1882), A. Jirásek: Ze zlatého věku 
v Čechách (1882), K. V. Rais: Václav Beneš Tře- 
bízský (1885), G. Preissová: Obrázky ze Slo
vácká 1-3 (1. a 2.1886, 3.1889), J. Svátek: Že
lezná koruna (1888) + Poslední Budovec 
(1894), J. Hanuš: Božena Němcová v životě 
i spisech (1889) + Pavel Josef Šafařík v životě 
i spisech (1896), T. Nováková: Karolína Světlá, 
její život a její spisy (1890), V. Beneš Šumav
ský: Mefistofela (1890) + Rodina Kavanova 
(1891), J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj 
srdce (1892), F. Menčík: Jan Kollár, pěvec slo
vanské vzájemnosti (1893), V Mrštík: Santa 
Lucia (1893), F. X. Svoboda: Probuzení (1893), 
V. Pittnerová: Obrázky ze Žďárských hor 
(1897), J. Sumín: Věště (1898), J. Arbes: Pražský 
domácíček (1899), K. Kálal: Slovensko a Slo
váci (1905), Č. Zíbrt: Z doby úpadku (1905), A. 
Srb: K. Havlíček Borovský, neohrožený bojov
ník za práva národu českého (1906) + Franti
šek Šimáček, jeho život a působení (1910), J. 
Máchal: Lev Nikolajevič Tolstoj (1912), V. 
Flajšhans: Mistr Jan Hus (1915). Dále v knižni
ci byli beletrií zastoupeni tito čeští autoři: 
K. Adámek, B. Bauše, P. Biliánová, H. P Brani- 
šovský-Oliva, F. J. Čečetka, K. Čermák, A. Čer
ný, F. Dvorský, J. V z Finberka, V Gabler, 
J. Guth (pseud. Gaston Humbert), B. Havlasa, 
S. B. Heller, F. Herites, E. Herold, R. R. Hof- 
meister, B. Janda, I. Klicpera, J. Kudela, J. Kunz, 
J. Lacina (pseud. Kolda Malínský), Tli. Lehký, 
J. Múldner, E. Pachmayer, V Plaček, J. Z. Rau- 
šar, V. Řezníček, J. Seidl, A. Schulz, J. J. Stan- 
kovský, K. Škába (i pseud. Prokop Sázavský), 
Č. Tonder, K. Tůma, J. Váňa, Ant. Veselý, B. Vi- 
ková-Kunětická, V. Vlček, F. V. Vykoukal, 
J. Wagner. - V překladu přinesla M. 1. mj. tyto 
knihy: J. Verne: Cesta kolem Měsíce (1870) + 
Cesta kolem světa za osmdesáte dní (1873) + 
Pět neděl v baloně (1874) + Dvacet tisíc mil 
pod mořem (1877), G. Sandová: Nalezenec 
(1876), I. S. Turgeněv: Rudin (1879), J. I. Kras- 
zewski: Podivínové (1880) + Holota (1883), 
J. Conrad: Poslední (1892), Ch. Dickens: Dvě 
povídky (1893), F. Coppée: Povídky (1896), 
Mark Twain: Panna Orleánská (1902), E. De
nis: Konec samostatnosti české 1, 2 (1909, 
2. vyd.) + Čechy po Bílé hoře 1,2 (1911,2. vyd.) 
+ Válka (1931), K. Hagenbeck: O zvířatech a li-
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dech (1914), R. L. Stevenson: Mé příhody na ti- 
chomořských ostrovech 1, 2 (1925). Dále tu 
z pozoruhodnějších cizích autorů byli překlá
dáni: M. A. Aldanov, M. Balucki, J. Bojer, A. K. 
Bulatovič, G. P. Danilevskij, K. Elster, E S. 
Finžgar, V. M. Garšin, E Goetel, M. Chadour- 
ne, H. Kellerová, P. N. Krasnov, A. H. S. Landor, 
H. de Lavedan, L. K. Lazarevič, N. A. Lejkin, 
E. Lepelletier, V. Levstik, E. Mikkelsen, 
K. Mikszáth, D. L. Mordovcev, V. T. Narežnyj, 
V. I. Němirovič-Dančenko, G Ohnět, A. A. Pe- 
rovskij (pseud. Pogorelskij), L. Rebreanu,
E. Salburgová, I. Sandyová, A. Silvestře, S. A. 
Stretenskij, G. Uspenskij, J. Veselis, A. de Vig- 
ny. - Z překladatelů angloamerickou beletrii 
uváděli J. Elgart, J. Humpal-Zemanová, J. Pše- 
nička, I. Schulz, J. Váňa, J. Wagner, francouz
skou literaturu J. Čeněk, J. Drn, F. Hronek, A. 
Koudelka, A. Městecká, J. Poch, P Projza, B. 
Prusík, J. Pšenička, J. Vančura (dílo E. Denise). 
Ruskou beletrii tlumočili D. Autratová, J. Fran
ce, F. Halla, J. Hrubý, V. Mrštík, J. Piťhová, A. 
Straka, A. Sylva, A. Unzeitig a J. Wagner, ně
meckou J. Martens a B. Klika, polskou V. Bar- 
doun, F. L. Hovorka, V. Špaňhel, F. Vondráček, 
z jihoslovanských literatur pořizovali překlady 
J. Hudec, R. Linhart, F. Malík, ze severských 
M. Krausová-Lesná, V Petrů a F. Šádek. Jed
notlivá díla z maďarské literatury tlumočil
F. Brábek, z rumunské M. Kojecká-Karásková 
a z lotyšské N. Škudre.

LITERATURA: • ref. M. 1.: A (J. Neruda), NL 1.11. 
1867 -» Literatura 2 (1961, s. 27); L. Léger, Corre- 
spondance slavě (Praha) 4. 7. 1871; A (J. Neruda), 
NL 25. 2.1874 -> Literatura 2 (1961, s. 82); an., Po
krok 27.2.1874 (k tomu polemicky E. Grégr, NL 27. 
2.1874); O. Mokrý, ČČM 1876, s. 768; an., NL 30.11. 
1880; AI. V. (Vávra), Beseda učitelská 1884, s. 709; 
an., Zlatá Praha 1885, s. 643; B. Čermák, NL 22.10. 
1886; an., Lit. listy 1888, s. 179; P. Skřivan, Vlast’ 6, 
1889/90, s. 229 a pokr.; J. Pešek, Pražská lid. revue 
1908, s. 74; M. M. (Majerová), Čin 1,1929/30, s. 19 •; 
dále výroční jednatelské zprávy (někdy podepsané 
E. Grégrem) Spolku pro vydávání laciných knih 
českých, zařazované do jednotlivých svazků knižni
ce vždy následujícího roku a někdy též zveřejňova
né v NL (např. 6. 2.1870,2. 3.1871,16. 3.1872,7.2. 
1874,4.3.1876,10.5.1877,19., 20. a 21.3.1878).
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Matice moravská

Od 1849 (1854)

První český osvětový a vydavatelský spolek na Mo
ravě, usilující o vzdělávání lidu; od konce 60. let 
19. století se soustřeďoval na vydávání historické, ja
zykovědné, národopisné a literárněhistorické litera
tury a pramenů vztahujících se k moravské proble
matice.

M. m. vznikla přetvořením a přejmenováním 
1849 založené Nár. jednoty sv. Cyrila a Methu- 
da. Ještě předtím jako její příprava působila 
soukromá Matička moravská, kterou ve snaze 
povznést moravský literární ruch založil 1836 
v Brně po vzoru Matice české A. V. Šembera 
jako fond na podporu vydávání české literatu
ry sepsané na Moravě. Na snahy Matičky navá
zala Jednota moravská, založená v Brně 6. 6. 
1848 A. V. Šemberou, J. Ohéralem, A. Matze- 
nauerem, F. Sušilem, J. Tešíkem, hrabětem 
B. Sylva-Tarouccou, V. Kalivodou ad.; jejím po
sláním mělo být zabezpečení rovných práv češ
tiny a němčiny na Moravě, vzdělávání v čes
kém jazyku a vydávání poučných spisků pro 
lid. Požadavek federalizovaného Rakouska ve
dl záhy k ostrému konfliktu s brněnskými ně
meckými liberály i biskupem A. E. Schaffgot- 
schem a posléze k faktickému zastavení činnosti 
Jednoty. 19. 3. 1849 otiskly Moravské noviny 
provolání vyzývající vlastence k založení spol
ku, který by se staral o občanské i národní 
vzdělávání lidu. 17. 4. 1849 se ustavila v Brně 
Národní jednota sv. Cyrila a Methuda\ prvním 
jejím starostou byl F. M. Klácel, po něm J. Chy
til (1849-50) a J. Helcelet (1850-56), aktivními 
členy mj. A. V. Šembera, J. Ohéral, A. Pražák, B. 
Sylva-Taroucca, F. V. Prúdek, F. Sankot, F. Ska
lický, M. Mikšíček, při zpracování stanov byli 
nápomocni K. Havlíček Borovský a F. Palacký. 
Pod tlakem místodržitelství musela Nár. jedno
ta vyloučit z programu poučování o věcech po
litických včetně probouzení a upevňování ob
čanského a národního vědomí; prohlásila se 
tedy za spolek vědecký a humanitní, jehož úče
lem je vydávání knih, podporování knihoven, 
čítáren, přírodozpytných sbírek a uměleckých 
děl. Podle výše členského příspěvku rozlišova
la zakladatele, členy činné a přispívající, kteří 
dostávali vydané knihy zdarma, případně 
(3. skupina) se slevou. Pro konkrétní práci vytvo
řila sedm odborů: historický, filologický, příro
dovědecký, umělecký, humanitní, hospodářský

172



Matice moravská

a odbor pro vydávání kalendáře, který byl pod 
vedením J. Helceleta nej aktivnější. V zájmu 
propagace a pro lepší spojení s venkovskými 
členy zřídila síť důvěrníků; různě získanými 
knihami obdarovávala i knihovny a školy. Nár. 
jednota usilovala o duchovní spojení s Čecha
mi a stavěla se proti projevům jazykového se
paratismu na Moravě. Udržovala také živé sty
ky s Maticemi jiných slovanských národů, zvi. 
jihoslovanských. V dubnu 1850 byla Nár. jed
nota, která v prvním roce dosáhla počtu 303 
členů a seskupila národně uvědomělou inteli
genci na Moravě, oslabena odchodem konzer
vativního kněžstva (J. E. Bílý, E Sušil, B. Sylva- 
-Taroucca aj.), nespokojeného s převahou 
svobodomyslných tendencí a s neochotou vět
šiny vydávat v Nár. jednotě náboženskou lite
raturu; když zakrátko kněží, kteří představova
li víc než čtvrtinu členstva Nár. jednoty a téměř 
polovinu jejího výboru, založili vlastní spolek 
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, Nár. jednota vy
pustila ze svého názvu jména světců, která 
v něm symbolizovala vzdělávání lidu slovan
ským jazykem, a rozšířila svůj název na Morav
ská národní jednota. Konflikt s církví vyvrcho
lil koncem 1851 oběžníkem brněnského 
biskupa A. E. Schaffgotsche, který donutil 
k vystoupení i zbylé liberální kněze (F. M. Klá- 
cela, který však tajně spolupracoval dál, 
E Dědka, F. Škorpíka aj.). V důsledku oslabení 
i nepřízně úřadů se 1854 sdružení přetvořilo 
v Matici moravskou s užším posláním „podpo
rovali českoslovanskou literaturu s obzvlášt
ním ohledem na potřeby Moravy vydáváním 
dobrých spisů aneb přispíváním k tomu“; čle
nové se v ní dělili podle výše příspěvku na za
kladatele a činné členy, kteří dostávali jako po
díly publikace M. m., případně jiné knihy 
(např. svazky Dějin Moravy od B. Dudíka, J. E. 
Kosiny Hovory olympské, Brandlovu edici 
Knihy tovačovské), když vlastní produkce váz
la. V letech, kdy v čele M. m. byli J. Helcelet (do 
1856, pak 1859-63), J. Chytil (1856-59) 
a F. Mathon (1863-68), se nepodařilo překonat 
nepřízeň vlády a církevní hierarchie ani neteč
nost veřejnosti ovlivňované duchovenstvem 
(počet členů klesl v 60. letech až na 75), takže 
se M. m. omezila na vydávání kalendáře Kole
da a po jeho zániku 1858 vydavatelskou čin
nost vůbec zastavila. K oživení došlo až po při
jetí nových stanov (1863), které obnovily 
kategorii členů přispívajících, po smíru s církví, 
když se stal předsedou hrabě E. Belcredi 

(1868-94), a po zřízení Slovanského gymnázia 
v Brně (1867), jehož profesoři V. Royt,Th. La
zar a F. Bartoš se stali spolu s V. Brandlem 
(od 1863 jednatel, od 1868 místopředseda, 
1894-1901 předseda) aktivním jádrem spolku; 
později se k nim připojili F J. Rypáček, F. Šu- 
jan, R. Dvořák, F. A. Slavík, T. Kalina, H. Traub 
a další středoškolští profesoři, kteří pak před
stavovali hlavní tvůrčí složku M. m. (po kně- 
žích také nejpočetnější). Tehdy (1869) byl rov
něž založen Časopis Matice moravské (dále 
ČMM), vůbec první český vědecký časopis na 
Moravě. Na počátku 70. let, kdy se počet členů 
zvýšil až na 700, se M. m. stala střediskem čes
ké vědy na Moravě, usilující zvláště proti sou
časné německé historiografii postavit české 
pojetí moravské minulosti. Po jisté stagnaci na
stal hlavně zásluhou F. Kameníčka (jednatel 
1889-1902, místopředseda 1905-07, předseda 
1907-22) značný rozkvět v 90. letech, kdy M. m. 
dosáhla nejvyššího počtu členů (1321); Kame- 
níček pozvedl vědeckou úroveň ČMM, který 
se zaměřil na historii, literární historii a filolo
gii, a ve snaze překonat v M. m. vládnoucí kon
zervatismus spolu s V. Roytem (předseda 
1901-07) získal ke spolupráci mladou vědec
kou generaci, sdruženou od 1905 ve Vědeckém 
klubu v Brně (F. Černý, F. Chudoba, H. Jarník, 
B. Navrátil, S. Souček, P. Váša). To vedlo k vze
stupu ČMM na přední historický časopis 
a 1906 k ustavení Komise pro vydávání histo
rických pramenů (resp. památek) moravských 
(později označována jako historická komise 
při M. m.). K prohloubení vědecké práce při
spělo také založení Masarykovy univerzity 
v Brně (1919), jejíž profesoři a další učitelé by
li pak zpravidla předsedy M. m. (1923-25 
V Vondrák, 1925-33 B. Navrátil, 1933-35 
V. Groh, 1935-48 J. Chylík, 1948-61J. Macůrek, 
1961-86 B. Šindelář, 1986-90 B. Čerešňák, pd 
1990 J. Janák) a dalšími předními činiteli (J. Še- 
bánek, jednatel od 1935, J. Glúcklich, P. M. Haš- 
kovec, V. Helfert, F. Chudoba, F. Čáda, E. Do
stál, O. Odložilík, J. Malíř aj.). Od 1948 činnost 
M. m., která byla 1967-94 samostatnou^ sekcí 
Českosl. historické společnosti při ČSAV, 
zaměřovala se pouze na vydávání ČMM 
(1959-67 s tit. Sborník Matice moravské) 
a spolupořádání historických přednášek, při
čemž byla značná pozornost věnována nejno- 
vějším dějinám. 1994 se ustavila opět jako sa
mostatné občanské sdružení s cílem obnovit 
širší ediční činnost.
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Už za existence Matičky moravské dobro
volné příspěvky moravských vlastenců (měly 
od 1845 charakter podílů blížících se předplat
nému, přispělo 27 příznivců české literatury) 
umožnily ediční činnost, mj. vydání básnických 
prací F. M. Klácela (Lyrické básně, 1836; Básně
1, 2, 1837; 1. díl Bajek Bidpajových, 1846 - 
adaptace pod pseud. František Třebovský) 
a V. Furcha (Básně 1, 2,1843,1844), Amerlin- 
govy příručky Přátelům štěpařství, 1836 i spis
ků A. V. Šembery Vpád Mongolů do Moravy,
2. vyd. 1842 a O rovnosti jazyka českého a ně
meckého na Moravě, 1848 (též v německém 
překladu); vydání této práce již souviselo s čin
ností (záhy zrušené) Jednoty moravské. Její 
nástupkyně Nár. jednota sv. Cyrila a Methuda 
vydala rovněž několik publikací zaměřených 
zejména k poučení lidu o aktuálních záležitos
tech (zvláště Klácelův Slovník pro čtenáře no
vin), dále 2. svazek Klácelových jinotajných 
Bajek Bidpajových, jednu práci historickou 
a Mošnerovu Pěstounku, která inspirovala B. 
Němcovou k napsání Babičky; vrcholem její 
publikační činnosti byl kalendář Koleda 
(1851-58), zatímco edice vyhrazená pro lido- 
výchovnou beletrii Domácí poklad zábavného 
čtení setrvala 1852 jen u 1 svazku. Přetvoření 
Moravské nár. jednoty v Matici moravskou ne
přineslo zpočátku oživení ediční činnosti. 
K rozmachu došlo hlavně v 70. letech a začát
kem let 80., kdy po založení Časopisu Matice 
moravské byla vydána i řada významných pra
cí, jako Spisy Karla st. ze Žerotína uspořádané 
V. Brandlem, jenž byl také autorem životopisů 
J. Dobrovského, K. J. Erbena a P. J. Šafaříka, 
antologie slovanské poezie F. Vymazala, Bar
tošova Dialektologie moravská a jeho sbírky 
moravských písní. Podobně 1906 ustavení ko
mise pro vydávání historických pramenů (re
spektive moravských památek) vyvolalo v ná
sledujících třech desetiletích hlavní ediční 
počiny M. m. (Helceletova korespondence, ar
chiv jednoty bratrské aj.). Některé další při
pravené projekty nedošly realizace pro nedo
statek prostředků, případně byly přenechány 
jiným vydavatelům (Moravské zemské desky, 
4 sv., 1947-57). Těsná spolupráce s pedagogy 
Masarykovy univerzity vedla 1937 ke zřízení 
dialektologické komise v čele s E Trávníčkem 
a B. Havránkem, která se zabývala rovněž 
ediční činností. Také M. m. pečovala o několik 
knižnic. Sborník Matice moravské (1883,1 sv.) 
měl poskytnout publikační možnosti v době, 

kdy byl ČMM dočasně zastaven; vyšel v něm 
jen Brandlův životopis J. Dobrovského. Kniž
nice Prameny dějin moravských (1910-35, 
5 sv., red. B. Navrátil) publikovala práce vzešlé 
z činnosti Komise pro vydávání historických 
pramenů moravských; představovala hlavní 
ediční počiny M. m. v daných letech hlavně 
vydáním knihy Akta jednoty bratrské a kore
spondence a zápisků J. Helceleta. Monografic
kým pojednáním dialektologickým byla vyhra
zena řada Moravská a slezská nářečí (1939-49, 
4 sv.), obsahující práce A. Kellnera o štramber- 
ském a východolašském nářečí a F. Svěráka 
o nářečí boskovickém. Konečně pro historické 
práce byla určena Knižnice M. m. (1947-48, 3 
sv., red. J. Macůrek a J. Šebánek).

KNIŽNICE: Domácí poklad zábavného čtení 
(1852); Sborník Matice moravské (1883); Prameny 
dějin moravských (1910-35); Moravská a slezská 
nářečí (1939-49); Knižnice Matice moravské 
(1947-48). I Z DALŠÍ PRODUKCE: A. Kudla: 
Prostonárodní výklad zákona obecního od 17. břez
na 1849 (1849); F. M. Klácel: Slovník pro čtenáře no
vin, v němž se vysvětlují slova cizího původu (1849) 
+ Bájky Bidpajovy, sv. 2 (1850, pseud. F. Třebovský); 
A. Boček: Přehled knížat a markrabat i jiných nej- 
vyšších důstojníků zemských v markrabství morav
ském (1850, ed. J. Chytil); Zpráva o Národní jedno
tě sv. Cyrila a Methuda pro rok 1849 (1850); F. J. 
Mošner: Pěstounka čili vychovávání malých dítek 
mimo školu (1851, an.); Spisy Karla staršího z Žero
tína (1. Žerotínovi zápisové o soudě panském 1,2, 
1866, ed. V. Brandl, 2. Listové psaní jazykem českým 
1-3,1870-72, ed. V. Brandl); Ctění poučné a zábav
né (1867, 7 sv., texty z Koledy 1852-58); F. Sušil: 
Zpěvy a hněvy (1869) + Smíšené básně (1870); 
A. Matzenauer: Cizí slova ve slovanských řečech 
(1870);F. Mathon: Průprava k vědě hospodářské čili 
vysvětlení jejích pojmů z vědy přírodní (1870) + Lis
ty z vědy hospodářské (1871); Slovanská poezije 1,2 
(1874,1878, ed. F. Vymazal); V. Brandl: Bedřich hra
bě Sylva-Taroucca (b. d;, 1881) + Život Karla Jaro
míra Erbena (1887) + Život Pavla Josefa Šafaříka 
(1887) + Kniha pro každého Moravana (1892, roz
šiř. vyd.); A. N. Afanasjev: Ruské národní pohádky 
(1883, vybral a přel. F. Vymazal); F. Bartoš: Dialek
tologie moravská 1,2 (1886,1895) + Národní písně 
moravské vnově nasbírané (1889); F. J. Rypáček: 
František Palacký (1898); F. Bartoš, C. Mašíček: Lí
šeň (1902); A. Hlavinka: O zvučnosti jazyka českého 
(1902); R. Dvořák: Jednání sněmů moravských v le
tech 1792-1835 (1904) + Jednání stavů moravských 
v letech 1835-1848 (1906); F. Černý, P. Váša: Morav
ská jména místní (1907); J. Konopka: Separační sna
hy^ Moravanův na generálním sněmu r. 1611 (1914); 
J. Šebánek: Rejstřík bibliografický k Časopisu Mati-
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ce moravské, roč. 1-50 (1929); A. Turek: Rejstřík 
bibliografický k Časopisu Matice moravské, roč. 
51-60 (1937). I PERIODIKUM: Časopis Matice 
moravské (1869-82,1891-1940, od 1943 dosud, při
čemž 1959-67 vycházel v jednom sv. s tit. Sborník 
Matice moravské). I KALENDÁŘ: Koleda (na
r. 1851-58, red.J. Helcelet).!

LITERATURA: Zpráva o Národní jednotě svá
tého Cyrila a Methuda pro rok 1849 (1850); Zpráva 
M. m. od 1. ledna 1857 až do konce prosince 1858 
(1860; předtím výroční zprávy a někdy také sezna
my členů otiskovány v kal. Koleda, od 1870 do 1943 
v ČMM); Stanovy M. m. (1864); Stanovy M. m. 
(1906, změněné); B. Chocholáč: M. m. Dějiny spolku 
od počátků do současnosti (1997). I K. Šmídek: 
Z Moravy 7, Květy 1846, s. 427; A. V. Šembera: Ou- 
čty Matičky moravské, Mor. noviny 8. 2.1849, příL; 
H. B. (K. Havlíček Borovský): V Brně dne 17. dub
na..., Nár. noviny 20.4.1849 -> Politické spisy 2, sv. 2 
(1902, ed. Z. V. Tobolka, s. 456, pod tit. Z Moravy); 
E Dědek: Myšlenky o Národní jednotě sv. Cyrila 
a Methuda, Mor. noviny 29. 6.1849; E J. Rypáček: 
Komise na vydávání historických pramenů morav
ských, ČMM 1907, s. 234; J. Kabelík: Moravská ná
rodní jednota, ČMM 1909, s. 225,321; in Korespon
dence a zápisky Jana Helceleta (1910, ed. 
J. Kabelík); H. Traub: Dějiny M. m., ČMM 1910,
s. 197,313 a 1911, s. 60,154 + Účastenství F. Palacké- 
ho a Pavla J. Šafaříka při Moravské národní jednotě, 
ČMM 1910, s. 298; E Kameníček: Archiv M. m„ 
ČMM 1911, s. 242; B. Navrátil: František Kamení
ček, ČMM 1930, s. l; B. Havránek: Dialektologická 
komise při M. m., ČMM 1937, s. 429,469; A. Novák: 
K matičnímu výročí, ČMM 63-64,1939-40, s. 1; J. Še- 
bánek: Archiv Moravské národní jednoty a M. m., 
tamtéž, s. 5 (zde řada oprav k práci Traubově); 
F. Dostál: Historická sekce při M. m. v Brně, ČMM 
1947, s. 186; B. Čerešňák: M. m. a naše univerzita, 
Universitas 1969, č. 2; B. Šindelář: Dvě významná 
výročí M. m., ČMM 1969, s. 3 + Profesor Šebánek 
a M. m., ČMM 1977, s. 424; J. Dřímal: Bohumil Na
vrátil a M. m., ČMM 1970, s. 253; Z. Šimeček: Václav 
Vojtíšek a jeho vztahy k Bohumilu Navrátilovi 
a k M. m., Studie o rukopisech 1983, s. 21; B. Šinde
lář: Stotřicet let M. m., ČMM 1983, s. 3; J. Janák: 145 
let M. m., ČMM 1994, s. 453.

PP

Matička moravská viz in Matice moravská

Vincenc Jan Matina

* 26.12.1882 Polná u Jihlavy
† 17.2.1967 Praha

Autor prostých melodických veršů inspirovaných 
převážně krajinou Českého ráje a epigramů; regio
nální publicista.

Pocházel z rodiny berního úředníka, která se 
často stěhovala; matku ztratil v necelých dvou 
letech. Školní docházku absolvoval v rodišti 
a od 1891 v Třeboni, kde začal navštěvovat 
i gymnázium; ve studiu pokračoval od 1895 
v Hradci Král, (kde se spřátelil se spolužákem 
A. Pražákem) a od 1896 v Chrudimi (mat. 
1900). Poté studoval Lékařskou fakultu UK 
v Praze (s vojenským stipendiem), přičemž 
1905 sloužil jako jednoroční dobrovolník v Pů
le (Chorvatsko) a 1906-07 zároveň působil ja
ko demonstrátor v laryngologickém ústavu. Po 
promoci (1908) krátce pracoval jako vojenský 
lékař ve Vídni, 1909 byl na vlastní žádost pře
ložen do Terezína, kde se stal přednostou zub
ního ambulatoria a dermatologického odděle
ní. 1911 z vojenské služby odešel, oženil se 
(manželka byla sestra známého chirurga A. Ji
ráska) a pracoval v Praze jako zubní lékař. Za 
1. světové války, jež přerušila jeho další stoma
tologická studia ve Vídni a Berlíně, byl šéfléka- 
řem pražské kadetní školy (1914-18), mimoto 
se jako člen vojenské Mafie zúčastnil odboje. 
Po válce založil v Praze zubní ambulatorium 
státních drah a obnovil svou zubařskou praxi 
(k jeho pacientům patřila mj. E. Destinnová, 
s níž se posléze spřátelil). S rodinou několikrát 
navštívil Belgii. 1927 zakoupil chalupu ve Vra- 
novém (Malá Skála-V); inspirován okolní kra
jinou začal intenzivně básnicky tvořit a záro
veň usiloval o zvelebení a propagaci regionu 
(např. od 1936 jako spoluzakladatel a předseda 
Společnosti pro povznesení Čes. ráje, která 
o rok později přijala jméno J. Pekaře). Od mlá
dí M. rozvíjel mnohostrannou aktivitu: byl mj. 
členem spolku Aktivisté a Společnosti J. Vrch
lického (1948 spoluzaložil Kruh přátel J. Vrch
lického), od 1946 i Spolku čes. spisovatelů be- 
letristů Máj a Entomologické společnosti. Jako 
potomek staročeského rodu Mutinů z Chlum
ce pracoval v Českosl. společnosti rodopisné 
a od 1931 stál v čele Jednoty potomků pobělo
horských exulantů-pokutníků a přátel rodopi
su (od 1933 Jednota starých českých rodů). 
Stýkal se s mnoha literáty (E S. Procházka,
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F. Sekanina, G. Pallas aj.), hudebníky (J. Ma- 
choň zhudebňoval jeho verše) a výtvarníky (J. 
Obrovský často ilustroval jeho knihy). Po
hřben byl v rodinné hrobce na Malé Skále.

Literatuře se M. věnoval od studií, též jako 
člen pražského literárního sdružení Mladá re
nesance (s A. Pražákem aj.) a okruhu kolem 
časopisu Paprsky, a zprvu psal poezii (ojedině
le i prózy) pod vlivem novoromantismu a vita- 
lismu. Postupně v jeho tvorbě dominovala ná
ladová a popisná přírodní lyrika v tradiční 
písňové formě, která navazovala např. na J. V. 
Sládka, A. Heyduka a F. S. Procházku a půso
bila ve své době už archaicky. Jako regionální 
básník opěvující krásy Českého ráje vydával 
M. své sbírky veršů knižně až od počátku 
30. let (často vlastním nákladem a jako sou
kromé tisky): Nálady a obrázky (mj. shrnující 
ještě předválečnou, motivicky různorodou 
vzpomínkovou a reflexivní lyriku), Maloskal
ské motivy, Z přírody i ze srdce, Kytička vřesu, 
Vodník a maloskalské písničky (s baladou čer
pající z lidové ústní tradice), Jaře i ozimy ad. 
Převažuje v nich idylické a oddechové ladění, 
pokorné dojetí, hledání bezpečí, duševní vy
rovnanosti i náboženských jistot v harmonii 
s přírodou; s krajinnými motivy souznějí ozvu- 
ky milostných prožitků, vzpomínky na dětství, 
oslava rodiny a domova i verše pro mládež 
(Očima dítěte), příležitostné reakce na spole
čenské dění s vlasteneckými motivy (Z těžkých 
dob). V souborech satirických epigramů a iro
nických glos Velká doba a Naše bolesti se M. 
z tradicionalistických hledisek zaměřil na do
bové a obecně lidské nešvary. - Literárněhisto- 
rickými, vzpomínkovými a jubilejními články 
a nekrology M. přispíval především do kultur
ních rubrik regionálních časopisů, dále psal 
odborné práce genealogické, stomatologické 
a entomologické.
PŘÍSPĚVKY in: Beseda (Železný Brod); Čes. slovo 
(1910); Hlas (1947); Krkonošský obzor (Železný 
Brod); Kruh (Mor. Ostrava); Letem světem (1937); 
Lid. demokracie (od 1948); Nár. noviny (1938); Nár. 
politika; Nár. práce (1940); Nové pařížské módy (od 
1903, příl. Dámské besedy; debut); Od Ještěda 
k Troskám (Turnov 1937); Paprsky (1905); Pestrý tý
den (1938); Pojizerské listy (Turnov); sb. Prachovské 
skály (1948); Ročenka českého Ski klubu; Rodný 
kraj (Ml. Boleslav 1942); Sborník Jednoty potomků 
pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodo
pisu v Praze, pokr. Sborník Jednoty starých čes. rodů 
v Praze (1930-49; 1931-32 Dějiny českých Mutinů 
a Matinů, s A. P. Šlechtou, i sep.); Severočes. deník 

(Liberec); kat. Soubor grafika a malíře Jaroslava 
Skrbka (1941); Tojúčův sborník (1922); Týden hor
ských okresů (Železný Brod 1932-42); Večer 
(1938); Venkov (1940-^H); Zubní lékařství; Zvon 
(1934-37,1941); Živa (od 1959). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Nálady a obrázky (BB 1931); Maloskalské moti
vy (BB 1932); Z přírody i ze srdce (BB 1933); Velká 
doba (epigramy, 1934); Maloskalské písně (BB 
1935); Naše bolesti (epigramy, 1935); Maloskalské 
melodie (BB 1936); Kytička vřesu (BB 1937); Z těž
kých dob (BB 1938, změněné vyd. 1945); Vodník 
a maloskalské písničky (BB 1939); Podzimní písně 
(BB 1940); Očima dítěte (BB, i pro ml., 1942); Jaře 
a ozimy (BB 1943); Smavé chvilky (BB 1944); Slo
venské písně (BB 1947); Milostné rozhovory (BB 
1959); Podzimní motivy (BB 1963). - Ostatní práce: 
Z kreslířského skicáku Jaroslava Skrbka z let 
1918-1932 (1954). - Výbor: Výběr veršů z let 1907 
až 1947 (1962, bibliof.). I REDIGOVAL: Sborník 
Jednoty potomků pobělohorských exulantů-pokut
níků a přátel rodopisu v Praze, pokr. Sborník Jedno
ty starých čes. rodů v Praze (1930-49, s jinými). I

LITERATURA; R. F. Šimek; Básník V. J. M. 
(1936); D. Balcarová; V. J. M. Lit. pozůstalost (LA 
PNP 1985). I -pa- (F. S. Procházka); ref. Maloskalské 
motivy, Zvon 32,1931/32, s. 350 + ref. Nálady a ob
rázky, tamtéž, s. 389 + ref. Z přírody i ze srdce. Zvon 
33,1932/33, s. 503; • ref. Velká doba: -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 34, 1933/34, s. 351; Btk. (V. Brtník), 
Venkov 17.3.1934 •; • ref. Maloskalské písně a Na
še bolesti: F. Sekanina, Nár. politika 30.12.1934; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 35,1934/35, s. 406 •; • ref. 
Maloskalské melodie: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 
36,1935/36, s. 558; M. J. Vochoč, Nedělní list 11.10. 
1936 •; B. Slavík in V. J. M.: Kytička vřesu (1937); • 
ref. Kytička vřesu: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 37, 
1936/37, s. 350; M. (E. Masák), Archa 1937, s. 97 •; 
A. N. (Novák): Na okraji literárního dějepisu (ref. 
R. F. Šimek: V. J. M.), LidN 23. 5.1937; • ref. Z těž- 
kých dob: Oldř. Sv. (Svozil), Archa 1939, s. 45; P. V 
Vajs, Vlast 1939, s. 94; J. Machač, Osvěta lidu 13. 1. 
1940 •; • ref. Vodník a maloskalské písničky: drb. 
(J. Borecký), Zvon 40, 1939/40, s. 305; J. Machač, 
Osvěta lidu 13.1.1940; -oč., Nedělní list 14.1.1940; 
s., Nár. politika 25. 2. 1940; Čch. (K. A. Čcheidze), 
Venkov 9. 3.1940 •; P. V. Vajs: k šedesátinám, Poji
zerské listy 18.12.1942; • ref. Očima dítěte: -oč, Nár. 
politika, 5.4.1943; V. Pazourek, LidN 1.6.1943; JŠr. 
(J. Šnobr), Úhor 1943, s. 106 •; • ref. Jaře i ozimy: 
-mf-, Polední list 12.1.1944; V. K. (Kolář), LidN 28. 
2.1944; Kp. (K. Polák), Nár. práce 20.4.1944; J. Mo- 
rák, Řád 1944, s. 326 •; A. Pražák in V. J. M.: Smavé 
chvilky (1944); • ref. Smavé chvilky: kp. (K. Polák), 
Nár. práce 13. 1. 1945; MK, Lid. listy 21. 1. 1945 •; 
L. Lukáš: Literární místopis Semilská, Beseda 1949, 
s. 309.
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Mattuš

Josef Matouš
* 21.6.1881 Červené Pečky u Kolína
† 4.1.1971 Praha

Překladatel polské literatury, její znalec a propagá
tor; literární kritik a historik.

Syn venkovského krejčího. Gymnázium vystu
doval v Kolíně (mat. 1899), v Praze na univer
zitě bohemistiku a germanistiku. Jako středo
školský profesor působil od 1903 na reálce 
v Jičíně (zde se oženil s dcerou klasického filo
loga J. Vlčka), od 1908 až do 1936 na reálném 
gymnáziu v Náchodě, naposledy v Praze 
v Londýnské ul. do 1941, kdy odešel do penze. 
- Svou učitelskou práci vždy spojoval s veřej
nou aktivitou. Ve 20. letech se jako příslušník 
kulturní levice podílel na organizování veřejné 
kulturní a osvětové činnosti socialistické ori
entace. Původně vyšel z okruhu Moderní 
revue, jímž byl přiveden k zájmu o polskou li
teraturu; přátelil se s A. Procházkou, J. Floria
nem, s nímž dlouhá léta spolupracoval na edi
cích staroříšského Dobrého díla, s F. Halasem, 
německým spisovatelem J. Urzidilem aj. - Syn 
Lubor M. (1908-1984), profesor UK, orienta- 
lista zabývající se jazyky starověkého Přední
ho východu, přeložil Epos o Gilgamešovi (ko
nečná verze 1976).

M. svou překladatelskou činností, již charak
terizovala teoretická a literárněhistorická pou- 
čenost spolu s vytříbeným citem pro jazyk 
a básnické vyjádření, objevoval a přinášel české 
literatuře a kultuře více než půl století vrcholná 
díla polské literatury, na něž upozorňoval i ve 
svých četných statích a recenzích. Toto umělec
ké přisvojování polské literatury bylo prováze
no i jeho prací kritickou. K nejlepším znalcům 
polského literárního a kulturního dění patřil již 
před 1. světovou válkou. Překlady (vydávané 
hojně časopisecky již od 1912), studie i kritiky 
svědčí o jeho zájmu soustředěném hlavně 
k polské romantické literatuře (Z. Krasiňski, A. 
Mickiewicz, prokletý básník C. K. Norwid, J. 
Slowacki) a k dílům spisovatelů patřících 
k umělecké moderně přelomu století (W. Be- 
rent, J. Kasprowicz, Z. Przesmycki, S. Przybys- 
zewski, S. Wyspiaňski). Od poloviny 20. let se 
M. kriticky věnoval i soudobé české produkci 
básnické i prozaické (např. K. J. Beneš, K. Biebl, 
J. Hora, E. Hostovský, M. Majerová, V. Nezval, 
A. C. Nor, I. Olbracht, J. Seifert, V. Vančura, 
J. Zahradníček), referoval též o překladech z li

teratury francouzské, německé a ruské. Jeho 
kritické studie a recenze se vyznačovaly dů
kladnou analýzou díla, jeho formální stránky, 
psychologie postav a společenského zaměření 
autora. - Významný byl M. podíl na překladech
A. Mickiewicze: s F. Halasem Gražina, Konrád 
Wallenrod (1947) a Dziady (1947), s V. Hola- 
nem Sonety, Sonety krymské (1953, in Spisy, sv. 
1) a J. Slowackého: s F. Halasem Balladyna 
(1950) a Lilia Weneda (1950), s V. Holanem 
Otec morem nakažených v El-Arish (1953); vy
dání opatřil doslovy a poznámkami.

ŠIFRY: J. M. (Nové Čechy, Rozhledy), Mš. 
(Cesta). I PŘÍSPĚVKY in: Archy; Cesta 
(1918-23); Čes. bibliofil (1941); Čteme (1938-39); 
Host do domu (1954); Kalendář kalendářů (1949); 
Kritický měsíčník (1941-42, 1948); Květy (1902); 
Lid. noviny (1937,1939); Moderní revue (1912-20); 
Národ (1919); Nár. listy (1915, 1918); Nové Čechy 
(1920-37); Panoráma (1930); Plán (1929); Rozhledy 
(1937-38); sb. Tanec smrti (1917); Týn; Var 
(1925-30). I KNIŽNĚ. Překlady: Z. Krasiňského 
Modlitby (1918); J. Kasprowicz: O bohatýrském ko
ni a hroutícím se domu (1919); C. Norwid: Legendy 
a novely (1921); J. Slowacki: Anhelli (1946) + Gene
ze z Ducha (1949); A. Mickiewicz: Kniha národa 
polského a poutnictva polského (1957). I

BIBLIOGRAFIE: J. Pelikán: Soupis polonistic- 
kých prací J. M., SPFF Brno, ř. D-lit. věd., 1973, č. 20, 
s. 115. I LITERATURA: J. Loužil: J. M. Literární 
pozůstalost (LA PNP 1972). I K. R. (Růžička): ref. 
překl. J. Slowacki: Anhelli, KM 1947, s. 382; M. Szyj- 
kowski: J. Slowackého Anhelli v českých překla
dech, Slavia 18, 1947/48, s. 343 + Nové překlady 
z Mickiewicze, Slovesná věda 2, 1948/49, s. 80;
B. Švandová: Polská romantická poezie v překla
dech F. Halase, SPFF Brno, ř. D-lit. věd., 1971, 
č. 17-18, s. 21; J. Pelikán: In memoriam J. M., SPFF 
Brno, ř. D-lit. věd., 1972, č. 19, s. 179 + Překladatel
ské dílo J. M., SPFF Brno, ř. D-lit. věd., 1973, č. 20, 
s. 111; J. Žantovský in sb. Gymnázium v Náchodě 
1897-1977 (1977).

vs

Ladislav Mattuš
* 12.4.1868 Mladá Boleslav
† 1.4.1951 Praha

Dramatik, autor veseloher a dramat pro nenáročné 
publikum, prozaik a publicista.

Podepisoval se i Láďa Matúš. - Byl synem sta
ročeského politika a národohospodáře Karla
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M. (1836-1919), autora politicky zaměřených 
Pamětí (1921). Od 1879 studoval v rodišti gym
názium, po maturitě 1887 práva na pražské 
univerzitě (zapsán ve šk. roce 1887/88 
a 1890/91), studia nedokončil. Od sklonku 80. 
let spolupracoval se staročeskými časopisy 
a novinami (zvi. s Hlasem národa, kam přispí
val protimladočesky zaměřenými fejetony), 
1898 byl spoluzakladatelem týdeníku Pondělní 
noviny politické, umělecké i sociální (ří- 
jen-prosinec veden jako vydavatel), od 1899 
byl redaktorem Hlasu národa, od 1910 Nár. 
politiky. Od 1894 se též účastnil podniku, který 
zorganizoval šéfredaktor Hlasu národa J. Hu
báček pro zajištění beletristické náplně ranní
ho vydání svého listu Ilustrovaný kurýr (poz
ději s tit. Pražský ilustrovaný kurýr); M. se tak 
stal členem autorského kolektivu (J. Hubáček, 
G. Hubáček, lit. jm. Václav Čech-Stráň, R. J. 
Kronbauer aj.), užívajícího společného pseu
donymu Václav Čech. Mimoto přispíval do 
dalších časopisů a uplatňoval se jako dramatik 
(např. 1907 bylo hráno šest jeho veseloher 
v letním cyklu Arény na Smíchově, později by
ly některé hry inscenovány v divadlech Urá
nie, Akropolis aj.).

M. veselohry, frašky a konverzační hry míři
ly proti mravním neduhům soudobé společ
nosti, vycházejíce přitom vstříc nenáročným 
divákům uplatňováním situačního až dryáčnic- 
kého humoru, využíváním záměny osob, pře
vleků atd. Zachycovaly disharmonické vztahy 
mezi lidmi, především devalvaci vztahů milost
ných (např. frivolní podoby lásky, manželské 
a milenecké trojúhelníky), a podávali je buď 
s ironickým nadhledem, nebo s tragickým vy
zněním (Růženky, Přítel žen aj.; jednoaktovky 
Stará paní, O Helenu, Dáma beze slov a Srdce 
člověka byly hrány 1931 v divadle Akropolis 
pod společným tit. Slabé pohlaví). M. volil i po
litická témata; satiru na soudobé poměry 
v mocnářství O velikém zbojníkovi (podle po
vídky L. N. Tolstého) a hru Syn císařův, snažící 
se demytizovat urozenost na osudech korunní
ho prince Rudolfa, pojal jako kritiku monar- 
chismu, dramatem Doktor Bronská se pokusil 
vyrovnat s dobovou emancipací žen. Ve svém 
jediném povídkovém souboru (Veselé čtení) se 
představil jako humorista vycházející ze situa
cí, které přináší běžný život; uplatnil se rovněž 
při kolektivním psaní románů pro Ilustrovaný 
kurýr, námětově těžících z prostředí chudiny 
a lidí deklasovaných mravně a sociálně.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adolf, Adonis, Anna 
Blovská, Antonín, Arnebych, Dobrá kopa, Choutta- 
mes, Jan Horymír, Láďa M., L. M. Bohemicus, Lude- 
vít Motys, Marcel, Marcel Pavlát, Petr Skach, Václav 
Čech (kolektivní pseudonym), Zdeněk Velen; L. M., 
M,-t,+++.■ PŘÍSPĚVKY in: Boleslavan (od 1885); 
Čes. slovo; Hlas národa (od 1889, též příl. Nedělní 
listy); Ilustrovaný kurýr, pokr. Pražský ilustrovaný 
kurýr (od 1894); Nár. politika (od 1909; 1909 překl. 
G. Ohnět: Dceruška pana poslance, pseud. Ludevít 
Motys); Osvěta (1908-13); Paleček; Pondělní noviny 
politické, umělecké i sociální (1898); Právo lidu 
(1917); Svornost (Chicago 1908-18); Zábavné listy 
(1887). I KNIŽNÉ. Beletrie: Veselé čtení (PP 1894); 
Viny (D 1898, prem. 1902); O Helenu (D 1904, 
prem. 1903); Stará paní (D 1905, prem. 1904); Rů
ženky (D b. d., 1907, i prem., 1916 hráno s tit. Malíř
ské štěstí); Dáma beze slov (D 1910); Přítel žen 
(D b. d., 1911, prem. 1907); O velikém zbojníkovi 
(D 1912, prem. 1929 s tit. Buřič Brabejra, podle po
vídky L. N. Tolstého); Doktor Bronská (D 1922, 
prem. 1926); Praha vede Evropu (D b. d., 1926); Ho
spic u Všech svátých (D 1930, prem. 1931); Syn císa
řův (D b. d., 1933, prem. 1932); Mozart v Praze. Tři 
výjevy ze života na Bertramce r. 1787 (1937);- účast 
na kolektivních pracích pod pseud. Václav Čech: 
Mamon (R 1894); Chudá holka (R 1895); Prušáci 
v Praze (R 1896); Proletáři (R 1898); Ztracený tes
tament 1,2 (R 1898,1899); Zločin tajného oddělení 
(R 1900); Nebesy seslaná (R 1901); Krásná Uherka 
(R 1905); Svět barev a světel (R 1907). I SCÉNIC
KY. Hry: Srdce člověka (1920); Dvojče (1938); Nebe 
na zemi (1942). I

LITERATURA: • ref. Viny: D. (F. V. Krejčí), Roz
hledy 7, 1897/98, s. 460; št. (B. Štechovský), LidN 
15.10.1902 •; • ref. O Helenu: an., Máj 2,1903/04, 
s. 96; J. Lý. (Ladecký), Zvon 4,1903/04, s. 82 •; • ref. 
Stará paní: K. (R. J. Kronbauer), Máj 3, 1904/05, 
s. 272; an., Zvon 5,1904/05, s. 270; J. Ladecký, Osvěta 
1905, s. 181 •; Hký. (K. Horký): ref. Přítel žen, Nár. 
obzor 1,1906/07, č. 31; • ref. Růženky: V. O., Nár. ob
zor 1,1906/07, č. 21; J. Karásek, MR 1906/07, sv. 19, 
s. 536 •; K. V. H. (Havránek): ref. O velikém zbojní
kovi, Zvon 12,1911/12, s. 446; m.: ref. Malířské štěs
tí, Večerník PL 6. 5. 1916; • ref. Doktor^ Bronská: 
L. S. (Suchý), Venkov 29. 5. 1926; č. (V. Červinka), 
Zvon 26,1925/26, s. 547 •; • ref. Buřič Brabejra: V. P. 
(Prokůpek), Venkov 20. 9. 1929; Č. (V. Červinka), 
Zvon 30,1929/30, s. 55 •; Č. (V. Červinka): ref. Slabé 
pohlaví, Zvon 31,1930/31, s. 547; -es- (E. Synek): ref. 
Hospic u Všech svátých, Telegraf 2. 4. 1931; ág. 
(J. Tráger): ref. Syn císařův, PL 1. 11. 1932; kd 
(E. Konrád): Sedmdesátka L. M., LidN 13.4.1938.

bs
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Antonín Matula
* 9.4.1885 Drholec (Lubina) u Nového Jičína 
† 23.1.1953 Praha
Teoretik v oboru lidové výchovy, který se podílel na 
formování ruralistického směru v české literatuře, 
autor próz z lašského venkova, publicista.

Pocházel ze selského rodu. 1896-1904 studoval 
na matičním reálném gymnáziu v Místku (Frý- 
dek-M.). Po maturitě vstoupil na přání rodičů 
do bohosloveckého semináře v Olomouci, od
kud po třech měsících odešel. Od ledna 1905 
studoval češtinu a němčinu na filoz. fakultě 
v Praze, 1907 i na univerzitě ve Vídni, kde se 
zabýval zejména severskou literaturou (H. Ib
sen). Aprobaci pro učitelství na středních ško
lách získal 1910; v únoru t. r. nastoupil jako su
plující profesor na reálku v Novém Městě na 
Moravě (ředitelem tu byl L. Čech), od září 
1910 učil na gymnáziu v Kroměříži, pak v Zá
břehu na Moravě (1911-12), v Přerově 
(1912-14) a opět v Zábřehu, kde se 1914 oženil 
s dcerou ředitele gymnázia a historika Moravy 
R. Dvořáka Miladou, která se též zabývala li
teraturou. Po důvěrné informaci, že jeho pobyt 
na Moravě „není žádoucí“ (od 1904 byl čle
nem Republikánské strany zemědělského 
a malorolnického lidu, od 1908 se aktivně zú
častňoval veřejné kulturní činnosti protikleri- 
kálně a proticentralisticky zaměřené), přešel, 
aby se vyhnul zatčení, do Jičína, kde působil od 
února 1915 do června 1919 (jeho žákem zde 
byl J. Knap). V červenci 1919 nastoupil na min. 
školství a nár. osvěty v Praze, kde pracoval 
v nově založeném oddělení lidovýchovy (poz
ději jako jeho vedoucí) na organizaci osvětové 
péče (především veřejných obecných kniho
ven; byl též členem filmového cenzurního sbo
ru při min. vnitra a členem filmového poradní
ho sboru při min. obchodu, členem 
jednatelského sboru rozhlasu apod.) a zabýval 
se zejména problematikou kulturního rozvoje 
vesnice. 1921 založil v Praze v rámci agrární 
strany několikatýdenní osvětové kursy (Studie 
učení selského), na nichž se podílel jako ve
doucí pracovník i jako pedagog (1921-42). Na 
ministerstvu působil až do 1944, kdy odešel na 
nátlak německého úřednictva do předčasného 
důchodu. M. byl členem Moravského kola spi
sovatelů. Z jeho cest byly významné pobyty 
v Polsku, Jugoslávii a Dánsku. Pohřben byl 
v Praze-Vokovicích.

Veškerá M. aktivita byla zaměřena ke kul
turnímu a mravnímu rozvoji venkova. V roz
sáhlé publikační činnosti (filozofické, sociolo
gické, pedagogické aj. stati) se snažil vymanit 
zejména venkovskou mládež z vlivu klerikální 
výchovy a orientovat ji zprvu k vlastenecké
mu, později k demokratickému cítění, které 
bylo součástí jeho chápání „selství“ jako klad
ného vztahu k práci a přírodě, k lidem i Bohu. 
Součástí M. osvětového úsilí byla i jeho práce 
literární, jíž se začal více věnovat v období nu
cené politické nečinnosti. Ve studii Vesnické 
drama podal přehled české dramatické tvorby 
z venkovského prostředí i vývoj jejího realis
mu, upozornil na nedostatek her blízkých zá
jmům vesnického diváka i ochotnického her
ce. O realizaci požadavku přiblížit se „duši“ 
venkovského člověka se pokusil příběhy po
vídkové knihy V začarovaném kruhu, která 
však představou o zhoubném vlivu ženy na ži
vot muže (odvozenou ze severské literatury) 
neodpovídala jeho pozdějšímu pojetí vesnické 
četby. Prostředkem ke krystalizaci tohoto po
jetí byla i práce na přehledu autorů a děl mo
ravských regionů Kořeny v moravské půdě, 
který propagací popisného venkovského rea
lismu připomínal kritické postuláty L. Čecha 
(lokální tón, konkrétnost výrazu, orientace 
v problémech současného života). Uplatnil je 
v románové kronice tří generací vlastního ro
du {Ohnivý vítr), v jehož hmotném i duchov
ním vzestupu odhaloval podstatné a neměnné 
rysy selství ve vitalitě, která překonává nega
tivní důsledky zprůmyslnění lašského kraje. 
Ve 30. letech se vrátil k beletrii novým zpraco
váním titulní povídky své první knihy: příběh 
milostného opojení venkovského učitele, kte
ré končí vynuceným manželstvím {Tělo, svět, 
ďábla), rozšířil o motivy práce pro novou de
mokratickou společnost a mravního vyrovná
ní s manželčinou nevěrou; dřívějšímu strohé
mu realismu vyprávění vtiskl závěrečnými 
pasážemi podobu rozsáhlé paraboly ukazující 
cestu od pudových lidských vztahů k jejich du
chovnější podobě. Na formování ruralistické
ho směru v české literatuře se M. podílel též 
knihou Hlasy země v evropských literaturách 
(programové stati doplnil přehledem evrop
ské tvorby s vesnickou tematikou, medailonky 
jejích autorů a soupisem děl se stručnou ideo
vou charakteristikou), v níž si potvrdil opráv
něnost svébytnosti české venkovské prózy 
a pojmem ruralismus, který použil, distanco-
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val ji od politického agrárnického hnutí jako 
oblast čistě duchovní kultury (ve stati Ruralis- 
mus v krásném písemnictví však preferoval vý
chovné poslání literatury před estetickými 
hodnotami a odchyloval se tak od tohoto hnu
tí). V románu Stráž (příběh penzionovaného 
ministerského úředníka, který v rodném kraji 
organizuje zúrodňování půdy zplaněné neše
trnou těžbou dřeva a citelně zasahuje i do ci
tového a politického života vesnice) chtěl M. 
podpořit demokracii v soudobé složité mezi
národní situaci, zároveň realizoval svou před
stavu o národním písemnictví, jehož poslání je 
vyšší než pouhá zábava. Tento požadavek 
ovlivnil i vydávání dalších M. knih, posilují
cích národní sebevědomí (soubor článků, 
úvah a řečí z let 1908-38 Dnes jako včera) 
a obhajujících za okupace vyspělost české kul
tury {Kruh věčnosti), jež obsahovaly též dříve 
vzniklé stati o pracích J. Holečka, A. Jiráska, J. 
S. Machara a P. Bezruče a nově přinesly články 
o lyrice J. Čarka a o M. Jahnovi. Optimistické 
přesvědčení o životní síle venkovského člově
ka, který je zdrojem trvalých hodnot národa, 
M. znovu vyslovil přepracovanou verzí romá
nu Ohnivý vítr. - V časopisech M. uveřejňoval 
rovněž referáty o beletrii a o pražských, ví
deňských i některých venkovských divadel
ních představeních, ojediněle i překlady. 
Nezvěstná zůstala Ibsenem ovlivněná raná 
jednoaktovka.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: A. M. Foma, Jaroslav Lu- 
bina, Jar. Sedláček; M. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Agrár
ní almanach republikánského dorostu (1927); Al
bum všech oborů veřejného života československé
ho (1927); sb. Básníci selství (1932); Beskydské be
sedy (Raškovice 1916); Brázda (od 1920; 1925 Fran
tišek Augustin Brauner, přítel selského lidu, i sep.;
1927 Výchova venkovské ženy k duševní aktivitě, 
i sep., Deset let českosl. svobody a venkov, i sep.;
1928 Dr. Milan Hodža, s A. Štefánkem, i sep.;1930 
Kulturní politika republikánské strany, i sep.); Časo
pis agrárního studentstva (1927); sb. Časové otázky 
lidové výchovy (1924); Čes. osvěta (1917-42); sb. 
Českosl. národní čítanka (1928, stať Lidová výchova 
a lidové knihovnictví, franc., něm. a ang. verze, 
i sep.); Českosl. republika (1927); Českosl. zemědě
lec (1923); sb. Deset let práce republikánské strany 
(1928); sb. Deset let vyšší lidové školy Svobodného 
učení selského (1931); sb. Duševní život českosl. 
venkova (1930); sb. Dvacáté století (1934); Haná 
(Kroměříž 1911); Havlíček (Olomouc 1904); Hlas 
našeho venkova (1920); Jičín (1908); Jihlavské listy 
(1922); Kmen (1918); Kravařsko (Nový Jičín 1903); 
Lid. noviny (1940); Lid. deník (1919-23); Lubina 

(Příbor 1906-07, FF a divad. ref.); sb. Masarykův ve
čer (1930); Mladá Morava (Brno 1909-14; 1911 Čes
ké otázky a agrarismus, i sep.); Mladá republika 
(1921-23; 1923 FF z cest po Jugoslávii); Mladý ven
kov (1932); Moravskoslezská revue (1916); Mor. 
venkov (Brno 1910-16, i příl. Naše besedy; 1913 De
mokratizace společnosti a potřeba vzdělání rolnic
tva, i sep.; 1915 překl. W. S. Reymont: Chlopi); Nár. 
osvobození (1926); Osvěta venkova (1929-37; 1932 
Ruralismus v krásném písemnictví, i sep. —» 1933 in 
Hlasy země v evropských literaturách); Osvětový 
věstník moravskoslezský (Brno 1931); Osvětový 
věstník Podbrdska (Beroun 1933); Pedagogické roz
hledy (1912-15); sb. Politika 2 (1925); sb. Popular 
Libraries of the World (Chicago 1933); Pozor (Olo
mouc 1916,1923; 1916 P Student Martin); Program 
1., 3.-4. běhu vyšší školy lidové Svobodného učení 
selského (1921,1924-25); Protokol o jubilejním říš
ském sjezdu republikánské strany (1925); Protokol 
sjezdu agrárního studentstva (1920); Proudy (Olo
mouc 1911-12); Přehled politický, hospodářský, kul
turní (Olomouc 1923); Přerovský obzor (1913); 
Rodný kraj (Ml. Boleslav); Rozkvět (1909-10); 
Sborník Svobodného učení selského v Brně (1921); 
Selo (Bělehrad 1922); sb. Selská čítanka (1931); Sel
ské listy (1905-16, i příl. Besedy Selských listů; 
1905-08 divad. ref.; 1915 P Příhoda Kazimíra Malo- 
cha; 1916 Moravský venkov v české literatuře, 
i sep.); Stráž Moravy (Ivančice 1934); Studentský 
obzor menšinový (1905); Svob. republika (Opava 
1923); sb. Svobodné učení selské... (Brno 1923); sb. 
Třetí celostátní konference vyšších škol lidových 
v ČSR (1931); sb. Tváří k vesnici (1936); Urania 
(1927,1929); Večer (1921-39); Venkov (l909-41);sb. 
Venkov umění (1929); sb. Veřejná péče o výchovu li
du v Českosl. republice v r. 1926,1928-30; Věstník 
agrárního dorostu (1919); Věstník čes. profesorů 
(1913); Vídeňský deník (1907); sb. Vychovatelská čí
tanka (1930); Zadružni glasnik (Bělehrad 1923); sb. 
Zagadnienia slowianskej kultury ludowej (Varšava 
1926); Zájmy venkova (Jihlava 1924,1927); sb. Ze
mědělská osvěta (1931); sb. Zpráva o činnosti Re
publikánské strany zemědělského a malorolnického 
lidu v letech 1922-25 (1925); Zvěstování (1924). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Karel Hav
líček Borovský (popularizační brožura, 1908); Ves
nické drama (studie, 1916); V začarovaném kruhu 
(PP b. d., 1917); Kořeny v moravské půdě (studie, 
b. d., 1918); Ohnivý vítr (R 1920, přeprac. vyd. 1941); 
Tělo, svět, ďábla (R 1930, přeprac. titulní P knihy 
V začarovaném kruhu); Osvobození života (EE 
1931); Hlasy země v evropských literaturách (EE 
1933); Stráž (R 1935); Dnes jako včera (EE 1938); 
Kruh věčnosti (EE 1943). - Ostatní práce: Agraris
mus a demokratismus (1914); Mladý řečník (1915); 
O národní výchově (1915); Výchova venkova k lido- 
vládě (1919); Z poroby k svobodě (1919); Osvěta 
venkova (1920, rozšiř, vyd. 1926); Lidová výchova 
u nás (1921); Selská kultura (1923); Filozofie venko
va (1925); Lidová výchova v Československé repub-
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lice (1928, též něm., franc., maď., ukraj. verze); Ná
rodní kultura a selství (1928); Duševní život česko
slovenského venkova (1930, s pracemi J. Kazimoura 
a M. Tumlířové); Lidovýchovná práce na okrese 
i v obci (1931, s J. Petrem, A. Chaloupkou); Pro 
osvětu vesnice (1934); Branná výchova mimo školu 
(1937); Idea československého státu a lidová kultu
ra (1938, s J. Kubíčkem a A. Mouchou). I REDIGO
VAL časopisy: Beskydské besedy (1916), Čes. osvě
ta (1923-25), Brázda (1925-31, s jinými); sborník: 
Sborník československé lidové výchovy (1928); 
knižnici: Občanská knihovna (1936-38). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Vychovatelská čítanka (1930, 
s J. Kubálkem). I

BIBLIOGRAFIE: Soupis hlavních prací a článků 
A. M., sb. Pro výchovu lidu. A. M. k padesátce 
(1935). I LITERATURA: sb. Pro výchovu lidu. 
Á. M. k padesátce (1935, ed. A. Filáček, J. Kettner, 
J. Petr). I • ref. Vesnické drama: Kaz. (F. S. Procház
ka), Zvon 17,1916/17, s. 615; -tr., PL 27.10.1917 •; • 
ref. Kořeny v moravské půdě: J. Folprecht, Čes. re
vue 11, 1917/18, s. 759; V. Brtník, Lípa 1, 1917/18, 
s. 825; jv. (J. Vodák), LidN 23. 7. 1918; J. V. Sedlák, 
Kmen 2,1918/19, s. 225; K. H. (Hikl), Naše doba 26, 
1918/19, s. 306; A. Novák, Naše věda 3, 1919/20, 
s. 161; M. Hýsek, ČMM 43-44, 1919-20, s. 472 •; • 
ref. V začarovaném kruhu: V. Brtník, Kmen 1, 
1917/18, č. 49; J. F. (Folprecht), Zvon 18, 1917/18, 
s. 322; K. H. (Hikl), Naše doba 26,1918/19, s. 782 •; • 
ref. Ohnivý vítr: -btk- (V. Brtník), Zvon 20,1919/20, 
s. 615; O. Simek, LidN 7. 11. 1920; J. Vrba, Pramen 
1920, s. 470; Dr. M. N. (Novotný), Nové Čechy 4, 
1920/21, s. 392; J. Knap, Cesta 3,1920/21, s. 121 •; • 
ref. Filozofie venkova: J. Zachoval, Čes. osvěta 21, 
1924/25, s. 501; F. Loskot, Venkov 31.5.1925; F. Kra
tina, LidN 9.1.1926 •; • ref. Tělo, svět, ďábla: Dr. J. 
Staněk, Čes. osvěta 27,1930/31, s. 28; Kp. (J. Knap), 
Venkov 8.1.1931 •; Kp. (J. Knap): ref. Osvobození 
života, Venkov 1.5.1931; J. Knap in sb. Básníci sel
ství (1932); • ref. Hlasy země...: Kp. (J. Knap), Ven
kov 2.11.1 933; Š. J. (Jež), Lumír 60,1933/34, s. 235 •; 
AMB. (Brousil) a J. V. Sedlák: k padesátinám, oba 
Venkov 9.4.1935; • ref. Stráž: Kp. (J. Knap), Venkov 
22. 12. 1935; -btk- (V. Brtník), Zvon 36, 1935/36, 
s. 349; vbk (V. Běhounek), PL 2.2.1936; Benj. J. (Jed
lička), LidN 3. 2.1936; Akz. (J. Kostohryz), Rozhle
dy 1936, s. 67; K. Sezima, Lumír 63,1936/37, s. 449 •; 
J. V. Sedlák: A. M., Venkov 22.3.1936; • ref. Dnes ja
ko včera: A. Filáček, Venkov 17. 4., 7. 5. 1938; 
P. Kompiš, tamtéž 22.5.1938 •; J. Š. Kvapil: ref. Oh
nivý vítr (2. vyd.), Naše doba 49,1941/42, s. 195.

dh

Milada Matulová

* 6. 9.1895 Brno
† 27. 5.1986 Praha
Prozaička, autorka románů s etickou tematikou ze 
života soudobé ženy.

Otec Rudolf Dvořák (1861-1919) byl středo
školský profesor a historik Moravy. V Brně M. 
vychodila při učitelském ústavu dvě třídy měš
ťanské školy, od 1908 studovala primu až tercii 
na gymnáziu v Zábřehu, když se tam její otec 
stal ředitelem, 1911-13 absolvovala obchodní 
školu ve Vídni. 1914 se provdala za středoškol
ského profesora a spisovatele A. Matulu, který 
ji přivedl k literatuře. Pomáhala mu v kulturní 
práci na vesnici (vesnický život poznávala při 
prázdninových pobytech u manželových pří
buzných) a přednášela literaturu v kursech 
vyšší lidové školy pro venkov, kterou její man
žel pomáhal zakládat. S ním podnikla i řadu 
cest do zahraničí (Německo, Francie, Holand
sko, Jugoslávie), o nichž psala cestopisné črty 
do novin, kam přispívala i články, recenzemi, 
povídkami a črtami pro děti.

Hrdinkami románových příběhů, vycházejí
cích z M. životních zkušeností, byly mladé ženy 
citově spjaté s idylickým venkovským prostře
dím, střetávající se s rozvracející morálkou 
města a čelící jí hlubokým vztahem k přírodě 
a po boku vzdělaných mužů, kterým pomáhají 
v společensky prospěšné práci. Na tématech 
rozpadu mladého nesourodého manželství 
(Růžové údolí), hodnotově odlišně orientova
ného života české a vídeňské dívky odehráva
jícího se společně v předválečné Vídni a pová
lečné Praze (Modravé výšiny) a přístupu 
několika žen k mateřství (Sluníčko) ilustrova
la M. své postoje k tzv. moderním názorům na 
lásku, manželství a mateřství. M. hájila stano
visko přirozeného, ale odpovědného vztahu 
mezi mužem a ženou. O jeho narušení, přiná
šejícím rozvrat celého rodu, vypověděla M. 
v obrazu ze soudobé lašské vesnice Lašská ba
lada, hutném, silně lyrizovaném vyprávění ba
ladického vyznění, které je i oslavou nezměrné 
ženské trpělivosti, oddanosti a obětavosti.
PSEUDONYM: Milada Dvorská. I PŘÍSPĚVKY 
in: Brázda; Čes. osvěta; Havlíčkův kraj (Havl. Brod); 
Lid. noviny (1925); Lid. deník; Mladý venkov; Nár. 
politika; Nový svět (1946); Osvěta venkova; Svob. 
noviny (1945); Venkov (1933); Zvěstování. I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Růžové údolí
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(R 1928); Žena venkovská v literatuře i životě 
(1929); Modravé výšiny (R 1931); Sluníčko (R1933); 
Lašská balada (R1941).«

LITERATURA: • ref. Růžové údolí: J. Knap, 
Venkov 8.9.1928; A. N. (Novák), LidN 12.1.1929 •; 
V. Brtník: ref. Žena venkovská..., Venkov 4.7.1929; • 
ref. Sluníčko: V. Brtník, Venkov 16. 11. 1933; vz. 
(V. Zelinka), Zvon 34,1933/34, s. 500 •; • ref. Lašská 
balada: R. Habřina, Venkov 17. 6.1941; vbk (V. Bě
hounek), Nár. práce 13.7.1941; J. Novotný, KM 1941, 
s. 286; jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 38,1941/42, s. 19 •.

dh

Jiří Mayer

* 23.7.1902 Praha
† 18.1.1984 Praha

Autor justičních románů a soudniček, cestopisných 
fejetonů, črt a veršů inspirovaných dojmy z Itálie.

Jeho strýcem byl spisovatel J. Maria. Od 1913 
studoval M. české státní gymnázium na Král. 
Vinohradech (mat. 1921), poté Právnickou fa
kultu UK v Praze (1925 JUDr.). 1925-26 pra
coval u Zemského trestního soudu v Praze, 
1927-30 byl okresním soudcem ve Velvarech 
a od 1930 v Praze. 1942-44 působil jako právník 
u soukromé firmy Štefanka. 1944 byl interno
ván v koncentračním táboře Kleinstein ve Slez
sku, 1945 byl převezen do západoněmeckého 
Osterode. Po válce pokračoval v soudcovské 
činnosti v Praze, Nymburku, Kutné Hoře 
a v Příbrami, od 1955 v Rakovníku, od 1957 
u Krajského soudu v Praze, od 1960 u Městské
ho soudu v Praze, 1963-68 u Krajského soudu 
v Ostravě. Po odchodu do důchodu pracoval 
ještě 1969-75 u Obvodního soudu pro Prahu 1.

M. začal publikovat na přelomu 20. a 30. let 
články a úvahy o právních otázkách v časopi
sech (posléze i v popularizačních brožurách), 
záhy tiskl též fejetony a povídky. Jako beletris- 
ta navazoval na tvorbu J. Marii, když náměty 
čerpal především ze soudního prostředí a z ná
vštěv Itálie. V realisticky laděných justičních 
románech se snažil přiblížit etické principy 
právního řádu, s ohledem na širší společenské 
souvislosti (i s výchovnou tendencí) usiloval 
o postižení psychických pochodů protagonistů 
a mravní rozpornosti projednávaných porot- 
ních případů. Věnoval se problematice mile
necké pomsty (Osudy ztracených), euthanasie 

(Spoutaná duše), důsledků křivého svědectví 
(Poslední soud, Krvavý úsvit), nedůslednosti 
lidské a cest vyšší spravedlnosti v případu fi
nančního podvodu (Sfinx), zachytil vnitřní 
drama ženy bojující marně o své dítě v rozvo
dovém řízení v jižní Itálii (Giovanna; do ital
ského prostředí zasadil rovněž některé soud
covské povídky knihy Světla a stíny), vyzdvihl 
důslednost soudního vyšetřování očisťující ne
právem obviněného (Rytíř spravedlnosti). Na 
drobnější humorné i vážné případy, především 
na sousedské a manželské konflikty se zaměřil 
v souborech soudniček a reportážních povídek 
(Siluety, Střepiny a úlomky). Inspirován zážit
ky z pobytů v Benátkách, Florencii a Římě 
a obdivem k antice a renesanci psal M. cesto
pisné fejetony, črty o uměleckých památkách 
a medailony jejich tvůrců (Italská mozaika, 
Římské sonety a Řádky z jihu), vydal rovněž 
epickou báseň na motivy milostné legendy 
z doby středověkých inkvizičních procesů 
(ovlivněnou J. Zeyerem) a vzpomínkové lyric
ké verše (Pergameny z Florencie). - Nevydáno 
zůstalo několik M. románů a dramat napsa
ných vesměs za 2. světové války, v rukopisu zů
stal autobiografický román Cesta utrpení, 
v němž autor zpracoval své zkušenosti z inter
nace v koncentračních táborech.

PSEUDONYM: J. B. Městecký. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Beseda naší rodiny (1948); Čes. slovo; Haló noviny; 
Nár. politika; Nové Příbramsko; Nymbursko; Prav
da (Plzeň 1946-49; 1946 R Spoutaná duše s tit. 
Vzpoura svědomí); Právo lidu (od 1928); Právo živ
nostníků (1947); Rakovnické noviny; Rudé právo 
(od 1930); Svět práce (1947-49); Svět v obrazech 
(1949); Světozor; Svob. slovo; Tribunál (1936); Velký 
zábavný kalendář na rok 1948; Vlasta (1947-49); 
Zeměd. noviny (od 1947). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ital
ská mozaika (FF1938); Osudy ztracených (R 1939); 
Siluety (PP b. d., 1940); Spoutaná duše (R 1940); Po
slední soud (R b. d., 1941); Střepiny a úlomky (PP 
1941); Světla a stíny (PP b. d., 1942); Římské sonety 
(FF b. d., 1942); Řádky z jihu (FF b. d., 1943); Perga
meny z Florencie (BB 1947); Sfinx (R1947); Krvavý 
úsvit (R 1947); Giovanna (R 1948); Rytíř spravedl
nosti (R 1948).- Ostatní práce: Ochrana ženy ve vě
cech právních (b. d., 1935); Dlužník a věřitel při 
splátkových obchodech (1935); Rádce pro uživatele 
motorového vozidla v řízení trestním, civilním a po
licejním (1936); Soudce a člověk (1938); Úkoly bu
doucnosti (1938). ■

LITERATURA: jd (J. Drda): ref. Osudy ztrace
ných, LidN 16. 9. 1939; Stk: ref. Siluety, LitN 1940, 
s. 187; R. Německobrodský in J. M.: Pergameny 
z Florencie (1947); • ref. Sfinx: FH, Práce 11.8.1948;
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J. Linhart, KM 1948, s. 310; Bej. (A. Bejblík), Naše 
doba 1948, s. 466 •.

mn

Rudolf Mayer
* 13.10.1837 Skránčice (Zavlekov-S.) u Klatov 
† 12.8.1865 Loučím (Loučím) u Klatov

Básník teskné intimní a přírodní lyriky i radikálně 
vlastenecky a sociálně vyhraněných veršů, člen kru
hu kolem almanachu Máj.

Pocházel z šesti dětí hostinského na samotě 
Nová Hospoda na cestě z Klatov do Horažďo
vic; otec měl i hospodářství. Do školy M. chodil 
v Zamlekově (Zavlekov), 1844-47 v Plánici, 
kde se připravoval ke studiu na německém 
gymnáziu v Klatovech (od 1847). Záhy osiřel, 
otce ztratil ve 13 a matku v 16 letech, na prázd
niny pak jezdíval k strýci do Horažďovic nebo 
k babičce do Kolince u Plánice, kde žily i jeho 
sestry. Ještě jako gymnazista se v Klatovech se
známil se svou velikou láskou E. Wollnerovou 
a rozchod s ní (vdala se za důstojníka), který 
M. dlouho bolestně nesl, zanechal výrazné sto
py i v jeho díle. Po maturitě (1855) na přání 
svého strýce, vídeňského lékaře, odešel na stu
dia práv do Vídně. Bydlel tam v šlechtickém 
vychovatelském ústavu Terezianeum, kde ho 
vydržoval strýc v naději na synovcovu rychlou 
kariéru. Ponižování šlechtickými spolužáky, 
hrozba odnárodnění jako podmínka životních 
perspektiv a snad i přítomnost provdané lásky 
ve Vídni způsobily, že se M. ze svého prázdni
nového pobytu se strýcem na zámku v Nalžo- 
vech do Vídně po ukončených čtyřech semest
rech 1857 nevrátil a rozhodl se pokračovat ve 
studiu práv v Praze. Žil tam bez podpory pří
buzných jen z kondic, často bez řádného jídla 
a bytu. Ještě 1857 o vánocích se seznámil s J. 
Nerudou a V. Hálkem a podílel se s nimi na 
přípravách hromadného vystoupení v almana
chu Máj. Navázal také přátelství s J. Durdí- 
kem. V dubnu 1858 v Lumíru otiskl poprvé své 
verše. Pád absolutismu v něm vyvolal vlastenec
kou aktivitu, rozvíjenou zvláště mezi krajany 
na venkově a projevovanou také veršovanými 
proslovy na slavnostních shromážděních a li
dových táborech. Nedostatečné hmotné zajiš
tění, pak i namáhavá příprava na rigoróza pod
lomila jeho zdraví. Pro nemoc opustil 1864 

Mayer

Prahu a stal se na čas vychovatelem v Žirci 
u Dvora Král., pak koncipientem v Praze, Stra
konicích a v Příbrami. S finanční pomocí přátel 
z Klatov složil 1864 doktorát a pomýšlel na 
dráhu univerzitního učitele. Na radu lékaře se 
však nevrátil do zaměstnání; pobýval u tety 
v Horažďovicích, později u sestry v Loučími 
u Kdyně a u druhé sestry v Oselci u Nepomu
ka, krátce v Nové Hospodě a opět v Loučími, 
kde po šesti nedělích zemřel na tuberkulózu. 
Tam byl také pohřben.

Zprvu dědic máchovského romantismu 
a vyznavač poezie Byronovy, Lenauovy a Hei- 
novy zveřejnil za svého života jen nepatrnou 
část své tvorby: několik básní (ponejvíce v al
manaších Máj) a romantickou prózu {Kapřice 
osudu} o hluboké lásce dvou lidí, jež rozvedla 
nešťastná - a jak se ukáže - i zbytečná oběť. 
V M. raných verších souzní přírodní dění s bás
níkovým rozbolavělým nitrem a rozervanecky 
se vyslovuje nespokojenost se životem spouta
ným zákony společnosti i pozemské existence. 
Touha po klidu nalézá naplnění jen ve vesmír
ných prostorách noci (drobné cykly veršů 
Stíny večerní, Písně v bouři, Znělky noční) 
a u této „jediné milenky“ básník hledá také 
odpověď na otázky po smyslu lidského života 
a jeho etických zákonů (báseň Věčnost). Ve 
verších inspirovaných nenaplněnou láskou 
převládá, s výjimkou znělkového cyklu {Ne
šťastné přítelkyní), písňový ráz, elegický tón 
nad hrozbou odnárodnění milované Šumavy 
pak provází M. přírodní a náladovou lyriku. 
Na počátku 60. let se reflexivnost M. poezie 
proměňuje v radikální vlastenecký postoj a na
konec vyúsťuje v sociálně vyostřený obraz pro
letáře, jenž své životní strasti odmítá řešit anar- 
chistickým gestem pomsty. M. tak z celé 
generace nejdůsledněji čerpal látku z existen
ce hlubokých sociálních protikladů v soudobé 
společnosti. Další jeho práce, k nimž přihlíželi 
jejich pozdější editoři, jen rozmnožily dosa
vadní tematiku, ať už jde o zlomky větších 
epických skladeb (byronská poema Seffenus- 
ser situovaná sice do arabského světa, ale s čes
kými společenskými podněty), nebo o drob
nější vlastenecké básně a o písňovou lyriku. - 
Některé M. práce zhudebnili Z. Fibich (melo
dram Volnost) a L. Procházka, M. životním 
příběhem se inspirovali J. Hais Týnecký 
v dvoudílném románě Světla (1939) a M. Bis- 
kupová-Marabi v románě Nezahyne moje lás
ka (1941).
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PŘÍSPĚVKY in: Dalibor (1858-59); Glos (Lvov 
1861); Humorist, listy (1858); Lumír (1858-59); alm. 
Máj (1858,1859,1862); Obrazy života (1861);- po- 
smrtněj Květy (1865-66); Šumavan (Klatovy 1922). 
I KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): Básně R. M. (1873, 
ed. J. Durdík); Básně R. M. (1903, ed. A. Klášterský); 
Dílo R. M. (1927, ed. J. V. Sedlák); R. M. Básně 
(1937, ed. J. V. Váňa); Dílo R. M. (1950, ed. F. Buriá- 
nek). - Výbory: Pro vlast a svobodu (1951, ed. F. Bu
riánek); R. M. (1978, ed. O. Hartl). I KORESPON
DENCE: Z dopisu Marii Heydové (z 1861) + M. 
dopis z Příbramě Ludvíku Královi do Klatov 
(z 1864), oba in Dílo R. M. (1950, ed. F. Buriánek). I 

LITERATURA: J. V. Sedlák: O básníku R. M. 
(1923); K. Polák: R. M. Rod - Život - Dílo - Tradice 
(1937); A. Berndorf: Památce básníka JUDr. R. M. 
(1937); F. Buriánek: Básník R. M. (1965); O. Hartl: 
R. M. (1978). IJ. Neruda: ref. alm. Máj, Obrazy živo- 
ta 1859, s. 197 + Čas 3.12.1861 + nekrolog, NL19.8. 
1865, vše —> Literatura 1 (1957); an.: R. M., Květy 
1870, s. 38; J. Durdík: Zpomínka na R. M., Máj. Lite
rární almanach Umělecké besedy (1872) -» Básně 
R. M. (1873); • ref. Básně R. M.: an. (V. Hálek), NL 
27.9.1873 -> O umění (1954); O. H. (Hostinský), Po
krok 4. 10. 1873 -> Studie a kritiky (1974); F. Zá- 
krejs, Osvěta 1873, s. 115 •; E. Krásnohorská: Obraz 
novějšího básnictví českého, ČČM 1877, s. 314 —> 
Výbor z díla 2 (1956); J. V. Frič in Paměti 4 (1887, 
s. 480); M. Zdiechowski in K. H. Mácha a byronis- 
mus český (1895); O. Wagner: Sociální poezie Freili- 
grathova a její český ohlas, Naše doba 9, 1901/02, 
s. 241, 321; Jc (J. Jakubec): ref. Básně R. M. (ed. 
A. Klášterský), Naše doba 11,1903/04, s. 633; J. Vl
ček: Z počátků naší literatury moderní, Lumír 1908, 
s. 359 -» Kapitoly z dějin české literatury (1952); 
F. Sekanina: Jubileum básníka z první družiny májo
vé, Čes. svět 11, 1914/15, s. 17; J. V. Sedlák: R. M., 
ČČM 1915, s. 34 a pokr., 1916, s. 196 a pokr.; A. No
vák: Máchův soucit a jeho dědic, sb. Čeští spisovate
lé vdovám a sirotkům našich vojínů (1916) Kra
jané a sousedé (1922) a Česká literatura a národní 
tradice (1995); J. V. Sedlák: Vliv R. M. na J. Vrchlic
kého, sb. Z dějin české literatury (1920); R. lilový: 
Sociální náměty v českém básnictví doby Nerudovy, 
Akademie 28, 1924/25, příl. Rudé květy, s. 13; J. V. 
Sedlák: Poznámky a vysvětlivky k dílu R. M., Vitrín
ka 1926, s. 75, 107; A. Berndorf: Vzpomínky na R. 
M., LitN 7,1934/35, č. 18; R. lilový: Vliv Freiligrat- 
hův na českou poezii, Nová svoboda 1935, s. 67; K. 
Polák, Z. Kristen: Rod básníka R. M., Čas. Rodopis
né společnosti československé 7-8,1935-36, s. 53; R. 
lilový: Česká epika sociální, Dělnická osvěta 1937, s. 
132; • 100. výr. narození: J. Hora, Sobota 1937, s. 793 
-» Poezie a život (1959); J. Šr (Šnobr), NO 10. 10. 
1937, příl. Hodina, č. 40; ne (A. Novák), LidN 13.10. 
1937; Neč. (F. Nečásek), RP 13. 10. 1937; K. Polák, 
PL 13.10.1937; L. Stehlík, Rozhledy 1937, s. 188 •; 
A. Novák: Neznámé básně R. M., LidN 14. 3.1938; 
M. N. (Novotný): R. M., LidN 13.8.1940; Ik (L. Kun- 
dera): R. M., Rovnost 13.11.1949; F. Buriánek in Dí

lo R. M. (1950) —> Z literárněvědných studií (1985); 
M. Pohorský: Zapomenutý básník, LidN 22. 11. 
1950; F. Buriánek in Literární Klatovy (1962); V. Ště
pánek: Západoevropské paralely ke vzniku a kon
stituování novodobé české literatury, AUC Praha, 
Philologica 1-3, Slavica Pragensia 9 (1967); J. Wenig: 
Básník ruky mozolné, LD 13. 10. 1972; an.: R. M., 
Čes. jazyk a literatura 23,1972/73, s. 82; V. Viktora: 
Nad odkazem R. M., Pravda 12. 8.1975; M. Kaňák: 
R. M., první sociální básník český, kal. Blahoslav 
1976 (1975); F. Buriánek: Jak vzniká regionální bás
nická tradice, in Z poetického Pošumaví (1987); 
I. Slavík: Romantikové před Máchou, kolem Máchy 
a po Máchovi, Marginálie 1985-1988 (1988); V. Kři
vánek: M. „dech noci“, ČLit 1989, s. 289.
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Gustav Narcis Mayerhoffer

* 9.1.1865 Chrudim
† 14.10.1941 Praha

Čelný propagátor maďarské literatury v Čechách na 
přelomu 19. a 20. století a jeden z jejích nejplodněj
ších překladatelů. Publicista, autor drobných próz 
z rakousko-uherských garnizon a povídkář pro děti.

Pocházel z učitelské rodiny. Nižší gymnázium 
navštěvoval od 1877 v rodišti a pak se dobro
volně přihlásil k vojenské službě, kterou strávil 
v Josefově u 60. pěšího, převážně uherského 
pluku. Po jejím ukončení působil 1886-94 
v Praze jako úředník Ústřední matice školské, 
kde se hlavně staral o vydávání jejího Kalen
dáře. Od 1894 pracoval jako bankovní úřed
ník, 1895-1926 jako vrchní správce Zemské 
banky Království českého. Do důchodu odešel 
ve funkci ředitele. 1890 založil rodinný ilustro
vaný list Máj, ale záhy se redakce vzdal pro ne
shody s členy stejnojmenného sdružení spiso
vatelů. Činně se účastnil spolkového života: 
v 90. letech po sedm roků byl jednatelem Čes- 
koslovanské jednoty a dále jednatelem Měš
ťanské besedy v Praze, rozsáhlejší aktivitu 
vyvinul ve Svatoboru, kde byl od 1905 poklad
níkem, od 1908 tajemníkem a posléze od 1933 
jednatelem. Během tohoto působení zpracoval 
členský listinný archiv spolku od 1861. Žil 
a tvořil v Praze, značnou část svých překladů 
publikoval na Moravě. Za vojenské služby 
v Josefově se seznámil s maďarštinou (její zna
lost dále prohluboval už jen autodidaxí) a také 
navázal celoživotní přátelství s pozdějším prů-
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kopníkem maďarského moderního dramatu 
a naturalistické prózy S. Bródym. Jako překla
datel M. také zůstal až na malé výjimky ma
ďarské literatuře věren po celý život. Soustře
dil se přitom hlavně na dílo M. Jókaie, s nímž 
se seznámil za své první (1888) ze tří návštěv 
Uher (další 1900 a 1906). V nakl. F. Borového 
také vydával jeho spisy (Romány a povídky M. 
Jókaie), na něž koncem 30. let navázala knižni
ce Vybraných románů.

Již v době vojenské služby M. začal psát mi
lostné verše i drobné povídky a pod pseudony
mem Josef Josefovský uveřejňoval i své první 
překlady z francouzštiny a němčiny. Časopisec
ky publikované povídky M. pak shrnul do dvou 
svazků se společným podtitulem Vzpomínky 
starého majora. Líčil v nich život horní šlechtic
ké důstojnické vrstvy v rakousko-uherských 
garnizonách 80. let 19. století. Jednoduché, sen
timentálně laděné příběhy rozváděl v konvenč
ních konfliktech citu a povinnosti, vášně a cti 
apod. Tyto práce však nezaznamenaly větší kri
tický ohlas a spolu s několika pohádkami mu 
posloužily spíše jako průprava k překladatel
ské činnosti. V ní M. vyhověl dobové poptávce 
po romantickém románu, v české literatuře ne
dostatečně zastoupeném, a pokusil se nahradit 
ho dílem M. Jókaie. Během své takřka čtyřice
tileté tvůrčí činnosti přeložil všechny jeho vý
znamné práce (na 30 svazků, z nichž mnohé vy
šly až čtyřikrát). Vedle M. Jókaie přetlumočil 
do češtiny podstatnou část tvorby K. Mikszá- 
tha, několik prací S. Bródyho a dále knižně, ča
sopisecky nebo scénicky v českých zemích 
uplatnil řadu významnějších i méně význam
ných, dobově příznačných nebo i módních děl, 
jež počítala s úspěchy v cizině a jež pěstovali L. 
Biró, M. Lengyel, F. Molnár. O francouzský na
turalismus se opíraly prózy Zs. Justha, dílo Gy. 
Krúdyho, zobrazující život uherské džentry, hu
moresky A. Kozmy a V. Rákosiho i strnule aka
demická tvorba P. Gyulaiho a realistická próza 
G. Gárdonyiho aj. Z němčiny k nám uvedl ob
jemná díla K. Maye. Jako zprostředkovatel ma
ďarské literatury a kultury byl M., na rozdíl od 
aktivního tvůrce vzájemných kontaktů F. Bráb- 
ka, typem pasivního, tedy výhradně na translá- 
torství prozaických děl soustředěného propa
gátora. Vytvářel plynulé, čtivé texty věrné ve 
vztahu k originálu a nesené snahou o zachová
ní autorovy osobitosti. Počtem přeložených 
stránek se M. stal jedním z nejplodnějších pře
kladatelů beletrie do češtiny.

Mayerhoffer

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ant. Plaček, Dr. Fr. Bo
lech, F. Hradecký, Jaroměřský (podle své jaroměř
ské snoubenky), Josef Josefovský, Josefovský,
L. Hradecký, Savov, Stříbrný, Václav Bolech; G. N.
M. , G. N. Mfr., M., -r. I PŘÍSPĚVKY in: Amor 
(1893); Besedy lidu (1894,1921); sb. Černá hodinka 
1 (1892); Čes. politika (1893-1904); Čes. slovo 
(1921); Ceskosl. republika (1921-31); Čes. politika 
(1885, překl. M. Jókai: Černé démanty); Čes. venkov 
(Dvůr Král. 1891-92); Hlas národa (1887-1909); 
Hlídka (1890); Jičínský obzor (1891); Jitřenka (Po
lička 1889-90); Kalendář Svatoboru; Květy (1888); 
Lid. noviny (1895-1927); List ze západní Moravy 
(Třebíč 1895); Lit. listy (1890); Lumír (1891-98); 
Máj (Jaroměř 1890-91); Malý čtenář (1888-1918); 
Měsíc (Brno 1924-25); kal. Milotický hospodář 
(1897-98); Módní revue (1924-26); sb. Morava 
svým Maticím (Brno 1897); Mor. orlice (Brno
1889- 1907); Mor. listy (Brno 1892); Moravskoslez
ský deník, i příl. Moravskoslezské besedy (Mor. Os
trava 1923-27); Nár. listy (1888-1923; 1923 překl. PP 
Gy. Krúdyho); Nár. politika (1891-1929); Naše bese
dy (1899); Naše mládí (1890); Naší mládeži; Niva 
(Brno 1894-97); Nové módy (1890); Nový Paleček 
(1894-97); Ostravský deník (1924-29; 1925 překl. 
F. Herczeg: Neviditelný Pokorný, I. Bársony: Vězeň 
uprchl); Otavan (Písek 1890-94); Plzeňské listy 
(1894-1905); Posel z Podhoří (Rychnov n. Kn.
1890- 91); Pramen (1896); Pravda (Čáslav 1893); 
Pražské večerní noviny (1892); Pražský ilustrovaný 
kurýr (1909); Pražský ilustrovaný zpravodaj 
(1923-28; 1927 překl. PP Gy. Krúdyho); Přemysl (Ji
čín 1891-1901); Ratiboř (Hradec Král. 1886-95); 
Rodina (1910—11); Rodinné besedy (1902, překl. 
M. Jókai: Zenu provází, Boha pokouší); Rozkvět 
(1921-23); Slovan (Hradec Král. 1889); Svatvečer 
(1887-90); Švanda dudák (1886-88); Tribuna 
(1923-25, i Večerní T.); U domácího krbu (1890); Ve
černí noviny (1892-95); Venkov (1920-31); Vesna 
(1888-97); Vídeňský deník (1920); 77. výr. zpráva 
ředitelství Svatobora (1938); Vyšehrad (1896-97); 
sb. Z různých koutů světa (Ostrava b. d., překl. 
A. Tutsek: Propast); Zábavné listy (1888-95); Zla
tá Praha (1887-98); Zvon (1935). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Dvě pohádky (b. d., 1888); Z pevnosti. Vzpomín
ky starého majora (PP 1891); Za hradbami. Vzpo
mínky starého majora (PP 1894). - Překlady: M. 
Jókai: Včera a dnes (1888) + Zlatá maska, Neviditel
ná hvězda (b. d., 1889) + Muž s mrtvým srdcem 
(1890, 1928 s tit. Kdo srdce nosí na čele) + Beze
jmenný zámek (b. d., 1892) + Cesta k chudobě (b. d., 
1892) + Souboj s Bohem (1894) + Klub zamilova
ných bláznů (1898,1924 s tit. Šílenci lásky) + Kroti- 
tel duší 1, 2 (1901) + Ubozí boháči (1901) + Černé 
démanty (1912) + Bílá paní levočská (1913) + Milo
ván až na popraviště (1913) + Uherský nabob 
(1913) + Zoltán Kárpáthy (1913) + Rab Ráby 
(1914) + Pater Petr, Zlatý věk Sedmihradska 1, 2 
(1914) + Staří dobří soudcové 1, 2, Není ďábla 
(1917) + Muž se dvěma rohy (1921) + Synové muže
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kamenného srdce (1924) + Ženu provází - Boha po
kouší (1925) + Proslulý dobrodruh sedmnáctého 
století (1925) + Černá krev (1925) + Turecký svět 
v Uhrách (b. d., 1926) + Malí králové 1,2 (1926) + 
Jeden jest Bůh 1,2 (1926) + Politické módy (1926) + 
Cikánský baron a jiné povídky (1927) + Nový stat
kář (1927) + Povídky o růžích a jiné novely (1928) + 
Báje z předpotopní doby (1928) + Kdo dvakrát umí
rají (b. d.); M. Jósika: Nevěrní věrní (1894); K. Vad- 
nai: Dcery Eviny 1, 2 (1894, 1895) + Bojovník za 
svobodu (b. d., 1895); K. Mikszáth: Holubice v kleci 
(1895) + Dobří Palócové (1896) + Deštník svátého 
Petra (b. d., 1908); S. Brody: Dvě plavovlásky (1896) 
+ Slečna don Quijote (b. d., 1896) + Sněženka (b. d., 
1898) + Žena s dvěma dušemi (b. d., 1898) + Herec
ká krev (1902) + Stříbrná koza (1910); E Herczeg: 
Sirius (1896) + Bětka, Bětuška, Alžběta (1897) + 
Ďurkovičovy dcery. Promluvte s mamá! (b. d., 1897) 
+ Szabolcsovo manželství a jiné novely (1898) + 
Ďurkovičovi synové (b. d., 1900) + Nahoře a dole 1, 
2 (1902) + Láska Zuzany Simonové (1907) + Nove
lety (b. d., 1910); A. Kozma: Humoristické historky 
(b. d., 1896) + Panika (b.d.,1911,in 1000 nejkrásněj
ších novel, sv. 17); Zs. Justh: Nazarénští (1896) + Le
genda peněz (1926); I. Szomaházy: Valčík Clairettin 
a jiné povídky (1897); Á. Berczik: Královna plesu 
(1899) + Duchaplná dáma (1921, prem. 1900); B. 
Henrik: Malý kralevic (1903); V. Rákosí: Medik Sás- 
ka (b. d., 1904) + Ve lví kleci (1912); K. May: Třemi 
díly světa 1-3 (1904) + Hulánova láska 1-5 
(1910-14); P. Gyulai: Ženy před zrcadlem (1910); J. 
Szekula: Otrok a Římanka (1929); M. Altai: Děvče 
z Ameriky (1930); E Molnár: Hoši z Pavelské ulice 
(1930). - Ostatní práce: Stručný průvodce po Praze 
a po výstavě 1891 (1891). I SCÉNICKY. Překlady: 
Á. Berczik: Sen (1899); Á. Pásztor: Naše babička 
(1908, podle G. Csikyho, hudba R. Maděr, s A. E. 
Mužíkem); L. Biró, M. Lengyel: Carevna (1912); F. 
Molnár: Pan doktor (1912); E. Nagy: Pan minister
ský prezident (1914). I REDIGOVAL knižnice: Ro
mány a povídky M. Jókaie (2 řady, 1.1924-28,18 sv., 
2.1923-28,17 sv.), Vybrané romány M. Jókaie (1938, 
1 sv.). I

LITERATURA: -aue- (H. Pittauer): ref. Dvě po
hádky, Lit. listy 9,1887/88, s. 271; • ref. Z pevnosti: 
Astur (H. G. Schauer), Lit. listy 12,1890/91, s. 209; 
an., Slovan 6.3.1891; L. Čech, Osvěta 1892, s. 667 •; 
• ref. Za hradbami: J. Blokša, Hlídka lit., 1894, s. 455; 
J. Karásek, Lit. listy 16,1894/95, s. 55; L. Čech, Osvě
ta 1895, s. 556 •; an.: ref. překl. S. Brody: Herecká 
krev, Srdce 2,1902/03, s. 62; an.: k padesátinám, NL 
9.1.1915; • k šedesátinám: -och- (E S. Procházka), 
Zvon 25,1924/25, s. 251; an., Naše kniha 1925, s. 3 •; 
an.: ref. překl. M. Jókai: Ženu provází - Boha po
kouší, Hlídka 1926, s. 185; Gy. Podhradszky: A ma- 
gyarországnak egy ószinte cseh barátja, Literatura 
(Budapešť) 1927, s. 13; • k sedmdesátinám: -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 35,1934/35, s. 251; an., Prágai 
Magyar Hirlap 20.1.1935 •; B. S. (Slavík): G. N. M., 
LidN 9. 1. 1940; M. Knappová: Dva popularizátoři 

maďarské literatury v Čechách, sb. Dějiny a národy 
(1965, s. 163); J. Szantó: Živý Mór Jókai, Tvorba 
1975, č. 8; M. Husová: Die Rolle der ósterreich-un- 
garischen Garnisonen und ihre Literaturvermitt- 
lung, sb. Im Takte des Radetzkymarsch (Curych 
1994); J. Uhlíř: k 55. výr. úmrtí, Jaroměřský a jose- 
fovský zpravodaj 1996, č. 10.

mhs

Leopold Mazáč
Působnost 1925-1945

Pražské nakladatelství zaměřené zprvu na čtenářské 
soubory české klasiky a oddechové čtivo, později ze
jména na atraktivní původní i přeloženou beletrii, 
populárně-naučnou literaturu a výpravné reprezen
tační publikace. Do 1939 též významné nakladatel
ství slovenské literatury v originále; knihkupectví 
a výstavní sin.

Založil je a řídil Leopold M. (♦ 1.8.1900 Uhří
něves, † 6. 3.1948 Praha). Po smrti M. otce in
ženýra (1911) se matka s rodinou za svízelné 
finanční situace přestěhovala z Uhříněvsi do 
Prahy a později do Kyšperka (Letohradu). Po 
maturitě (1918) na reálce v Kostelci n. Orlicí 
studoval M. na Vysokém učení technickém 
v Praze. 1920 ze studií odešel a s výtvarně na
danou sestrou Pavlou se zabýval výrobou 
a prodejem upomínkových předmětů. 1924 
anonymně financoval Zborník mladej sloven- 
skej literatúry, vydaný Zvázem slovenského 
študentstva z podnětu jeho předsedy M. Zibri- 
na. Ohlas sborníku a úspěšný prodej jeho dvou 
vydání přivedl M. k soustavnému vydávání slo
venské literatury; jeho program orientoval pů
vodně ve spojení se studentskou organizací 
hlavně na mladou generaci slovenské inteli
gence, později na všechny čtenářské vrstvy. 
1925 získal M. nakladatelskou a 1926 i knihku
peckou koncesi se sídlem v Praze na Novém 
Městě, Na hrobci 7 (čp. 2034, adresa rohového 
domu uváděna též Na výtoni 6), zároveň se stal 
i členem Svazu knihkupců a nakladatelů, 1927 
pak spolku na podporu spisovatelů Svatobor. 
Produkci v češtině tvořily zprvu především 
čtenářské soubory české klasické literatury 
a oddechová překladová četba. Rozvoj nakla
datelství, založený zejména na komerčně ú- 
spěšném edičním programu spojeném s ra
zantním prodejem prostřednictvím vlastních 
obchodních zástupců, umožnil M. přesídlit na

186



Mazáč

Nové Město čp. 110 (Spálená ul. č. 53), kde 
otevřením reprezentačního Slovenského knih
kupectví spojeného s přednáškovým sálem 
a výstavní síní podle projektu J. Hesouna na 
podzim 1934 vzniklo v Praze cílevědomě bu
dované středisko slovenské kultury (spolupra
covníci J. Smrek, P. Kompiš, Š. Letz). Program 
výstav (původní název Výstavní síň Elánu byl 
počátkem 40. let změněn na Mazáčova výstav
ní síň) akcentoval zejména zpočátku slovenské 
umělce a tvorbu se slovenskými náměty a prů
běžně uváděl tvorbu výtvarných spolupracov
níků nakladatelství. 1936 se M. stal spoluzakla
datelem a předsedou Společnosti Slovenské 
ligy v Bratislavě a hlavním společníkem jejího 
nakladatelství. Pro lepší distribuci slovenských 
knih zřídil také v budově Slovenské ligy a pod 
jejím jménem v Dunajské ul. č. 22 v Bratislavě 
moderní knihkupectví, zároveň vypsal soutěž 
na původní slovenský román a básnickou sbír
ku (uzavřena v květnu 1938). Na osvědčeném 
principu spojení s korporacemi, zajišťujícími 
odbyt většiny nákladu, vydalo nakladatelství 
1934-38 k nevoli části stavovské obce několik 
reprezentačních sborníků: s Univerzitou Kar
lovou Karolinum - statek národní (1934), 
s Nár. radou československou Idea českoslo
venského státu (1936) a Armáda a národ 
(1938), se Zvázem slovenského študentstva 
Stefánik 1,2 (1938). V české redakci naklada
telství působili mj. J. R. Vávra a A. B. Kohout, 
později L. Kasalická, L. Ptáček a J. Seidel, slo
venskou redakci vedli J. Smrek a Š. Letz. Po 
vzniku slovenského státu M. 1939 ukončil vy
dávání slovenské produkce; 1941 založil spolu 
s advokátem J. Kaprem akciovou společnost 
Akropolis pro výrobu a prodej uměleckých 
a užitkových předmětů (spolupracující výtvar
níci, např. J. Kutálek, vystavovali též v M. vý
stavní síni). Již 1940 byl do nakladatelství na
cisty dosazen šéfredaktor časopisu Árijský boj 
R. Novák (1890-1947), pod jehož nátlakem vy
dal M. v redakci a s komentářem H. Richtra 
překlady antisemitských publikací z němčiny. 
1942 nakladatelství uspořádalo tendenční lite
rární soutěž Nový zítřek a 1943 publikovalo ve 
2 vydáních 15 porotou (E Sekanina, B. Slavík, 
R. Novák) oceněných aktivistických povídek 
(sb. Prameny víry, autoři J. Adler, K. Folbrecht, 
O. Gatschá, K. Hadrbolec, M. Ivšínová, V. Ka
lus, V. J. Krýsa, A. Kříž, J. Kučera, M. Ladová, 
R. Paidar, M. Pokorná, V. Rozner, J. Rubik 
a K. Skopal). 1945 byla na firmu pro obvinění 

M. z kolaborace uvalena národní správa 
(správcem jmenován její dlouholetý zaměstna
nec G. Pevný), která byla 1946 pro neopodstat- 
něnost zrušena. Někteří zaměstnanci firmy 
vytvořili koncem 1945 s M. podporou naklada
telské a knihkupecké družstvo Nová osvěta. 
V říjnu 1947 rozhodčí soud Svazu čes. knih
kupců a nakladatelů zrušil na podkladě výsled
ků vyšetřování rozhodnutí pracovního výboru 
Svazu ze srpna 1945 o odnětí koncese a vylou
čení M. z nakladatelské činnosti. Otevřeno 
však bylo jen knihkupectví, uzavřené od 1942. 
Po 25. únoru 1948 převzala firmu do národní 
správy Mladá fronta. M. ukončil život sebe
vraždou.

V české produkci prvního období M. nakla
datelství dominovala lidová vydání českých 
klasiků 19. století. V rychlém sledu vyšly sou
bory Drahokamy z literárního odkazu B. Něm
cové (1926,5 sv., red. Q. M. Vyskočil), Vybrané 
spisy K. Havlíčka Borovského (1927,5 sv., red. 
G. R. Opočenský), Perly z díla J. Nerudy (1927, 
10 sv., red. Q. M. Vyskočil a V. Vitinger), Dílo 
K. H. Máchy (1928,4 sv., red. V. Vitinger), Spi
sy J. K. Tyla (1928,10 sv., red. F. Sekanina), Se
brané spisy K. Kálala (1928-32,18 sv., z toho 
Spisy slovakofilské 6 sv., Spisy pro mládež 6 sv. 
a Spisy etické 6 sv., red. M. Kálal) a Sebrané 
spisy K. Světlé (1929-32,30 sv., red. A. Čermá- 
ková-Sluková a V. Vitinger). Rozebrané svaz
ky souborů byly v dalších letech pohotově do- 
tiskovány v nových vydáních, někteří autoři se 
objevovali v novém uspořádání (Jubilejní ilus
trované vydání nej krásnějších knih B. Němco
vé, 1932,5 sv., red. F. Sekanina). Z nakl. J. Otto 
převzal M. Sebrané spisy J. Vrby a pokračoval 
v jejich vydávání (1933-37 vyšly sv. 42-57 a no
vá vydání několika předchozích rozebraných 
svazků). Soubor próz E. Lešehrada (1930) za
nikl prvním svazkem (Had ztraceného ráje). 
Souběžně vycházela bez jednotící koncepce 
též jednotlivá básnická a prozaická díla sou
časných českých autorů (P. Fingal, V Hánek, 
J. Krátký pod pseud. J. Hamerský, G. R. Opo
čenský, A. Rubín, Q. M. Vyskočil aj.), převažo
valy však tituly překladové oddechové četby, 
zejména detektivky, válečné romány a historic
ké dobrodružné příběhy. Knižní řady, zprvu 
překladové, se formovaly až na počátku 30. let. 
Od nakladatele J. Nováka M. převzal knižnici 
dobrodružného čtivá Sedmnáctikorunovka 
(u M. jen sv. 10-18,1930-32, většinou nečíslo
váno) s prózami angloamerické provenience
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(J. A. Smáli pod pseud. Seamark, E. Wallace, 
C. Wellsová aj.). V knihovně Vega (1931,12 sv.) 
dominovala válečná, společenská a exotická 
tematika převážně francouzských autorů 
(P. Benoít, H. Bordeaux, G. Courteline, P. Dar- 
lix, P Féval, P Chack aj.). Následovala beletris
tická knižnice Rekord (1932, 6 sv., autoři L. S. 
Woolf, P. G. Nisovoj, A. C. Nor aj.) a pokus 
o knižnici bestsellerů Knihy milionů (1932-33, 
6 sv.) s pohotovými překlady atraktivní soudo
bé beletrie (P. Gadda, A. Huxley, H. Mann, 
A. Zweig) i literatury faktu (E. Ludwig: B. 
Mussolini). Soustavnější vydávání současné 
původní prozaické tvorby zahájila ediční řada 
Česká knihovna (1933-35,17 sv., od sv. 3 zna
čena jen na přebalech), přinášející po dvou 
úvodních svazcích (E. Lederer pod pseud. Le
da a E. Synek) výlučně inflační románovou 
produkci plodných beletristů M. B. Bóhnela,
J. Marii a J. V. Rosůlka, kteří k M. přešli z nakl. 
Sfinx. Jako průřez současné světové prozaické 
tvorby byla zprvu koncipována knižnice Epo
cha (1935-38 a 1941-42,29 sv.), kterou po záni
ku svého nakl. Aventinum u M. inicioval a re
digoval O. Štorch-Marien (v úpravě F. Muziky, 
poté V. Hejny). Kromě literatury francouzské 
(G. Duhamel) a angloamerické (L. Golding, 
Ch. Morgan, Ch. D. Morley) připomněla též 
autory skandinávské (E. Johnson, H. Olsson), 
vlámské (L. Zielens), maďarské (Z. Móricz, 
Á. Tamási), ruské (V. A. Obručev, A. J. Vojno
vá) a čínské. Za okupace narušily vyváženost 
výběru převažující překlady z němčiny 
(B. Brehm, F. Dietz, P. Ernst, H. Lóns, O. Rom- 
bach, A. Schnack aj., již v prvém období E. Ca- 
netti), doplněné ukázkami z literatury italské 
(A. Negři), rumunské (H. Papadat-Bengescu), 
mexické (G. Lopez y Fuentes), japonské a nor
ské (A. Omre). Československo-jihoslovanská 
liga a Česko-polská společnost, s nimiž se 
M. spojil, i odborná kvalita redakčních rad 
(A. Beringer, O. Kolman, J. Urban; J. Slávik,
K. Krejčí a Ad. Veselý; v obou J. Heidenreich) 
zaštítily dvě reprezentační knižnice překladů 
ze slovanských literatur: Jihoslovanskou kni
hovnu (1936, 10 sv.), která přinesla výběr ze 
soudobé tvorby národů Jugoslávie, a obdobně 
koncipovanou Polskou knihovnu (1937,10 sv., 
spolupracovali M. Szyjkowski a J. Horák). Je
diná M. česká řada literatury pro mládež Kni
hovna radostného mládí (později Radostné 
mládí, 1935-36,6 sv., red. R. Tschorn) záhy za
nikla a M. později vydával literaturu pro děti 

(většinou ilustrované soubory českých i cizích 
klasických pohádek) mimo knižnice. M. poku
sy o vydávání naučné literatury, zahájené již 
1927 novým vydáním Palackého Dějin národu 
českého, přinesly později některé významné ti
tuly (2. rozšiř, vyd. Dějin české literatury J. Vlč
ka, Korán), většinou však sledovaly výrazně 
popularizační směr (cyklus Tvůrcové dějin, 
1934-37, 5 sv., dle německého red. K. Stlou
kal). Soubor fundovaných původních i přelo
žených prací k aktuálním společenskovědním 
otázkám přinesla Sbírka spisů politických, hos
podářských a sociálních Politika (1936-39, 
13 sv., red. J. Kapras). Torzem zůstal promyšle
ně koncipovaný pokus o vydávání encyklope
dických ročenek Naučný slovník aktualit 
(1938 a 1939, red. Z. V. Tobolka). Na obnovený 
čtenářský zájem o českou tvorbu za okupace 
reagoval M. pohotově výpravnými publikace
mi (Národ v písni, 1940, ed. J. Seidel), výbory 
z B. Němcové (1940, 5 sv., ed. F. Sekanina),
K. H. Máchy (1941 a 1944 ve dvou verzích, ed.
L. Kasalická) a pokusem o vydání Díla F. Pa
lackého (1941, 4 sv., ed. J. Charvát, F. Krčma, 
expedováno s Ch. brožurou Cenzura a dílo F. P. 
až po květnu 1945). Do válečné knižnice sou
dobé české prózy Nová cesta (1941-44,15 sv.) 
zařadil její redaktor L. Ptáček kromě vlastních 
prací prózy K. Hadrbolce, B. Horsta, V. Kaplic- 
kého, V. Múllera, M. Nohejla, A. C. Nora, 
A. Řežábka, J. V. Strniště, V. H. Viednerové 
a J. Weisse. Pamětem a životopisům umělců 
(R. Deyl, J. B. Foerster, C. M. Weber) byla 
určena edice ELMA (1941-44,4 sv., red. J. Sei
del). Do volných, nečíslovaných souborů byla 
sdružována nová vydání děl spisovatelů sou
časných (A. C. Nor, 1940, 5 sv.; J. V. Rosůlek, 
1940, 10 sv.; M. Nohejl, 1941, 5 sv.) i starších 
(K. Světlá, J Svátek). - Úspěch Zborníku mla- 
dej slovenskej literatúry, vydaného v říjnu 1924 
v redakci J. Smreka, a zahájení knižnice Edícia 
mladých slovenských autorov (EMSA) 1925 
představily M. jako nakladatele moderní slo
venské literární tvorby v originále. Knižnice 
EMSA (1925-37, 61 sv., red. J. Smrek, vydával 
Zváz slovenského študentstva v Bratislavě) 
přinášela soudobou básnickou, esejistickou 
a prozaickou tvorbu meziválečné generace 
(J. Alexy, V. Beniak, R. Dilong, T. J. Gašpar, M. 
Halamová, G. J. Hlbina, I. Horváth, J. C Hron- 
ský, J. Hrušovský, J. Kostra, Š. Krčméry, Š. Letz, 
E. B. Lukáč, L. Nádaši pod pseud. L. Jégé, 
J. Nižnánsky, L. Novomeský, J. V. Ormis, J. Po-
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ničan podp. J. Rob Poničan, M. Rázus, V. Roy, 
J. Smrek, M. Urban, G. Vámoš). Po jejím úspě
chu následovala prozaická Mazáčova sloven
ská knižnica (1927-33,42 sv., zprvu za redakce 
P. Kompiše určená pro literaturu 19. stol., po
sléze zahrnula i prózu současnou; autoři J. Ca- 
jak, J. Dvořák, H. Gregorová, J. E. Holuby, P. Ji
lemnický, J. Kalinčiak, P. Kompiš, E. Kubáni, 
V. Pauliny-Toth, Timrava, T. Vansová, J. Zábor- 
ský, Z. Zguriška aj.). Žánrové spektrum slo
venské produkce postupné doplňovaly další 
knižnice. Mladosť (1930-38,31 sv.) přinesla po
hádky a původní i přeloženou literaturu pro 
děti a mládež, Velké knihy (1932-37, 27 sv.) 
dobrodružně historické prózy J. Nižnánského 
a J. Hrušovského a Osvětová knižnica 
(1932-36, 5 sv., red. J. Smrek) původní sloven
ské literárněvědné, historické a politické práce 
(D. Chrobák, E. Stodola, J. V. Ormis, A. Kunoši 
aj.). M. produkci ve slovenštině završily repre
zentační knižní řady Edícia Spoločnosti Slo
venského domu (1935, 10 sv.) pro slovenskou 
tvorbu 19. století (A. Bielek, J. M. Hurban, 
E Kutlík, S. Tomášik, J. Záborský a Š. Žiranský) 
a Slovenská tvorba (1936-39, 6 sv., red. 
J. Smrek), založená u příležitosti Kongresu slo
venských spisovatelů pro tvorbu současnou 
(M. Figuli, D. Chrobák, I. Krásko, M. Rázus, 
E. Zúbek). Pokus proniknout na slovenský trh 
edicí moderní prózy Světové překlady 
(1935-38, autoři A. Maurois, J. Peyré, J. Roth) 
zanikl již 3. svazkem. Systematicky vydávanou 
produkci ve slovenštině, určenou až do osamo
statnění Slovenska 1939 pro nenasycený slo
venský knižní trh, doplňoval od 1930 Mesačník 
pre literatúru a umenie Elán. Vznikl z iniciati
vy J. Smreka, který jej po celou dobu vydávání 
redigoval, a přinášel informativní, kritické 
i polemické stati zejména k otázkám slovenské 
a světové literatury a výtvarného umění, spo
radicky též příspěvky k problematice česko
slovenských kulturních vztahů (K. Čapek, 
J. Karásek, L. Novomeský, J. Vrba). M. ukončil 
vydávání časopisu, který obsahem i výtvarným 
řešením přispěl k emancipaci moderní sloven
ské kultury, číslem 9-10 roč. 9 (1938/39) 
a J. Smrek přenesl redakci do Bratislavy, kde 
Elán pokračoval ve vycházení jako orgán 
Spolku slovenských spisovatelbv. - Výzdoba 
knih českých autorů se zprvu omezovala na 
konvenční barevné obálky (zejména V. Čutta, 
A. L. Salač, F. Smatek), jen výjimečně doplňo
vané ilustracemi ve stejném duchu (J. Goth, 

K. Vítek aj.). Grafickou úpravu, vazbu a pouta
vé obálky k překladové dobrodružné četbě 
(většinou s fotografiemi z dobových filmů) na
vrhovali S. Kittner a J. R. Vávra. Od poloviny 
30. let se grafická úprava i řemeslná úroveň 
M. tisků výrazně zkvalitnila účastí profesionál
ních knižních grafiků (A. V. Hrska, A. B. Ko
hout, F. Muzika, F. J. Múller, J. Šváb, později též 
V. Hejna, J. Kaplický, K. Kratochvíl, V. Polášek,
J. Sonberg aj.). Tradice narativních ilustrací 
a obálek (Z. Burian, O. Cihelka, A. Kováčik, 
F. Podešva, K. Štrébl, B.Tůma aj.) a dekorativ
ních vazeb však přetrvávala zejména u reedic 
děl starších autorů. Na výzdobě a úpravě slo
venských knih se kromě kmenových grafiků 
a ilustrátorů nakladatelství a českých výtvarní
ků působících na Slovensku (J. Jareš, L. Ram
bousků, J. Vodrážka) podíleli mladí slovenští 
výtvarníci (Š. Bednář, M. Benka, M. Galanda, 
A. Jasusch), kteří zejména knižnicí EMSA spo- 
luvytvořili základ moderní slovenské knižní 
úpravy.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Sedmnác- 
tikorunovka (1930-32); Vega (1931); Rekord 
(1932); Knihy milionů (1932-33); Česká knihovna 
(1933-35); Knihovna radostného mládí, pokr. Ra
dostné mládí (1935-36); Epocha (1935-38, 
1941-42); Jihoslovanská knihovna (1936); Polská 
knihovna (1937); Nová cesta (1941^14); ELMA 
(1941-44). - Ostatní: Politika (1936-39). - Knižnice 
ve slovenštině: Edícia mladých slovenských autorov 
(1925-37); Mazáčova slovenská knižnica (1927-33): 
Mladosť (1930-38); Osvětová knižnica (1932-36); 
Velké knihy (1932-37); Edícia Spoločnosti Sloven
ského domu (1935); Světové překlady (1935-38); 
Slovenská tvorba (1936-39). I SOUBORNÁ VY
DÁNÍ. Čeští autoři: K. Havlíček Borovský, K. Kálal,
E. Lešehrad, K. H. Mácha, B. Němcová, J. Neruda,
F. Palacký, K. Světlá, J. K. Tyl, J. Vrba. - Cizí: R 
Chack. I Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce:
K. Hlubuček: Existence a j. novely (b. d., 1925); G. R. 
Opočenský: Strom v bouři (1925) + Svět pod čarou 
(1925); V. Hánek: Zaprodané lány (1925) + Růžové 
jitro (1926); Q. M. Vyskočil: Vějíře (1925) + Plačící 
Madona (1928) + Pekelnice (1929) + Souboj se smr
tí (1930) + Oloupený svět (1931) + Piráti duší (1937) 
+ Žena se zářícím tělem (1943); A. Charvát: Ze sta
ré Prahy (1926); P. Fingal: Za károu Tylovou (1926) 
+ Malostranský Casanova (1930); A. Rubín: Pozdní 
láska (b. d., 1926) + Severské legendy (1927) + Na 
toulkách světem (1928) + Nedokončená cesta 
(1930); E. Lešehrad: Dobrodružství srdcí (1927); 
J. Patrný: Potulky za sluncem (1927); J. Hamerský: 
V okovech vášní (1927) + Činžák (1929); A. Bern- 
dorf: Za nevěstou a j. povídky (1929); A. Brtníková- 
-Petříková: Aňa a Váňa (1929); A. Zbavitel: Karel
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Kálal ve službách československé jednoty (1929); 
J. Roden: Martička kouzelnice (1930); M. Fučík: 
Štěstí zlatého města (1931); J. Vlček: Dějiny české li
teratury 1-4 (2. rozšiř, vyd. 1931); A. Wenig: České 
pověsti 1,2 (1932,1933) + Moravskoslezské pověsti 
(1933) + Čarovný kořen a j. příběhy kratochvilné 
(1933) + O Jánošíkovi a j. slovenské pověsti (1938) + 
O studni na Trenčianském hradě a j. slovenské po
věsti (1938) + V Českém ráji (1941); sb. Karolinum - 
statek národní (1934); B. Vičarová: Erotické zrcadlo 
(1934); V. Rozner: Galánečka z Ježova (1935); B. Bě
lohlávek: Jaroslav Jeremiáš (1935) + Masaryk a hud
ba (1936); J. Maria: Chudina (1935) + Advokáti 
(1937) + Král (1937) + Žena a soud (1938); Ad. Ve
selý: Nemocný jde do léta (1935) + Vítr od moře 
(1940); M. B. Bóhnel: Cudnost (1936) + Satyr 
(1936); J. Flanderková: Ejhle dítě (1936); sb. Idea 
československého státu (1936); V. Kašpar: Žena na 
pobřeží (1936); J. Petrus: Muž činu (1936); V. Drnák 
(J. V Rosůlek): Děti nás zahanbují (1937); sb. Ed
vard Beneš - filozof a státník (1937); J. O. Novotný: 
Střední Slovensko 1 (1937); sb. Památce K. H. Má
chy (1937); sb. Armáda a národ (1938); sb. Štefánik 
1, 2 (1938); M. Pleský: Srdce ze zlata i z ocele 1, 2 
(1938) + Velezrádci 1-5 (1938); Naučný slovník ak
tualit 1,2 (1938,1939, ed. Z. V. Tobolka); E. Synek: 
Barevné nebezpečí (1939); R. Deyl: Kruhy na vodě 
(1940); sb. Národ v písni (1940); F. Zavřel: Aféra Tli
ly (1941) + Polobozi (1941); J. Hloušek: Byla jedna 
studánka (1941) + Maková panenka (1944); sb. Pra
meny víry (1943);A.J. Alex: Žil a trpěl (1944).- Pře
klady: A. Dumas st.:Tři mistři (1926) + Rytíř se že
leznou pěstí 1-3 (1927); R. Naegeleen: K smrti 
odsouzení (1930); A. Zorca: Patnáctiletí mušketýři 
1-4 (1930-31); P. Desgranges: Slídiči v Německu 
(1931); S. Lévy: Židovka (1931); A. Rivollet: Mauri- 
ce Chevalier vypravuje (1931); J. Galsworthy: Vzpo
mínky (1933); Korán (1934); J. Nižnánsky: Čachtická 
paní 1-4 (1934) + Spišské tajemství 1-3 (1935) + 
Cholera 1, 2 (1936); Tvůrcové dějin 1-5 (1934-37); 
Th. Fritsch: Příručka k židovské otázce (1941); 
M. von Richthofen: Rudý bitevní letec (1941); Tal
mud a Šulchan aruch v nežidovském zrcadle (1942). 
- Slovensky: sb. Slovenská přítomnost’ literárna 
a umělecká (1931). I PERIODIKUM: Elán 
(1930-39, slovenský). ■

LITERATURA: Diář českého čtenáře (1940); sb. 
Český čtenář 1942 (b. d., 1941); M. Jelínková: Posta
vení M. nakladatelství v české knižní kultuře (dipl. 
práce FF UK, 1978, s bibl.); E. Bílková: L.M. Pí
semná pozůstalost (LA PNP 1984). I jšr. (J. Šnobr): 
Slovenské knihkupectví a nakladatelství v Praze, 
Masarykův lid 1934, s. 585; J. Smrek: Nová situácia 
slovenskej knihy v Prahe, Elán 5, 1934/35, č. 2; 
E. Adler: L. M. o vzniku a poslání slovenského knih
kupectví v Praze, Světozor 1934, č. 43; R. Tschorn: 
Nový typ literatury pro mládež, Ročenka Rozhledů 
1935, s. 35; an: Co je dobře vědět!, Štít národa 1940, 
č. 6; an.: Jeden nakladatel hledá 10 autorů, Árijský 
boj 15. 8. 1942; IVA: Rozhovor, My 47, č. 50;

J. Smrek: Slovenský „kulturní konzulát“ v Praze, 
Plamen 1966, č. 9; T. Nitranský, O. Človieček: in 
Z dějin vydávania a rozširovania literatúry od naj- 
starších čias do roku 1945 (Bratislava 1972, s. 158); 
O. Štorch-Marien in Tma a co bylo potom (1972, 
s. 127); M. Stegurová-Jelínková: M. nakladatelství, 
jeho vznik, rozvoj a význam v oblasti šíření sloven
ské literatury, Knihovna sv. 12,1981, s. 47; J. Smrek in 
Poézia, moja láska (Bratislava 1989); an.: L. M., Slo
venský biografický slovník 4 (Martin 1990, s. 126).

az

Vavřinec Benedikt Mecer
* 1603 Třeboň
† 1683 Třeboň

Kronikář a uchovatel místních výpravných tradic.

Byl synem třeboňského truhláře a městského 
rychtáře Jana M. Po absolvování třeboňské ško
ly se stal 1616 zpěvákem na třeboňském zámku 
a pážetem synů Petra z Švamberka. Zůstal v té
to službě patrně až do porážky českého povstá
ní. O jeho další činnosti nejsou přesné zprávy, 
snad působil 1628-35 v třeboňském zámeckém 
archivu. 1649-58 byl písařem panského pivova
ru v Lomnici (n. Lužnicí), 1658 získal druhým 
sňatkem dům v Třeboni, od 1659 tam znovu 
trvale žil. 1661-62 pracoval v třeboňském archi
vu, 1662-82 zastával za nového majitele třeboň
ského panství Jana Adolfa ze Schwarzenbergu 
v městě devastovaném požáry, válečným dran
cováním a morem úřad purkmistra.

M. soubor více než padesáti stručných kro- 
nikářských záznamů, glos a historek označova
ný později jako Třeboňské paměti vznikl v 60. 
až 70. letech 17. století naprostou většinou jako 
písemná fixace ústně tradovaných místních 
vyprávění; památka proto nemá - až na výji
mečné aktuální záznamy - charakter a význam 
historického pramene, nýbrž je důležitým 
zdrojem poznání lidových tradic. Svědčí o pro
měně ozvuků místních událostí v látky epic- 
kých rozprávek, které za zlých dob nostalgicky 
idealizovaly rožmberskou minulost města. M. 
záznamy obsahují zárodky humorných roz
právkových cyklů o Petru Vokovi z Rožmber
ka a o „jihočeském Enšpíglu“ knězi Kozkovi; 
rozprávky o Petru Vokovi jsou hlavním pra
menem představy o posledním rožmberském 
vladaři jako o velmoži spjatém se životem pan-
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Mečíř

ství a nakloněném poddaným, která se na zá
kladě Třeboňských pamětí rozšířila v novodo
bém písemnictví.

EDICE: Anekdoty z historie rosenberské, Květy 11, 
1844, s. 155,159,163 (ed. A. J. Beck); Některé staré 
příběhy, které se staly v Třeboni aneb na panství tře
boňském, sepsané, ČČM1858, s. 358 (ed. K. Miiller); 
Paměti třeboňské, Ohlas od Nežárky 1887, s. 81 (ed. 
L. Domečka); in Ohlasy českého jihu 1900, č. 13,14, 
16; J. Kolár in Mezi kronikářstvím a zábavnou pró
zou, sb. Strahovská knihovna 4,1969, s. 123.1

LITERATURA: E Mareš: Paměti třeboňské a je
jich spisovatel, ČČH 1896, s. 346; J. Lintner: Zuzana 
Vojířová z Vacovic, Jihočeský sb. historický 17,1948, 
s. 73; E Kavka in Zlatý věk růží (Čes. Budějovice 
1966); O. Šeda: Matěj Kozka z Rynárce a sekulariza
ce borovanské augustiniánské řeholní kanonie v še
desátých letech 16. století, Jihočeský sb. historický 
37,1968, s. 87; J. Kolár: Mezi kronikářstvím a zábav
nou prózou (Třeboňské paměti V.B.M.),sb. Strahov
ská knihovna 4, 1969, s. 111; J. Pánek in Poslední 
Rožmberkové, velmoži české renesance (1989).

jk

Karel Mečíř

* 18.4.1876 Mladá Boleslav
† 12.5.1947 Praha

Prozaik, autor historických, dobrodružných a humo
ristických románů a povídek, často těžících námět 
z politických dějin; zahraničněpolitický a hospodář
ský publicista, překladatel z francouzštiny a italštiny.

Podepisoval se též K. M. Mečíř. - Otec byl poš
tovním správcem nejprve v Ml. Boleslavi, pak 
v Příbrami. M. absolvoval v rodišti gymnázium 
(1885-93), po maturitě studoval teologii v čes
kém semináři v Římě a 1896-1900 práva na 
pražské univerzitě. Od 1901 vystřídal řadu za
městnání: nejprve byl úředníkem rakouské fi
nanční služby (mj. koncipistou při místodrži
telství v Istrii), dále advokátním koncipientem 
v Plzni a Hradci Král, a poté redaktorem listů 
Politik, Čas a Obrana zemědělců; od 1908 byl 
redaktorem zahraniční rubriky Venkova a od 
10. let spolupracoval s nakl. A. Neubert. Za 
1. světové války se podílel na domácím odboji 
a 1918 se stal úředníkem českosl. diplomatické 
služby. 1918-20 byl členem revolučního Nár. 
shromáždění za agrární stranu, 1919 se účastnil 
mírové konference v Paříži, t. r. byl jmenován 
vyslancem v Bruselu a 1921 v Aténách, 1925 se 

stal generálním tajemníkem Mezinár. agrární
ho bureau v Praze; po odchodu z diplomacie 
začal znovu publikovat ve Venkovu.

M. rozsáhlá beletristická tvorba souvisela 
s jeho žurnalistickým povoláním sklonem k jis
té senzačnosti námětů i zájmem o zákulisí 
politického dění. Témata nacházel s oblibou 
v napoleonské době, jíž byl znalcem (Císař, 
Historky o korunovaných hlavách, dámách, 
státnících a jiných) a zpracovával je v drob
ných, vtipně pointovaných prózách těžících 
z kontrastu anekdotické situace a velkých his
torických událostí; byly založeny na detailu 
postihujícím základní rysy určitého historické
ho období (vedle napoleonských časů např. 
doby balkánské války), kolem něhož je kon
struován někdy dramatický, jindy senzační děj 
(Z tajnosti dvorů a diplomacie, Povídky váleč
ného zpravodaje z Balkánu). Podobný základ 
měla i jediná M. divadelní hra Noc v Bastille, 
situovaná do francouzského rokoka, v níž se 
autor představil jako epigon scribeovské vese
lohry o malicherných intrikách v pozadí vel
kých dějin. Podstatnou součást M. drobné pró
zy tvořily humoristicky nebo satiricky laděné 
příběhy z čtenářsky poutavých prostředí, je
jichž hrdiny byli jak policisté, soudci a konfi
denti, tak např. psychicky vychýlení lidé. M. ro
mány měly často blízko k poloze lidové četby 
s výchovnou tendencí (Matka) nebo detektivní 
zápletkou (Mizící démanty). Ze stereotypních 
klišé v rozvíjení děje včetně sentimentálně roz- 
uzlovaných milostných zápletek se vymykal 
román Mračna na východě, zobrazující na osu
du rakousko-uherského zaměstnance vysla
nectví v Bělehradě historické události od ane- 
xe Bosny a Hercegoviny až po 1. světovou 
válku. Širší sociálně závažné téma měl i pozdní 
román Novináři, v němž se M. pokusil o obraz 
světa žurnalistiky po 1. světové válce a o psy
chologické odstínění postav zápasících o pro
fesionální i ekonomický úspěch. - Ze znalosti 
politické historie 19. století (zejména fran
couzské, pruské a rakouské) i z poznání soudo
bé zahraniční politiky těžil M. též jako politic
ký publicista; úspěšné byly zejména jeho 
popularizující studie Zahraniční politika 
a Pravá příčina a vznik světové války.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jar. Kalina, Karel Pří
bramský, K. M. Příbramský, K. Příbramský, R. A. 
Amis, R. A. Anus, R. A. Mus, Rorejs, Václav Jiří Ro
rejs, Václav Lípa, V. J. Rorejs; K. M. I PŘÍSPĚVKY 
in: Čas; Naše kniha; Obrana zemědělců; Politik; Ven-
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kov (1908-19, 1928-33); Zlatá Praha (1910-11); 
Zvon (1928). I KNIŽNĚ. Beletrie: Císař. Obrazy 
z veliké doby (PP 1913); O policajtech, detektivech, 
soudcích a jiných lidech (PP 1913); Špiclové a konfi
denti (PP 1914); Povídky válečného zpravodaje 
z Balkánu (b. d., 1914); Útrapy Františka Slepičky, 
milionáře 1,2 (R 1915; 1933 vyd. s tit. Osudy Fran
tiška Slepičky, milionáře); Historky o korunovaných 
hlavách, dámách, státnících a jiných (PP 1917); 
Z tajnosti dvorů a diplomacie (PP 1918); Zlatý důl 
(R 1918); Matka (R 1918); Čest rodiny (R 1919); 
Blázni a podivíni (PP 1919); V tenatech (R 1923, 
pseud. Karel M. Příbramský); Nepočestná žena 
(R 1926, pseud. Václav Lípa); Pan domácí Putička, 
logik (R 1927, pseud. Václav Jiří Rorejs); Do dne 
a do roka (R 1930, pseud. Václav Lípa); Žerně hoří... 
1. Mračna na východě (R 1935); Mizící démanty 
(R 1943); Pan doktor nepřichází (R 1944); Loupež 
u bankéře Geislera (R 1944); Novináři (R 1946); 
Zemru-li do tří dnů (R 1947). - Překlady: M. Serao: 
Dobývání Říma (1916); F. Lafargue: Na nepravé 
stopě (1917); A. Theuriet: Tyrkysový náramek 
(1917); E. G. Seeliger: Americký souboj (1919) + 
Svěřenské panství (1919). - Ostatní práce: Politická 
závěť generála Gius. Garibaldiho (1906, pseud. R. A. 
Amis); Zahraniční politika 1-5 (1. Otázka elsasko- 
-lotrinská, 1918; 2. Německo a Francie od roku 1871. 
Záhada roku 1875,1918; 3. Rakousko, Prusko a Ně
mecko. Od doby Bedřicha II. do doby Napoleonovy, 
1918; 4. Éra Metternichova, 1918; 5. Rakousko a Ně
mecko. Rok 1848 a 1849, 1919); Pravá příčina 
a vznik světové války (1919). I SCÉNICKY. Hra: 
Noc v Bastille (1918). - Překlady: G. D’Annunzio: 
Mrtvé město (1907); T. Bernard: Majorův sluha 
(1908). I REDIGOVAL časopis: Bulletin Meziná
rodního agrárního bureau (1927). I

LITERATURA: • ref. Matka: L. N. Z. (Zvěřina), 
Venkov 22.2.1918; P.F. (Fingal), Vzlet 1918, s. 140 •; 
• ref. Noc v Bastille: K. Engelmiiller, Zlatá Praha 35, 
1917/18, s. 612; V. (E. Vachek), Večerník PL 10. 9. 
1918; J. Hilbert, Venkov 11.9. 1918; jv. (J. Vodák), 
LidN 13. 9. 1918; Ot. F. (Fischer), Cesta 1,1918/19, 
s. 413; -oe-, Topičův sborník 6, 1918/19, s. 44; an., 
Zvon 19, 1918/19, s. 54 •; G. P. (Pallas): ref. Blázni 
a podivíni, Zlatá Praha 36, 1918/19, s. 142; • ref. 
Z tajnosti dvorů a diplomacie: Š. Jež, Cesta 1, 
1918/19, s. 1278; P. F. (Fingal), Vzlet 1919, s. 207 •; 
-btk- (V. Brtník): ref. V tenatech, Zvon 23,1922/23, 
s. 294; V. Brtník: ref. Osudy Františka Slepičky..., 
Venkov 30. 8.1933; • ref. Mračna na východě: -chb- 
(V. Cháb), NO 28. 5. 1935; R. H. (Habřina), LidN 
18.11.1935 •; • k šedesátinám: an., NO 18.4.1936; 
nč. (A. Nečásek), Venkov 18. 4.1936 •; • ref. Novi
náři: VI. V. (Vévoda), LD 29. 3. 1947; cd, Rovnost 
15.6.1947 •.

bs

Jaroslav Medek

* 27. 8.1893 Hradec Králové
† 24.11.1971 Praha

Autor románů s tematikou 1. světové války.

Pocházel z rodiny obuvníka se sedmi dětmi 
(nejstarší z nich byl spisovatel Rudolf M.). Vy
učil se typografem, poté pracoval v Biskupské 
tiskárně v Hradci Král, jako sazeč. 1914 naru
koval, válku strávil na italské frontě (na jejím 
konci byl pro pokus o dezerci převezen do vě
zení v Ces. Lípě). 1918-22 pracoval jako úřed
ník na Státním zastupitelství v Hradci Král. 
1923 se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde 
nastoupil jako redaktor v nakl. J. R. Vilímka. 
1928-35 působil v nakl. J. Otto, s výjimkou let 
hospodářské krize, kdy jako obchodní zástup
ce některých knihkupectví pracoval po celé 
republice. 1936-46 byl korektorem a poté re
daktorem v nakl. Orbis, za války se aktivně vě
noval ochotnickému divadlu. 1946 odešel do 
invalidního důchodu; do 1948 ještě pracoval 
v nakl. F. Přeučila Pamir, kde se podílel na re
dakci stejnojmenného nakl. věstníku a připra
voval souborné vydání knih J. Žáka.

Již v prvotině Třetí batalión projevil M. vy
pravěčský talent: v románové kronice zpraco
val vlastní válečné zážitky a s dokumentární 
přesvědčivostí vylíčil život českých vojáků na 
jižní frontě i v zázemí. V románu Zvon padlých 
(příběh českého důstojníka přeběhnuvšího 
z rakouské armády k československým legiím 
a umírajícího 1919 v boji proti maďarské Rudé 
armádě) zobrazil s psychologickým nadhle
dem i tragický osud milostného vztahu, úpa
dek morálky a citu jakožto daň válečnému bě
su. Prostý život drobného řemeslníka zachytil 
v knize Co nám tatínek vypravoval, když citlivě 
upravil otcovy vzpomínky z let 1861-1907.
ŠIFRA: Mdk. I PŘÍSPĚVKY in: Dorost knihtiskař- 
ský (1923); Haló nedělní noviny (1948); Lit. rozhle
dy (1929); Malý čtenář (1927); Světozor (od 1929); 
Typografia (1925). I KNIŽNÉ. Beletrie: Třetí batali
ón (R 1927); Zvon padlých (R 1929); Co nám tatí
nek vypravoval (P 1930). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: sb. Konfiskace u Ottů ve válečných letech 
1914-1918 (1928, s Ad. Veselým). ■

LITERATURA: • ref. Třetí batalión: J. O. Novot
ný, Cesta 9,1926/27, s. 627; V. Brtník, Venkov 9. 9. 
1928 •; • ref. Zvon padlých: vz. (V. Zelinka), Zvon 
29,1928/29, s. 642; V. Brtník, Venkov 7.3.1929; J. Sta
něk, Čes. osvěta 26,1929/30, s. 340 •; • ref. Co nám
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tatínek vypravoval: n. (M. Novotný), Lit. rozhledy 
14, 1929/30, s. 298; Ad. Veselý, Lumír 57, 1930/31, 
s. 159 •.

dv

Rudolf Medek

* 8.1.1890 Hradec Králové
† 22. 8.1940 Praha

Básník a prozaik. Jeho básnické počátky ovlivněné 
ještě ovzduším Moderní revue nahradily za války 
patetické verše, heroizující osvobozovací zápas legií 
v Rusku, a po válce převážně intimně a rodinně la
děná citová lyrika. Boj legií za svobodu a jeho půso
bení na charakter národa a na utváření národní stát
nosti se stal také hlavním tématem M. poválečné 
tvorby prozaické (i pro mládež), dramatické a publi
cistické.

Pocházel z rodiny drobného ševče. Po základní 
škole absolvoval v rodišti učitelský ústav (mat. 
1909), 1909-14 učil na školách královéhradec
kého okresu (Libčany, Stračov, Krátonohy, 
Dobřenice, Malšovice). 1911-12 byl členem li
terární sekce Uměleckého sdružení Sursum. 
Jednoroční vojenské služby (započaté v Pulji 
a v důstojnické škole ve Štýrském Hradci) byl 
ze zdravotních důvodů zproštěn. Koncem 1914 
byl znovu povolán do armády a po důstojnic
kém kursu v Jablonci, Čes. Lípě a Praze poslán 
na ruskou frontu. O vánocích 1915 přešel 
v hodnosti kadeta k Rusům, po pobytu v zaja
teckém táboře u Kyjeva byl vyslán jako zajatec 
na Sibiř, skončil však v nemocnici v Čeljabin- 
sku. 1916 se stal vojínem-dobrovolníkem Čes- 
kosl. brigády, v září t. r. byl jmenován praporčí- 
kem. Zúčastnil se rozvědek a bojů proti 
německým a rakouským vojskům ve východní 
Haliči a v Karpatech a byl několikrát vyzna
menán. V dubnu 1917 byl vybrán za delegáta 
Českosl. národního sjezdu; v předsjezdovém 
období pracoval v Kyjevě v náborové komisi, 
na sjezdu byl zvolen členem organizační komi
se Odbočky Českosl. národní rady v Rusku. 
V této funkci byl i u Zborova v době bitvy, ale 
útoku se nezúčastnil. Po bitvě byl pověřen de
putací k T. G. Masarykovi, kterého pak dopro
vázel i na jeho setkáních s legionáři a při cestě 
do Moskvy. Po návratu do Kyjeva zastával M. 
i funkci redaktora nového celoarmádního ča
sopisu Českosl. voják (1917-18). V březnu 

1918 po bitvě u Bachmače nastoupil cestu přes 
Penzu, Samaru, Ufu, Čeljabinsk, Omsk, Irkut- 
sk do Vladivostoku. 1919 byl z nařízení M. R. 
Štefánika jmenován náčelníkem vojenské 
správy ruských legií a členem zvláštního sboru 
pro řízení záležitostí Českosl. armády 
(s B. Pavlů a J. Syrovým). Jako vedoucí tříčlen
né delegace vykonal cestu s vojensko-politic- 
kým posláním ze Sibiře přes Čínu, Japonsko, 
Havajské ostrovy do Ameriky a pak do Fran
cie. O vánocích 1919 se vrátil v hodnosti pod- 
plukovníka do Prahy. 1920 se stal nakrátko 
předsedou osobní a stížnostní komise při min. 
národní obrany a v červnu t. r. ředitelem Pa
mátníku odboje (muzeum a archiv českosl. le
gií), později přejmenovaném na Památník nár. 
osvobození, jehož vybudování bylo M. dílem 
a kde působil až do své smrti. Plukovníkem byl 
jmenován 1923, generálem 1931. Byl nositelem 
četných vyznamenání, pracoval v legionář
ských organizacích (od 1926 předseda Nezá
vislé jednoty českosl. legionářů jako protiváhy 
Českosl. obce legionářské), dlouhá léta před
sedal Kruhu čes. spisovatelů a působil ve výbo
ru Umělecké besedy. Svou impulzivní oponen
turou k prohlášení Obce českosl. spisovatelů 
1934 proti výtržnostem krajně pravicových 
studentů kolem univerzitních insignií ocitl se 
v polemikách, které výrazně ovlivnily jeho 
společenskou aktivitu; projevila se též člen
stvím v Nár. kulturní radě, která zejména v po- 
mnichovské republice usilovala o revizi tradic, 
k nimž se hlásila meziválečná demokratická 
kultura. Po německé okupaci se (1940) podílel 
na pařížském sborníku protinacistických veršů 
českých básníků Hlasy domova. V období 
1924-28 podnikl řadu cest do Itálie, Francie, 
Tunisu, Alžíru, Maroka, Belgie, Holandska, Ju
goslávie, Bulharska, Rumunska, Turecka, Řec
ka a Maďarska. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech. - Umělecky tvůrčím způsobem se 
uplatnili i další členové M. rodiny. Bratr Jaro
slav M. se rovněž věnoval prozaické tvorbě, 
manželka Eva M. (rozená Slavíčkové, 
1895-1953, dcera malíře A. Slavíčka) napsala 
Vzpomínky na Antonína Slavíčka (1941), ro
mán Návrat Martina Holce (1942) a verše 
Ohnivý keř (1946). Syn Mikuláš M. 
(1926-1974) byl malíř, syn Ivan M. (* 1925) je 
hudební kritik a teoretik.

M. tvorba se člení do dvou zřetelně odliš
ných údobí; jejich předělem se stala 1. světová 
válka a M. zážitky ruského legionáře. První ob-
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dobí probíhalo ve znamení pozdního symbo
lismu, jak se uplatnil v okruhu Moderní revue. 
M. rané verše, kultivované ještě královéhra
deckým studentským sdružením Mansarda, 
ovlivnila poezie O. Březiny a A. Sovy (oběma 
věnoval M. později knížku esejů Dva hlasy) 
a poté zejména J. Karáska (Prsten). Charakte
rizuje je nostalgicky neurčitá jinošská nálado
vost, verbalisticky strojená metaforičnost 
a přísná forma. Směřování k patosu, v němž M. 
vždy viděl vrchol básnictví, se projevovalo 
zvláště ve verších, jež slučovaly zpovědi a mod
litby mytických postav české minulosti, vzýva
jící pohanské bohy, s autorovými vlastními 
pocity a touhami (Půlnoc bohů). Snaha o epič- 
nost poté obrátila M. k próze. V artistním vy
právění, vyjadřujícím i pocit aristokratické 
nadřazenosti, se M. snažil cestou příběhů nově 
vyslovit touhu po intenzivně prožívaném lid
ském životě v celé jeho neomezené šíři (Zlatý 
věk, Magdalena). Prosazoval ji pak nejen ve 
vlastní beletrii, ale jako proklamovaný postu
lát i ve své kritické činnosti v Moderní revui 
(1912-14), posuzující zejména básnickou tvor
bu. Tuto orientaci pak přerušila válka. Již pro
žitky z jejích prvních dnů a cesta na frontu pro
měnily M. individualistickou orientaci ve 
vědomí národní kolektivity, tlumočené již vol
ným veršem, který prochází i celou válečnou 
poezií M., shrnutou do sbírky Lví srdce. Její 
chronologické řazení vytváří z veršů zápisník 
vzpomínek na konkrétní situace, které vedly 
M. k účasti v odboji (mobilizace v Hradci 
Král., provedení Mé vlasti v Nár. divadle 
1915), na pocity z bojů (první mrtvý v rotě, 
zborovská bitva, boj o Kyjev), ústící v patetic
kou bojovou výzvu nebo vlastenecké gesto, na 
vzájemné vztahy legionářů a ruských dětí (Ba
lada o Mísoví a trubačovi) a na sny o domově; 
M. v nich podává i citovou apostrofu porevo
lučního Ruska (Ruská). Příprava knižního vy
dání těchto básní se stala i podnětem pro úva
hy o umění po válce: odmítaly dekadentní 
poetiku a požadovaly umění pravdivější (a tím 
poetičtější), hymnicky volající po svobodě, 
kázni a nových mravních hodnotách a svým 
patosem strhující masu k velkým činům (1918 
Poznámky o umění, in Blaník). Tyto myšlenky 
uskutečňoval M. po návratu do CSR v romá
nových a dramatických pracích 20. let, a to nej
prve v knize pro mládež O našich legiích, dě
tech a zvířátkách v Sibiři, kde odvolávaje se na 
Jiráskovy Staré pověsti české usiloval vytvořit 

Nové pověsti československé. V rozsáhlé pen
talogii se pak pokusil - zejména v diskusích 
a úvahách postav legionářů - podat obraz 
utváření povahy nové, československé, masa
rykovsky orientované demokracie a odvodit ji 
z bojových tradic legionářského hnutí. Vyprá
vění se rozvíjí formou románové kroniky. Sle
duje protirakouské postoje v pražském přátel
ském kroužku kolem spisovatele Budecia 
a v prostředí českých bratří v Orlických horách 
od doby před počátkem války až do kontaktu 
s legionáři (Ohnivý drak), detailně zobrazuje 
život a myšlení v legiích do zborovské bitvy 
(Veliké dni), pokračuje děním kolem ruské re
voluce a bachmačské bitvy (Ostrov v bouři) 
i boji na magistrále se sjednocováním legionář
ských vojsk (Mohutný sen) a končí odjezdem 
legií z rozvrácené Sibiře, jejíž problémy se pro
mítají i do citového života románových postav 
(Anabáze). V epilogu pentalogie nastiňuje 
perspektivu návratu legionářů k normálnímu 
životu a vytyčuje před nimi nový úkol: výchovu 
budoucí, demokratické generace. Smrt plukov
níka Švece, která v románu Mohutný sen inici
ovala vytvoření jednotné armády, zpracoval 
M. v drama o kolizi mezi velitelem a legionáři 
ovlivněnými některými hesly ruské revoluce. 
Hra v závěru vyústila v apoteózu hrdinské 
oběti, vojenské čestnosti a národní svornosti 
(Plukovník Švec). M. romány i toto drama, 
které dosáhlo (zejména filmovou verzí) znač
ného diváckého ohlasu, vzbudily u části legio
nářské veřejnosti obsáhlou kritiku, zpochyb
ňující věrohodnost příčin Švecovy sebevraždy 
i M. pojetí prostých legionářů. Diskusi ironizo
val V. Dyk, když v duchu kritických výhrad 
a podle rad Československé obce legionářské 
přepracoval třetí dějství dramatu (Napravený 
plukovník Švec, 1929). Patrně i tyto námitky 
podnítily M. k napsání čtyřdílných vzpomínek 
Pouť do Československa, které jsou faktogra
fickou paralelou jeho románů. I když další M. 
dramatické práce nepostrádaly v zobrazení 
kladných charakterových a občanských ctnos
tí, vedoucích k jednotě národa, ideový záměr, 
zdůrazňoval v nich autor jejich literární ráz ze
jména výrazně symbolizujícími rysy (Práce 
a válka, Jiří Poděbradský). Próza z legionář
ského prostředí se nakonec ve 30. letech mění 
ve válečný román z bojů o Kyjev, který v pří
běhu moderního Dona Quijota a Sancho Pau
zy vyslovuje autorovu skepsi ke smyslu boje 
o ideál (Legenda o Barabášovi...), a v román
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společenského typu o milostném přátelství tří 
legionářů ke třem dcerám ruského akademika 
při plavbě do Ameriky (Nanking). K protivá- 
lečné tematice se M. obrátil v okultní próze 
Hans Schmied. Bez velkých literárních aspira
cí se legionářské tematiky dotýkají M. cestopi
sy Do nejkrásnější země světa o služební cestě 
přes Japonsko, Ameriku a Francii do ČSR 
a Česká pouť do Itálie o návštěvě míst, kde po
bývaly legie; kniha Lístky z Francie o cestě na 
světovou výstavu porovnává dojmy ze součas
ného Německa a Paříže s pobytem těsně pová
lečným. Vedle legionářské literatury psal M. ve 
20. letech i intimně laděnou poezii, vnitřně 
bližší jeho předválečné básnické tvorbě. Pře
vážně volně veršované básně tvoří deník sil
ných citových prožitků; M. v nich vyslovuje do
jmy z loučení s Ruskem, z plavby a návratu do 
vlasti, pocity z prvních dnů manželství (Živý 
kruh). Obsahuje též meditativní zamyšlení nad 
smrtí dcerky a nad vlastním osudem {Láska 
a smrt). M. je také autorem scénáře k filmu Za 
československý stát (1928) a námětu k filmu 
Zborov (1938).

PSEUDONYM, ŠIFRY: R. Quedem; R. M., R. M-k. 
■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Básníku Karlu Tomanovi 
(1937); sb. Básníkův rok (1936); Cesta (1920-27); 
Čechoslovák (Petrohrad 1917); Čechoslovan (Kyjev 
1917—18); Čes. kultura (1914); Čes. stráž (1918); 
Českosl. deník (Kyjev 1916—18) a příl. Českosl. be
sedy (Jekatěrinburg 1919); Českosl. voják (Kyjev 
1917-18); sb. Českoslovenští básníci skautům 
(1931); Čes. svět (1927); sb. Čeští básníci Lužici 
(1933); Dunaj (Bratislava 1923); 28. říjen (1925); Ex
pres (1936); sb. Hlasy domova (Paříž 1940); Hou
pačky (Irkutsk 1919); Hovory o knihách (1937-38); 
sb. In memoriam Karel Hlaváček 1898 (1928); Jitro 
(1937-38); sb. Kavčí plácek (1931); sb. Knížka 
o Šrámkovi (1927); Kritika (1925); Kulturní zpravo
daj (1925); Legie (1927); Legionářské besedy 
(1926-27); Legionářský almanach 1923; Lid. noviny 
(1920-21, 1935-37); Lit. rozhledy (1927-29); Lit. 
svět (1927); Lumír (1912-14, 1921-38); sb. Lyrický 
rok 1913; Malý čtenář (1925-28); Mládí (Brno 
1920); Moderní galerie (1921); Moderní revue 
(1908-14, 1918-25); Most (1921-23); Nár. a Stavov
ské divadlo, pokr. Nár. divadlo (1926, 1928, 1932); 
Nár. listy (1920-38); Nár. osvobození (1924-32); 
Nár. politika; sb. Naše umění v odboji (1938); Neboj
sa; Niva (1921); sb. Nové české divadlo 1928-29 
(1930); Novoročenka (1931); sb. O našich legiích 
(1928); Obnova; sb. Od Zborova k Bachmači (1938); 
Panoráma (1936); Pokroková revue (1914); Progra
mový list ND (1928); Průvodce výstavou obrazů 
J. Vlčka (1931); Přehled (1912); Přerod (1923-24); 
Přítomnost (1929, 1937, 1939); Rozhledy (1932);

Rozpravy Aventina (1925); Rudé květy (1914); Řád 
(1939); Samostatnost (1924-38); Sever a Východ 
(1925-30); sb. Studie a vzpomínky prof. dr. A. Nová
kovi k 50. narozeninám (Vyškov 1930); Svět (1915): 
Světozor (1923,1928-31);Tak (1939);Tempo (1928); 
Topičův sborník (1921, 1926); Tribuna (1921-22); 
V boj (Chicago 1916-17); Večery (příl. Lid. novin, 
1912); Venkov (1919-40); sb. Víno (1930); Vojensko- 
historický sborník (1937); sb. Za domovinu (b. d., 
1937); sb. Zborov 1917-1937 (1937); Země 
(1919-20); Zlatá Praha (1920); Zvon (1921-25); 
Ženský svět (1925, 1930); - posmrtně: Ilumina
ce (1993, film, libreto Za československý stát). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Půlnoc bo
hů (BB 1912,1927 in První básně); Prsten (BB 1914, 
1927 in První básně); Dvě novely (Víno, Zlatý věk, 
1914, 1927 in Vinný keř); Zborov (B, Čeljabinsk 
1919,1919 in Lví srdce); Lví srdce (BB, Irkutsk 1919, 
1919 též Praha; rozšiř, vyd. 1921 a 1946); Dáma ve 
smutku, Magdalena (PP 1920, 1927 in Vinný keř); 
Pouť dětí do Sibiře (P pro ml., 1920,1921 in O našich 
legiích, dětech a zvířátkách v Sibiři); Blaník (úvahy, 
1921); Dva hlasy. Březina, Sova (EE 1921); Štefánik 
(B 1921); Ohnivý drak (R 1921,1. část legionářské 
pentalogie); O našich legiích, dětech a zvířátkách
v Sibiři (PP pro ml., 1921, obs. i P František-staro- 
družiník, samostatně vyd. 1928); Ruská láska 
(P1921, an.); Do nejkrásnější země světa (PP 1922); 
Maršálu Fochovi (B 1923); Veliké dni (R 1923, 
2. část pentalogie); Živý kruh (BB 1923); Láska 
a smrt (BB 1925); Ostrov v bouři (R 1925, 3. část 
pentalogie); Sokol (B 1925); Voják a bůh Dionýsos 
(PP 1925, rozšiř, vyd. 1931, obs. též P Nejhodnější 
děvče z Groenendaalu, samostatně vyd. 1926); Čes
ká pouť do Itálie (cestopis, 1926); Mohutný sen 
(R 1926,4. část pentalogie); Anabáze (R 1927,5. část 
pentalogie); Kolja Mikulka (P pro ml., 1927); První 
básně (1927); Dvě básně (1927); Plukovník Švec 
(D 1928, i prem.); Ze svobody k porobě - porobou 
k svobodě (jubilejní scéna k 10. výr. ČSR, 1928, 
i prem., s F. S. Procházkou, Z. Gintlem, hudba L. Če- 
lanský); Milovaní básníci (BB 1928); Vinný keř (PP 
1928); Lístky z Francie (cestopis, 1929); Pouť do Čes
koslovenska. Válečné paměti a vzpomínky z let 
1914-20,1-4 (b. d., 1929-34, sešit, vyd.: 1. V mundú
ru Rakousko-Uherska, 2. Matka Slavie a Matuška 
Rossija, 3. Stará brigáda, 4. V zajetí ruské revoluce); 
Hans Schmied (P 1930); Srdce a válka (D 1930, 
i prem.); Řeč osudu (B 1931); Legenda o Barabášo-
vi aneb Podivuhodná dobrodružství kapitána Moj
míra Ivánoviče Barabáše a Jozefa Jelítka, sluhy jeho 
(R 1932); Svatoštěpánská koleda (BB 1933, psáno 
1923); Jiří Poděbradský (D 1934, i prem.); Nanking 
(R1936); Český ráj (BB 1937); Kramářovi (B 1937); 
Zemi milovanou (řeč při pohřbu K. H. Máchy, 
1939). - Překlad: N. A. Rimskij Korsakov: Sadko 
(1928, s F. Pujmanem). - Ostatní práce: Český voják 
(1919); Bitva u Zborova a čsl. odboj (1922, s V. Ho
lečkem); 28. říjen (1923); Národní vojsko (1924); Le- 
gionářství ve vlasti (1924); Poslední události a Nezá-
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vislá jednota čsl. legionářů (b. d., 1926); Historie 
a demagogie (1927); Československá anabáze 
(1928, s J. Syrovým a B. Pavlů); Deset let českoslo
venské samostatnosti (1928); Veliký pochod Čecho
slováků Ruskem a Sibiří (1929); Naše legie v Rusku 
(1932); Skon plukovníka Švece (1936); Dvacet let 
československé armády v osvobozeném státě 
(1938); Po dvaceti letech (1938). - Výbory: Legio
nářské povídky (1928, s PP J. Kopty a E Langra, ed. 
J. Staněk); Dyk, M., Křička (1929, ed. F. Pala); Výbor 
z R. M. (1929, ed. autor); Básně (1929, ed. autor); Ve
liký pochod (z legionářské epopeje, 1929, ed. J. Vo- 
borník); Naše legie v Rusku (1932, s PP J. Kopty, ed. 
M. Hýsek); Ze slavných dob (1936, s PP J. Kopty 
a F. Langra, ed. J. Petrus); Legionářské povídky 
(1936, s PP J. Kopty, F. Langra, J. Gregora Tajovské- 
ho, ed. H. Sáňka). I SCÉNICKY. Hry: Noc v krčmě 
U zrzavého Tomáše (1920, pseud. R. Quedem, 
s J. Červeným). I KORESPONDENCE: chb. 
(V. Cháb): Legionáři o Aksakovu (Okres, výboru 
jednot Českosl. obce legionářské v Praze z 1929); 
NO 28. 3.1929; J. Šícha: R. M. (bratru Jaroslavu M. 
z 1919), Labyrint 1995, č. 3-4.1 REDIGOVAL časo
pisy: Ceskosl. voják (Kyjev 1917-18), Most (1923, 
s J. Knapem a B. Kočím), Legionářské besedy 
(1926-27), Lumír (1928-40, s jinými); sborníky: Za 
svobodu 1-3 (1922-30, s jinými), Legionářský alma
nach 1923, Zborov 1917-1937 (1937, s J. Koptou 
a F. Langrem), Od Zborova k Bachmači (1938, 
s J. Koptou a F. Langrem). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: K vítězné svobodě 1914-1918-1928 (album 
fotografií, 1928). I

LITERATURA: J. O. Novotný: O Plukovníka 
Ševče (1929).! • ref. Půlnoc bohů: an. (J. Vodák), 
Čas 9. 11. 1912; E X. Š. (Šalda), Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 61 -» KP 9 (1954); M. Rutte, MR 1912/13, 
sv. 26, s. 23; A. Vyskočil, Přehled 11,1912/13, s. 456 •; 
• ref. Prsten: A. Novák, Přehled 12,1913/14, s. 590; 
-pa- (F. S. Procházka), Zvon 14,1913/14, s. 474; an. 
(J. Vodák), Čas 10.5.1914; Ant. Veselý, Čes. revue 8, 
1914/15, s. 63 •; Tristan: ref. Dvě novely, Zvon 15, 
1914/15, s. 111; •ref. Lví srdce: A. N. (Novák), Lumír 
47, 1918/20, s. 471; F. Langer, Českosl. voják 1919, 
č. 29; J. H. (Hora), Akademie 24, 1919/20, s. 166; 
J. Krecar, MR 1919/20, sv. 35, s. 148; J. V. Sedlák, 
Kmen 3, 1919/20, s. 221 •; V. Červinka: Plukovník 
M., Cesta 2, 1919/20, s. 705; J. Krecar: Návrat k hr- 
dinnosti, MR 1920/21, sv. 36, s. 233; • ref. Blaník: 
-och- (F. S. Procházka), Zvon 21, 1920/21, s. 390; 
J. Kudela, LidN 1. 5. 1921; J. Kopal, Nové Čechy 5, 
1921/22, s. 127 •; • ref. Ohnivý drak: -btk- (V. Brt
ník), Zvon 21, 1920/21, s. 962; K. Č. (Čapek), LidN 
10.4.1921 —> O umění a kultuře, Od člověka k člo
věku. Dodatky (1995); J. H. (Hora), RP 12. 6.1921; 
Ant. Veselý, Pramen 1921, s. 330; B. Polán, Nové Če
chy 5, 1921/22, s. 312 •; • ref. O našich legiích...: 
J. Kudela, LidN 10.12.1921; J. Kolman Cassius, Ven
kov 18. 12. 1921; J. V. Sedlák, Tribuna 25. 12. 1921; 
JAR KR (Krecar), MR 1921/22, sv. 37, s. 135; J. V. 
Stehlík, Úhor 1922, s. 3; V. F. S. (Suk), Střední škola 

1922, s. 188 •; J. Knap: ref. Dáma ve smutku, Magda
lena, Pramen 1921, s. 136; • ref. Živý kruh: Kp. 
(J. Kopta), Přerod 1,1922/23, s. 237; V. Brtník, Ven
kov 17. 3. 1923; A. N. (Novák), Lumír 1923, s. 272; 
J. O. Novotný, Cesta 6,1923/24, s. 170; M. Novotný, 
Čes. osvěta 20,1923/24, s. 156 •; • ref. Do nejkrás
nější země světa: J. Krecar, MR 1922/23, sv. 38, s. 304; 
B. Polán, Nové Čechy 6,1922/23, s. 267; A. H. (Har- 
tl), Přerod 1,1922/23, s. 170; -btk- (V. Brtník), Zvon 
23,1922/23, s. 266; Š. Jež, Lumír 1923, s. 108; J. Kárá- 
sek, Lit. listy 1,1923/24, č. 1 •; • ref. Veliké dni: Jer. 
Holeček, Tribuna 25.12.1923, příl. lit. a umělecká; 
J. Krecar, MR 1923/24, sv. 39, s. 150; J. Laichter, Naše 
doba 31, 1923/24, s. 565; B. Polán, Nové Čechy 7, 
1923/24, s. 275; V. Brtník, Venkov 26.1.1924; K. (F. V. 
Krejčí), 27.1.1924; F. Gótz, NO 10.7.1924; K. Sezi- 
ma, Lumír 1924, s. 410 Krystaly a průsvity (1928); 
A. Vyskočil, Čes. revue 1924, s. 165; J. V. Sedlák, Kri
tika 1925, s. 196 •; • ref. Ostrov v bouři: J. O. Novot
ný, Cesta 7,1924/25, s. 617; t. (J. Laichter), Naše doba 
32,1924/25, s. 564; K. Sezima, Lumír 1925, s. 257 -» 
Krystaly a průsvity (1928); V. Brtník, Venkov 8. 4. 
1925; F. Gótz, NO 12.4.1925; Jer. Holeček, NO 23.4. 
1925; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 30.8.1925 
•; P. Fraenkl: Navštívení bolesti (poezie R. M.), Se
ver a Východ 1925, s. 226; • ref. Láska a smrt: 
J. Knap, Kritika 1925, s. 303; A. Novák, Lumír 1925, 
s. 551; B. Benešová,Tribuna 27. 9.1925; F. Gótz, NO 
4.10.1925; V. Brtník, Venkov 12.11.1925; J. O. No
votný, Cesta 8, 1925/26, s. 49; f. x. š. (F. X. Šalda), 
Tvorba 1,1925/26, s. 10 -> KP 13 (1963) •; • ref. Mo
hutný sen: J. O. Novotný, Cesta 8, 1925/26, s. 618 
a 633; V. Brtník, Venkov 24.6.1926; K. (F. V. Krejčí), 
PL 27.6.1926; M. Hýsek, NL 3.9.1926; F. Gótz, NO 
10.10.1926; an. (J. Hora), RP 10.10.1926; K. Sezima, 
Lumír 54, 1927/28, s. 118 —> Krystaly a průsvity 
(1928); Z. (J. Laichter), Naše doba 35,1927/28, s. 117 
•; • ref. Voják a bůh Dionýsos: K. (F. V. Krejčí), PL 
24.1.1926; G. Gótz, NO 7.2.1926; S. Jež, Samostat
nost 5.3.1926; A. C. Nor, Kritika 1926, s. 88; A. M. Pí- 
ša, Sever a Východ 1926, s. 26; K. Sezima, Lumír 53, 
1926/27, s. 90; A. N. (Novák), LidN 11.3.1927 •; J. M. 
Augusta in R. M.: Lví srdce (1926); • ref. Česká pouť 
do Itálie: E.Vachek, Pramen 6,1925/26, s. 401; V. Brt
ník, Venkov 11. 11. 1926; J. O. Novotný, Cesta 9, 
1926/27, s. 97; V. D. (Dyk), Lumír 53,1926/27, s. 384 
•; J. O. Novotný: Válečné paměti R. M., NL 16.10. 
1927; A. Novák: M. jinošská jitra a bájeslovné půl
noci, Sever a Východ 1927, s. 228 + ref. Dvě básně, 
LidN 31.12.1927; • ref. Kolja Mikulka: J. O. Novot
ný, Cesta 10,1927/28, s. 195; J. V. Sedlák, Lit. svět 1. 
1927/28, č. 8; B. Jedlička, LidN 3.5.1928 •; ref. Ana
báze: K. (F. V. Krejčí), PL 22.1.1928; J. Knap, Ven
kov 11. 2. 1928; J. V. Sedlák, Tribuna 3. 3. 1928; G. 
(F. Gótz), NO 3. 5. 1928; K. Sezima, Lumír 55, 
1928/29, s. 115 —» Krystaly a průsvity (1928) •; 
M. Hýsek: Anabáze (celá pentalogie), NL 27. 1. 
1928; • ref. Plukovník Švec: E. Bass, LidN 30. 10. 
1928; Ot. F. (Fischer), PL 30.10.1928; -FR- (J. Frej- 
ka), NO 30.10.1928; J. Hilbert, Venkov 30.10.1928;
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J. Kopta, NO 4. 11. 1928; M. Majerová, LitN 1928, 
č. 20; J. B. Čapek, Naše doba 36,1928/29, s. 438; Č. 
(V. Červinka), Zvon 29,1928/29, s. 126; E. Konrád, 
Cesta 11,1928/29, s. 93; E X. Šalda, ŠZáp 1,1928/29, 
s. 201; O. Š. M. (Štorch-Marien), RA 4,1928/29, s. 73 
•; • rozsáhlá diskuse o vztahu hry a skutečných dě
jů, zejména: K. H., NO 8. 11. 1928 + 14. 2. 1929; 
V. Kapličky, LitN 1929, č. 2,4 a 9; M. Rutte, NL 25.1. 
1929; J. H. (Hora), LitN 1929, č. 3 + Tvorba 1929, 
s. 65; J. O. Novotný: interview s R. M., NL 10.2.1929; 
E Peroutka, Přítomnost 1929, s. 81 a 97; R. M., NL 
17. 2.1929 + Přítomnost 1929, s. 143; L. S. (Sychra
vá), NO 1.3.1929; V. Dyk, NL 5.5.1929 + Naprave
ný plukovník Švec (1929, nový text 3. dějství hry iro
nizující představy Českosl. obce legionářské); 
V. Cháb, NO 9. 5.1929 a 12.1.1930; B. Přikryl, Pří
tomnost 1929, s. 126 a 159 + Sibiřské drama (1929); 
E Velechovský in Kritické poznámky k beletrii o le
gionářích 1. Hrušky na vrbě. Romány R. M. (1929); 
P. Buzková: Legionářská tragédie (1930) •; A. No
vák in ant. R. M.: Básně (1929); P. T. (Toman): ref. 
Milovaní básníci, Venkov 24. 3. 1929; J. Plavec: Le
genda o plukovníku Ševcovi ve světle Masarykovy 
filozofie, Čes. mysl 1930, s. 323; A. Výspa: ref. Lístky 
z Francie, LitN 1930, č. 5; • ref. Srdce a válka: Ot. F. 
(Fischer), LidN 21. 11. 1930; J. Hilbert, Venkov 
21.11.1930; kd. (E. Konrád), NO 21.11.1930; A. M. 
P. (Píša), PL 21.11.1930; Č. (V. Červinka), Zvon 31, 
1930/31, s. 195; H. Jelínek, Lumír 57,1930/31, s. 164; 
O. Š. M. (Štorch-Marien), RA 6,1930/31, s. 119; Č. Je
řábek, RA 6,1930/31, s. 275; E. V. (Valenta), LidN 
13.1.1931 •; • ref. Legenda o Barabášovi...: K. Pit- 
tich, Čin 3,1931/32, s. 931; drb. (J. Borecký), Zvon 32, 
1931/32, s. 698; jv. (J. Vodák), Ces. slovo 25.2.1932; 
J. Knap, Venkov 25. 6. 1932; A. N. (Novák), LidN 
10. 7.1932; A. M. P. (Píša), PL 4. 9.1932; n. (M. No
votný), Rozhledy 1932, s. 72; K. Sezima, Lumír 59, 
1932/33, s. 107 •; • ref. Pouť do Československa: 
V. Čejchan, Naše doba 40,1932/33, s. 183; H. Jelínek, 
Lumír 59, 1932/33, s. 46 •; • ref. Jiří Poděbradský: 
H. Jelínek, Lumír 60,1933/34, s. 340; J. J. Paulík, RA 
9,1933/34, s. 106; Ot. F. (Fischer), LidN 18. 3.1934; 
J. H. (Hilbert), Venkov 18. 3.1934; kd. (E. Konrád), 
NO 18. 3. 1934; A. M. P. (Píša), PL 18. 3. 1934; 
M. Rutte, NL 18.3.1934; Č. J. (Jeřábek), LidN 30.9. 
1934; P. Fr. (Fraenkl), NO 2.10.1934; jtg. (J.Tráger), 
Čin 1934, s. 333 •; • diskuse reagující na M. komen
tář k prohlášení Obce českosl. spisovatelů proti vý
tržnostem pravicových studentů kolem předávání 
insignií (odznaků a symbolů) UK německou univer
zitou: R. M., NL 29.11. a 2.12.1934; J. Kolman Cas- 
sius, Polední list 29. 11. a 2. 12. 1934; K. Nový, NO 
30.11.1934; K. Čapek, LidN 30.11. a 9.12.1934,4.1. 
1935 -» O umění a kultuře 3 (1986, s. 609 a 617) a Od 
člověka k člověku 3 (1991, s. 268); E. Bass, LidN 
30. 11. a 9. 12. 1934; F. Peroutka, zejména LidN 
24.12.1934; další diskuse včetně prohlášení pravico
vých spisovatelů k manifestu Obce (NL a Polední 
list 8.12.1934) už nemají přímou souvislost s M. po
stojem •; • ref. Nanking: drb. (J. Borecký), Zvon 37, 

1936/37, s. 278; K. Sezima, Lumír 63,1936/37, s. 327; 
G. (F. Gótz), NO 10. 1. 1937; A. N. (Novák), LidN 
21. 2. 1937; vbk (V. Běhounek), PL 21. 2. 1937; Sk 
(F. Skácelík), Samostatnost 11. 3.1937 •; • ref. Čes
ký ráj: G. (F. Gótz), NO 21. 3.1937; A. N. (Novák), 
LidN 11. 4. 1937; K. P. (Polák), PL 10. 6. 1937 •; • 
k padesátinám: H. Jelínek, Z. Kalista, oba Lumír 66, 
1939/40, s. 196; -btk- (V. Brtník), Zvon 40,1939/40, 
s. 252; F. Gótz, NL 6.1.1940; J. Knap, M. Hýsek, oba 
Venkov 6. 1. 1940 •; • nekrology: ma, LidN 23. 8. 
1940; amp. (A. M. Píša), Nár. práce 24. 8. 1940; 
J. Knap, Venkov 25. 8.1940; Ant. Veselý, Kolo 1940, 
s. 348 -» Neblednoucí obrázky (1946) •; hrz (H. Hr- 
zalová): Škrt za Mnichovem a za mnichovany, LidN 
29. 9. 1951; im (I. Medek) in R. Mj Mohutný sen 
(Curych 1980) + k 90. výr. narození, Čes. slovo (Mni
chov) 1980, č. 1; G. Veselá: K protifašistickému vy
stoupení spisovatelů v tzv. insigniádě v roce 1934, 
ČLit 1985, s. 543; (ab) (V. Vrabec): Epik vzrušené 
doby, Svob. slovo 22.8.1990 + Dílo R. M., Občanský 
deník 1. 9.1990; I. Pfaff: První protifašistický mani
fest českých intelektuálů, ČČH 1993, s. 247; P. Hof
man, J. Rulf: Causa R. M., Reflex 1995, č. 3.
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1908-1911

Katolická revue pro literaturu, umění a filozofii.

Podtitul: 1908 (roč. 1) Čtvrtletník pro umění a filo
zofii; 1909 (roč. 2) Měsíčník pro literaturu, umění 
a filozofii; 1910-11 (roč. 3-4) Revue pro literaturu, 
umění a filozofii. - Redaktoři: 1908-11 (roč. 1-4) 
V. Bitnar, J. Kratochvil, E. Firle-Pacovský; k nim při
byl 1909 (roč. 2 od č. 7) F. Hrachovský, 1911 (roč. 4 
od č. 1) O. Novotný. - Vydavatel a odpovědný redak
tor: V. Bitnar, Praha-Libeň; 1911 (roč. 4 od č. 12) 
uváděno též: Majetek Družstva katolických spisova
telů. - Periodicita: 1908 (roč. 1) čtvrtletník, od květ
na do prosince 4 čísla; 1909 (roč. 2) měsíčník, 12 čí
sel od ledna do prosince, z toho jedno dvojčíslo; 
1910 (roč. 3) od ledna do prosince 12 čísel, z toho 
3 dvojčísla; 1911 (roč. 4) čtrnáctideník („vychází 1. 
a 15. den v měsíci“), ve skutečnosti kromě čísel 1,2 
(obě leden), 3 a 18 vyšel ve dvou dvojčíslech (4-5, 
16-17), dvou trojčíslech (6-8,9-11), jednom čtyřčís
le (12-15) a šestičísle (19-24) s označením prosi
nec). - Příloha: v 1. roč. mystický traktát F. Bílka 
Přátelé, Vaše žádost psáti do Meditací jest plna mi
losti..., ozdobený kresbami a reprodukovaný na 
19 litografických listech.

M. měly ideovou a personální oporu ve Sdru
žení katolických intelektuálů, které vzniklo
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1908 z podnětu publicisty a literárního histori
ka V. Bitnara. Revui založil V. Bitnar společně 
s filozofem J. Kratochvílem a malířem a vý
tvarným teoretikem E. Pacovským; navazovali 
v ní na umělecké a ideové snahy Katolické 
moderny po zániku jejího orgánu Nový život 
a usilovali kolem ní seskupit přední katolicky 
zaměřené tvůrce různých uměleckých oborů 
a vědy. Hned v počátcích rozšířili svoji činnost 
také na vydávání obsahově korespondující 
Knihovny Meditací, přinášející beletrii i od
borné tituly (E Bílek, E H. Bukovec, A. Hrůza, 
J. Kratochvil, E Leubner, O. Novotný; Angelus 
Silesius, J. Jórgensen, Svatá Terezie de Jesu aj.); 
v rámci této knižnice byl 1910 též učiněn pokus 
realizovat zvláštní řadu - Knihovnu vybrané 
četby (J. Š. Baar, M. Javorník, E K. Meško). Na 
ideové platformě M. a z iniciativy jejich výtvar
ných spolupracovníků E. Pacovského a J. Vá- 
chala (též za účasti E Koblihy, J. Konůpka 
a J. Zrzavého) se 1910 ustavilo Umělecké sdru
žení Sursum (název převzalo z emblému tiště
ného na obálce Meditací), v němž se s výtvar
nými umělci spojili spisovatelé (J. Borecký, 
A. Dolenský, E. Frynta, R. Medek, O. Novotný, 
M. Šárecká, J. Šimánek aj.); po neúspěších lite
rárního a výtvarných podniků však sdružení 
ukončilo činnost již 1912, tedy záhy po zániku 
revue M.

V M. se prolínaly filozofické a uměnovědné 
studie a eseje s beletristickou tvorbou a s řa
dou speciálních rubrik poskytujících referáty 
a informace z dané oblasti. Rubriky nebyly za
stoupeny v každém čísle a také jejich systém se 
proměňoval. V1. a 2. roč. to byly v rámci oddí
lu Rozhled rubriky Filozofie, Hudba, Výtvarné 
umění, Divadlo, Literatura, Směs, od 10. č. 2. 
roč. též Slovanská hlídka, věnovaná hlavně 
unionistické otázce a cyrilometodějství, a v ce
lém 2. roč. také oddíl Dokumenty přinášející 
vzpomínky (např. X. Dvořáka na V. Beneše 
Irebízského) i polemiky. Rubriky zachoval, 
byť v pozměněné podobě, i 3. roč., 4. roč. zave
dl jediný oddíl s názvem Kulturní ovzduší. - 
Poezie M. měla většinou duchovní náplň a její
mi hlavními představiteli byli X. Dvořák, 
O. Krůček, F. Leubner (pěstoval též legendic- 
kou epiku), R. Linhart (pseud. Ahasver) 
a O. Novotný, který byl rovněž autorem veršo
vaného dramatu Triumf ohně (4. roč.). Básně
mi dále přispívali K. Babánek, S. Bouška, F. H. 
Bukovec, J. Deml, F. Dohnal, K. Dostál-Luti- 
nov, J. Hruban, M. Javorník, J. Karník, M. Ka- 

vánoyá, J. A . Koráb, V. A. Makovec, E. Masák, 
J. E. Říha, J. Šanda, J. Šimánek, J. Vinař aj. Pró
za měla široké rozpětí od básní v próze a po
dobenství až po venkovské povídky a novely, 
někdy zaměřené na kněžský život (u S. Boušky 
a v novele J. Pospíšila Pokušení ve 3. roč.). Nej
více příspěvků otiskl J. Š. Baar (povídky Prav
divá pohádka, Podzim, Sám, Sýkorka a ve 
4. roč. román s vystěhovaleckou tematikou 
K Bohu), dále A. Hrůza (mj. novela Kouzlo 
slova v 3. roč.), konvenční prózy s lidovýchov- 
ným záměrem publikovali B. Zahradník 
(pseud. Bohumil Brodský, novela Volné perutě 
v 2. roč.) a J. Šach (novela Život je hořký 
v 2. roč.), z hornického prostředí čerpal Q. M. 
Vyskočil; dále přispěli J. Bogar, J. Deml, J. Du- 
rych, A. Chlumecký, M. Javorník, J. Karník, 
M. Kavánová, J. Lubojacký, E. Masák, vzpo
mínky z cesty do Španělska publikoval O. J. Ja- 
nota (3. roč.). - Hodně místa věnovaly M. 
překladům. V poezii byl největším činem nerý
movaný překlad Pekla z Dantovy Božské ko
medie, pořízený K. Vrátným. Dále byli překlá
dáni jednak autoři staří (sv. Hildegarda, 
Angelus Silesius, církevní hymny), jednak bás
níci 19. a počátku 20. století, jako T. Aubanel,
A. de Běucaire, W. Blake, J. Čišinski, A. Droste- 
-Húlshoffová, R. Eichenwald, M. Greif, M. Her- 
bertová, J. Jórgensen, J. Keats, L. S. Lambert, 
F. Mistral, C. K. Norwid, Novalis, J. Roumanil- 
le, L. Rydel, J. Stowacki, F. W. Weber aj. Také 
v próze byly překládány texty staré literatury, 
jako listy, meditace a vidění sv. Alžběty Schoe- 
navské, sv. Gertrudy, sv. Hildegardy, sv. Kateři
ny Sienské, sv. Mechtildy Magdeburské, sv. 
Mechtildy z Helpeda, sv. Terezie de Jesu a ho- 
milie sv. Amedea Lozaňského. Z novodobé li
teratury vycházely na pokračování romány 
R. Casellase V příšerných roklích a P. A. Shee- 
hana Lukáš Delmege s hlavními postavami 
kněží (obojí ve 4. roč.); autory kratších próz 
byli zvláště M. Herbertová, J. Jórgensen, P. Kel- 
ler, F. K. Meško, E. Orzeszkowa, I. Sazamov, 
J. Trausti, J. Verdaguer. Překlady publikovali: 
z angličtiny J. Durych, z dánštiny K. Vrátný 
a E. Walter, z katalánštiny O. J. Janota a S. 
Bouška, který překládal i z provensálštiny, z la
tiny J. Deml, A. Lang, R. Linhart, O. Novotný, 
z lužičtiny F. Malý, z němčiny V. Bitnar 
(i pseud. Jan Hurdálek), J. Deml, R. Linhart,
B. Pfleger, J. Ševčík, J. Šorm a J. Vinař, z polšti
ny a litevštiny E. Masák, z ruštiny A. A. Vrzal 
(pseud. A. G. Stín), ze španělštiny R. Linhart,
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L. Reček a A. Koudelka (pseud. O. S. Vetti), 
který překládal též z lotyštiny, rumunštiny, is- 
landštiny a čudštiny. - M. přinášely také literár
ní studie, zabývající se zvláště dílem J. Zeyera 
(K. Vrátný), S. Čecha (A. Spisar), J. Š. Baara (V. 
Bitnar pod pseud. Pavel Valenta) a J. Demla 
(O. Novotný). V překladu se objevily eseje 
Ch. Baudelaira o E. A. Poeovi a R. Kassnera 
o W. Blakovi, E. Masák psal o polském básníku 
C. K. Norwidovi, K. Vrátný publikoval studii 
Čechy v Božské komedii Dantově aj. Literární 
referáty psali V. Bitnar (i pseud. M. Hlavatý 
a Jan Hurdálek), S. Bouška, J. Deml, Š. Kožuš- 
níček, J. Kratochvil (i šifry K. a Krt.), V. Lankaš 
(i šifra L.), O. Novotný aj. Polskou a litevskou 
literaturou se zabýval E. Masák, slovenskou 
J. Karník, slovinskou R. Linhart, ruskou A. A. 
Vrzal (pseud. A. G. Stín), německou V. Bitnar 
a J. Brabec, srbskou a chorvatskou J. Vinař. 
O hudbě psali V. Bitnar (pseud. Š. Nešpor), 
J. Hruban, B. M. Skácel, A. B. Svojsík, A. Vy
koukal. Značná pozornost byla věnována 
výtvarnému umění, především zásluhou E. Pa- 
covského, který kromě teoretických statí (na- 
př. Realism v malířství zúrodněný idealismem) 
otiskl obsáhlé portréty českých barokních 
umělců (P. J. Brandla, J. Kupeckého, V. V. Rai- 
nera, K. Skréty a jeho žáků); ze soudobých vý
tvarníků byl v centru pozornosti E Bílek, 
o němž kromě Pacovského psali i J. Deml 
a J. Durych. Na výtvarných referátech se vedle 
Pacovského (i šifra P.) podíleli E. Bernard 
(i šifra B.), E. Hnilička a J. Konůpek. O divadle 
psali V. Bitnar (pseud. Hanuš Pučálka) a L. Za
mykal. Filozofií se zabývali zvláště ve vztahu 
k náboženství především J. Kratochvil (studie 
Novoidealism, Moderní filozofické školy v ka
tolicismu, Pojem a význam mystiky, Scholasti
ka aj.) a F. Hrachovský (Meditace o bolu, Me
ditace o velkém životě aj.), dále A. Horák, 
A. Lang a V. Lankaš (mj. studie Ruskinovo ná
boženství); ti všichni a také J. Deml a O. No
votný psali i referáty o filozofické literatuře. 
Psychologii se věnoval K. Černocký.

LITERATURA: -ek. (B. Stašek): M., Nový věk 1, 
1907/08, č. 48 a 49; F. X. Š. (Šalda): M., Novina 1908, 
s. 380 —> KP 7 (1953); an.: M., Samostatnost 1909, 
s. 295; E. Chalupný: Umění, náboženství, přátelství - 
a kapsa, Přehled 9,1910/11, s. 54; F. D. (Dohnal): M., 
Nový obzor 1911, s. 38; Kí (F. Krejčí): M..., Čes. mysl 
1911, s. 419; V. Bitnar in Inferiorita české literatury 
katolické (1941); J. Javůrek: Skupina Sursum a její 
souputníci, Čtenář 1994, s. 424 a 1995, s. 28; C. Glom- 

bik: M. a J. Kratochvil, in Český novotomismus tři
cátých let (1995); sb. Umělecké sdružení Sursum 
(1996, zvi. H. Larvová o vztazích sdružení k M).

PP

Eva Medková-Slavíčková 
viz in Rudolf Medek

Tylda Meinecková

* 26.11.1888 Čáslav
† 5.12.1938 Praha

Autorka povídek a románů tíhnoucích k psycholo
gicky odstíněnému zobrazení životní deziluze a mar
nosti lidské snahy uniknout osudové determinaci.

VI. jm. Matylda M. - Otec (evangelík pocházejí
cí z Hannoverská) byl cukrovarský kontrolor. 
V Praze absolvovala M. obchodní školu a na
vštěvovala soukromé malířské kursy F. Engel- 
míillera; pak soukromě studovala jazyky (pod
nikla též delší studijní cestu do Francie 
a Německa). Živila se jako soukromá učitelka 
němčiny a francouzštiny, kterým vyučovala i ja
ko externí síla na školách (zejména 1915-20 na 
Městské dívčí průmyslové škole v Praze 2). 
1920-21 soustavně přispívala do časopisu Pra
men referáty o inscenacích Vinohradského diva
dla. 1923 odešla pro nemoc do důchodu. Zemře
la po dlouhotrvající nemoci, která jí v posledních 
letech znemožnila i spisovatelskou práci.

Po několika časopisecky otištěných prózách 
a pokusech o umělou pohádku naznačila M. 
v knižní prvotině Dům U tří srdcí a jiné povíd
ky základní tematickou i tvárnou orientaci své 
tvorby, zejména sklon k psychologicky odstí
něnému zobrazování všedních osudů postav 
jakoby odstrčených od života a zbavovaných 
i nesmělých iluzí. Charakteristické téma skryté 
citovosti a neviditelných obětí nenápadných 
hrdinů realizovala M. v několika žánrových 
modifikacích (lyricky náladový obrázek, psy
chologicky zaměřená miniatura, novela pevné
ho dějového obrysu), které spojoval zřetelný 
záměr vytvořit osobitý „stručný“ styl využíva
jící náznaku a zkratky. I v prvním románu Pouť 
sedláka Graciana, n němž se pokusila o obraz 
„chabého hrdiny“ s oslabenou vůlí, bezmocně
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zmítaného životem, váhavce vykořeněného 
z rodného venkova, jemuž je cizí i prostředí 
městských intelektuálních kruhů, se projevilo 
autorčino stylotvorné úsilí dovedené až k ma- 
nýrovitosti. Snažila se o lyricky akcentované 
vyjádření vedoucí k oslabení epické linie 
a konkrétní kresby vnějšího světa, o expresivní 
výpověď realizovanou krátkými větami a zne- 
jasňovanou nápověďmi a významovými skoky 
V povídkách sbírek Touhy a zrady a Hrdinové 
a bankrotáři se silněji než v předcházejících 
prózách uplatnila evokace přírodního i sociál
ního prostředí (pražské čtvrti chudiny, podhor
ská vesnice, svět cukrovarského dělnického 
domu aj.), v němž se odehrávají životní zkla
mání pro M. typických hrdinů - nenápadných 
a zakřiknutých společenských outsiderů. Vy
hroceně pesimistické pojetí většiny těchto pří
běhů vyplývá - zejména v první knížce - z vě
domí bezmocnosti jedince vůči osudu, který 
krůtě a nečekaně zasahuje jeho drobné rados
ti a životní sny. Tendence k epické objektivaci 
charakterizuje i romány Kordelie a Přeháňky, 
situované do soudobé pražské měšťanské spo
lečnosti. Tematickým základem obou je opět 
životní zklamání, a to v podobě hořké milostné 
deziluze, s níž jsou konfrontovány postavy in
teligentních a mravně opravdových mladých 
žen hledajících své místo v životě a osvobozu
jících se z těsných rodinných a sociálních tra
dic. Z M. próz určených mládeži vyvolala klad
ný ohlas knížka Diblík Márinka poetickou 
intimitou, s níž jsou líčeny drobné příhody ma
lého děvčátka uprostřed každodenního života 
rodiny, a výstižným zobrazením rozvíjející se 
dětské povahy.
ŠIFRA.T. M. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1919); 
Bytová kultura (1924); Cesta (1919-24; 1921-22 
R Kordelie); Čes. svět (1916); sb. Důvěrné chvíle 
(1928); Lid. noviny (1921-37); Lumír (1915-19); Máj 
(1913); Nár. politika; Pramen (1920-24; 1921 D In 
vino veritas, 1920-21 divad. ref.); Topičův sborník 
(1917-21); Zlatá Praha (1915-22); Zvon (1916); 
Ženský obzor (1927); Ženský svět (1919-28). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Dům U tří srdcí a jiné povídky 
(1916); Pouť sedláka Graciana (R 1917); Touhy 
a zrady (PP 1919); Diblík Márinka (P pro ml., 1923); 
Hrdinové a bankrotáři (PP 1924); Návrat (P pro ml., 
1925); Ozvěna (P pro ml., 1926); Kordelie (R 1928); 
Přeháňky (R 1929). - Překlad: R. Blanco-Fombona: 
Kreolská demokracie (b. d., 1913, in 1000 nejkrás
nějších novel, sv. 60). I

LITERATURA: • ref. Dům U tří srdcí...: K. (F. V. 
Krejčí), PL 17. 12. 1916; G. P. (Pallas), Zlatá Praha 

34, 1916/17, s. 204; K. Sezima, Lumír 45, 1916/17, 
s. 398 •; • ref. Pouť sedláka Graciana: J. F. (Folp- 
recht), Čes. revue 10,1916/17, s. 614; A. Brtníková, 
Venkov 1. 5. 1917; jv. (J. Vodák), LidN 12. 6. 1917; 
Z. Hásková, Ženský svět 1917, s. 131; Beneš Musil 
(E. Konrád), Kmen 1,1917/18, č. 6; R. S. (Svobodo
vá), Kmen 1, 1917/18, č. 8; K. Sezima, Lumír 46, 
1917/18, s. 116 •; • ref. Touhy a zrady: J. Folprecht, 
Čes. revue 13,1919/20, s. 257; Kaz. (F. S. Procházka), 
Zvon 20, 1919/20, s. 210; A. Novák, Pramen 1920, 
s. 83 •; Š. J. (Jež): ref. Hrdinové a bankrotáři, Diblík 
Márinka, Lumír 1924, s. 438; A. Novák: ref. Hrdino
vé a bankrotáři, LidN 3.8.1924; • ref. Kordelie: drb. 
(J. Borecký), Zvon 28,1927/28, s. 431; A. N. (Novák). 
LidN 16. 5. 1928 •; O. Dubský in T. M.: Přeháňky 
(1929); • ref. Přeháňky: vz. (V. Zelinka), Zvon 30, 
1929/30, s. 460; V. Brtník, Venkov 18.4.1930 •; A. N. 
(Novák): nekrolog, LidN 7.12.1938.

II

Vilma Meisnerová

* 4.11.1893 Praha
† 20.1.1949 Praha

Feministicky a sociálně orientovaná novinářka 
a prozaička.

VI. jm. Hrdličková, podepisovala se též V. M.- 
-Hrdličková. - Narodila se v rodině truhláře 
jako jedno z pěti dětí. V Praze vystudovala 
dvouletou obchodní školu. Od 1909 byla za
městnána jako úřednice na různých místech 
Rakouska-Uherska (Vídeň, Terst, Pula), v Ně
mecku (Drážďany, Hamburk) a rok v Káhiře. 
1916 se provdala. Od 1922 pracovala v Praze 
jako redaktorka Práva lidu.

V převážné části svého díla reflektovala M. 
ženskou problematiku. Inspirativně na ni pů
sobila 1. světová válka, jejíž sociální a mravní 
důsledky (tíži starostí ženy-matky o rodinu) 
zachytila na soukromém údělu v prvotině 
Žena, zatímco kolektivní důsledky války nej
působivěji vykreslila v antimilitaristicky vyzní
vajícím románu Děvčata a vojáci. Epizody 
z vojenského lazaretu líčí nejen utrpení raně
ných, ale také charitativní působení sester, na 
jejichž typologii a osudy se autorka soustředi
la. Na nenáročného čtenáře se obrátila romá
nem Letní mraky s milostnou fabulací a^situo
váním děje do statkářského prostředí. Články 
publikované v Právu lidu shrnula M. do svazku 
Čítanka pro ženy, propagujícího bez suchého
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poučování principy správného vedení domác
nosti, výchovu k rodičovství, mravnímu a este
tickému ideálu. V pásmu vzpomínkového vy
právění o rodné čtvrti Staré Bubny, v němž se 
prolínají M. vlastní zážitky a projevy jejího so
ciálního cítění s historickým pohledem, zachy
tila plasticky, třebaže prostým sledem jednotli
vých epizod, příběhy různých typů lidí a jejich 
života na postupně mizející periferii konce sto
letí.
ŠIFRA: V. M. I PŘÍSPĚVKY in: Dělnická besídka 
(1922); Nár. práce (1940); Právo lidu (od 1922); Svět 
žen (1948); Večerník Práva lidu (1923, R Zena). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Žena (R 1924); Češka na Slo
vensku (R 1925); Poslední dobrodružství (R 1928); 
Letní mraky (R 1929); Čítanka pro ženy (1929); 
Děvčata a vojáci (R 1933); Staré Bubny (PP1946). I

LITERATURA: K. (F. V. Krejčí): ref. Čítanka pro 
ženy, PL 19.6.1929; A. Hujerová: ref. Děvčata a vo
jáci, Čin 1933, s. 117; • ref. Staré Bubny: kp (K. Po
lák), PL 8.12.1946; V Vévoda, LD 11.1.1947; E. J. 
(Jiříček), Akord 1947, s. 316; J. Brambora, Práce 4.5. 
1947 •; btr (B.Truhlář): nekrolog, Práce 23.1.1949.

sb

Hynek Jaroslav Mejsnar
* 17.10.1837 Jilemnice
† 29.4.1895 Praha

Klasický filolog, příležitostný básník, překladatel 
hlavně z řečtiny a ruštiny.

Po absolvování gymnázia v Jičíně (1849-57) 
studoval na pražské univerzitě klasickou a slo
vanskou filologii. Od 1860 se věnoval pedago
gické činnosti: zprvu na gymnáziu v Banské 
Bystrici, poté 1861 v Klatovech, 1862-64 v Li
tomyšli, pak na gymnáziu v Táboře a od 1885 
až do své smrti na pražském Akademickém 
gymnáziu. 1888 získal podporu Svatoboru na 
cestu do Ruska a 1889 složil na pražské uni
verzitě zkoušku z ruského jazyka, který pak 
vyučoval na Českoslovanské obchodní akade
mii a na Vyšší dívčí škole v Praze. Znalost rus
ké literatury současně uplatňoval v četných 
přednáškách v Ruském kroužku a ve spolku 
Slavia. V místech svého působení patřil k před
ním organizátorům společenského a kulturní
ho života, též jako autor literárních přednášek 
a slavnostních proslovů.

Do literárního života M. zasáhl zejména svý
mi časoměrnými překlady řeckých klasiků 
(Aischylos, Hesiodos, Homér) i veršů mylně 
Homérovi přisuzovaných (Batrachomyoma- 
chia). Volbou autorů významné, byť umělecky 
méně zdařilé, byly jeho překlady ruské poezie. 
V edici Poezie světová vydal soubor veršů K. F. 
Rylejeva a první svazek výboru z díla N. A. Ně- 
krasova, obsahující téměř všechnu básníkovu 
tvorbu publikovanou do 1856. Zamýšlené po
kračování se z neznámých důvodů neuskuteč
nilo. Dále M. tlumočil bajky I. A. Krylova, 
prózu F. M. Dostojevského a z norštiny 
B. Bjórnsona. Jeho veršovaným překladům vy
týkala dobová kritika četné násilnosti na jazy
ce vyplývající z hromadění neologismů, archa- 
ismů i přejatých slov z cizích jazyků, jež 
zastíraly uměleckou kvalitu originálů. M. vlast
ní básnická tvorba měla výhradně příležitost
ný ráz a byla zaměřena ke kulturním událos
tem v národním životě nebo k osobním 
příhodám (humorné verše k prodělané opera
ci). M. napsal několik odborných pojednání 
o antické i ruské slovesnosti a spolupracoval 
též na Ottově souboru Čechy, pro nějž zpraco
val poznatky o Táborsku.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. noviny, dříve Posel z Prahy 
(1883); Čes. jih (Tábor); Krok (1889-91, překlady 
Hesioda); Listy filologické a pedagogické (1879); 
Lumír (1874); Lužničan (Tábor); Osvěta (1875); Pa
leček; Pamětník Sokola lomnického na Jičínsku 
(1890); Pokrok (1884); Roční zpráva Akademického 
gymnázia v Praze za školní rok 1887/88 (Hesioda 
Askerského básně o původu bohů); Ruch (1886); 
Sborník prací filologických na oslavu 25. letého ju
bilea prof. J. Kvíčaly (1884); Slovanský sborník 
(1886); Studentské listy (1884); Světozor (1867, 
1874-84); sb. Štítný (1884); Tábor; Výletní listy So
kola táborského; Výr. zpráva gymnázia v Banské 
Bystrici (1862); Výr. zpráva reálného gymnázia v Tá
boře (1877, Homérova Batrachomyomachia čili 
Žab a myší vojna); Zlatá Praha (1884-86). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Proslovy (BB, PP 1887); Operovaný 
neboli Šestinedělník v nemocnici (B 1894). - Pře
klady: B. Bjórnson: Selské novely (1873); Homér: 
Odysseia (v sešitech 1873-75, souhrnně 1877) + Ili
as 1, 2 (1878,1881) + Homérova Batrachomyoma
chia čili Žab a myší vojna (1877) + Hymny, Epigra
my a Homérova Batrachomyomachia (1881); K. E 
Rylejev: Básně (1875); N. A. Někrasov: Básně 
(1876); F. M. Dostojevskij: Aninka Nezvanová 
(1882); Aischylova trilogie Oresteia čili Tragédie 
Agamemnon, Choeforoi, Eumenides (1883); I. A. 
Krylov: Bajky v devíti knihách (1886). I KORE
SPONDENCE: in T. S. Karskaja: N. A. Někrasov
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i jego češskij perevodčik (N. A. Někrasovovi z 1876 
a A. N. Pypinovi z 1877), Naučnyj bjulleten Lenin- 
gradskogo gosudarstvennogo universiteta 1946, 
č. 10-11, s. 56.1

LITERATURA: an.: ref. překl. K. E Rylejev, Svě
tozor 1875, s. 320; B. Čermák: ref. překl. N. A. Někra- 
sov, Čes. včela 1876, s. 127; • ref. překl. Homér: Bat- 
rachomyomachia: B. Čermák, Čes. včela 1877, s. 223; 
J. Král, Listy filologické a pedagogické 1877, s. 281 •;
• ref. překl. Homér: Ilias: J. Král, Listy filologické 
a pedagogické 1878, s. 281; P. Sobotka, Osvěta 1879, 
s. 164; F. Schulz, Osvěta 1880, s. 1048 e;T. Hrubý: 
O překladech našich z literatur klasických, Lit. listy 
1885, s. 3; F. Zákrejs: ref. překl. Aischylova trilogie 
Oresteia, Osvěta 1885, s. 474; • nekrology: Z. Win- 
ter. Roční zpráva Akademického gymnázia za rok 
1894/95; (an.:) Světozor 1895, s. 299; Lit. listy 1895, 
s. 203; Zlatá Praha 1895, s. 300; J. L.Turnovský, Osvě
ta 1896, s. 185 e;T. S. Karskaja: N. A. Někrasov i jego 
češskij perevodčik, Naučnyj bjulleten Leningrad- 
skogo gosudarstvennogo universiteta 1946, č. 10-11, 
s. 56 + Někrasov i češskaja litěratura 1860-70gg., 
tamtéž 1947, č. 16-17, s. 118; Z. Nejedlý in Litomyšl. 
Tisíc let života českého města 2 (1954, s. 42); E. Her
manová: Někrasov a některé otázky českého bás
nictví v letech šedesátých, sb. Čtvero setkání s rus
kým realismem (1958); J. Strnadel in N. A. 
Někrasov: Hořká múza (1974); J. Bílek: Rusistické 
dílo H. J. Mejsnara, Výběr z prací Historického klu
bu při Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 1983, s. 13 
+ N. A. Někrasov a my, Jihočes. pravda 10.11.1987.

eh

Josef Mejstřík

* 22.7.1765 Kopidlno u Jičína
† 17.2.1839 Neudorf (Rakousko)

Překladatel lidovýchovné prózy z němčiny.

1790 byl vysvěcen na kněze. Působil jako dě
kan ve Světlé n. Sáz. Zastával funkci vikariát- 
ního sekretáře a biskupského notáře. Zemřel 
na návštěvě v Rakousku.

Z němčiny přeložil rozsáhlou lidovýchov- 
nou prózu J. Hubera Izidor, sedlák lhotský, 
v níž je čtenář beletristickou formou - příbě
hem ze soudobé vesnice líčícím osudy zchudlé 
vdovy a jejího syna Izidora, kteří se vlastní při- 
činiivostí a rozumným hospodařením znovu 
dopracují bohatství - poučován v duchu jose
fínského racionalismu o moderních metodách 
domácího i polního hospodaření, o výchově 
dětí k pracovitosti, šetrnosti, poslušnosti 

a zbožnosti, o loajalitě vůči vrchnosti apod.; jde 
o typ prózy, který byl do české literatury uvá
děn prostřednictvím překladů již od konce 
18. století (prózy v časopisech, adaptace spisku 
Ch. G. Salzmanna Dobrá rada v potřebě od 
M. V. Krameria aj.). Překlad M. doprovodil po
drobnou předmluvou. V rukopise údajně zane
chal i překlad Lessingova Moudrého Nathana, 
který pořídil kolem 1830.
KNIŽNĚ. Překlad: J. Huber: Izidor, sedlák lhotský 
1,2 (1821,1822).!

LITERATURA: an.: ref. překl. J. Huber, Časopis 
pro katol. duchovenstvo 1828, s. 469; N-ý (P. M. Ve
selský, dub.): nekrolog, Květy 1839, s. 128.

Ik

Karel Mejstřík

* 28.10.1902 Beroun
† 14. 9.1994 Rakovník

Prozaik zachycující vesnický život na Rakovnicku 
a Křivoklátsku; regionální osvětový pracovník.

Otec byl strojní zámečník. V rodišti navštěvo
val M. obecnou školu, od 1913 reálné gymnázi
um (mat. 1921). V Praze začal studovat na 
filoz. fakultě (přednášky F. X. Šaldy, Z. Nejed
lého), z rodinných a finančních důvodů však 
odešel a na Rakovnicku přijal učitelské místo 
nejprve v Čisté (1 rok), posléze v Senomatech 
(zde se setkal s dožívajícím pěvcem K. Buria
nem). 1927 se usadil v Rakovníku, kde až do 
1945 působil jako odborný učitel na měšťan
ských školách, do 1950 jako okresní knihovnic
ký a osvětový inspektor, do 1960 jako vedoucí 
odboru kultury ONV. Věnoval se místní kul
turní a osvětové činnosti; byl členem 
někdejšího akademického spolku Krakovec, 
s jehož dramatickým souborem pracoval, 
a jedním ze zakladatelů a zároveň dlouhole
tým členem redakčního kruhu Rakovnických 
novin (od 1930), v nichž publikoval divadelní, 
výtvarné a literární kritiky, články a fejetony. 
Navštívil Itálii, Jugoslávii a Rumunsko.

Vesnický život na Rakovnicku a Křivoklát
sku ve své celoroční pravidelnosti i proměnli
vosti se stal ústředním tématem M. próz. Svět 
chalupníků, dřevařů, nádeníků, dělníků v lo
mech, chmelařů i rybářů ožívá v nekompliko-
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váných příbězích tvořících často volně pojaté 
pásmo a odehrávajících se v jedné lokalitě 
a komunitě. M. obrázky ze života zavádějí 
všedními, svátečními, ale i tragickými událost
mi (např. cholera, pouť, dočesná) do vzdáleněj
ší historie (19. století) v próze Na přílepském 
bělidle, jindy ilustrují nedávné dějinné událos
ti: Smrt a les období nacistické okupace, Do
mov můj a Těžké kročeje socializaci vesnice. 
V líčení osudu postav vymaňujících se z drsné
ho prostředí je M. poplatný zjednodušujícímu 
naturalismu; v průhledu do vnitřního života 
nalézá soucit, soudržnost, vitalitu. Výrazně 
uplatňovaný středočeský dialekt zesiluje 
regionální vyznění próz. Publicisticko-regio- 
nální charakter mají i rozličné M. drobné tisky 
vydávané pro potřeby místního kulturního ži
vota a připomínající význačné postavy Rakov
nicka (Jak jsem je potkal, Deset bohatých let 
o rakovnickém pobytu Z. Win tra aj.). - Pro ra
kovnické ochotníky zdramatizoval M. humo
resku Z. Wintra Kdo s koho? s titulem Pro lás
ku a cech a napsal historickou hru o J. Husovi 
Kam jdeš, Jene, vesnické drama z doby po 
1. světové válce Tvrdá cesta a hru ze součas
nosti Blýskání na časy. Nepublikovány zůstaly 
soubory fejetonů Všední svět, Lidé a věci mých 
očí, prózy Smích samoty, Léto jde záhumen- 
kou, Rodný hlas, Kořání a býlí, Teta Marie, ani 
provozována nebyla divadelní hra Otevřené 
okno (z r. 1970).
ŠIFRY: -k, km., K. M. I PŘÍSPĚVKY in: ČeskosL 
rybářství (1970-80); Čtenář (1955); Nár. osvobození 
(1930-32); sb. Ochotnické divadlo Rakovník 
1812-1972 (1972); Rakovnická regionální revue 
(1968); Rakovnické noviny (od 1930; 1992-93 
P Diogenes a kočky); Rozvoj (Rakovník 1962-82); 
Svoboda (1959-78); sb. Vavřín Zdeňku Štěpánkovi 
(1986); Věstník Muzejního spolku král, města Ra
kovníka a politického okresu rakovnického 
(1934-40); Vlastivědný sborník okresu rakovnické
ho s Křivoklátském a kralovického s Manětínskem 
(1930-34); Zeměd. noviny (1968). I KNIŽNĚ. Be
letrie a práce vlastivědné: Na přílepském bělidle 
(P 1934); A neuvoď nás (PP 1936); Režná zem (PP 
1947); Smrt a les (PP 1959); Domov můj (PP 1962); 
Rakovníkem po velkých stopách (1973); Rakovnic
kem po velkých stopách (1974); Jak jsem je potkal 
(1976); Těžké kročeje (PP 1978); Rakovnické poví
dačky (PP 1983); Kulturní Rakovník (1986); Deset 
bohatých let (1987); Vzpomeňte a nezapomeňte. 
Rakovník 1938-45 (1990); A léta běží, vážení (vzpo
mínky, 1992). I SCÉNICKY Hry: Tvrdá cesta 
(1949); Blýskání na časy (1953); Pro lásku a cech 
(1966, dramatizace P Z. Wintra); Kam jdeš, Jene 

(1967). I REDIGOVAL sborníky: Padesát let dívčí 
školy v Rakovníku (1936), 30 let Muzejního spolku 
(Rakovník 1941). ■

LITERATURA: • ref. A neuvoď nás: Benj. J. 
(Jedlička), LidN 23. 3. 1936; A. Č. (Černík), Čin 
1936, s. 317 •; F. Křelina in K. M.: Režná zem (1947); 
• ref. Režná zem: E Hampl, Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 33; E Buriánek, Zeměd. noviny 22. 4. 
1948; J. Linhart, KM 1948, s. 94 •; • ref. Smrt a les: V. 
Novák, Mladá fronta 24.1.1959; I. K. (Klíma), LitN 
1959, č. 16; D. Moldanová, Květen 1959, č. 3; M. Sed- 
loň, Kruh 1959, květen •; • ref. Domov můj: S. Sý
kora, Svoboda 28.9.1962; vf (V. Forst), Večerní Pra
ha 2. 11. 1962; -zal- (H. Hrzalová), Tvorba 1962, 
s. 1146 •; F. Hampl in Stopami prózy a poezie na Be
rounsku (1973, s. 39); L. Mička in Kulturní tvář Ra
kovnicka 2 (1979, s. 389); Z. Brůžek: k 85. narozeni
nám, Svoboda 18. 11. 1987; (-r-): nekrolog, 
Rakovnicko 1994, č. 37.
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Melantrich

Působnost od 1898

Pražské nakladatelství domácí i cizí beletrie a též na
učné literatury, jež se mezi dvěma válkami výrazně 
zasloužilo o vydávání předních děl českých prozaiků 
i básníků; součást tiskařského, nakladatelského a vy
davatelského koncernu spjatého s národněsocialis- 
tickou stranou; knihkupectví, výstavní síň.

Z podnětu V. J. Klofáče, předsedy Národně-so- 
ciální strany české (později Národněsocialis- 
tické strany Československa) vzniklé 1897 
odštěpením od sociální demokracie, bylo v čer
venci 1898 založeno družstvo Tiskárna (též 
Knihtiskárna) národně-sociálního dělnictva, 
které koupilo tiskárnu J. Stolaře ve Školské ul. 
Ředitelem tiskárny a majitelem koncese byl 
K. Pitter, účetním družstva od 1905 J. Šalda 
(1880-1965), který inicioval a organizoval dal
ší výstavbu podniku. 1907 zde začal vycházet 
deník Čes. slovo. V březnu 1910 koupilo druž
stvo společně s Jednotou železničních zaměst
nanců a Sdružením kovopracovníků dům 
čp. 793 na Václavském nám. a na jeho místě 
1910-13 vystavělo nový palác, který pojmeno
valo Hvězda. Do předního traktu novostavby 
přemístilo již koncem 1910 tiskárnu, kterou 
rozšířilo o kamenotisk a litografii. Firma záro
veň přijala název Melantrich, knihtiskárna 
a umělecký biografický ústav nár. sociální. 1913 
zřídila oddělení reprodukční a zinkografické,
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1914 instalovala ofsetový rychlolis, takže se 
podnik stal polygraficky zcela soběstačným. 
1912 M. převzal a postupně do Hvězdy přene
sl i konkurenční nár. socialistickou tiskárnu, 
která působila 1910-12 pod firmou Vydavatel
ské družstvo Čes. slova v domě U zlaté husy na 
Václavském nám. 1917 byl pro finanční potíže 
tiskárny dům Hvězda prodán, již 1922 však byl 
získán zpět a M. se stal jeho jediným majite
lem. Mezitím podnik získal 1919 knihkupec
kou koncesi, změnil název na M. - družstevní 
podniky pro grafický průmysl, nakladatelství 
a knihkupectví, zřídil ve Hvězdě knihkupectví, 
zaváděl nádražní knihkupectví a postupně též 
rozvíjel nakladatelskou činnost. 1922 vznikl 
stejnojmenný spolek (vedli jej E. Franke, 
J. Pichl a C. Merhout) pro šíření vzdělávací 
a zušlechťující četby, pod jehož hlavičkou též 
vyšlo několik nekomerčních titulů. Financova
ly ho zejména výtěžky z provozu biografu 
Hvězda. Stálé zdokonalování tisku přispělo 
k odbytu a popularitě nově zakládaných ob
rázkových časopisů Pražský ilustrovaný zpra
vodaj (od 1920), Hvězda českosl. paní a dívek 
(od 1925) aj. 1924 se M. přetvořil na akciovou 
společnost s názvem M., akciová společnost 
pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze 
a J. Salda se stal jejím ředitelem. 1926 koupil 
M. likvidující smíchovskou tiskárnu a litografii 
Koppe a Bellmann, přemístil tam svou ob
chodní a akcidenční tiskárnu a nakladatelství 
a přistavěl novou budovu. Na Václavském 
nám. zůstalo soustředěno vydávání deníků 
a ilustrovaných časopisů. 1928 M. zřídil filiálku 
(tiskárnu a knihkupectví) v Moravské Ostravě 
a 1934 v Brně, kde koupil tiskárnu Kramerius, 
kterou 1935 přestěhoval do dvou nově zakou
pených a modernizovaných domů. Později 
koupil tiskárnu v Žilině pro tisk slovenské mu
tace svých periodik. Další aktivity M. směřova
ly jak do zakládání nebo ovládání dalších fi
rem, tak do rozšiřování a zdokonalování 
vlastního závodu. Ve 30. letech se M. angažoval 
v kinematografii (mj. se finančně podílel na 
Vančurově filmu Marijka nevěrnice). Počát
kem 30. let se na návrh výtvarníka V. Michala 
ustavilo samostatné oddělení Ateliér Melan
trich, zajišťující řemeslné grafické práce, ze
jména pro potřeby podniku. M. dále zřídil ob
chodní společnost pro prodej módních střihů 
a potřeb pro ruční práce Evin závod, 1936 za
ložil spolu s brněnskou firmou O. Pazdírek hu
dební nakl. Melpa a knihkupectví rozšířil 

o velké hudební oddělení, koncem 30. let kou
pil továrnu na gramofonové desky Esta a 1939 
pražskou knihtiskárnu Knihtisk (dříve Legio- 
grafie). Koncem 1937 byla v hlavní budově na 
Václavském nám. otevřena mansarda pro kul
turní pořady, později v přízemí zřízena umělec
ká výstavní síň Ars, která působila až do 1959. 
Za druhé republiky se Šalda pokusil sloučit M. 
s agrární Novinou. Za protektorátu se postup
ně zvyšovala německá finanční účast na podni
ku a zesiloval vliv kolaborantské žurnalistiky 
ve vydávaných periodikách. 1945 po návratu 
vlády z exilu převzala M. nár. socialistická stra
na pod přímé řízení a J. Šalda se již nepodílel 
na jeho vedení. Po krátkém působení kolektiv
ního ředitelství byl ústředním ředitelem jme
nován předválečný ředitel koncernu Lid. no
vin J. Firt. Po únoru 1948 se nakrátko stal 
ředitelem M. bývalý sazeč F. Hracha a polygra
fická základna podniku včetně budov byla ze
státněna. V únoru 1950 vznikl M., vydavatel
ský, nakladatelský a knihkupecký podnik jako 
účelové zařízení Českosl. strany socialistické; 
od 1953 působil pod názvem Svobodné slovo - 
M., po vnitrostranické krizi socialistické strany 
1960 byl přejmenován na Svobodné slovo 
a 1968 se vrátil k původnímu názvu M. Ústřed
ním ředitelem byl nejprve poslanec V. Hulín- 
ský, pak krátce J. Kučera, 1961-80 O. Balabán, 
1980-82 O. Krouský (jako zastupující ředitel), 
1982-1990 J. Krátký. 1991 byl M. změněn na 
akciovou společnost, jejímž majoritním vlast
níkem se 1993 stala Liberální strana nár. so
ciální, 1995 jí zřízená nadace Melantrich 1995, 
1996 Chemapol a. s., 1997 opět nadace Melan
trich 1995 vedená Českou stranou nár. sociál
ní dříve LSNS). - Firma sídlila 1898-1910 
v Praze čp. 1736 - Nové Město (dnes Školská 
ul. 12), od 1910 čp. 793 - Nové Město (dnes 
Václavské nám. 36), od 1926 též v Praze na 
Smíchově čp. 557 (Husova 20, dnes Drtino
vá 8). Pobočka v Ostravě sídlila v Nádražní ul., 
v Brně v Hrnčířské ul., pak na Masarykově tří
dě. Nakladatelství působilo do 1959 v budo
vách podniku v Praze na Smíchově (nejprve 
v čp. 557, od 1938 v čp. 377, dnes Viktora Huga 
4), od 1959 v paláci Hvězda na Václavském 
nám., 1959-63 též v budově Českosl. strany so
cialistické na náměstí Republiky. - Prvním po
radcem nakladatelství byl hudební kritik 
J. Bartoš. Po 1919 působilo postupně se rozví
jející nakladatelství nejprve při knihkupectví 
za vedení J. Klasny. Program naučných knižnic
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koncipoval zejména P. Zenkl, původní i přelo
žená beletrie vycházela nahodile a měla výraz
ně komerční charakter. Později řídil naklada
telství E Lukeš (* 1894), který navrhl vydávání 
Melantrichovy knižnice v redakci F. X. Šaldy. 
Nakladatelství bylo dobudováno jako samo
statné pracoviště, jehož součástí byl lektorát, 
který připravoval beletristické příspěvky i pro 
melantrišské populární časopisy. Po Lukešově 
odchodu se 1929 stal ředitelem B. Fučík, který 
v nakladatelství působil od 1928. Nový dlouho
dobý ediční program, k jehož naplnění nakla
datelství výhodnými smluvními podmínkami 
systematicky získávalo nej významnější české 
autory, redaktory a překladatele, zahrnoval jak 
původní a přeloženou beletrii, tak odbornou 
a vědeckou literaturu. Od 1932 M. každoročně 
vyhlašoval bohatě dotované literární ceny za 
původní prózu a poezii (prvním oceněným byl 
V. Vančura za román Útěk do Budína). V břez
nu 1934 vstoupil do reorganizovaného Klubu 
nakladatelů Kmen a ředitel B. Fučík se stal je
ho místopředsedou. Nakladatelství čelilo opa
kovaným obviňováním z politického stranictví 
a při programovém získávání autorů různého 
světonázorového zaměření zdůrazňovalo ne
závislost na nár. socialistické straně a její poli
tice. Po střetu s J. Šaldou koncem 1938 byl B. 
Fučík z nakladatelství propuštěn a ředitelem 
se počátkem 1939 stal dosavadní redaktor M., 
divadelní kritik J. Tráger. Po válce se dostal do 
konfliktu s vedením strany a 1947 jej vystřídal 
zkušený nakladatelský pracovník Z. Richter. 
Po únoru 1948 vedla nakladatelství do své se
bevraždy 1960 manželka ústředního tajemníka 
Českosl. strany socialistické A. Šlechtová, šéf
redaktorem byl zprvu novinář K. Jíše. Počát
kem 50. let zanikly knižnice, trvale klesal počet 
vydávaných titulů a těžiště produkce se pře
souvalo do politických brožur. 1959 mělo být 
nakladatelství zrušeno a započala jeho likvida
ce, 1960 však bylo rozhodnutím ústředního vý
boru Českosl. strany socialistické obnoveno 
pod názvem Svobodné slovo. Jeho produkce se 
postupně opět rozšiřovala a soustřeďovala do 
nových, zprvu zejména společenskovědních 
knižnic (Odkazy pokrokových osobností české 
minulosti, Politická knižnice, Živé myšlenky). 
1968 po návratu k tradičnímu názvu M. se šéf
redaktorem nakladatelství stal jeho dlouhole
tý redaktor prozaik K. Houba a do edičního 
programu se ve větší míře vracela původní be
letrie (1970 byla obnovena i kmenová knižnice 

Poezie). Houbu pak 1989 vystřídal básník, pro
zaik a kulturní publicista P. Kovařík, po jehož 
odchodu 1991 došlo k postupnému útlumu na
kladatelské činnosti a k rezignaci na kontinui
tu s předchozí produkcí.

Nakladatelská činnost původně především 
tiskárenského podniku měla zprvu jen příleži
tostný charakter a soustřeďovala se především 
na vydávání brožur pro všeobecné, politické 
a odborné vzdělávání členů strany. První kniž
nice nakladatelství vznikaly při časopisech. 
Jediným svazkem próz R. Haška Potměšilé 
historie zanikla Knihovna Karikatur (1910, 
1 sv.). Hudební knihovna časopisu Smetana 
(1911-24, 36 sv.), vydávaná formálně nákla
dem časopisu, obsahovala rozbory novinek hu
dební tvorby, polemiky, kritiky a příležitostně 
též práce životopisné a historické, převážně 
zvláštní otisky z listu. Kmenovým autorem byl 
Z. Nejedlý. Životopisné stati o českých spiso
vatelích převažovaly v knižnici Besedy (v po
zdějších svazcích uváděn jen původní podná- 
zev Lidovýchovná knihovna Melantricha, 
1920-24, 26 sv., do sv. 10 red. P. Zenkl), do níž 
přispěli literární tematikou J. Černý (Karel 
Havlíček Borovský, 1921), V. Flajšhans (Modrý 
abbé, 1923), M. Gebauerová (Božena Němco
vá 1820-1862,1920), K. Hikl (České obrození, 
1920), J. V. Klíma (Adolf Heyduk, 1920, Mistr 
Jan Hus, 1920), C. Merhout (Jan Amos Komen
ský, 1920), F. Sekanina (Alois Jirásek, 1921), 
F. Strejček (Eliška Krásnohorská, 1922), 
S. Verner (Julius Zeyer, 1921, pseud. V. Zbroj
ný), M. Weingart (Jaroslav Vrchlický, 1921), 
dále L. N. Tolstým se zabýval G. Tichý a N. V. 
Gogolem P. Papáček. Převážně překladům 
populární prozaické tvorby byla věnována 
Románová knihovna Melantricha (1924-28, 
22 sv.; autoři H. Bettauer, F. de Boisgobey, 
E. Bourges, H. Bedford-Jones, S. Čorovič, Ch. 
Garvice, H. Gréville, H. R. Haggard, H. Hill, P. 
V. Krasnov, B. Lowndes, C. Marriott, J. H. 
McCarthy, M. Rodziewiczówna, B. Ručková, J. 
Slezkin, G. G. Toudouge, L. J. Vance, R. Vincy; 
E. Rada, K. Želenský). Jediným svazkem (E.T. 
Seton) zanikla knižnice Knihy lesní moudrosti 
- woodcraftu (1925, red. M. Seifert). Ženskou 
četbu soustřeďovala Ilustrovaná knihovna 
Hvězdy (1927-29,10 sv.); s výjimkou jediného 
českého autora (V. Neubauer) šlo o překlady 
z okraje literatury. Náhodný soubor titulů 
shromáždila Sbírka dobrých autorů (1927-28, 
10 sv.; autoři J. Jahoda, z cizích E. Didring,
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J. Galsworthy, V. I. Němirovič-Dančenko, B. 
Sokolov). Obrat ke koncepční nakladatelské 
tvorbě zahájila až Melantrichova knižnice 
(1928-34, 81 sv., red. E X. Šalda), věnovaná 
klasické přeložené a v menší míře i původní 
tvorbě. Světovou literaturu zastupovali H. de 
Balzac, M. de Cervantes y Saavedra, J. F. Coo- 
per, A. Daudet, D. Defoe, Ch. Dickens, F. M. 
Dostojevskij, H. Fielding, Th. Fontáne, E. T. A. 
Hoffmann, G. Keller, A. R. Le Sage, G. de 
Maupassant, P. Mérimée, C. F. Meyer, E. Móri- 
ke, E. A. Poe, A. F. (abbé) Prévost D’Exiles,
A. S. Puškin, R. L. Stevenson, Th. Storm, L. N. 
Tolstoj, I. S. Turgeněv, českou V. Hálek, B. Ha- 
vlasa, J. Neruda, G. Pfleger Moravský, K. Sabi
na. Jako protějšek Melantrichovy knižnice by
la koncipována Sbírka krásné prózy Úroda 
(1928-38,100 sv., red. F. Langer a J. Vodák, od 
sv. 7 B. Fučík; 2. řada 1948,12 sv), zaměřená na 
současnou českou i světovou literaturu. Zprvu 
v ní převažovaly překlady, postupně se však 
proměnila v reprezentační knižnici české pró
zy, přinášející vedle nových prací předních au
torů i reedice jejich starších děl (J. Bednář,
B. Benešová, P. Buzková, J. Čep, J. Durych, 
H. Dvořáková, E. Hostovský, J. Humberger, 
B. Klička, K. Konrád, J. Kopta, V. F. Kříž, 
M. Majerová, J. Mařánek, V. Neff, F. Němec, V. 
Nezval, K. Nový, I. Olbracht, M. Pujmanová, 
O. Scheinpflugová, J. Toman, E. Vachek, V. Van
čura, J. Weiss). Ve slovenském originále v kniž
nici vyšel G Vámoš, v překladech J. Conrad, 
J. Galsworthy, J. Green, M. Kennedyová, 
M. Larrouy, A. Malraux, W. S. Maugham, 
A. Maurois, L. Pirandello, H. Pourrat, E. 
M. Remarque, J. a J. Tharaudové, H. Walpole, 
T. Wilder. Některé tituly kmenových autorů 
nakladatelství (B. Benešová, J. Durych, M. Ma
jerová, I. Olbracht, V. Vančura a J. Galsworthy) 
byly zařazovány současně jako svazky jejich 
spisů. V druhé poválečné řadě knižnice vyšly 
původní prózy J. Tomana, K. J. Beneše, V. Mar
tínka, J. Muchy a překlady děl H. Boguszew- 
ské, E. Goudgeové, G. Greena, E. M. Remarqua 
a M. Sharpové. K úspěšnému vydávání původ
ní české prózy významně přispěla na sklonku 
30. let Melantrichova laciná knihovna 
(1937-39, 11 sv.) novými pracemi J. Čepa, 
J. Durycha, V Kaplického. M. Majerové, J. Mo- 
rávka a I. Olbrachta. Kmenové prozaické řady 
nakladatelství doplňovala knižnice Poezie 
(1933-49,63 sv., red. nejprve B. Fučík, 1939-44 
A. M. Píša). Kromě převažující současné pů

vodní básnické tvorby (K. Bednář, I. Blatný, 
K. Bochořák, F. Branislav, S. Buonaccini, J. Do
kulil, V. Fischl, F. Halas, M. Haller, S. Hanuš. 
J. Heyduk, M. Hlávka, V. Holan, F. Hrubín, 
J. Orten pod pseud. Jiří Jakub, H. Jelínek, I. Je
línek, S. Kadlec, Z. Kriebel, B. Mathesius, 
F. Nechvátal, J. Otradovicová, J. Ryba, J. Sei
fert, M. Součková, J. V. Svoboda, J. Urbánková, 
V. Vokolek, A. Vrbová, J. Zahradníček, V Zá
vada) přinesla i dva výbory (Láska a smrt, ed. 
F. Halas a V. Holan; Lenin u českých básníků), 
z rukopisu Žalmy K. Hlaváčka, původní slo
venskou sbírku (L. Novomeský) a překlady 
V. Holana (R. M. Rilke), J. Hory (B. Pasternak 
a s O. Berkopcem antologie slovinské poezie 
Hvězdy nad Triglavem), J. Hořejšího (T. Cor- 
biěre), S. Kadlece (Ch. Baudelaire, F. Jammes), 
M. Marčanové (A. Achmatovová a s D. Šajne- 
rem N. Tichonov), B. Mathesia s E. Frintou 
(B. Pasternak), J. Palivce (P. Valéry). K. Brož 
přeložil V. Jirátem koncipovaný výbor z ně
mecké barokní poezie Růže ran a H. Jelínek tu 
znovu vydal svůj výbor z novodobé francouz
ské poezie. Knižnice byla obnovena 1970 a po
kračovala v průběžném číslování. Překladům 
ruské sovětské literatury byla vyhrazena Nová 
ruská knihovna (1928-35,18 sv., red. B. Mathe
sius; autoři A. Bělyj, A. Fadějev, M. Gorkij, 
V Katajev, B. Pilňak, A. N. Tolstoj, J. Tyňanov), 
navazující na původní program Ottovy ruské 
knihovny. Knihovna světových románů Epika 
(1936-41,18 sv., red. J. Čep) přinesla překlady 
atraktivních současných próz z angličtiny 
(K. Mansfieldová, M. Webbová), francouzštiny 
(G. Bernanos, C. Mayranová), holandštiny 
(A. Coolen), italštiny (R. Calzini), maďarštiny 
(D. Kosztolányi), němčiny (M. Hausmann, 
R. Schickele, Q. Zernatto), polštiny (E. Szel- 
burg-Zarembina), rumunštiny (M. Sadovea- 
nu), ruštiny (J. Oleša), španělštiny (R. Galle- 
gos, M. L. Guzmán), švédštiny (H. Martinson) 
a vlámštiny (E. Claes). Příspěvky k politickým, 
náboženským, filozofickým a uměleckým otáz
kám soustředila knižnice Výhledy (1929-35, 
20 sv., red. V. Mathesius a J. B. Kozák). Literár
něvědné problematice byly věnovány knihy 
P Bůžkové (České drama, 1932), J. Ljackého 
(Klasikové ruské literatury, 1930), V. Šklovské- 
ho (Teorie prózy, 1933), O. Zicha (Estetika 
dramatického umění, 1931) a sborník Spisovná 
čeština a jazyková kultura (1932). Překlady 
dvou francouzských studií (Ch. A. Sainte-Beu- 
ve, P. Claudel) přinesla literárněvědná Kritická
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knihovna (1936-37, 2 sv.). Další beletristické 
knižnice těžily převážně z reedic starších titulů 
nakladatelství. Do knižnice Melantrichova la
ciná knihovna klasiků (1939-41,50 sv.) byla za
řazena nová (někdy jen obálková) vydání titu
lů Melantrichovy knižnice, v edici Romány, 
které ožily na plátně (1939-41,7 nečíslovaných 
sv.) uplatnil M. původní prozaická díla zpopu
larizovaná filmovým zpracováním (K. J. Beneš, 
B. Benešová, J. Humberger, B. Klička, J. Kopta, 
M. Majerová). Program knižnice Odkaz minu
losti české (1940-58,17 sv.) koncipovali A. No
vák a Z. Kalista, redigovali ji postupně Z. Ka- 
lista, F. Graus a F Heřmanský. Na překladech 
a edicích starších literárních památek (Vlastní 
životopis Karla IV, Cestopis Bedřicha z Doní- 
na, Korespondence Zuzany Černínové z Kara
sova s jejím synem Humprechtem Janem Čer
nínem, Kosmova kronika česká, Kronika 
zbraslavská aj.) se kromě redaktorů podíleli 
Z. Fiala, A. Grund, K. Hrdina, V. Chaloupecký, 
J. Janáček, F. Kutnar, J. Macek, J. Pavel, J. Pe
kař, V. Sokol a J. Vilikovský. Antická knihovna 
(1940-44, 9 sv., red. J. Otáhalová-Popelová) 
soustředila díla klasické filozofické, historické 
a dramatické literatury v překladech hlavně 
F. Stiebitze a dále J. Hrůši, J. Ludvíkovského, 
A. Minaříka, J. Otáhalové-Popelové; knižnice 
Země a světla Východu (1942-47, 2 sv., red. 
V. Lesný) přinesla překlady japonské a čínské 
beletrie. Po reedicích dvou úspěšných českých 
próz (J. Glazarová, J. Morávek) zanikla knižni
ce Ilustrované romány Melantricha (1941,
2 sv.). Na reedice se omezily též poválečné 
knižnice Úroda krásné prózy (1947-49,6 nečí
slovaných sv.) a Pramen dobré četby (1948-49,
3 sv., red. J. O. Fischer a F. Nečásek). Nová pol
ská knihovna (1947,2 nečíslované sv.) přinesla 
Dziady a Gražynu A. Mickiewicze v překla
dech F. Halase. V knižnici Roky (1952-53,2 sv., 
red. M. Novotný) uplatnil její redaktor výsled
ky vlastního životopisného bádání o J. Nerudo
vi a A. Jiráskovi. Nerealizovaný ediční projekt 
J. Fučíka z počátku okupace Umlčení a zapo
menutí byl základem knižnice Český Slavín 
(1953, 2 sv., red. J. Tráger; autoři J. V. Frič, J. E. 
Sojka), která zůstala torzem. U většiny titulů 
kmenových knižnic (zejména Poezie a Úroda) 
se přednostně tiskly číslované svazky pro bib- 
liofily. Samostatnou bibliofilskou knižnici tvo
řily Krásné tisky Melantricha (1939-45, 5 sv.) 
s účastí předních grafiků. K specializovaným 
knižnicím pro děti a mládež se po nevýrazné 

řadě Knihovna pro mládež (1920-22, 8 sv., red. 
C. Merhout; mj. autoři B. Bauše, A. Žipek) M. 
vrátil až koncem 30. let. S časopisy byly spjaty 
knižnice Knihovna Malého (později Mladého) 
hlasatele (1936-40, 13 sv.; autoři O. Batlička,
E. Fiker, J. Kudela, J. Pecháček, J. M. Troska aj.)
a Romány Ahoje (též Kapesní knihovna obráz
kového týdeníku Ahoj, 19 sv.; mj.
F. Vavřincová), které soustředily dívčí i odde
chovou dobrodružnou četbu. Dospívajícím by
la určena knižnice Zlatý šíp (1938-49,14 sv.), 
do níž původní tvorbou přispěli M. Holas, 
J. John, M. Kocourek, J. Kopta, M. Majerová, 
J. Morávek, J. Z. Novák a K. Nový. V edici Po
kladnice královské (1939-47,4 sv.) vyšly klasic
ké příběhy převyprávěné J. Durychem, I. Olb- 
rachtem a E. Vrchlickou, v knižnici Národní 
studánka (1939-40, 3 sv.) vycházely pohádky. 
Mládeži byla určena též nevyhraněná knižnice 
Pramen četby (1940-41, 12 sv.; 2. řada 1947, 
4 sv., red. F. Pražák), střídající původní i přelo
ženou beletrii a populárně-naučnou literaturu. 
Jinojazyčným čtenářům byly určeny Melantri
chova slovenská knižnica (1929-35,32 sv.), kte
rá zařadila kromě klasické slovenské tvorby 
v originále i slovenské překlady světové romá
nové tvorby, a poválečná Russkaja bibliotéka 
(1946-47,3 sv.) s překladem Babičky B. Něm
cové. Podstatnou část produkce M. v počátcích 
jeho činnosti tvořila populární vzdělávací 
četba. Z několika knižnic byly nej významnější 
knihovna Pro dítě (1919-25, 44 sv., red. 
P. Zenkl), zaměřená na odborné prohloubení 
péče o dítě a jeho výchovu, a Lidová univerzi
ta (1923-29, 20 sv., red. C. Merhout) s výkla
dem problematiky různých společenskověd
ních i přírodovědných oborů. Od konce 20. let 
vznikaly nové knižnice, věnované různým 
otázkám. Novější historii převážně v překla
dech byla věnována knižnice Z války a revolu
ce (1928-37, 17 sv., nová řada 1947-48, 4 sv., 
red. J. Werstadt), obnovená po 2. světové válce. 
Životopisy významných osobností světových 
dějin uváděly dvě knižnice: Historica. Knihov
na historických životopisů (1929-36,15 sv., red. 
B. Fučík), kterou naplňoval především E. Lud- 
wig a dále A. Maurois, S. Zweig a V. L. Tapié, 
z českých autorů E. Chalupný, O. Odložilík, 
J. Slavík a R. Urbánek; populárnější zaměření 
měla pak řada Lidé a osudy (1931-33, 8 sv.). 
Autorem všech svazků knižnice Dnešní Orient 
(1934-41, 10 sv.) byl orientalista a cestovatel 
A. Musil. 1934 zahájil M. velkoryse koncipova-
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ný program vydávání vysokoškolských učeb
nic a vědecké literatury. Knižnici Vysokoškol
ské rukověti (1934-49, hlavní red. M. Weingart, 
po jeho smrti 1939 A. Pražák) tvořilo 5 řad, re
digovaných významnými představiteli pražské, 
brněnské a bratislavské univerzity: 1. řada spi
sů právnických a hospodářských (1934-37,
5 sv.), 2. řada spisů lékařských (1934-49,16 sv.), 
3. řada spisů duchovědných (1934-48, 6 sv., 
red. V. Chaloupecký, V. Groh a J. Král), 4. řada 
spisů přírodovědných (1934-48, 9 sv.), 5. řada 
spisů technických (1941-48,6 sv.). M. Weingart 
zprvu řídil i knižnici Vybrané vědecké rozpra
vy (1935-48), členěnou na řady Bráfova kniž
nice hospodářská (1935,1 sv.), Randova kniž
nice právnická (1935-39, 2 sv.), Purkyňova 
knižnice lékařská (1935-48, 10 sv.), Preslova 
knižnice přírodovědná (1936-46, 6 sv.) a Dob
rovského knižnice duchovědná (1937, 1 sv.), 
v níž vyšlo jen týmové dílo redigované 
M. Weingartem Slovanské spisovné jazyky 
v době přítomné. Spoluprací M. s nakl. S. V. U. 
Mánes vznikla popularizující i populární Sbír
ka dobrého umění Prameny (v M. 1935-43,55 
sv.). Reprodukce děl českých i světových vý
tvarných umělců od nej starších dob do součas
nosti doprovázely studie předních uměleckých 
teoretiků, historiků i umělců (F. Kovárna, 
P. Kropáček, A. Matějček, V. Nebeský, V. Niko
dém, V. Novotný, J. Pěšina, E. Poche, J. B. Svr- 
ček, V. Volavka; V. Beneš, E. Filla, V. Nezval). 
Vycházely od 1935 nejprve jen nákladem M., 
sv. 44-55 (1941-43) Mánesa a M., po válce pak 
Mánesa a nakl. Svoboda. Za účasti M. ji redi
govali E. Filla a B. Fučík (do sv. 27), E. Filla (sv. 
28), E. Filla a J.Tráger (sv. 29-50), F. Muzika a J. 
Tráger (sv. 51-55). Ve spolupráci s Mánesem 
M. vydával 1939-48 také nákladné obrazové 
publikace o českých výtvarných umělcích. Po
litickým otázkám byly věnovány Knihovna So
boty (1934-38,4 sv.) a knižnice aktuálních bro
žur Dokumenty (1937, 1 sv.) a Svět v přerodu 
(1939,1 sv., red. R. Procházka). Protiliberalis- 
tické proudy evropského myšlení přibližovala 
Knihovna politických klasiků (1940-42, 3 sv., 
red. J. Mertl; autoři Friedrich II. Veliký, T. Hob- 
bes, Dante Alighieri). Naučné knižnice uzavře
ly oborově nevyhraněné poválečné knižnice 
Svět vědy a práce (1946-49,11 sv., red. B. Trn
ka) a Zdrojpouěení (1946-47,3 sv., red. M. Ko
hák). Torzem zůstaly osmisvazkový projekt 
Dějiny lidstva od pravěku k dnešku (1936-42,
6 sv., red. J. Šusta) a obrazová publikace o pří

rodních, uměleckých a historických památ
kách Československo (1929-34, red. C. Mer- 
hout, dokončeny jen díly Praha a Jižní Čechy). 
Českou vědeckou produkci podporoval M. 
i zajišťováním distribuce publikací Komisej3ro 
vydávání spisů Josefa Dobrovského při KCSN 
aj. Soubory spisů kmenových autorů naklada
telství vznikaly zpravidla nejprve uvnitř kniž
nic (Melantrichova knižnice, Nová ruská kni
hovna, Úroda) a postupně se osamostatňovaly. 
Některé tituly vyšly původně mimo spisy, 
k nimž byly přiřazeny buď dodatečně, nebo až 
v dalších vydáních, když nakladatelství získalo 
autory smluvně k trvalejší spolupráci. Ve 30. le
tech převzalo nakladatelství některé jinde za
hájené soubory, počátkem 50. let bylo nuceno 
odevzdat započaté soubory jiným nakladatel
stvím. Většina projektů tak v M. nebyla dokon
čena. Postupně byly zakládány Spisy menší Z. 
Nejedlého (1921-22, 4 sv.), Spisy J. Durycha 
(1932-40, 12 sv.; převzaty z nakl. L. Kuncíř), 
Spisy V. Vančury (1932-36,8 sv.), Spisy (též Dí
lo) B. Benešové (1933-39, 8 sv., po autorčině 
smrti red. P. Buzková), Spisy O. Březiny (1933, 
3 sv., red. M. Hýsek, vyd. ČAVU), Spisy I. Olb- 
rachta (1933-39, 7 sv.), Dílo F. X. Šaldy 
(1934-41,11 sv., po autorově smrti red. B. Fu
čík; převzato z nakl. Aventinum), Spisy A. Sovy 
(1936-38,20 sv., red. A. Novák), Sebrané spisy 
M. Majerové (1936-39,5 sv.), Dílo K. J. Erbena 
(1938-40,5 sv., red. A. Grund, J. Horák a J. Hei- 
denreich), Dílo J. Arbesa (1940-51,18 sv., red. 
K. Polák; od 1954 pokračovaly v SNKLHU), 
Kritické dílo J. Vodáka (1941-53, 5 sv., red. 
A. Pražák a J. Tráger), Básnické dílo J. V Slád
ka (1941-46,5 sv., red. A. Vyskočil), Dílo J. Pe
kaře (1941-42, 2 sv., red. J. Klik), Dílo V. Van
čury (1946-50, 8 sv., red. J. Mukařovský a I. 
Olbracht; spolu s nakl. Svoboda a Družstevní 
práce), Soubor spisů E. Hostovského (1946, 
3 nečíslované sv.), Básnické dílo J. Vrchlického 
(1948-51, 8 sv., za hlavní red. A. Pražáka red. 
V. Tichý; od 1954 pokračovalo v SNKLHU), 
Soubor díla F. X. Saldy (1947-51, 14 sv., red. 
J. Mukařovský, V. Černý, F. Vodička, J. Pistori- 
us; od 1953 pokračovalo v nakl. Českosl. spiso
vatel, od 1997 v nakl. Torst), Sebrané spisy 
Z. Nejedlého (1949,5 sv., red. V. Pekárek; další 
sv. v nakl. Orbis, Svoboda aj.); Spisy M. Gorké
ho (1928-33, 7 sv.), Spisy J. Galsworthyho 
(1929-35, 17 sv.), Spisy J. Conrada (1930-36, 
8 sv.), Spisy T. Manna (1930-37, 11 sv., red. 
P. Eisner), Vybrané spisy A. S. Puškina
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(1936-38,3 sv., red. A. Bém a R. Jakobson), Vy
brané spisy E M. Dostojevského (1936-38, 11 
sv.), Vybrané spisy M. J. Lermontova (1941-45, 
3 sv., red. B. Mathesius), Dílo T. Manna 
(1948-51, 5 sv.). Na prozaických překladech 
s nakladatelstvím spolupracovali J. Čep, 
V. Černý, M. Dvořák, P. Eisner, L. Faltová, 
J. Fastrová, J. Filip, O. Fischer, B. Fučík, J. Fučí
ková, M. Hlávka, J. Hora, J. Hořejší, B. Hůla, 
B. Hek, G. Janouch, J. Ježek, V. Jiřina, Z. Kalis- 
ta, V. Koenig, J. Kostohryz, P. Křička, J. Kurelo- 
vá, M. Lesná-Krausová, P. Levit, H. Mahrová, 
B. Mathesius, M. Mellanová, B. Mencák, J. Men- 
zel, S. Minařík, P. Moudrá, J. Múnzer, Z. Mún- 
zerová, L. Novomeský, I. Olbracht, S. Pírková,
J. Průšek, V. Prášková, V. Renč, B. Rovenský, 
E. A. Saudek: A. Skoumal, Z. Stehlíková,
K. Svoboda, Č. Syrový, V. Szpyk, Z. Šmíd, 
B. Štěpánek, J. Tráger, B. Václavek, E. Vajtauer, 
B. Vaniček, Z. Vavřík, T. Vodička, J. Vrtišová, 
A. Vyskočil, R. Wellek, J. Zahradníček, po 
2. světové válce i I. Hájek, K. Houba, E. Klin- 
ger aj. - V rozsáhlé produkci periodik M. za
měřoval svou pozornost zejména na deníky 
a zábavné oddechové časopisy různého zamě
ření. Prvním časopisem s převahou beletrie by
ly satirické Karikatury (nákladem Knihtiskár
ny nár. soc. dělnictva a M. roč. 1-4,1909-12, do 
č. 20), jinak k odborným a vědeckým časopi
sům (Smetana, Naše věda) se literární periodi
ka připojila až ve 30. letech, kdy vedle vlastní
ho časopisu Listy pro umění a kritiku 
(1933-37) podnik nakladatelsky zajišťoval ně
kolik dalších: od roč. 7 se stal spoluvydavate- 
lem Šaldova zápisníku (spolu s O. Girgalem, 
1934-37), dále vydával orgán Pražského ling- 
vistického kroužku Slovo a slovesnost (roč. 
1-13, 1935-52, pak v Nakladatelství ČSAV), 
měsíčník Spolku slovenských spisovatelbv Slo
venské směry umělecké a kritické (roč. 1-2, 
1933-35; odp. red. 1. roč. byl D. Chrobák, 1. č. 2. 
roč. J. Jesenský a po něm E. B. Lukáč, od 3. roč. 
vycházel časopis nákladem EOS v Bratislavě), 
revui Společnosti pro kulturní a hospodářské 
styky se SSSR Praha-Moskva (roč. 1-3, 
1936-38, red. Z. Nejedlý s red. kruhem), po
slední ročník časopisu Lumír (roč. 66,1939/40, 
zanikl č. 4). Na nakladatelský čtrnáctideník 
Hovory o knihách (roč. 1-3, 1937-39, red. V. 
Kaplický) měl na počátku okupace navázat ča
sopis Hovory o kultuře v redakci K. Konráda, 
jehož vydávání již nebylo povoleno. Po válce 
vycházel v M. Čtvrtletník pro umění a filozofii 

Listy (roč. 1-2,1946-48,1948 jen 2 čísla; roč. 1 
red. J. Chalupecký, roč. 2 s J. Grossmanem, pak 
ještě 1 číslo roč. 3,1948 v nakl. V. Petr) a krátce 
List pro kulturní otázky Var (1948-49) spolu 
s knižnicí Knihovnička Varu (1948-49, 3 sv., 
red. V. Pekárek; autoři M. Gorkij, Z. Nejedlý, 
pak v Českosl. spisovateli). Produkci dobro
družného čtivá přinášel románový časopis Ro
mány vzrušené chvíle (roč. 1-7,1937-44, odp. 
red. K. Nosek, pak E. Fiker, vyšlo celkem 283 
čísel). - V počátcích nakladatelské činnosti 
před 1910 se na grafické podobě knih podílel 
zejména J. Lada, autory obálek pozdější ko
merčně zaměřené beletrie byli zejména V. Čut- 
ta a A. L. Salač. Systematickou pozornost gra
fické úpravě svých publikací nakladatelství 
věnovalo až od konce 20. let. Podobu knih M. 
spoluvytvářeli zejména významní knižní vý
tvarníci J. Čapek, J. Kaplický, V Mašek, F. Mu
zika, L. Sutnar, J. Šváb, K. Teige, S. Tusar. Spisy 
O. Březiny upravil F. Bílek. Autory obálek 
a ilustrací byli dále mj. F Bidlo, V. Fiala, 
O. Fuchs, Z. Kratochvíl, A. Moravec, G Musa- 
tov, V. Rada, Z. Seydl, H. Steiner, O. Stritzko, 
V. Špála, J. Štýrský, K. Teissig, F. Tichý, V. Tittel- 
bach, Toyen, J. Trnka, K. Vodák, A. Zábranský. 
Od 30. let se na úpravě publikací výrazně podí
lel anonymní autorský tým Ateliéru Melan
trich. Zejména výtvarným řešením i technic
kým zpracováním předválečných knižnic 
Úroda, Poezie a Prameny a poválečných sou
borů spisů F. X. Šaldy a V. Vančury se M. přiřa
dil k nakladatelstvím naplňujícím vysoký vý
tvarný standard běžné knižní produkce.
KNIŽNICE (zahájené do konce 1959). Beletrie 
a práce o literatuře a umění: Knihovna Karikatur 
(1910); Hudební knihovna časopisu Smetana 
(1911-24); Knihovna pro mládež (1920-22); Besedy 
(1920-24); Románová knihovna Melantricha 
(1924-28); Knihy lesní moudrosti - woodcraftu 
(1925); Sbírka dobrých autorů (1927-28); Ilustrova
ná knihovna Hvězdy (1927-29); Melantrichova 
knižnice (1928-34); Nová ruská knihovna 
(1928-35); Úroda (1928-38, 1948); Melantrichova 
slovenská knižnica (1929-35); Výhledy (1929-35); 
Poezie (1933-49, obnovena 1970); Prameny 
(1935-43); Kritická knihovna (1936-37); Knihovna 
Malého (později Mladého) hlasatele (1936-40); 
Epika (1936—41); Knihovna hudebních rozborů 
(1937-38); Melantrichova laciná knihovna 
(1937-39); Romány Ahoje (Kapesní knihovna ob
rázkového týdeníku Ahoj, 1937-43); Zlatý šíp 
(1938-49); Národní studánka (1939-40); Melantri
chova laciná knihovna klasiků (1939-41); Romány, 
které ožily na plátně (1939-41); Krásné tisky Me-
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lantricha (1939-45); Pokladnice královské 
(1939-47); Antická knihovna (1940-44); Pramen 
četby (1940-41, 1947); Odkaz minulosti české 
(1940—58); Ilustrované romány Melantricha (1941); 
Země a světla Východu (1942-47); Russkaja biblio
téka (1946-47); Nová polská knihovna (1947); 
Úroda krásné prózy (1947-49); Knihovnička Varu 
(1948-49); Pramen dobré četby (1948-49); Duha 
(1949); Roky (1952-53); Český Slavín (1953). - 
Ostatní: Pro dítě (1919-25); Knihovnička Ženského 
slova (1920-21); Knihovna sociálních otázek 
(1921-23); Život a vzdělání (1922-24); Lidová uni
verzita (1923-29); Z války a revoluce (1928-37, 
1947-48); Historica (1929-36); Lidé a osudy 
(1931-33); Ruční práce, pak Příručky Evy 
(1931-44); Knihovna Soboty (1934-38); Dnešní 
Orient (1934-41); Vysokoškolské rukověti 
(1934-49); Vybrané vědecké rozpravy (1935-48); 
Příručky pro ošetřování nemocných a pomocné 
obory (1936—47); Dokumenty (1937); Slovenský ar
chiv (1937); Svět v přerodu (1939); Melantrišské pří
ručky pro právní praxi (1939-43); Knihovna politic
kých klasiků (1940-42); Knihovna mladé ženy 
(1940-44); Knihovna tělesné výchovy (1941-44); 
Zdroj poučení (1946-47); Svět vědy a práce 
(1946-49); Knihovna demokratického socialismu 
(1948); Příručky Mileny (1948-49). I SOUBORNÁ 
VYDÁNÍ. Čeští autoři: J. Arbes, B. Benešová, O. 
Březina, J. Durych, K. J. Erben, E. Hostovský, M. 
Majerová, Z. Nejedlý, I. Olbracht, J. Pekař, J. V. Slá
dek, A. Sova, F. X. Šalda, V. Vančura, J. Vodák, J. 
Vrchlický. - Cizí: J. Conrad, F. M. Dostojevskij, J. 
Galsworthy, M. Gorkij, M. J. Lermontov,T. Mann, A. 
S. Puškin. I Z DALŠÍ PRODUKCE (do 1959). Pů
vodní práce: J. Malý: Návrat (1904); F. Šrámek: Pat- 
rouilly (1909); K. Půlpán: Bez plachet (b. d., 1909) + 
Černé obrázky (b. d., 1910); J. Stříbrný: Národ - to 
jsme my (1910); V. Bořek: Petr Kropotkin (1920); 
B. Můhlstein: Lásky halekání (1921); F. Čečetka: Ve
nuše a jiná próza (1922); F. Němec: Hqlátko Max 
(1922); J. Morávek: Boj o nebe (1922) + Šprýmovné 
kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše (b. d., 1923, 
verše k il. J. Lady) + Ohnivá lázeň (1931) + Plavci na 
Sázavě (1932) + Divočina (1933) + Skalní plemeno 
(1934) + Byl na Sázavě přívoz (1935) + Dědičný 
hřích (1936) + Srdce na zámek (1937) + Jediná ces
ta (1938) + Mamánek (1939) + Ztracený člověk 
(1940) + Opuštěná řeka (1941) + Rybářova žena 
(1941) + Pod mrakem (1943) + Chléb odříkaný
(1944) + Lidé z trhu (1946) + Zpáteční voda (1947) 
+ Veselá ves (1948); J. Hašková: Haniččino jaro 
(1923); F. M. Bartoš: Soupis rukopisů NM v Praze 1, 
2 (1926,1927); V. Neubauer: Pilař Ivan (1927) + Pí
skle (1931); V. Prokůpek: Baba (1928); O. Fischer: 
Duše a slovo (1929); F. Flos: Útěk ze zajetí (1929); 
M. Holas: Smutek z těla (1929); E. Saudek: Pod ob
lohou Otokara Březiny (1929); Československo 1,2 
(1929, 1934); E Rachlík: Jiří Melantrych Rožďalo- 
vický z Aventýnu (1930); sb. Kniha o Praze 1-5 
(1930-34); Z. Nejedlý: T. G. Masaryk 1-4 (1930-37); 

S. K. Neumann: Dějiny ženy 1-4 (1931-32); F. Chu
doba: Pod listnatým stromem (1932); P. Den: Tvůr
cem snadno a rychle (1933) + Petr Den se vadí s čes
kou literaturou (1934); J. Pekař: Valdštejn 1,2 (1933, 
1934); J. Foglar: Přístav volá... (1934); J. Heyduk: 
Hoch a džbán (1934); J. V. Pleva: Hoši s dynamitem 
(1934); A. Grund: K. J. Erben (1935); A. Vyskočil: 
Básník (1936); V. Martínek: Zrádce národa (1936) + 
Až na dno (1937); J. Seifert: Zpíváno do rotačky 
(1936) + Jaro, sbohem (1937) + Osm dní (1937) + 
Zhasněte světla (1938); F. X. Šalda: Mácha snivec 
i buřič (1936) + Hájemství zraku (1940); Dějiny lid
stva od pravěku k dnešku 1-6 (1936-42); M. Elpl: 
Marco Polo (1937); P. Fraenkl: Otokar Březina 
(1937); sb. Jindřich Vodák (1937); M. Majerová: Vý
let do Československa (1937); sb. F. Halas: Torzo na
děje (1938); sb. O Zdeňku Nejedlém (1938); J. Gla- 
zarová: Vlčí jáma (1938) + Advent (1939); E. 
Hostovský: Tri starci (1938) + Cizinec hledá byt 
(1947); B. Klička: Nůž na srdci (1938) + Duch asi
stentky Kurdové (1940) + Nebožka bdí (1941) + 
Pouť do ráje (1941) + Na březích Vltavy (1942) + 
Pohádky sviňky světoběžnice (1948); J. John: Topi
čovo australské dobrodružství (1939); J. Menzel 
(pseud. J. Vik): Míša Kulička v rodném lese (b. d., 
1939) + Míša Kulička v cirkuse (b. d., 1940) + Míša 
Kulička v pražské zoo (b. d., 1941); K. J. Beneš: Kou
zelný dům (1939) + Červená pečeť (1940) + Pohád
ka o zakleté písni (1946); J. Kopta: Smějte se s bláz
nem (1939) + Dies irae (1945) + Láska v pěti 
podobách (1946); E. Vrchlická: Dětství s Vrchlic
kým (1939) + U divadla (1947); sb. Chvála slova 
(1940); F. Soldan: Tři generace (1940); V. Nezval: 
Manon Lescaut (1940) + Historický obraz 1-3
(1945);  J. Mukařovský: Kapitoly z české poetiky 1,2 
(1941); A. Matějček: Dějiny umění v obrysech 
(v seš., 1942-48); F. Hrubím Říkejte si se mnou 
(1943, il. J. Trnka); M. Součková: Škola povídek 
(1943) + Bel canto (1944); J. Frejka: Železná doba 
divadla (1945); sb. Květnová revoluce (1945); V. La
cina: Plechový cirkus (1945); A. Pražák: Staročeská 
báseň o Alexandru Velikém (1945); F. Kovárna: 
O kulturu v socialismu (1946); M. Disman: Paprsek
(1946);  F. M. Hník: Edvard Beneš, filozof demokra
cie (1946); H. Hodačová: Mrak (1946) + Tri doby 
(1946); L. Hodáčová: Krásný nový čas (1946J); sb. 
Poezie za mřížemi (1946, ed. K. J. Beneš); A. J. Šťast
ný: Východní vítr (1946); F. Gottlieb: Dvojí nástup 
(1946) + Čelem proti čelu (1947); V. Mathesius: Češ
tina a obecný jazykozpyt (1947); E. Řezáčová: Ra
dostná událost (1947); J. Šusta: Léta dětství a jinoš
ství (1947); K. Sabina: Rodinné listy (1947) + 
Sociální studie (1950); F. Bulánek-Dlouhán: Spiso
vatel,novinář a člověk Jan Morávek (1948); F. Pra
žák: České dítě (1948); F. Vodička: Počátky krásné 
prózy novočeské (1948); J. Kopal: Dějiny francouz
ské literatury (1949); J. Loukotková: Spartakus 
(1950) + Bůh či ďábel (1957); K. Janský: Karel Hy
nek Mácha (1953) + K. H. Mácha ve vzpomínkách 
současníků (1959); K. Koval: Mozart v Praze (1956);
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L. Mašinová: Do labyrintu světa (1958); A. Sedl- 
mayerová: Všechny cesty vedou domů (1958); J. Voj
ta: Cesta k Národnímu divadlu (1958); K. Houba: 
Odklad (1958) + Po noci jitro (1959).- Překlady: A. 
Bennett: Za živa pohřben (1924) + Město rozkoše 
(1925); K. Michaělis: Bibi (1929) + Bibi na cestách 
(1930) + Bibi v Československu (1931) + Bibi 
a spiklenky (1932) + Zelený ostrov (1933) + Bibi 
v Dánsku (1935) + Bibi sedlačí (1938); J. Wasser- 
mann: Případ Mauriciův (1929) + Jeden spravedlivý 
1,2 (1931) + Co plátno člověku (1933) + Třetí exi
stence Josefa Kerkhovena (1934) + Kristián Wahn- 
schaffe (1935) + Román muzikantův (1938); J. Ole- 
ša:Tři tlouštíci (1936); H. von Kleist: Princ Bedřich 
Homburský (1941); E. G. Lessing: Mina z Barnhel- 
mu (1941); E Hebbel: Dcera lazebníkova (1943); M. 
Davenport: Údolí rozhodnutí (1947); I. Mažuranič: 
Smrt Smail-Agy Čengijiče (1947); Stendhal: O lásce 
(1951); W. Žukrowski: Dům beze stěn (1955); Deník 
Anně Frankové (1956); R. Bradbury: 451 stupňů 
Fahrenheita (1957); C. Levi: Kristus se zastavil 
v Eboli (1957); J. Rémy: Kdyby všichni chlapi světa 
(1957); E. M. Remarque: Jiskra života (1957) + Mi
luj bližního svého (1959); E. Caldwell: Městečko 
Estherwille (1958); S. Heym: Kanibalové a jiné po
vídky (1958). I PERIODIKA (zahájená do 1959): 
Čes. demokracie (1900-02); Čes. slovo (1907-45; 
v 2. pol. 1914 s tit. Naše slovo; s příl.: Obrázková 
příl., od 1923; nedělní příl. Klíčení, od 1924; Kvítko 
z čertovy zahrádky, 1926-43; Slovíčko, 1926-44; Ne
dělní chvilka, od 1934; Nedělní obrazová a zábavná 
příloha); Lid, s příl. Karikatury (1909-12); Smetana 
(1910-27); Věda česká (1914-15), pokr. Čes. věda 
(1915—18, vydáno 1920), pokr Naše věda (1921-50); 
Praha (1919-20); Večerní Čes. slovo (1919-45); 
Pražský ilustrovaný zpravodaj (1920-45); Slovenské 
slovo (1921-29); Masarykův lid (1925—33); Hvězda 
českosl. paní a dívek (od 1939 jen Hvězda, 1925-45); 
Star (1926-38); Eva (1928-43); A-Zet (1928-44), 
i A-Zet pondělník (1936-44); Telegraf (1929-45); 
Sobota (1930-39, 1947-48); Čes. slovo (Ostrava 
1931-45); Směr (1932-33); Slovenské směry umě
lecké a kritické (1933-35); Listy pro umění a kritiku 
(1933-37); Ahoj na neděli (1933-43; od 1933 s příl. 
Filmový svět a Náš román na neděli); Moravské slo
vo, i Pondělník Moravského slova (Brno 1933-44); 
Šaldův zápisník (1934-37, s O. Girgalem); Vkus 
(1934-44); Rok práce v zahradě (1935-36); Vědecký 
svět (1935-37); Malý hlasatel (1935), pokr. Mladý 
hlasatel (1936-41); Slovo a slovesnost (1935-52); 
Praha-Moskva (1936-38); Hovory o knihách 
(1937-39); Sociální problémy (1938-39); Romány 
vzrušené chvíle (1937-44); Lumír (1939-40); Světo
vý zdroj zábavy a poučení (1939-45); Přítomnost 
(1942-45); Zteč (1942-45); Zpravodaj prodejen ča
sopisů Melantricha (později Slovo prodejen časopi
sů Melantricha, 1946-47); Listy (1946-48); Milena 
(1946-48); Var (1948-49). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih, jež vydalo neb 
do gen. komise převzalo nakladatelství M. (1927); 

Seznam knih nakladatelství M. do konce roku 1931, 
...1932; Seznam knih nakladatelství M. vydaných do 
konce roku 1933 - ...1937; Seznam vědecké a pouč
né literatury nakladatelství M. (b. d., 1936); Úroda - 
sbírka krásné prózy (b. d., 1938); Seznam knih na
kladatelství M. vydaných do konce března 1940 
(1940); Seznam knih nakladatelství M. (1941); Čte
nářův průvodce po nových knihách M. (b. d., 1946); 
Nakladatelství M. na prahu dvouletky (b. d., 1947); 
Knihy M. (1948); Seznam knih nakladatelství Svo
bodné slovo - M. (1954, 1955). I LITERATURA: 
J. Šalda: Paměti (1962, rozmnož.); L. Pešková: Publi
kační činnost nakladatelství M. od založení do vzni
ku 2. světové války (dipl. práce filoz. fak. UK, 1975, 
s bibi.); sb. M. (1998, ed. V. Fejlek; s nakl. korespon
dencí). I • prospekty: Melantrišské Dějiny světa 
(b. d., 1935); Průvodce po díle Johna Galsworthyho 
(1935); Knihovna politických klasiků (b. d., 1940); 
Odkaz minulosti české (b. d., 1940); Dílo Vladislava 
Vančury (b. d., 1947); Soubor díla F. X. Šaldy (b. d., 
1947) •; -a.: Kus historie nového M., B. Fučík: Na
kladatelství M., C. Merhoyt: M., vzdělávací a kultur
ně podpůrný spolek, vše Čes. slovo 19.11.1930, příl.; 
B. F. (Fučík): Portréty českých nakladatelství - M., 
Index 1930, s. 51; F. X. Šalda, B. Fučík: Kam až jde 
obchodní řevnivost, LidN 4. 9.1931; Dr. F. K. (Ko
courek): Hovory s nakladateli 9 (s B. Fučíkem), Pří
tomnost 1932, s. 569; Dr. J. P.: Hovory o politických 
nakladatelstvích, Jak žijeme 1933, s. 25; J. Šnobr: Po
známky k ediční činnosti nakladatelství M., Bibliofil
1933, s. 146; Bf. (B. Fučík): Nakladatelství M..., LUK
1934, příl. Informace, s. 64; F. Peroutka: Je pokladna 
M. světový názor?, Přítomnost 1934, s. 395;Typogra- 
fia 1935, č. 9 (přisp. B. Fučík, J. Šalda, V. Michal aj., 
i rozšiř, sep. s tit. M., akc. spol. pro průmysl grafický 
a nakladatelství v Praze); K. Horký: Literární vraž
dy 2, Fronta 7,1934/35, s. 130; KSr.: Hudební odděle
ní M..., Smetana 1,1936/37, s. 8; hg.: Úroda 100 svaz
ků, Hovory o knihách 1938, č. 10; A. M. Píša: Do 
nového ročníku Poezie, Hovory o knihách 1939, 
č. 13; an.: M. ve službách národa, Svob. slovo 8. 6. 
1947; k: Hovory o našich knihách, Svob. slovo 5.10. 
1950; K. Konrád: Nález dosud neotištěného rukopi
su Julia Fučíka, Panoráma 1951, s. 27; J.Tráger: Z od
kazu J. Fučíka, in J. V. Frič: Naši předchůdci (1953); 
J. F. Franěk, Z. K. Slabý: Šalda jako nakladatelský 
redaktor (komentář k 9 dopisům F. X. Šaldy B. Mat- 
hesiovi), Naše vojsko 1958, s. 59; F. Klátil: M. ve služ
bách národa, Čes. slovo (Mnichov) 1965, č. 5; J. Firt 
in Knihy a osudy (Mnichov 1972, Brno 1991); 
M. Blahynka: Sto svazků edice Poezie, Svob. slovo 
22.3.1980; Fk: Třicetiletá cesta vydavatelství M.,Ty- 
pografia 1980, s. 297; A. Schulzová: Vzpomínka na 
zašlou slávu, Čes. slovo (Mnichov) 1980, č. 11; in 
V. Nezval: Depeše z konce tisíciletí (1981, s. 323; ko
respondence V. N. s B. Fučíkem a J. Trágrem); 
M. Trávníček: Meiantrichova knižnice, Zprávy Spol
ku čes. bibliofilů v Praze 1984, s. 116; J. Firt in Zá
znamy (Mnichov 1985); Z. Pírek: M. a literatura pro 
děti a mládež, ZM 1988, s. 560; D. Oujezdská: Před-
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stavujeme česká nakladatelství, Čtenář 1989, č. 8-9, 
příl., s. 29; V. Fejlek: Fenomén M., Svob. slovo 9. 
a 10. 1. 1992; B. Fučík in Čtrnáctero zastavení 
(1992); D. Anýž: M. se kymácí těsně nad čarou po
noru, Mladá fronta Dnes 24. 9.1996; A. Zach (ed.): 
Nepublikovaná svědectví 4 (úryvek z rkp. pamětí 
K. Houby), Knihkupec a nakladatel 1997, č. 4.

oh, az

Jiří Melantrich z Aventina

* asi 1511 Rožďalovice
† 19.11.1580 Praha

Tiskař, nakladatel, příležitostný překladatel a pořa
datel knižních celků, přední z tvůrců české knižní 
kultury 16. století.

VI. jm. snad Černý (Niger). Psal se i Jiřík Rož- 
ďalovský. - O jeho mládí není nic známo. Stu
doval na pražské univerzitě, 1534 se stal ba
kalářem. Jeho aktivita z let 1534-45 není 
doložena, z různých pozdějších náznaků lze 
usuzovat, že snad pobýval na zkušené v Ně
mecku a možná vešel ve styk s proslulou Fro- 
beniovou tiskárnou v Basileji. Tiskařských 
znalostí nabyl patrně v Norimberku. Kolem 
1545 pracoval v tiskárně J. Gůnthera v Prostě
jově. První kniha, kterou tam vydal (dialog 
U. Rhegia), dosvědčuje jeho luteránskou 
orientaci. Asi koncem 1546 přišel do Prahy, br
zy začal pracovat v dílně katolického dvorního 
tiskaře B. Netolického, jediného, který směl 
tisknout v době zákazu knihtisku po stavov
ském povstání 1547. S Netolickým připravil - 
a to za překladatelské účasti svého přítele Six- 
ta z Ottersdorfu, který vůbec poprvé přeložil 
do češtiny 3. knihu Makabejských - nové re
prezentativní vydání ilustrované české bible 
s vlastní předmluvou a textovými úpravami 
(1549). 1552 získal Netolického oficínu i s pri
vilegii na vydávaná díla (bible) a vybudoval 
z ní do 60. let nejpřednější pražské a české vy
davatelství. Centrem M. vydavatelského pro
gramu a zdrojem jeho hmotného zajištění byla 
bible, kterou sám vydal (vedle vybraných čás
tí) jako celek čtyřikrát (1556-57,1560-61,1570 
v nové textové úpravě, s novými ilustracemi 
a novou grafickou úpravou, 1577) ve znění 
a podobě přijatelné pro všechna vyznání. 
Předpokladem M. společenského vzestupu by
ly jeho kontakty s humanisticky orientovaný
mi profesory pražské univerzity a s básnickým 

okruhem kolem J. Hodějovského, ale i s praž
ským patriciátem a s dvorským okruhem praž
ského místodržícího arciknížete Ferdinanda 
Tyrolského. Toto společenské zázemí zajišťo
valo M. oblibu u různých skupin a tiskařskou 
práci pro ně i společenskou prestiž; 1557 získal 
erb a přídomek, od 1558 zasedal v radě Staré
ho Města. Obchodoval i s vínem z vlastních 
pražských vinic. Měl styky se zahraničními vy
davateli. Význačné M. společenské postavení 
vedlo i k tomu, že byl pohřben v Betlémské 
kapli. - Od 1578 vedl M. tiskárnu jeho zeť 
D. Adam z Veleslavína, 1580-84 za nezletilého 
Jiřího M. ml., od 1586 jako majitel a rozmnoži- 
tel tradic vydavatelského domu.

M. vydával tisky nejrůznějšího druhu (cel
kem přes 220), minuce a pranostiky, sněmovní 
artikuly, učebnice a knihy pro latinské školy, 
příležitostné zakázky z oblasti latinské huma
nistické poezie světské i duchovní, překlady 
evropsky rozšířených nábožensky naukových 
a nabádavých děl (často ve více vydáních); 
proslulost jeho dílny však založily vedle bible 
reprezentativní, tiskařsky i graficky vynikající 
tisky děl neobyčejné společenské i vědecké 
závažnosti (čes. i něm. vydání Matthioliho 
Herbáře v překladu T. Hájka z Hájku, 1562, 
a G. Handsche z Limuz, 1563, souhrny měst
ského i zemského práva) a pečlivé, vynalézavě 
ilustrované tisky význačných literárních děl 
(Postila mohučského františkána J. Fera, Rva- 
čovského Masopust). Vedle českých a latin
ských knih vydal i tři německé a jednu ital
skou. Edicí Matthioliho latinských Pěti knih 
lékařských dopisů (1561) za finanční účasti 
benátského nakladatele V. Valgrisia pronikl 
i na zahraniční trhy a do prostředí renesanč
ních vědců. Častými spolupracovníky M. oficí- 
ny byli Sixt z Ottersdorfu, J. Stráněnský, T. Mi- 
tis, M. Šúd ze Semanína, T. Hájek z Hájku, P. 
A. Matthioli. Četné své tisky opatřoval M. 
vlastními nábožensky mravokárnými před
mluvami, často dedikačními a informačně 
zajímavými. Sám přeložil některé spisy lute
ránského humanisty a teologa U. Rhegia, pří
ležitostně participoval na uspořádání někte
rých knih.
KNIŽNĚ. Přeložil: U. Rhegius: Rozmlouvání 
o krásném kázaní, kteréž Kristus od Jeruzaléma až 
do Emaus dvoum učedlníkům na Velikunoc z Moj
žíše a ze všech prorokův činil (1545) + Katechesis 
(1547) + Studnice života a Lékařství duše (1554). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Modlitby náboženské
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od pobožných mužuov z svátých Písem sebrané 
(1564). IZ PRODUKCE: Biblí česká (1549,s B. Ne
tolickým, 1556-57 nová redakce, 1560-61,1570 nová 
redakce, 1577); M. Šúd ze Semanína: Formy a notu- 
le listuov všelijakých (1556); K. Huberin: Kniha Je
zusa Syracha (1561); P. A. Matthioli: Epistolarum 
medicinalium libri quinque (1561) + Herbář, jinak 
Bylinář (1562) + New Kráuterbuch (1563); Kniha 
Erasma Roterodamského, v kteréž jednomu každé
mu křesťanskému člověku naučení i napomenutí 
dává, jak by se k smrti hotoviti měl (1563); Práva 
a zřízení zemská království českého (1564); J. Ferus: 
Postila 1,2 (1575); G. Savonarola: Sedmero krásné 
a potěšitedlné kázání (1576); D. Adam z Veleslaví
na: Kalendář historický (1578); P. Kristián z Koldí- 
na: Práva městská (1579); Š. Lomnický z Budče: Pís
ně nové na evangelia sv. nedělní přes celý rok 
(1580); V. L. Rvačovský: Masopust (1580). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 5849, 14 817, 14 
825-30. (Soupis tisků:) J. Jireček in Rukověť 2 
(1876); J. Malý in Život a působení J. M. z A. (1880); 
F. Rachlík in J. M. Rožďalovický z Aventýnu (1930). 
I LITERATURA: J. Malý: Život a působení J. M. 
z A. (1880); F. Rachlík: J. M. Rožďalovický z Aventý
nu (1930); J. Pešek: J. M. z A. (1991). IJ. Dobrovský: 
Uber die Einfiihrung und Verbreitung der Buch- 
druckerkunst in Bóhmen, Abhandlungen der Pri- 
vatgesellschaft in Bóhmen 5,1782 -» J. D.: O zave
dení a rozšíření knihtisku v Čechách (1954, s. 66, ed. 
M. Bohatcová); A. Rybička: Melantrichové z Aven- 
tina a tiskárna jejich, ČČM 1865,s. 123,209 + Jiří M. 
z A. a tiskárna jeho, Světozor 1870, s. 95, 100,106; 
J. Jireček in Rukověť 2 (1876); Z. Winter: Dluhy me- 
lantrišské, ČČM 1890,s. 279; J.Teige: Adamové z Ve
leslavína, ČČM 1899, s. 436,494^ Z. Winter in Řeme- 
sjnictvo a živnosti 16. věku v Čechách (1909) + in 
Český průmysl a obchod v 16. věku (1913); K. Ka
bát: Krásné dřevoryty Melantrichovy, Typografia 
1928, s. 37; J. Volf: Kolik vydání má Melantrichova 
bible?, Marginálie 1934, s. 32; F. Horák: Signety sta
rých českých tiskařů, Ročenka čes. knihtiskařů 24, 
1941, s. 35 + in Česká kniha v minulosti a její výzdo
ba (1948); K. Chyba in Slovník knihtiskařů v Česko
slovensku od nejstarších dob do r. 1860, samost. příl. 
sb. Strahovská knihovna 1, 1966 - 18-19, 1983-84, 
s. 184; M. Bohatcová: Předmluva v českých předbě
lohorských tiscích, sb. Knihtisk a kniha v českých ze
mích od husitství do Bílé hory (1970) + Vydavatel
ský rámec českých předbělohorských biblí, sb. 
Strahovská knihovna 5-6, 1970-71, s. 225; J. Pešek: 
Melantrišská pozůstalost z r. 1586, sb. Documenta 
Pragensia 1,1980, s. 77; • k 400. výr. úmrtí: P. Kneidl, 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1981, č. 1; 
E. Michálek, NŘ 1982, s. 22 •; S. Petr: J. M. z A. a je
ho tisky v knihovnách kolínských měšťanů, Práce 
muzea v Kolíně 1982, s. 77; M. Bohatcová: Prager 
Drucke der Werke P. Matthiolis aus den Jahren 
1558-1602, Gutenberg-Jahrbuch 1985, s. 167 + Bóh- 
mische Buchillustration des 16. Jahrhunderts, Gu
tenberg-Jahrbuch 1986, s. 17; P. Mašek: Význam 

B. Netolického pro český knihtisk 16. století, sb. 
Příspěvky ke Knihopisu 4 (1987); M. Bohatcová in 
Česká kniha v proměnách staletí (1990, s. 214).

jk

Václav Melezínek
* 21.8.1743 Chroustovice u Vysokého Mýta

Básník samouk, vlastenecký veršující glosátor počát
ků českého divadla a literatury.

V matrice uvedeno příjmení Mylezínek; podle 
ní (odlišně od dosavadní literatury) stanoveno 
i datum narození. Datum a místo úmrtí nejsou 
známy. - Nejmladší ze tří dětí Jiřího a Kateřiny 
M. Nejméně od 1770 žil ve Štěpánské čtvrti na 
pražském Novém Městě jako pernikářský to
varyš. Účastnil se dobového vlasteneckého ži
vota (opakovaně uváděn jako předplatitel čes
kých knih). Po 1800 po něm stopy mizí.

M. byl autorem příležitostné poezie, kterou 
vydával (patrně vlastním nákladem) v podobě 
jednolistých novoročenek. Jeho osmislabičný 
sylabický verš se sdruženými rýmy stál na 
pomezí thámovského úsilí o novou tvorbu 
a konvencemi jarmareční poezie využitými pro 
aktuální národně uvědomovací úkoly. Syste
matičností, s jakou věnoval pozornost rozvoji 
českého divadla, překonává M. tematicky 
podobně zaměřenou příležitostnou tvorbu 
V. Tháma, K. I. Tháma a A. J. Zimy; jeho tisky 
jsou cenným zdrojem informací o tehdejším 
divadelním dění.

PŘÍSPĚVKY in: Kramériusovy c. k. pražské poš
tovské noviny (1791, v příl. Závěsek k c. k. pražským 
poštovským novinám báseň Vlastenská vděčnost za 
dar Nového roku; 1792 báseň Dar Nového roku 
1792. Všem milým panům vlastencům a jazyka čes
kého milovníkům. Zpěv chvály, i samostatně s drob
nou odchylkou v titulu); J. Fándly: Treťá stránka pil
ného domajsého, a polného hospodára (Trnava 
1800, báseň Dar Nového roku slovoutným, váženým 
panům vlastencům, jazyka českého milovníkům, pa
nům Čechům výborným a vší pocty hodným; snad 
otisk nedochovaného čes. vyd., text se nepatrně od
chyluje od Daru roku 1796). I PŘÍLEŽITOSTNÉ 
TISKY: Dar nového léta 1787, všem pánům pánům, 
jazyka českého horlitelům, pánům Thámům, pánům 
Vlastenského divadla milostivě obdařeným hercům 
a šlechetným paním a pannám, spolu pánům hudeb
níkům. Chválozpěv (1787); Dar nového léta 1788. 
Vděčnost za vděčnost všem panům, a panům vlas-
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tencům od nejvyšší Milosti milostivě obdařeným 
panům hercům na divadle Vlastenském v Praze na 
Koňském trhu. Chválozpěv (1788); Dar nového ro
ku 1789 neb Úcta upřímným panům vlastencům, od 
nejvyšší Milosti milostivě obdařeným panům her
cům v divadle Vlastenském v Praze na Koňském 
trhu (1789); Dar z lásky. Milým panům vlastencům, 
jenž na Novém Městě pražském, v stavení hyber- 
ňáckém české hry diváci hrají. Píseň chvály (1791); 
Dar nového roku 1792. Milým panům vlastencům, 
jazyka českého milovníkům, od nejvyšší Milosti ob
dařeným panům hercům, i jejich řediteli, panu Mi- 
hulovi, v divadle Vlastenském v stavení hyberňác- 
kém. Zpěv chvály (1792); Dar nového roku 1793. 
Milým panům vlastencům, jazyka českého milovní
kům, panům hercům, též jejich řediteli, panu Mihu- 
lovi, v divadle Vlastenském v stavení Jeho Excelen
cí hraběcí Milosti pána pana Františka Antonína 
z Nostic. Píseň chvály (1793); Dar nového roku. Mi
lým panům vlastencům, jazyka českého milovní
kům, panům hercům, též jejich řiditeli, panů Fasba- 
chovi, v divadle Vlastenském v stavení Jeho 
Excellenci hraběcí Milosti pana pana Jána Františka 
z Šveerce, na Novém Městě pražském. Píseň chvály 
(1794); Dar nového roku. Milým, váženým panům 
vlastencům, jazyka českého milovníkům: panům 
hercům, též jejich vrchnímu panu Zappovi, v diva
dle Vlastenském v stavení Jeho Excellenci hraběcí 
Milosti pána pana Jana Františka z Sveerce, na No
vém Městě pražském. Píseň chvály (1795); Dar no
vého roku slovoutným, váženým panům vlasten
cům, jazyka českého milovníkům, panům Čechům 
výborným a vší pocty hodným (1796); Citedlnosti 
pravého dokonalého a pro svou vlast horlícího Če
cha při začátku léta (1797);-posmrtně: Dar nového 
roku 1941 (1941, ed. V. Schwarz; obs. faksimile Daru 
1787,1789,1794).!

BIBLIOGRAFIE: Knihopis, č. 5490-5498 (ne
spolehlivé údaje). I LITERATURA: J. Valdemar 
Jaroš (A. Waldau): Samoukové české poezie, Obra
zy života 1859, s. 93; an.: Počátkové novějšího české
ho básnictví 2, 3, Lit. příloha k NL 1865, s. 54, 82; 
J. Stankovský: Kronika divadla v Čechách, Alma
nach Matice divadelní (1881, s. 43); T. (J. L. Turnov
ský): Před 100 lety. Pamětní list k jubileu prvního sa
mostatného divadla českého, Hlas národa 22. 10. 
1886; J. Arbes: Z českých literarií, Lumír 27,1898/99, 
s. 408 Literaria (1954, s. 219); Č. Zíbrt: K dějinám 
divadla českého, ČL 1907, s. 414 a 1909, s. 30; J. L. 
Oliva: Pilíře doby obrozenecké, Dělnická osvěta 
1940, s. 14; J. Vondráček in Bouda (1953, s. 95,133); 
F. Baťha: Slova chvály, LitN 1958, č. 41.

vm

Josef Jaroslav Melichar
* 6.9.1819 Obora u Nového Bydžova
† 1.12.1862 Pula (Chorvatsko)

Autor veseloher, filozoficko-etických úvah a básní, 
překladatel ze srbštiny.

Otec byl bednářem obecního pivovaru. M. 
prožil mládí v Josefově (Jaroměř-I), gymná
zium studoval v Rychnově n. Kn. (1. tř.) 
a v Hradci Král., tzv. filozofii a učitelství 
1838-41 v Praze. Z finančních důvodů se musel 
vzdát pedagogické dráhy, na niž se připravoval 
ve Vídni, a nastoupil 1846 místo pevnostního 
účetního v Josefově. 1849 byl, snad i z trestu za 
účast na revolučních událostech, přeložen do 
italské pevnosti Peschieri a odtud zřejmě na 
další místa. Zemřel v istrijské pevnosti Pula.

Pod vlivem divadelní atmosféry v Hradci 
Král., kde studoval, a četby divadelních her 
V. K. Klicpery napsal M. tři veselohry. Pan 
Traube (inspirace povídkou F. I Rubeše) ze
směšňuje módní němčení českého měšťanstva, 
Nevěsta messinská a Pan praktikant patří 
k průměrným dobovým hrám s milostnou zá
pletkou a situačním humorem. Vědomým ob
rácením k francouzským vzorům proti převlá
dající německé dramatice u nás (předmluva) je 
M. adaptace Mohérových her LAmour méde- 
cin a Le Médecin maígré lui s titulem Léčení 
lásky čili Úmyslný a bezúmyslný lékař. Všech
ny M. hry vyšly znovu 1853 v souboru Divadel
ní ochotník, nebyly však scénicky realizovány. 
- Druhou oblastí M. literární tvorby byly četné 
úvahy - často ve formě dialogu - na abstraktní 
filozofická a etická témata i na aktuální pro
blematiku vlastenectví, slovanství, vztahu Če
chů a Němců atd. Propojoval je původními 
^přeloženými verši a citacemi (zvi. J. Kollár). 
Časopisecky (Čes. včela, Květy, Polabský Slo
van) uveřejňoval reflexivní básně a epigramy 
a překlady ze srbské poezie.

ŠIFRA: J. J. M. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela 
(1846-47); Květy (1842, 1846-47); alm. Perly české 
(1855); Polabský Slovan (Hradec Král. 1849); Zlaté 
klasy (1853-55). I KNIŽNĚ. Beletrie: Čech a Ně
mec (E, B, Lipsko 1846); Pan Traube čili Změna 
jména (D 1847); Krok a Konfuc (E 1848); Pan prak
tikant čili Bez zamilování žádného chleba (D 1848); 
Slova radosti ke dni slavného zasnoubení... (B b. d., 
1848); Nevěsta messinská čili Probuzení z bludu 
snění (D 1849, 2. vyd. in Divadelní ochotník, 1853, 
s tit. Nevěsta čili Probuzení...); Mluvozpytné paběr-
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ky (EE 1853); Mudroslovné povídky a básně (před 
1854, výt. nezjišt., 2. opr. vyd. 1855); Rozum a štěstí, 
Spravedlnost a smrt: Dodavek k Mudroslovným po
vídkám (PP 1854); Otče náš (B b. d., výt. nezjišt.). - 
Překlady a adaptace: an. (Moliěre): Léčení lásky čili 
Úmyslný a bezúmyslný lékař (1848, šifra J. J. M). - 
Souborné vydání: Divadelní ochotník. Patero vese
loher pro soukromé divadlo (1853). I

LITERATURA: V Hubka Rtinský: Z Josefova, 
Květy 1847, s. 408; F. Č. (Černý): Z Josefova. Náš slo
vanský kmen..., Polabský Slovan 1849, s. 125; an.: ref. 
Mudroslovné povídky a básně (2. vyd.), Lumír 1855,
s. 955; • nekrology: an., Hvězda 1862, s. 394; an., NL 
23.12.1862 •; J. V. Pelikán: J. J. M., básník český, Svě
tozor 1872, s. 115; J. Duška in Paměti c. k. pevnosti 
a královského svobodného města Josefova (1886); 
J. Kamper: České drama v letech 1821-1848, sb. Čes
ká literatura 19. století 2 (1903); Č. Zíbrt: Básně J. E. 
Vocela, B. Němcové, K. Vinařického, B. Jablonského
aj. , nevydané v albu na oslavu stříbrné svatby Ferdi
nanda V. r. 1856, Osvěta 1911, s. 529; C. Štěrba: 
Vzpomínky na červánky svobody r. 1848, sb. Vzpo
mínky rodáků a přátel bývalé pevnosti města Jose
fova v jubilejním roce 150tiletého trvání (1930, 
s.1l).

Ik

Karel Melíšek
* 30.6.1905 Praha
† 3.12.1942 Praha

Autor divadelních revuí, kabaretních scén a zejména 
populárních operetních libret 30. let.

Pocházel ze sedmi dětí, otec byl řidičem tram
vaje. M. navštěvoval obchodní školu v Karlině. 
Vystřídal řadu zaměstnání, mj. se věnoval no- 
vinářství, pracoval jako prodavač v obchodě 
s hudebninami, hrál v jazzových kapelách v zá
bavních podnicích, redigoval časopis Tramp, 
posléze se ve 30. letech zaměřil na psaní přede
vším operetních scénářů. Zemřel na tuberku
lózu.

Tak jako počátky novinářské činnosti (feje
tony a sloupky v Rudém právu i Večerníku 
1928-29) jsou i M. první kroky jako divadelní
ho autora spojeny s levicově orientovaným in
telektuálním hnutím přelomu 20. a 30. let. Pro 
E. F. Buriana napsal politický kabaret Činžák 
Evropa, jejž cenzura zakázala, s J. Trojanem 
vytvořil pro Frejkovo Divadlo Dada politic
kou revui Gaučo a kráva,ýď&ési aktuální novi
ny bezprostředně satiricky reagující konferen- 

ciérstvím, hudbou, zpěvem i tancem na postoje 
politiků, literární aféry, módu i dobově pří
značné trampství a skauting. Hášovo Červené 
eso uvedlo kabaretní pásmo Neseme a A la 
carte a divadelní představení Loď živých, spo
jující souvislý děj s kabaretními výstupy. Prů
řez hierarchicky rozvrstvenou lodí na podpa
lubí a jednotlivé třídy alegorizuje v něm 
soudobou sociální skutečnost. Po hromadném 
zájezdu novinářů počátkem 30. let do SSSR M. 
opustil levicovou názorovou orientaci (své 
publicistické útvary zveřejňoval 1931-34 v Te
legrafu) a začal se věnovat operetní a zčásti 
i filmové tvorbě (scénáře podle literárních děl 
K. Klostermanna, I. Herrmanna). Napsal ně
kolik kabaretních výstupů a libret, postupně 
pak stále zřetelněji směřoval k divácky sice ne
náročnému, ale oblíbenému typu klasické ope
rety s tradiční komickou milostnou zápletkou. 
I v těchto žánrech se nevyhýbal aktuálním 
politickým reakcím a narážkám, nyní však spí
še nacionálního, protinacistického i protině- 
meckého rázu (Podej štěstí ruku, téma malodo- 
hodového spojenectví v operetě Byli jsme 
a budem). Pravidelně M. spolupracoval se 
skladatelem J. Stelibským a libretistou J. Mott- 
lem.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. Utíkáček (Rudé prá
vo 1928), Melich; K. M., -Mlšk. I PŘÍSPĚVKY in: 
Právo lidu (1928); Program D; Rudé právo, i Večer
ník (1928-30); Telegraf (1931-34); sb. 1936 se hlásí 
(1936); Tvorba (1931). I KNIŽNÉ. Beletrie: Loď ži
vých (D b. d., rozmnož., prem. 1932, s J. Kohoutem 
a J. Grussem); Exekutor (sólový výstup, b. d., 1934, 
rozmnož.); Jsem popel (sólový výstup, b. d., 1934, 
rozmnož.); Sparta - Slavia (kabaretní výstup, 1934); 
Podej štěstí ruku (operet, libreto, b. d., rozmnož., 
prem. 1936, s J. Mottlem a P. Sládkem); Byli jsme 
a budem (operet, libreto, b. d., 1938, rozmnož., prem. 
1937); Nám je hej (operet, libreto, b. d., 1938, roz
množ., i prem., s J. Baldou a J. Kohoutem); Petříček 
a Pavlíček (operet, libreto, b. d., rozmnož., prem. 
1940, s J. Mottlem); Artur a Leontýna (filmový scé
nář, b. d., rozmnož., dle I. Herrmanna, prem. filmu 
1940); Děvče z přístavu (operet, libreto, 1940, 
s J. Baldou, J. Chlumeckým a V. Sýkorou, hudba 
J. Jankovec); Líbánky komtesy Lucky (operet, libre
to, b. d., rozmnož., s L. Pacákem a J. Mottlem); Ost
rov milování (operet, libreto, 1943, rozmnož., 
s J. Mottlem); - posmrtně: První valčík (operet, lib
reto, 1973, prem. 1941, s F. Bartošem, hudba V. A. 
Vipler; upr. J. Aplt, F. Paul). I SCÉNICKY. Hry: 
Gaučo a kráva (1928, s J. Trojanem); Neseme (1932, 
s F. Futuristou, J. Grussem ad.); A la carte (1932, s J. 
Kohoutem a S. Rázovém); Útok na Prahu (1933,
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s J. Kohoutem a S. Grohmannovou); Na šťastné pla
netě (1939, s J. Baldou); Láska Její Výsosti (1939, 
s E Z. Šrámkem a J. Mottlem); Hotel Riviéra (1941, 
s J. Mottlem); - posmrtně: Dívka na plakátě (1943, 
s J. Mottlem). - Překlad'. A. Schútz, P. Morgan: Brá
na do nebe (1937, s J. Mottlem a G. Hartem). I RE
DIGOVAL časopis: Tramp (1929-32); sborník: Fil
mová tisková konference (1934). I

LITERATURA: • ref. insc. Gaučo a kráva: J. J. 
Paulík, RA 3,1927/28, s. 214; H. Jelínek, Lumír 1928, 
s. 95; M. P. (Pujmanová), Tribuna 24. 4.1928; M. M. 
(Majerová), RP 25.4.1928; If. (I. J. Fischerová), NO 
27.4.1928; AMR (A. M. Píša), PL 27.4.1928; om (O. 
Mrkvička), LidN 28.4.1928 •; ág (J.Tráger): ref. Loď 
živých, PL 4.12.1932; -sf-: ref. Útok na Prahu, Haló 
noviny 1933, č. 26; (-ri-): ref. Podej štěstí ruku, RP 
28. 6.1936; -es- (E. Synek): ref. Byli jsme a budem, 
Telegraf 21. 10. 1937; -d-: nekrolog, Nár. politika 
5.12.1942.

mn

Antonie Melišová-Korschnerová

* 13.9.1833 Budín (Budapešť, Maďarsko)
† 7.2.1894 Zminné (Zminný) u Pardubic

Autorka veršů, jednoaktovek a humoresek, překla
datelka z francouzštiny, redaktorka prvního českého 
časopisu pro ženy.

Rodina se přestěhovala z Budína do Prahy 
1835. V dětství M.-K. veršovala německy, záhy 
ovládla i francouzštinu a angličtinu a jazyky 
i ruční práce také vyučovala na Dívčím ústavu 
pro řeč anglickou a francouzskou a ruční prá
ce, který založila v Karlině 1860; 1861 se pro
vdala za hudebního publicistu, redaktora listu 
Dalibor E. A. Meliše (1831-1916). Počátkem 
60. let se stýkala s J. Nerudou, V. Hálkem, 
G. Pflegrem, E. Nápravníkem. Hlavní a celoži
votní její činností se stala propagace umírněné 
ženské emancipace. Založila a redigovala prv
ní zábavný časopis pro ženy Lada, v němž tisk
la průměrnou beletrii i poučné články, ale 
hlavně usměrňovala módu v oblékání a dávala 
rady hospodyním. Vydávala obrázkový měsíč
ník Hospodyně, který však zanikl pro nedosta
tek odběratelek. Aby ženy nezůstaly bez čes
kého módního časopisu, překládala 1869-94 
z němčiny Bazar, jehož česká verze vycházela 
jako příloha nejdřív Hálkových Květů, později 
Světozoru, nakonec však - za překladatelčina 
redigování - samostatně. Manžel byl činný 

v malostranském ochotnickém spolku a jezdil 
po českém venkově zakládat pěvecké jednoty. 
Ze zdravotních důvodů se Melišovi v 70. letech 
vystěhovali z Prahy na manželovo rodné Par
dubicko, aby se tu věnovali zemědělskému 
podnikání. E. A. Meliš založil 1878 pokusnou 
hospodářskou stanici v Malolánském u Pardu
bic (osada obce Zminné), psal zemědělské 
brožury a od 1889 vlastnil též hostinec ve Ve- 
ské (tehdy osadě obce Koloděje). Poslední de
sítiletí života se M.-K. již literárně neprojevo
vala, ponechala si jen redigování Bazaru. 
Zemřela v Malolánském.

Literární činnost M.-K. byla spjata s rozma
chem národního života v 60. letech. Debutova
la prostoduchými vlasteneckými a milostnými 
básněmi v Lumíru, Daliboru a Boleslavanu 
(1860). Mnohé z jejích veršů byly zhudebněny 
(skladatelé A. Hnilička, J. B. Kittl, E. Náprav
ník aj.) a právě jako písně získaly širší zná
most. Avšak již v 2. polovině 60. let M^přestala 
psát verše a obrátila se k divadlu. Žertovné 
jednoaktovky Bál se trichin, Havlíčkovy boty, 
Chtěla mít hrdinu a Filolog v nesnázích měly 
těžiště v jednoduché komické situaci, jejímuž 
zpracování chyběl vtip i divadelní obratnost. 
Ve frašce Osudné dostaveníčko M.-K. zpestřila 
situační zápletku letmým náznakem dvou žen
ských typů, slečny emancipované praktické 
a domácké paní poeticky zasněné. Jako proza- 
ička otiskla M.-K. v českých i německých časo
pisech několik povídek ze zákulisí hudebního 
života, kolísajících mezi sentimentálním a iro
nickým podáním námětu (Zkrocená svéhla- 
vost, Blouznivec). Pokus o humoristické vysti
žení slabosti lidí zaujatých dobovými módními 
jevy zůstal ve dvou svazcích Humoresek v po
loze naivně osnovaných mělkých příběhů. 
Vedle knižních překladů prózy zveřejnila další 
jen na pokračování v časopise Praha (G. Ai- 
mard: Na březích misourských, 1868, P. A. Pon- 
son du Terrail: Krvavá svatba, 1873). Pro aktu
ální potřebu oživeného společenského ruchu 
60. let sestavila výbor z vlastenecké a žertovné 
poezie převážně soudobých autorů Deklamo- 
vánky a básně k besedám pro ženské.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Budínská, Ant. Meli- 
šová-Budínská, Bába ze Sezemic (Humorist, listy), 
Budínská, Měli (Humorist, listy); A. M. K., M. A. 
1 PŘÍSPĚVKY in: Bibliotéka humoristická 
(3. 1874); Boleslavan (Ml. Boleslav 1860-61); Dali
bor (1860-64; 1862 P Zkrocená svéhlavost); Dresde- 
ner Neuigkeiten; Hausfreund (Berlín 1867); Hospo-
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dyne (1865); Humorist, listy (1884-85); Koleda 
(1877); Květy (1868,1871; 1868 P Blouznivec); Lada 
(1861-66); Lumír (1860); Obrazy života; Paleček; sb. 
Pardubice-Vinice (1880); Pilsner Botě; Praha 
(1867-73); Slovan (1871); Vínek, upomněnka ze štu
dentské merendy v Chrudimi (1860,1862); Zábavné 
listy (1880, posmrtně 1895). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Bál se trichin (D 1866, i prem.); Havlíčkovy boty 
(D 1866, i prem.); Osudné dostaveníčko (D 1867, 
prem. 1866); Chtěla mít hrdinu (D 1867); Humores
ky (PP 1873); Filolog v nesnázích (D 1875); Humo
resky (PP 1883). - Překlady. F. Deriěge: Upálení Ja
na Husa (1872); de Dash (G. A. Poiloúe de Saint 
Mars): Dcera císaře Josefa II. aneb Kadeře králové 
(1873); R. de Fayelles:Iri dni v Číně (1876).- Ostat
ní práce: Nauka o ženských ručních pracích pro dív
čí školy a ústavy (1864). I REDIGOVALA časopi
sy: Lada (1861—66), Hospodyně (1865), Bazar 
(1888-94). I USPOŘÁDALA A VYDALA: Dekla- 
movánky a básně k besedám pro ženské (1862). I

LITERATURA: J. Neruda: Hry paní M.-K., NL 
31.7.1866 -» České divadlo 3 (1954); • ref. Humo
resky (1873): an., Politik 9. 10. 1872; an., Světozor 
1872, s. 488; F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 632 •; F. Bay- 
er: Žena v literatuře české, Ženské listy 1874, s. 31; 
J. F. Vrba (F. Dlouhý): ref. Humoresky (1883), Lit. 
listy 1884, s. 32; • nekrology: an., Lit. listy 1894, 
s. 112; an., Zábavné listy 1894, s. 260; an., Ženské lis
ty 1894, s. 51; J. L. Turnovský, Osvěta 1895, s. 191 •; 
O. Pospíšil in Spisovatelé a beletristé Pardubic 
a pardubického kraje (1941, s. 38).

is

Jaroslav Mellan

* 26.8.1887 Praha
+ 23.11.1961 Praha

Autor prozaických a dramatických prací, tematicky 
většinou těžících z autentických soudních, kriminál
ních a psychiatrických případů.

Podepisoval se též Jaroslav Otmar M. nebo 
Otomar M. - Pocházel z rodiny obchodníka; 
byl synovcem spisovatelky T. Mellanové. Stu
doval na reálném gymnáziu v Příbrami 
a v Křemencově ul. v Praze (mat. 1908), 
1908-12 na Právnické fakultě UK (JUDr. 
1914). Po vypuknutí 1. světové války naruko
val, do 1916 byl administrátorem vojenského 
lazaretu v Luži u Vysokého Mýta, pak byl pře
ložen do Brucku n. Murou ve Štýrsku a nako
nec k diviznímu soudu v Praze. Od 1921 měl 
v Praze vlastní prosperující advokátní kance
lář (byl významným znalcem vojenského 

a trestního práva a proslavil se i jako výmluvný 
obhájce ve velkých porotních procesech). Ved
le právnické profese se od studentských let vě
noval ochotnickému divadlu jako herec, reži
sér i dramatický autor. Jeho manželkou byla 
herečka a režisérka, průkopnice divadla pro 
mládež Míla Mellanová, jejíž divadelní projek
ty finančně zajišťoval. - Pohřben byl na Vyše
hradském hřbitově.

Vedle několika povídek uveřejněných za 
studentských let v denním tisku debutoval M. 
rozsáhlou historickou aktovkou Převor Bože
těch; epizoda z husitské doby, jejímž dějištěm 
je ročovský klášter (námět převzat z Třebíz- 
ského povídkové sbírky V červáncích kalicha), 
je orientována k tragickému dilematu titulní 
postavy, nucené rozhodnout se mezi záchra
nou řeholních bratří a věrností víře. Na rozdíl 
od prvotiny, jež vyvolala jistou pozornost jako 
příslib poutavé lidové hry, nepronikly už další 
M. dramatické texty na profesionální scény 
a byly většinou uváděny jen ochotnicky (např. 
ve 30. letech v Luži); M. sám se na jejich insce
nacích podílel jako režisér i interpret efektních 
hlavních rolí, vnitřně rozpolcených (a Ibseno
vým vlivem zřetelně poznamenaných) drama
tických postav (Jejich zima). M. hry využívaly 
zkušeností z právnické praxe (některé tematic
ky korespondují s autentickými případy po
psanými později ve vzpomínkové knize). Mají 
někdy ráz moralizující vesnické veselohry 
(Testament - zdramatizovaná anekdota o po
trestaných zištných dědicích, lokálními názvy 
a dialektem situovaná na Turnovsko), jindy 
jsou spíš jen dialogickým převedením náměto
vě atraktivního, neobvyklého a vzrušujícího 
kriminálního případu (Kdyby se mrtví znovu 
vraceli - fingovaná smrt vědce, Kriminál - re
habilitace nevinně odsouzeného po třiceti le
tech žaláře). Příznačný byl M. sklon zabývat se 
morálními problémy v opakujících se námě
tech mravního úpadku a obrody jedince (Po
slední přítelkyně, První pacientka) a krajními, 
často patologickými projevy lidské psychiky 
(U13 se pohřešuje), počítaje v to i ibsenovsky 
traktované téma dědičnosti a jejích zákeřných 
zásahů (Prohrané vítězství). Zájem o chorob
nou lidskou psychiku se realizoval v M. literár
ně nejvyspělejší práci, rámcově komponova
ných prózách Opuštěnci boží, jejíž účinnost 
vychází z oscilace mezi dokumentárním popi
sem sedmi klinických případů (doplňovaným 
odborným komentářem lékaře), s nimiž se
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autor setkává při návštěvě ústavu, a jejich zá
měrnou literární stylizací. Vstup do uzavřené
ho světa blázince, procházka jeho zahradou 
i setkání s nemocnými a jejich životními příbě
hy jsou předváděny se zřetelnou reminiscencí 
na dantovskou cestu poutníka a jeho průvodce 
peklem, v jednotné sugestivní atmosféře hrůzy 
a tajemnosti šílenství. Také pozdější M. kniha 
Vzpomínky ze soudní síně i odjinud přerostla 
dokumentárnost memoárů a je spíš souborem 
drobných prozaických celků - většinou popisů 
soudních kauz nebo příběhů lidí, jež autor za 
své praxe poznal. Ty se žánrově blíží někdy fa- 
bulované povídce, jindy novinové soudničce, 
často jsou i filozofující nebo prakticky profesní 
úvahou právníka (o objektivní a subjektivní 
pravdě, ovlivnitelnosti a neadekvátnosti porot- 
ních usnesení aj.); vracejícím se námětem je 
psychika delikventa a rekonstrukce sociálních 
a psychologických pohnutek jeho činu. Čte
nářského ohlasu dosáhla ve své době knížka 
Mluviti zlato... (následovaná pokračováním 
Mlčeti stříbro...), jejíž vznik byl původně moti
vován potřebou řečníka používajícího jako 
opěrných bodů citátů. Z bohatých výpisků, 
které si po léta shromažďoval, sestavil M. do 
tematických kapitol citáty, výroky, aforismy 
a tzv. okřídlená slova; doplnil je komentáři 
a konfrontoval s aforismy vlastními.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Otomar; Dr. M., Dr. Mell., 
M., Mell. I PŘÍSPĚVKY in: Cep; Cesta (1919-21); 
Čes. slovo; Den; Hlas národa; Humorist, listy; Ka
lendář české strany agrární; Karikatury; Lada; Lid. 
deník; Nár. listy; Nár. politika; Nebojsa; Nedělní list; 
Polední list; Právo lidu (1913); Rodný kraj (Ml. Bo
leslav); Rozpravy o literatuře a umění; Samostat
nost (1912-13);Telegraf (1939); Týden světem; Ven
kov (1940); Vesna (1908); Zeměd. listy; mimo to 
odborná právnická periodika. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Převor Božetěch (D b. d., 1914, prem. 1913); Opuš- 
těnci boží (PP 1929); Kriminál (D b. d., 1936); Pro
hrané vítězství (D b. d., 1936); První pacientka (D b. 
d., 1936); Testament (D b. d., 1936); Protijed 
(D 1940, prem. 1934); Mluviti zlato... Myšlenky 
a podněty k sebevědomí (aforismy, 1941, 2. doplň, 
vyd. b. d., 1946); Vzpomínky ze soudní síně i odjinud 
(PP b. d., 1946); Mlčeti stříbro... Myšlenky a podně
ty k sebevědomí (aforismy, 1947). - Ostatní práce: 
Trestní řízení v praxi (1941). I SCÉNICKY. Hry: 
Vyhraný ženich (1905); Nebeské nesnáze (1910); 
Poslední přítelkyně (1929); Dům na samotě (1931); 
Otazník (1931); U 13 se pohřešuje (1931); Jejich zi
ma (1933); Lidská spravedlnost (1933); Vážná stopa 
(1934); Kdyby se mrtví znovu vraceli (1936, později 
též s tit. Vražedná pravda); Svědek. I

LITERATURA: sb. JUDr. J. M. a divadelní Luže 
(1935, ed. K. Šámal, J. Černý). I • ref. Převor Bože
těch: -ěk, Hlas národa 25.5.1913; Jk., Pražské novi
ny 25. 5. 1913; M., Samostatnost 1. 6.1913 •; • ref. 
Opuštěnci boží: vz. (V. Zelinka), Zvon 29, 1928/29, 
s. 323; fn. (F. Němec),Tvorba 1929, s. 48 •; an.: Šede
sát let Dr. J. M., LD 26.8.1947.

II

Barbora Mellanová

* 9.1.1861 Červená Řečice u Pelhřimova
† 27.6.1919 Sušice

Autorka lidovýchovných divadelních her a próz 
v katolickém duchu.

Roz. Fárová. - Pocházela z rodiny městského 
úředníka. Od 1880, kdy se provdala za měst
ského důchodního, žila v Sušici; publikovala 
od 1883. Pohřbena byla v Sušici.

M. se náměty i postupy své dramatiky a be
letrie cílevědomě obracela na venkovský lid, 
mezi nímž žila; úměrně tomu vycházely její hry 
vesměs v knižnicích pro ochotnické jeviště 
a její prózy v edici Ludmila Kotrbova katolic
kého nakladatelství. Své práce osnovala vždy 
jako srážku dobra se zlem, a to dobra aktivněj
ším zlem přepadeného a jen se bránícího; za
tímco v prvních hrách z 90. let (Hra osudu..., 
Venkované v Praze...) předváděla mravní roz
vrat naturalisticky až do zkázonosných konců, 
od začátku století dávala - přes veškeré peri
petie konfliktu - stále častěji vítězit ušlechti
losti a ctnosti, která nezakolísala. Autorčin 
hlavní zájem patřil rodině a lásce; oboje bylo 
ohrožováno zejména mamonářstvím podněco
vaným snahou žít nad poměry, potřebou mani
pulovat druhými lidmi, egoismem, erotickou 
vášní, zpanštěním šířícím se z měst, hlavně 
z Prahy, obecně nejrůznějšími odchylkami od 
života tradičně se řídícího křesťanskou morál
kou. Právě před nimi chtěla M. své publikum 
varovat, popřípadě mu poskytovat návody, 
kterak nástrahy zla překonat. Odtud příklad- 
nost jejích příběhů, stanovujících si vždy určitý 
jev jako problém k řešení (např. manželství ne
rovné věkem nebo sociálně, vztahy tchána 
a tchyně k mladým manželům, výchova dětí 
vůbec a zvlášť dětí přivedených do nově uza
vřených manželství nebo výchova dítěte ovdo
vělým rodičem, volba povolání, postavení si-
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rotků apod.), a také černobílé rozvržení po
stav, často přeexponovaně andělských nebo 
ďábelských. Ať v hrách, ať v prózách užívala M. 
dávno vyzkoušených postupů. Přístupnost pra
cí zajišťovala explicitním vyjadřováním a vý
znamovou prvoplánovostí, rezignací na moti
vaci a psychologii. Komedie {Omyl, Honba za 
ženichem...) zakládala na záměně postav způ
sobené prostým nedorozuměním, prózy těkají 
od výjevu k výjevu a jejich děj plyne jedno
tvárně a bez odstínění. Silná role dialogu 
v prózách, kde dialog bez ohledu na možnosti 
epiky slouží i k retrospektivním pohledům do 
minulosti postav, dává tušit, že primárním 
uměleckým útvarem M. bylo drama. - Ottův 
slovník naučný uvádí nezjištěné práce Osvěd
čená pověra (1897) a Maškarní nos (1899).

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1894); Naší mládeži; 
Rajská zahrádka; Zábavné listy (1887). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Hra osudu aneb Z čeledína statkář (D b. d., 
1894); Omyl (D 1897); Venkované v Praze aneb 
Hvězda Příkopů (D 1897); Neobstála? (P 1902); 
Různé obrázky ze života (PP 1905); Pod vlivem zá
hady (P 1905); Vlastní krev (P 1908); Honba za že
nichem aneb Koukol a Lenka (D b. d., 1908); Notá
řova Vilka (P 1909); Dva úpadky (D 1911); Penze 
(P 1911); Dcera komediantova (R pro ml., 1912); 
Dědictví (P 1913); Stín (P 1914); Dva obrázky 
z ovzduší válečného (PP 1916); - posmrtně: Zámec
ká vychovatelka (P 1927, spolu s P O. S. Kostelecké- 
ho Dobrodružství zlaté hvězdy). I

LITERATURA: R. Zháněl: ref. Pod vlivem záha
dy, Vlast 22, 1905/06, s. 553; J. Herzig: ref. Penze, 
Vlast 28,1911/12, s. 87 + ref. Dcera komediantova, 
tamtéž, s. 954; an.: nekrolog, Vlast 35,1918/19, s. 479.

jo

Míla Mellanová

* 23. 8.1899 Praha
† 24. 3.1964 Praha

Autorka, překladatelka a upravovatelka her pro 
mládež; zakladatelka profesionálního divadla pro 
děti, herečka, režisérka.

VI. jm. Miloslava, roz. Mrázková. Její otec, 
MUDr. Vojtěch Mrázek (1864-1925), balneo- 
log, ředitel lázní v Letinách, publikoval studie 
v odborném tisku a knižně vydal Soupis lázeň
ských míst v Evropě a severní Africe (1902). - 
Od dětství se věnovala divadlu. Po skončení 

střední školy studovala soukromě herectví 
u M. Húbnerové (1918-21) a režii u J. Bóra 
(1922-23). Zprvu hrála v amatérských soubo
rech (Divadlo Na slupi, Vyšehradský sbor 
vzdělávací, Scéna nár. demokracie, Scéna dob
rých autorů v Umělecké besedě), 1925 hosto
vala ve Švandově divadle. 1930-32 nastoupila 
profesionální hereckou a režisérskou dráhu 
v divadle Uránie, 1932-35 působila ve Švando
vě divadle a hostovala i ve Vinohradském di
vadle. 1934 se na mezinárodním divadelním 
festivalu v Moskvě (členy delegace byli mj.
E. F. Burian, J. Frejka, J. Bor, V. Vydra st., 
Z. Štěpánek, A. Bagár, S. Lom, A. Podhorský,
F. Tetauer) blíže seznámila s činností N. I. Sa- 
cové, ředitelky Moskevského divadla pro děti, 
kterou znala z jejích přednášek v Praze, a roz
hodla se věnovat dětskému divadlu. 1935 zalo
žila první českou profesionální scénu pro děti 
- Pražské dětské divadlo (Míla Mellanová 
a skupina) -, které věnovala všechny své síly 
a schopnosti organizační, řídící i umělecké 
a kterou také z velké části financovala spolu se 
svým manželem, advokátem J. Mellanem, be- 
letristou, dramatikem a odborným publicistou 
(mj. zaplatili deficit divadla 700 000 Kč). Ve 
svém divadle uvedla do srpna 1944, kdy byla 
činnost všech divadel v protektorátě zastave
na, 48 premiér především autorů z okruhu Ma
sarykova lidovýchovného ústavu a časopisu 
Úhor (J. Hloušek, D. Filip, J. Wenig, dále E. Ho- 
lan, J. Foglar, M. Charousová-Gardavská ad.) 
a řadu překladů, především sovětských her 
(Čapí mládě, Černoušek a opička, Všudybyl 
Pam). Po uzavření Burianova D 41 angažovala 
řadu jeho herců, především členy souboru ori
entovaného na divadlo pro děti a mládež, tzv. 
malého d 41, vedeného V. Vaňátkem. Od 1943 
působil při divadle Pokusný soubor mládeže, 
který připravoval mladé herce pro práci v di
vadle. Po 1945 M. pokračovala ve své činnosti 
jako umělecká vedoucí Pražského divadla pro 
mládež, provozovaného Svazem čes. mládeže, 
a po jeho zrušení 1948 do 1951 pracovala 
v Městském divadle pro mládež (pozdějším 
Divadle J. Wolkra). 1951-60 byla dramaturgyní 
a loutkoherečkou v Divadle Spejbla a Hurvín
ka (ojediněle též režírovala ve Vesnickém di
vadle a Městském oblastním divadle v Kolíně), 
1961-63 byla režisérkou a zástupkyní ředitele 
v pobočné scéně Ústředního loutkového diva
dla Sluníčko. Od 1953 externě přednášela na 
loutkářské katedře DÁMU.
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Výhradním zájmem M., jemuž podřizovala 
svou tvorbu literární, bylo divadlo. Je autorkou 
pouze jedné prózy pro mládež (Džin), v níž 
v krátkých akčních, ale i populárně-naučných 
kapitolkách líčí příběhy bývalého cirkusového 
psa a jeho zvířecích přátel. Ve svých původních 
hrách, které jsou spíše revuálními pásmy než 
klasickými dramaty, využívala i cizích témat: 
motivů z pohádek jihoamerických indiánů 
(Želva, ropucha a lesní duch), japonské pohád
ky J. Hlouchy (Žvanivý slimák, později i jako 
libreto opery J. Pauera Žvanivý slimejš), po
hádky z Tisíce a jedné noci (Aladin a kouzelná 
lampa', v literatuře je někdy tato hra uváděna 
jako překlad blíže neurčené dramatizace), 
znovu pak pohádkového námětu orientálního 
spolu s pohádkou I. Krahulíka, Ezopovými 
a Krylovovými bajkami a textem V. Valenty- 
-Alfy, které spojila v dramatickou, hudební 
a taneční féerii (Zámek divů). Též její překlady 
(hlavně z ruštiny, polštiny a slovinštiny) jsou 
účelové, většinou je inscenovala ve svém diva
dle. Uváděné hry domácí i cizí, klasické i mo
derní výrazně dramaturgicky upravovala (do 
některých připisovala texty písní - E. Holan: 
Jirkův velký vynález, N. I. Sestakov: Všudybyl 
Pam, nebo překládala veršované pasáže - H. J. 
Lofting: Doktor Dobráček a zvířátka) a v tisku 
je provázela podrobnými režijními poznámka
mi a doslovy. V knihovně Divadelního ústavu 
je uložen nedatovaný strojopis její hry pro ma
ňásky Chrabrý králík? a nedatovaný strojopis 
překladu hry M. Korabelnika Jevsejkovo do
brodružství podle povídky M. Gorkého; jejich 
inscenace nejsou v dostupných materiálech za
znamenány. V rukopisné bibliografii, kterou 
pořídila sama autorka, je též veden údaj o pře
kladu (Vujčič-Laszowska: Pionýrka Dubravka, 
s O. Berkopcem), jejž se nepodařilo ověřit ani 
upřesnit.
PŘÍSPĚVKY in: Českosl. loutkář (1955-61); Diva
delní noviny (1959); Divadlo (1939); sb. Dvacet let 
divadel pro mládež v Praze (1956); Klub (1960); sb. 
Kurs pro divadelní ochotníky (1942); Lada; Lit. no
viny (1936); Módní revue (1928); Nár. práce (1940); 
sb. O dramaturgii divadelních souborů lidové tvoři
vosti (1951); sb. O velké divadlo pro malé diváky 
(1959); Ochotnické divadlo (1961); Praha-Moskva 
(1957); Praha v týdnu (1940, 1943); Rudé právo 
(1958); Světozor (1940); Svob. slovo (1956); sb. Še
desát let nár. umělce Josefa Skupy (1952); Tribuna 
(1926-27); Úhor (1937, 1940); Večerní Praha 
(1960-61); Zlatý máj (1963). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Džin. Příběhy psa a jeho kamarádů (P pro ml., 

1941); Pohádky Dálného východu (DD pro ml., b. 
d.: Žvanivý slimák, podle japonské pohádky J. Hlou
chy, prem. 1943 s tit. O žvanivém slimáku, a Aladin 
a kouzelná lampa, prem. 1943); Karolina Světlá 
(scén, pásmo, 1949, s V. Mazalovou); Zámek divů 
(D pro ml., 1955, rozmnož., prem. 1948). - Dramati
zace: K. Černý: O jablůňce se zlatými jablíčky (1952, 
rozmnož.). - Překlady: E Forster: Malý Muk (1942, 
rozmnož.); M. Pucova: Svět bez nenávisti (1945, 
s O. Berkopcem); I. A. Krylov: Bajky (1947); V. P. 
Katajev: Syn pluku (1947, autorova dramatizace, s V. 
Libovickým); H. Ch. Andersen: Sněhová královna 
(1948, dramatizace J. L. Švarc); H. Maximos: Soud 
(1948, rozmnož.); J. Slowacki: O Jankovi, co šil boty 
psům (1948, rozmnož., dramatizace K. Gogolew- 
ska); J. P. Černjakova: Mour Kocourovič (1952, roz
množ.) + Sněhová královna (1955, rozmnož., na ná
mět H. Ch. Andersena); Dramatizované povídky A. 
P. Čechova (1953 rozmnož.; dramatizátoři: N. I. Do- 
rochin - Vesničtí eskulapové, Myslivec, Polínka, 
Slzy, které svět nevidí, Na dače, s J. Geguzinem 
Tlustý a tenký a Chameleon; J. M. Moskvin - Chi
rurgie; V. I. Němirovič-Dančenko - Zločinec; B. J. 
Petker - Z deště pod okap, Dámy; V. A. Popov - Ma
ření času; M. M. Tarchanov - Dobrý konec); P. G. 
Maljerevskij: Zázračný poklad (1953, rozmnož.); 
A. Karanov, V. Levšin: Kocour Čhlubílek (1954); 
N. Novoseleckaja: Čí domek je lepší (1955, roz
množ.); T. H. Ševčenko: Nazar Stodola (1955, roz
množ., s V. Libovickým); S. J. Maršak: Kdo se bojí 
hoře, štěstí nepozná (1956, rozmnož.); A. P. Borodin, 
D. E. Špoljanskaja: Lískový proutek (1957, roz
množ.); F. Bevk: Tonda (1958, s O. Berkopcem); A. 
N. Tolstoj: Tajemství zlatého klíčku (1959, dramati
zace E. Borisova); I. V. Lukovskij: Žlomená srdce 
(1961, rozmnož.); M. J. Pinčevskij: Čapí mládě (1961, 
prem. 1937); L. V. Veprickaja: Čaroděj Och (1961, 
rozmnož.); - posmrtně: N. I. Sacova: Mládí, doba, di- 
vadlov (1.966, s H. Suchařípovou). I SCÉNICKY. 
Hra: Želva, ropucha a lesní duch (1941). - Libreta: 
Kdo je nav světě nejmocnější? (1925, k baletu B. 
Martinů); Žvanivý slimejš (1949, k opeře J. Pauera); 
Červená karkulka (1969, k opeře J. Pauera). - Dra
matizace: Stolečku, prostři se... (1935). - Překlady: 
A. Acremant: Čtyři slečny se psem (1932); Y. Noé: 
Kristián (1935); A. Valray: Teta Marie (1935); E. 
Schacht: Nejmoudřejší, nejchytřejší, nejlepší (1943). I 
USPOŘÁDALA A VYDALA: Matiné k nar. T. G.
M. z básní J. Hory (pouze scén, provedení, 1933); sb. 
Šedesát let nár. umělce Josefa Skupy (1952). I

LITERATURA: If. (I. J. Fischerové): ref. režie
N. I. Sacová: Černoušek a opička, NO 17.1.1936; • 
ref. N. I. Šestakov: Všudybyl Pam (mj. s M. texty pís
ní): jr., NL 22.12.1936; r.: Divadlo, které se nelíbí fa
šistům, RP 31.12.1936 •; • ref. překl. M. J. Pinčev
skij: ri.,RP 23.3.1937; If. (1. J. Fischerové), NO 23.3. 
1937 •; • ref. režie J. K. Tyl: Jiříkovo vidění: AMP. 
(A. M. Píša), PL 21. 10. 1938; If. (I. J. Fischerové), 
NO 21.10.1938 •; Stěno: Divadlo pro děti a jejich 
přátele (rozhovor s M. M.), Nár. práce 2. 4.1939; •
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ref. Želva, ropucha a lesní duch: Rdv., Úhor 1941, 
s. 169; nh (N. Honcová), Praha v týdnu 1941, č. 46 •; 
• ref. Zámek divů: kp (K. Polák), PL 15.5.1948; ER 
(E. Radok), Práce 16. 5.1948 •; jtg (J.Tráger): Jubi
leum práce M. M., Svob. slovo 10.3.1956; sb. Dvacet 
let divadel pro děti a mládež (1956; zde též soupis 
repertoáru 1935-55); • k šedesátinám: E. Kolár, 
Českosl. loutkář 1959, s. 212; O. Kryštofek, Mladá 
fronta 23.8.1959 •; K. Kuršová: Pražské divadlo pro 
mládež, sb. Velké divadlo pro malé diváky, (1961, 
s. 65); • nekrology: an., LitN 1964, č. 13; D. Čepora- 
nová, ZM 1964, s. 292 •; • N. I. Sacová in Mládí, do
ba, divadlo (1966, Slovo autorky); D. Čeporanová in 
České činoherní divadlo pro děti a mládež (1967, 
kandidát, práce) + in K historii divadla pro děti 
v Československu (1975, rozmnož.); J. Hořčic: Dáv
né vzpomínky, Amatérská scéna 1972, č. 2 a 6; (by): 
Natalija Sacová a M. M., Mladá fronta 2. 6.1977; • 
80. výr. narození: (ou), RP 23.8.1979; (fk), LD 29.8. 
1979 •; N. Malíková: Aby se nezapomnělo, Scéna 
1985, č. 23; (Pš): Dvojí výročí (90 let od nar., 25 let od 
smrti), LD 23.3.1989.

sm

Tereza Mellanová
* 22.7.1863 Praha
† 4. 3.1950 Praha

Prozaička, básnířka, autorka říkankových básní pro 
nejmenší děti i didakticky zaměřených próz a veršů 
pro odrostlejší mládež, publicistka.

Teta JUDr. Jaroslava Mellana, divadelního 
ochotníka, odborného publicisty, beletristy 
a dramatika. Její otec byl krejčovským mist
rem a odborným učitelem na krejčovské škole. 
Vystudovala učitelský ústav v Praze (spolužač
ka R. Jesenská) a od 1882 působila na praž
ských školách u Panny Marie Sněžné, u Sv. Jil- 
jí a převážnou část života na svatotomášské 
škole na Malé Straně. Od 1885 přispívala hlav
ně do časopisů pro děti básněmi a povídkami 
a do denních listů články o feministických 
a pedagogických otázkách. Zasloužila se o roz
voj českých feriálních osad, pracovala 
v Ústřední matici školské. Celý život bydlela 
v Praze se svou o dva roky mladší sestrou Ber
tou, učitelkou ručních prací. Pohřbena byla na 
Olšanských hřbitovech.

Rozsáhlá tvorba M. vychází z její dlouholeté 
učitelské praxe a je orientována výhradně na 
literaturu pro děti a mládež. Adaptátorka ná
rodních i cizích pohádek je autorkou několika 

básnických titulů pro nejmenší děti, čerpají
cích náměty z každodenního života a ztvárně
ných říkankovým rytmem a jednoduchým rý
mem. Prozaické a básnické sbírky pro 
dospělejší mládež {Obrázky z prázdnin, Pam
pelišky) obsahují eticky a nábožensky zabarve
né reflexe o přírodě i didaktické verše zdůraz
ňující význam národního uvědomění a ryzosti 
vztahu mezi rodiči a dětmi. Nejoblíbenější, ně
kolikrát vydaný dívčí románek Všudybylka líčí 
úsměvně harmonické dětství citlivého a chyt
rého děvčete, obklopeného vlídným rodinným 
i školním prostředím, jehož čilost je zdrojem 
řady příhod. Ve dvou textově odlišných vydá
ních adaptovala M. pro české čtenáře pohádky 
bratří Grimmů aj. a též uspořádala výbor z ná
rodních pohádek.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Cyrill Jamrščík, Domini
kánská (v čas. Růže dominikánská), L. Melková- 
-Ondrušová, T. Maličká^ V. Krása, VI. Králová; Ter. 
M.,T. M.,T. M-ová. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda uči
telská (1887-97); Besedy mládeže (1892); Besídka 
malých (1892-1912); Budečská zahrada (1888-92); 
Čes. mládež (1898-99); Dětský máj (Nymburk); sb. 
Hvězdičky (b. d., 1893); Jarý věk (1885-88); sb. Jit
řenka (b. d., 1894); Květy mládeže (1896-97); alm. 
Kytice (1889, 1893, 1905); Lumír (1890-91); Máj 
(1911-13); Malý čtenář (1888-1923); Mladá stráž 
(Plzeň); Nár. listy; Nár. politika; Rozhledy po lidu- 
milství (1895); Růže dominikánská (1889-1909); sb. 
Sedmikrásy (b. d., 1892); Zlaté mládí; Ženské listy 
(1913); Ženský svět (1911-16). I KNIŽNĚ. Beletrie 
(vesměs pro ml.): Obrázky z prázdnin (PP 1895); 
Z dětského světa (PP 1902); Všudybylka (P b. d., 
1904); Pampelišky (BB b. d., 1905); Maličkým (BB 
b. d., 1922); Šotkové (BB b. d., 1922); Zlaté prázdni
ny (BB b. d., 1922); Z království maličkých (PP 
1924); Pohádky od tatíčka (1930,1941 s tit. Pohádky 
maminčina srdíčka). - Překlady: M. Giese: Kvítek 
útěchy (b. d., 1896); J. a W. Grimmové: Pohádky 
(b. d., 1906); J. a W. Grimmové, L. Bechstein aj.: Po
hádky (b. d., 1906). I USPOŘÁDALA A VYDA
LA: Ž Naděždina zápisníku (výbor národních pohá
dek, 1926).!

LITERATURA: B. P. (Patera): ref. Obrázky 
z prázdnin, Beseda učitelská 1896, s. 127; • ref. Všu
dybylka: B., LidN 23.12.1904; (další vyd.:) Ds. (J. D. 
Konrád), Máj 10,1911/12, s. 252; P. M. (Maternová), 
Ženský svět 1912, s. 52 •; an.: ref. Pampelišky, Bese
dy Času 1906, s. 21; an.: T. M., Úhor 1933, s. 206; • 
k osmdesátinám: V. Hánek, Venkov 20.11.1943; an., 
Nár. politika 21. 11.1943 •; an.: oznámení o úmrtí. 
Práce 15.3.1950.

bs
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Melniková-Papoušková

Naděžda Melniková-Papoušková

* 23.11.1891 Petrohrad (Rusko)
† 10.7.1978 Praha

Publicistka zaměřená hlavně na ruskou literaturu 
a divadlo, autorka reportáží a úvah o soudobém 
Rusku, překladatelka z ruštiny a francouzštiny; kul
turní historička s přednostním zájmem o hmotnou 
kulturu a užité umění.

Podepisovala se i Papoušková-Melniková. - 
Otec byl ruský stavební inženýr s gruzínskými 
předky, který stavěl továrny v různých konči
nách Ruska a s nímž se rodina často stěhovala. 
Základní školu vychodila M.-P. v městečku 
Msťora ve Vladimirské oblasti (místo známé 
malbou ikon a rukodílnou uměleckou výro
bou), gymnázium v Serepuchově v Moskevské 
oblasti. Od mládí malovala, na přání rodičů 
však vystudovala na moskevské univerzitě 
srovnávací literatury (doktorská práce o vlivu 
francouzského socialismu na ruskou literatu
ru). Za války studovala slovanské literatury, 
zejména srbskou a českou, a seznámila se s řa
dou Čechů, mezi nimi též se svým budoucím 
manželem J. Papouškem (* 1890 Praha, † 1945 
v nacistickém vězení Guben v Německu), mla
dým historikem, příslušníkem českosl. legií 
v Rusku a osobním tajemníkem T. G. Masary
ka za jeho tamějšího pobytu; později se jako 
pracovník min. zahraničí věnoval zejména dě
jinám českosl. odboje v Rusku a novodobých 
čes.-ruských a českosl.-sovětských vztahů; byl 
autorem a editorem řady historických prací, 
mj. přeložil též esej A. A. Bloka Rusko a inteli
gence (1921) a Blokem uspořádaný sb. Posled
ní dny carské vlády na základě nevydaných do
kumentů (1923). Po svatbě v Moskvě (1918) 
přijeli oba manželé do Československa; s rodi
nou a ruským prostředím však M.-P. udržovala 
stálý kontakt nejen prostřednictvím literatury, 
ale i častými návštěvami. Brzy po příjezdu se 
zapsala jako mimořádná posluchačka slavisti- 
ky na Filoz. fakultě UK (profesoři J. Máchal, 
J. Polívka a J. Horák). Česky začala publikovat 
1919 v časopisech, 1920 i knižně (první knížku 
Bakunin i Slavjanstvo vydala 1917 ještě v Rus
ku), a to hlavně o ruské literatuře a divadle 
(stálá přispěvatelka zejména Lid. novin, Tri
buny a Přítomnosti). Se svým přítelem, pře
kladatelem V. Koenigem, který jí pomáhal 
s jazykovou úpravou jejích českých prací, spo
lupracovala na jeho prvních překladech z ruš

tiny (N. V. Gogol). S postupným srůstáním 
s českým prostředím se odborný zájem M.-P. 
přesunul na domácí kulturu; studium dějin 
umění na pařížské École du Louvre (1922-23) 
utvrdilo její původní zaměření na výtvarné 
umění, jež se postupně vyhranilo ve studium li
dové hmotné kultury, k níž ji orientovali i její 
pražští učitelé. Tato specializace ji přivedla už 
ve 30. letech a hlavně po 1945 k široké odbor
né i osvětové aktivitě v mnoha oblastech vý
tvarné kultury a jmenovitě lidové a užité tvor
by (odborné monografie, časopisecké studie 
a referáty, přednášky, vernisáže výstav, spolu
práce s divadlem E. F. Buriana a s Ústředím 
lid. a umělecké výroby, odborné poradenství 
muzeí atd.) a také na učitelskou dráhu: 
1946-49 přednášela o lidové kultuře na Peda
gogické fakultě Palackého univerzity v Olo
mouci a souběžně vedla lektorská cvičení 
z ruského jazyka a ruských kulturních dějin na 
filoz. fakultě.

V prvním období rozsáhlé publicistické čin
nosti M.-P. (zhruba do poloviny 30. let) převá
žil zájem literární, ve druhé výtvarný. Jako 
referentka několika novin a časopisů sezna
movala M.-P. české čtenáře v desítkách článků 
a studií (z nichž jen malou část vybrala v 1. po
lovině 20. let do několika drobných knížek) 
s novější ruskou literaturou od generace Puš- 
kinovy a Turgeněvovy po soudobé sovětské 
autory. Nejbližší jí zůstala generace symbolis- 
tů, duchovní klima, z něhož tato generace vy
růstala, její vztah k revoluci, dychtivě očekáva
né a přijímané s kritickým odstupem, její 
hierarchie duchovních hodnot (Studie z mo
derní ruské literatury, Střepiny, A. A. Blok). 
Vedle toho zahrnuje publicistika M.-P. celou 
řadu dalších oblastí: divadelní referáty (zejmé
na ze zájezdů ruských divadel, ale též o českém 
repertoáru; monografie Moskevské umélecké 
divadlo), fejetony a úvahy, drobné črty a po
vídky (několik „neliterárních nálad“, lyrických 
obrázků z předrevolučního i revolučního Rus
ka, sebrala do knížky Růženec) aj. Sovětská li
teratura i sovětská realita, jak ji poznala za 
svých návštěv jsou dvojím pramenem úvah 
a reportáží Rusko z blízka i z dálky. Novinář
skou publicistiku M.-P. provázely překlady, 
jednak z ruštiny, jednak z francouzštiny, a to 
časopisecké i knižní; mimoto překládala též do 
ruštiny (E. Beneš: Řeči a stati, 1925; T. G. Ma
saryk: Světová revoluce, 1926-27; V. Vančura: 
Pole orná a válečná, 1928). Vedle ruského vý-
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boru Antologia russkoj poezii 20 stoletija při
pravila v překladu několik výborů, v nichž se 
uplatnil její zájem o okrajové a pokleslé žánry, 
o tradiční i novodobý folklor (Ruské legendy, 
Sovětské častušky; svazek SSSR v satiře a hu
moru obsahuje vedle souboru anekdot několik 
povídek M. M. Zoščenka). Živý, spontánní zá
jem M.-R o lidovou tvorbu, který postupně na
býval odborného rázu, se ve 30. letech přenesl 
z literatury k širší kulturněhistorické proble
matice. Tento obrat je patrný už z rozsáhlé his
torické práce Praha před sto lety, knize zpola 
beletristicky, zpola dokumentárně založené, 
v níž M.-P. podala čtenářsky poutavý, mnoho
stranný a pestrý obraz života předbřeznové 
společnosti, od sociálního klimatu a životního 
stylu doby až po konkrétní detaily hmotné kul
tury; přestože nepracovala s odborným apará
tem, bohatě těžila z detailní znalosti literatury 
(zejména K. H. Mácha, J. K. Tyl, F. J. Rubeš 
ad.), archivního i muzejního materiálu. Odtud 
se soustředila na oblast národopisu a užitého 
umění; vedle speciálních monografií, věnova
ných jednotlivým žánrům lidové tvorby (hrač
ky, malby na skle, kroje) i uměleckého řemesla 
(umělecké sklo, keramika, šperky) a jejich vý
znamným představitelům, vznikly i širší práce, 
zabírající celý rozsah lidové a periferní tvorby, 
ať už měly zpola reportážní a beletrizovanou 
formu (Putování za lidovým uměním), založe
nou na konkrétních setkáních s lidovými tvůr
ci, nebo byly pokusem o systematický výklad 
(Československé lidové výtvarnictví).
ŠIFRY: N. M. R, pí. I PŘÍSPĚVKY in: Akademie 
(1924-25); Akord (1932); Blok (1948); Centralnaja 
Jevropa; Cesta (1919-27); Čas (1920-23); Čes. revue 
(1919): Českosl. samostatnost (1924); Českosl. 
architekt (1973); Čes. svět (1928-29); Čteme (1941); 
Dějiny a současnost (1965); Dělnické listy (Vídeň 
1921,1923); Dílo (1938-39); Eva (1929-30); Hollar 
(1962, 1966); Jeviště (1920-22); Kmen (1920-21); 
Knižní kultura (1964); Le monde slavě; Lid. noviny 
(1920-41); Lit. noviny (1940); Marginálie (1935); 
Most (1921-23); Nár. a Stavovské divadlo, pokr. 
Nár. divadlo (1923-25, 1927, 1936); Nár. listy (od 
1919); Nár. osvobození (1924-25); sb. Nové české di
vadlo 1928-1929 (1929); Podkarpatoruská revue 
(Bratislava 1937); Právo lidu (1920-21); Přerod 
(1923-24); Přítomnost (1926-35); Rozpravy Aventi- 
na (1927-32); Slovanský přehled (1924-25, 1934); 
Sobota (1932-37); Světozor (1928); Svob. noviny; 
Svob. slovo; Tribuna (1919-28); Tvar (1948-70); 
Umělecký měsíčník D 48 (1948); Umění a řemesla 
(1957-73); sb. Věčný Mácha (1940); Venkov (1941); 
Volné směry (1941); Výtvarné umění (1959, 1964);

Melniková-Papoušková

Země (1919-23); Ženský svět (1919-20). I KNIŽ
NÉ. Beletrie a práce o literatuře a umění: Bakunin 
i Slavjanstvo (studie, Rusko 1917, výt. nezjišt.); Stu
die z moderní ruské literatury (1920); Střepiny (sta
ti, 1921); Růženec (PP 1921); Moskevské umělecké 
divadlo (studie, 1921); A. A. Blok (studie, 1925); 
Rusko z blízka i z dálky (RpRp a stati, 1929); Kultu
ra květin 1. Květiny v umění (studje, b. d., 1931); 
Praha před sto lety (studie, 1935); Československé 
lidové malířství na skle (studie, 1938); Putování za 
lidovým uměním (EE a RpRp 1941); Julie W. Meze
rová (monografie, 1943); Lidové malířství (kat., 
1943); Lubok neboli Ruské lidové tisky (studie, 
1946); Pohled z mého okna (E 1947); Skleněný sen 
Ludviky Smrčkové (monografie, 1948); Českoslo
venské lidové výtvarnictví (historický přehled, 
1948); Lidové hračy (studie, 1948); O sochách, lásce 
na první pohled a ráji mého srdce (E 1959); Marta 
Taberyová (kat., 1973). - Překlady: E. a G. Romieu: 
Život sester Brontěových (1930); J. V. Tarle: Talley- 
rand (1950, s R. Schulzovou); viz též další rubriku. I 
USPOŘÁDALA A VYDALA: Antologia russkoj 
poezii 20 stoletija (1920); Ruské legendy (1927, 
i překl.); Sovětské častušky (1929, i překl.); SSSR 
v satiře a humoru (1933, i překl.). I

LITERATURA: • ref. Studie z moderní ruské li
teratury: A. Vyskočil, Čes. revue 14,1920/21, s. 258; 
Fr.T. (Tichý), Pramen 1921, s. 424 (i ref. Střepiny) •: 
• ref. Střepiny: B. Vydra, Nové Čechy 4,1920/21, s. 
323; R. I. (lilový), Akademie 25,1921/22, s. 45 •; • 
ref. Růženec: J. Kapras, Čes. revue 14,1920/21, s. 454; 
J. K. (Kudela), LidN 6. 12. 1921; -btk- (V. Brtník), 
Zvon 22,1921/22, s. 192 •; • ref. A. A. Blok: F. Gótz, 
NO 1. 11. 1925; J. Heidenreich (Dolanský), LidN 
18. 11. 1925; fxš. (F. X. Šalda), Tvorba 1, 1925/26, 
s. 186 —x KP 13 (1963); A. M. P. (Píša), Pramen 6. 
1925/26, s. 182 •; ne (A. Novák): Článek o V. Vanču
rovi v Le Monde Slavě (polemika s článkem M.-R), 
LidN 11. 12. 1928; M. Skačkov: Česká literatura 
v SSSR (polemika s kritikou M.-P. v LidN z 3. 6. 
1929, týkající se čes. literatury v encyklopedii vyd. 
v Moskvě), LitN 3,1928/29, č. 13; N. M.-R: Jak vznik
la má kniha častušek, RA 4, 1928/29, s. 181; • ref. 
ant. Sovětské častušky: B. Václavek, Index 1929, č. 2; 
jeil (J. Weil), Tvorba 1929,1. půlroč., s. 87: Hn, LidN 
2.2.1929; G. (F. Gótz), NO 30.3.1929 •; • ref. Rus
ko z blízka i z dálky: ak., Dělnická osvěta 1929, s. 75; 
V. Brtník, Venkov 8. 3.1929; g., LidN 9. 3. 1929; jh. 
(J. Hora), Plán 1,1929/30, s. 128 •; • ref. ant. SSSR 
v satiře a humoru: J. L. F. (Fischer), Index 1933, s. 56; 
fn. (F. Němec), RP 8.4.1933 •; • ref. Praha před sto 
lety: B. (E. Bass), LidN 31.12.1934; Z. Kalista, Lu
mír 61, 1934/35, s. 348; Kaj. (K. Janský), LitN 7, 
1934/35, č. 15; -och- (F. S. Procházka), Zvon 35, 
1934/35, s. 462; -s. (J. Seifert), PL 17. 2. 1935; Bra. 
(J. Brambora), Rozhledy 1935, s. 62 •; jč (J. Čapek): 
ref. Československé lidové malířství na skle, LidN 
27.10.1938; • ref. Putování za lidovým uměním: J. B. 
(Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 599; b. (V. Běhou
nek), Dělnická osvěta 1941, s. 207; jd (J. Drda), LidN
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Mencák

14. 4. 1941; -rna (E Kovárna), KM 1942, s. 59 •; • 
k sedmdesátinám: J. Raban, Tvar 1961, s. 288; J. Ja
bůrková, Umění a řemesla 1962, č. 1 •; O. J. Sekora: 
S N. M.-P. jubilejně (rozhovor), Umění a řemesla 
1971, č. 3; • nekrology: J. Hlaváček, Umění a řemes
la 1978, č. 4; A. Plessingerová, ČL 1979, s. 106 •; 
R. Jeřábek: Případ M.-P, Národopisná revue 1 (Ná
rodopisné aktuality 28), 1991, s. 231.

es

Břetislav Mencák

* 19. 4.1903 Praskačka u Hradce Králové
† 12. 3.1981 Praha

Překladatel divadelních her, próz (především pro 
mládež) a poezie ze severských jazyků, z němčiny 
a ruštiny, autor jazykových příruček; básník, literární 
kritik a publicista.

Syn tesaře. Po studiích na reálce v Hradci Král, 
a doplňovací maturitě na tamním gymnáziu 
(1921) krátce navštěvoval pražskou konzerva
toř, poté studoval 1921-25 na filoz. fakultě 
v Praze slavistiku a germanistiku (mj. u O. Fi
schera). Jako levicově orientovaný student 
(přítel B. Václavka, od 1923 člen Proletkultu, 
od 1924 člen KSČ a Kostufry) spolupracoval 
mj. se Studentskou hlídkou a Večerníkem Ru
dého práva, byl redaktorem a členem redakč
ního kruhu časopisu Trn. 1923-24 cestoval po 
Německu, Dánsku a Norsku. 1925-26 učil 
v Praze, 1927-29 absolvoval vojenskou službu 
v Pardubicích a ve Staré Boleslavi. Poté se pře
stěhoval do Hradce Král., pracoval na diserta
ci Heinrich Heine v osobních vztazích k socia
lismu a komunismu své doby (PhDr. 1931), 
založil a vedl místní pobočku Levé fronty a re
digoval marxistický časopis Naše cesta. 1935 se 
vrátil do Prahy jako novinář a redaktor: 
1935-38 působil v nakl. Melantrich (redigoval 
týdeník Mladý hlasatel), 1939 v nakl. J. R. Vilí
mek (redigoval čtrnáctideník Malý čtenář), 
1940-46 v nakl. J. Otto (redaktor knih pro mlá
dež). Postupně se specializoval na severské ja
zyky (1935-38 byl členem Českosl.-švédské 
společnosti, posléze 1945-48 sekretářem Se
verské společnosti). 1939-44 pracoval rovněž 
v tiskovém odboru prezidia ministerské rady; 
od ledna do května 1945 byl totálně nasazen 
jako pomocný dělník v Praze a lesní dělník ve 
Větrově na Příbramsku. 1945-46 vedl severské 
oddělení odboru pro kulturní styky se zahrani

čím na min. informací (zároveň redigoval mě
síčník Štěpnice). 1946-50 byl kulturním přidě- 
lencem při velvyslanectví ve Stockholmu. Od 
1950 pracoval ve Státním pedagogickém nakl. 
jako šéfredaktor, od 1952 vedoucí redaktor 
v oddělení jazykových příruček a slovníků (za
býval se i kartografií). Po odchodu do důchodu 
(1963) působil jako externí spolupracovník 
různých nakladatelství (v Praze, Bratislavě 
i Lipsku) a příležitostně jako tlumočník. Mj. 
byl od 1952 členem Kruhu překladatelů, 
1958-64 vedl severský kroužek překladatelské 
sekce Svazu českosl. spisovatelů a od 1972 
švédskou sekci Českosl. společnosti pro mezi
národní styky (po 2. světové válce podnikl řa
du cest do severských zemí i do Polska, SSSR, 
NDR a Maďarska).

Ve 20. letech M. publikoval (často satirické) 
verše v časopisech, knižně vydal soubor mi
lostné a erotické lyriky ironického ladění, 
ovlivněné H. Heinem a soudobým poetismem 
(Romance počestného clowna). Od 30. let bylo 
těžištěm jeho literární činnosti překladatelství. 
Vedle převodů poezie z němčiny (H. Heine,
F. Schiller aj.), ruštiny (V. Majakovskij, S. Šči- 
pačev) i francouzštiny (P. Verlaine) se soustav
ně a v širokém záběru věnoval severským 
literaturám. Překládal práce pro mládež 
(K. Andersen, H. Ingstad, K. Rasmussen; časo
pisecky A. Lindgrenová) a stěžejní prozaická, 
básnická a dramatická díla z přelomu století 
i soudobé levicové orientace, zvláště ze švéd
štiny (S. Lagerlófová, F. Nilsson-Piraten; časo
pisecky W. von Heidenstam, P. Lagerkvist), dá
le z norštiny (H. Ibsen), dánštiny (M. A. Nexó) 
a islandštiny (H. K. Laxness). Pro Program 
D 36-38 přeložil texty H. Heina, J. Haye a J. W. 
Goetha. Překlady veršů přispěl do knih: 
B. Brecht: Třígrošový román (1935), H. Ch. An
dersen: Pohádky a povídky 1, 2 (1953), E. Ol- 
geirsson: Z minulosti islandského lidu (1959), 
A. Strindberg: Syn služky (1960). Na odkaz
G. Pallase navazoval M. rovněž svou redaktor
skou a popularizační činností, přednáškami 
a rozhlasovými pořady, psal úvody, doslovy, vy
světlivky (i ke knihám jiných překladatelů, 
k historickým a cestopisným publikacím), feje
tony a studie (mj. o B. Bjórnsonovi, K. Hamsu- 
novi a A. Strindbergovi), připravoval jazykové 
slovníky a učebnice. Jako marxisticky oriento
vaný kritik a publicista se zaměřoval též na 
problematiku společenského dosahu literatu
ry, čtenářství apod.
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Menčík

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bedřich Marel, Ilja Vol- 
gin, Ivan Srp, Laskavec, M. Sehnalová, Viktor Lo
renc, Vojta Skalák, V Skalák; -ák., B. M., b. m., B. 
Mk„ M. I PŘÍSPĚVKY in: Avantgarda (od 1925); 
sb. Básníkův rok (1936); sb. Bjórnstjerne Bjórnson 
(1960); Bodláky (1935); Čin (1933-36); Čteme 
(1938-39); Dělnická osvěta (1934-35; 1934 překl. 
A. Černjak: Dějiny ruského knihtisku); sb. Fronta 
(1927); Haló-noviny; Horizont (1967,1978); Hovory 
o knihách; Komunistická revue; Komunistický ka
lendář (1924); Kruh; Kulturní informace (1946-50); 
Kulturní večerník D 34; Kulturní politika (1949); sb. 
Lenin u českých básníků (1949); Lid. demokracie; 
Lid. noviny (1936); Listy (1934-35); Lit. měsíčník 
(1980); Lit. noviny (1934-35); Lit. noviny; ant. Lyric- 
ké dopisy do Čech (1980); Magazín DP (1935-37); 
Malý čtenář (1939); Malý hlasatel, pokr. Mladý hla
satel (1935-38); Mateřídouška (od 1945); Mladý 
hlas (1947-48); My a čtenáři (1959); Nár. osvoboze
ní (1938); Naše cesta (Hradec Král. 1934-35); Naše 
zprávy (1940); Pochodeň (Hradec Král. 1923); Pon
dělní noviny (1924); Práce; Právo lidu (1935-38); 
Příšerný večerník; Rovnost (Brno); Rozhledy 
(1935-36); Rudé právo (od 1924, i příl. Dětská be
sídka); sb. Šelma Lagerlófová 1858-1958 (1958); 
Simpíicus; Středisko (1934); Světová literatura (od 
1956; 1959 překl. Švédská poezie); Šlehy (Brno); 
Štěpnice (od 1946);Trn (od 1922);Tvorba (od 1930); 
Typografia (1978); Učitelské noviny (1956); Úhor 
(1943); Var (1952, překl. V. S. Kružkov: O ruské kla
sické filozofii 19. století); sb. Verše na zeď (b. d., 
1937); Zlatý máj (1976-77). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Romance počestného clowna (BB 1929); Veselý čer
venec (leporelo, 1940, s obrázky J. Lady; přeprac. 
vyd. 1946). - Překlady: K. Rasmussen: Cesta bílým 
tichem (1938); K. Andersen: Ve spárech oceánu 
(1939); O. Gelsted: Devátý duben (1940); H. Ing- 
stad: Lovci kožišin (1940) + Kolumbus nebyl první 
(1971); F. Nilsson-Piraten: Bombi Bitt a já (1941); 
Š. Ščipačev: Poezie (1953, s překl. jiných) + Básně 
(1954, s překl. jiných); H. Kipphardt: Hledá se Sha
kespeare (1954); H. K. Laxness: Prodaná ukolébav
ka (1956); H. Ibsen: Divoká kachna (1958, 1959 in 
Hry 4) + John Gabriel Borkman (1960, in Hry 5) + 
Peer Gynt (1964,1975 in Hry 2) + Brand (1975, in 
Hry 2); S. Lagerlóf: Gósta Berling (1959, s J. Ra
kem); I. Nórlund: Přehled dějin dánského dělnické
ho hnutí (1964, s N. Neklanovou). - Ostatní práce: 
Sprachfůhrer deutsch-tschechisch (Lipsko 1962, s ji
nými); Deutsch-tschechisches Wórterbuch (Lipsko 
1964, s F. Widimským; 1972 s tit. Deutsch-tschechis
ches Taschenwórterbuch); Tschechisch mit leicht- 
vorstándlicher Aussprachebezeichnung (Stuttgart 
1965); Švédština pro samouky (1972, s M. Frydri- 
chem); Touristensprachfúhrer. Deutsch-Polnisch- 
-Tschechisch-Slowakisch (Lipsko 1983, s jinými). 
■ SCÉNICKY. Překlady: H. Heine: Básně (1936); 
J. Hay: Hráz na Tise (1936); J. W. Goethe: Utrpení 
mladého Werthera (1938). I REDIGOVAL časopi
sy: Trn (1922-23, 1926, s jinými), Naše cesta 

(1934-35, s red. kruhem), Malý hlasatel, pokr. Mla
dý hlasatel (1935-38), Malý čtenář (1939), Štěpnice 
(1946-47, s P. Hykešem a F.Tenčíkem), Mateřídouš
ka (1945-50, s M. Holasem a F. Hrubínem), My 
a čtenáři (1959); knižnici (volnou nečíslovanou řa
du): (Ottovy) Knihy pro mládež (1942-48). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: P. Ch. Asbjórnsen,
J. Moe: Norské lidové pohádky (výbor, 1941); E. Ol- 
geirsson: Z minulosti islandského lidu (1959); Spisy 
Augusta Strindberga 7,2 (1960,1984). I

LITERATURA: D. Holmanová: B. M. Písemná 
pozůstalost (LA PNP 1986). I • ref. Romance po
čestného clowna: L. P. (Ptáček), Čin 1, 1929/30, 
s. 329; B. V. (Václavek), Index 1930, s. 32; an., LitN 
1930, č.J •; • polemika po M. článcích o Masaryko
vi (v Činu a v Naší cestě): F. X. Šalda, ŠZáp 7, 
1934/35, s. 315 + ŠZáp 8,1935/36, s. 57; J. B. Čapek, 
NO 18. a 19.10.1935 •; J. S. (Seifert): ref. překl. (in- 
sc.) H. Heine, PL 31. 3. 1936; G. Pallas: ref. překl.
K. Rasmussen, LidN 18.4.1938 + ref. překl. H. Ing- 
stad, LidN 6. 5. 1940; • ref. Veselý červenec: chb. 
(V. Cháb), Naše zprávy 1940, č. 96; M. M. (Majero
vá), LidN 14.12.1940; Kp. (J. Knap), Venkov 20.12. 
1940 •; K (K. Z. Klíma): ref. překl. F. Nilsson-Pira
ten, LidN 23.11.1941; F. Soldan: O básni Ivana Srpa 
v sborníku o Leninovi, Kulturní politika 1949, č. 10; 
vš: Dr. B. M., nordista a germanista..., Svob. slovo 
19.4.1973; • k 75. narozeninám: J. Šnobr, ZM 1978, 
s. 264; ZM (Z. Medek), Kostnické jiskry 1978, č. 17 •; 
• nekrology: (jš), Svob. slovo 17.3.1981; r, Svob. slo
vo 19.3.1981 •.

bs, Im

Ferdinand Menčík
* 29.5.1853 Vitiněves u Jičína
†IO.7.1916 Vitiněves

Pozitivisticky orientovaný historik, autor prací o dě
jinách českého divadla a editor textů starší české li
teratury.

Otec byl zámožný rolník a rychtář. M. navště
voval 1859-62 obecnou školu v Nemyčevsi 
u Jičína, 1862-63 v Proseči u Liberce (kvůli 
osvojení němčiny), 1863-64 opět v Nemyčevsi. 
Gymnázium studoval v Jičíně (mat. 1872) a po
té na pražské univerzitě češtinu, němčinu, dě
jepis a zeměpis; 1873-74 poslouchal ve Vídni 
slavistiku (hlavně u prof. E Miklošiče). Studia 
dokončil 1876 v Praze a nastoupil zaměstnání 
ve vídeňské dvorní knihovně (1900 jmenován 
vedoucím rukopisného oddělení); 1880 byl ob
žalován, že jako dvorní úředník přispíval do 
politických časopisů, t. r. získal podporu Svato-
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boru na studium rukopisů v rakouských kláš
terních knihovnách. Od 1884 zastával místo 
lektora české řeči a literatury na vídeňské uni
verzitě. Stýkal se s J. Emlerem, J. JireČkem, 
J. Gollem. 1886 se stal předsedou divadelního 
spolku Pokrok ve Vídni, 1889 místopředsedou 
Klubu rakouských národností, pracoval rov
něž v Ústřední jednotě české ve Vídni a 1898 
se stal archivářem a bibliotékářem a nakonec 
i tajemníkem hraběte J. Harracha. Od 1907 pů
sobil jako lektor české řeči a literatury i na vy
soké zemědělské škole ve Vídni. Na odpočinek 
odešel 1910. - Jeho dcera se stala manželkou 
T. Bati.

Pro M. historiografickou metodu a editor
skou praxi byla typická snaha objektivně 
a věcně popsat zkoumanou oblast a shromáž
dit maximum dokladů s vypovídací hodnotou. 
Dobové historické poměry zachycoval pro
střednictvím detailních reálií politické, sociál
ní, ekonomické aj. povahy, přičemž jádro jeho 
literárních i historických prací tvořila podrob
ná biografická deskripce, jež bez další inter
pretace chronologicky sumarizovala poznatky 
ze sféry rodinné výchovy, vzdělání, rozhodují
cích vnějších vlivů a podnětů, přátelských 
i profesních vztahů apod. Jako slavista se M. 
zprvu věnoval monografickým studiím z ruské 
(práce Ivan S. Turgeněv a jeho spisy přinášela 
přehlednou biografii, bibliografii a popis syže- 
tů autorových děl) i z české (životopisná práce 
Jan Amos Komenský) literatury, menší pojed
nání patřila i literatuře polské a chorvatské. 
Obsáhleji se pak M. zabýval osobnostmi česky 
píšících slovenských evangelíků, nositelů čes- 
ko-slovenských vztahů (Jan Kollár, pěvec slo
vanské v zájemnosti, Jiří Ribay, Daniel Krman). 
Důležitou složku v M. díle tvoří historie české
ho divadla. Výsledky svého zájmu shrnul v prá
ci Příspěvky k dějinám českého divadla, která 
zachycovala vývoj divadla u nás od doby nej- 
starších liturgických obřadů až po začátky ná
rodního obrození; kniha přinesla množství do
kumentárního materiálu (analýza paradigmat 
a typických fabulí her, nástin scénických úprav 
a okolností provozování, přehled vystoupení 
cizích divadel v Čechách aj.) a chronologické 
zpracování divadelního dění u nás v letech 
1621-1776. Předmětem M. historiografického 
zájmu byly dále různé etapy církevních dějin, 
aktivita zemské šlechty a regionální dějiny 
(Dějiny města Jičína). Soustavnou péči M. vě
noval komentovaným edicím rukopisných pa

mátek starší české literatury, které většinou 
sám nalezl hlavně při svém zaměstnání v nej
větší rakouské knihovně. Edice doprovázel 
výkladem, v němž často prováděl jazyková 
a historická srovnání českých, německých a la
tinských verzí a předloh; takto vydal mj. 
Seitenstettský a Vídeňský evangelistář (Dva 
evangelistáře). Pro českou literaturu je vý
znamné vydání podkrkonošských lidových vá
nočních a pašijových her (Vánoční hry, Veliko
noční hry) i traktátu o šachové hře, o němž M. 
první vyslovil domněnku, že jde o překlad po
řízený Tomášem ze Štítného.
PSEUDONYM, ŠIFRA: B. Vitinský; F. M. I PŘÍ
SPĚVKY in: Archiv fúr slawische Philologie (Ber
lín 1880); Beseda učitelská (1880); ČČM (1877-97); 
Časopis Matice moravské (1897); Čes. rodina 
(1884); Čes. listy hospodářské (1893,1897); Čes. lid 
(1901-03); Hlas národa (1888-90); Hlídka lit. 
(1891); Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlun- 
gen des allerhóchsten Kaiserhauses (Vídeň 1910); 
Kalendář Čechů vídeňských (1891-96); Koleda 
(1878-81); Krok (1889); Květy (1882, 1892, 
1904-06); Listy filologické a pedagogické 
(1879-82); Lit. listy (1889-90; 1890 studie Pan Twar- 
dowský); Nár. listy (1874-93); Nár. politika: Osvěta 
(1907-16); Paedagogium; Památník vydaný roku 
1888 o jubilejní slavnosti ochotnického spolku Po
kroku ve Vídni; Pojednání KČSN (1881); Pokrok; 
Pražské noviny; Ruch (1882-88); Sborník historický 
(1883); Sborník Otdelenija russkogo jazyka i sloves- 
nosti Rossijskoj akademii nauk (Petrohrad 
1897-1919, edice korespondence J. Ribayovi); Sit- 
zungsberichte der Kóniglichen bóhmischen Gesell- 
schaft der Wissenschaften in Prag (1899); Sitzungs- 
berichte der ósterreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Vídeň); Slovanský sborník (1884); 
Studentské listy (1881-82); Světozor (1876-92; 1878 
Ivan S.Turgeněv a jeho spisy, i sep., 1891-921 A. Ko- 
menský); Věstník KČSN (1887-97; 1887 studie Da- 
niel Krman, i sep.); Vlast’ (1889); Zlatá Praha (1907); 
Zprávy o zasedání KČSN (1887-91). I KNIŽNÉ. 
Práce o literatuře a divadle: Rozbor legendy o sv. 
Kateřině (Vídeň 1881); Konrád Waldhauser, mnich 
řádu svátého Augustina (1881); Jan Amos Komen
ský (1892); Jiří Ribay (Vídeň 1892); Jan Kollár, pě
vec slovanské vzájemnosti (1893); Příspěvky k ději
nám českého divadla (1895); Prof. dr. Alois Musil, 
o jeho cestách, spisech a jejich významu (1908). - 
Ostatní práce: Zásady hospodářské ve století 16.-17. 
(1893); Volba papeže Inocence X. (1894); Hrabě 
Swerts Sporck a jeho hospodářské zásady (1897); 
Jan hrabě Harrach (1898); Neuwelt - Harrachsdorf 
(1898); Dějiny města Jičína (1902); Dvorní knihov
na ve Vídni (Vídeň 1906, i něm.). I REDIGOVAL 
sborníky: Kalendář Čechů vídeňských (1891-96), 
Památník vydaný roku 1888 o jubilejní slavnosti
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ochotnického spolku Pokroku ve Vídni. I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Česká proroctví (Vídeň 1879, 
rozmnož. Praha 1916); Knížky o hře šachové (1879); 
Zápisky kněze Václava Rosy (1879); Rozmanitosti 
1-3 (1. 1880, 2. Prešpurský sborník, 1892, 3. Dva 
evangelistáře, 1893); Několik statutů a nařízení arci
biskupů pražských Arnošta a Jana I. (1335-1377) 
(1882); Prostonárodní hry divadelní 1-2 (1. Vánoční 
hry, 1894,2. Velikonoční hry, 1895); Paměti Jana Jiří
ho Haranta z Polžic a Bezdružic. Od roku 1624 do 
roku 1648 (1897); Soudní kniha města Jičína (1898); 
Dopisy M. Matouše Kollína z Chotěřiny a jeho přá
tel ke Kašparovi z Nydbrucka, tajnému radovi krále 
Maxmiliána II. (1914). I

LITERATURA: r. (J. Emler): ref. ed. Česká pro
roctví, ČČM 1879, s. 160; -L (J. Emler): ref. ed. Zá
pisky kněze Václava Rosy, ČCM 1879, s. 431; • ref. 
ed. Knížky o hře šachové: Elr. (J. Emler), ČČM 
1880, s. 168; an., Světozor 1880, s. 71; B. Jedlička, Lis
ty filologické a pedagogické 1883, s. 84 •; an.: ref. ed. 
Rozmanitosti 1, Koleda 1880, s. 368; Redaktor 
(J. Emler): ref. Konrád Waldhauser..., ČČM 1881, 
s. 311; an.: ref. Rozbor legendy o sv. Kateřině, Světo
zor 1881, s. 118; Red. (J. Emler): ref. ed. Několik sta
tutů..., ČČM 1882, s. 308; • ref. J. A. Komenský: 
ý (E Dlouhý), Lit. listy 13,1891/92, s. 212; J. Tenora, 
Hlídka lit. 1892, s. 253 •; • ref. ed. Prešpurský sbor
ník: F. Pastrnek, Athenaeum 10, 1892/93, s. 57; 
E Kott, ČČM 1893, s. 287; V. Flajšhans, LF 1893, 
s. 332 •; • ref. Jiří Ribay: F. V. V. (Vykoukal), Světo
zor 27,1892/93, s. 143; J. V. Novák, CČM 1893, s. 285 
•; • ref. ed. Dva evangelistáře: J. J. Veselý, Vlast’ 9, 
1892/93, s. 1043; F. Kott, ČČM 1893, s. 632; vt., Lit. lis
ty 15,1 893/94, s. 306; F. Černý, LF 1894, s. 477 •; • ref. 
ed. Vánoční hry: A. Truhlář, ČČM 1894, s. 597; J. J. 
Veselý, Vlast’ 11,1894/95, s. 761«; • ref. ed. Veliko
noční hry: Red. (A. Truhlář), ČČM 1895, s. 343; A. F. 
Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 17,1895/96, s. 16; Č. Zí- 
brt, CL 5,1895/96, s. 84 •; • ref. Příspěvky k dějinám 
českého divadla: A. F.Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 17, 
1895/96, s. 16; F. J. Rypáček, ČMM 1896, s. 345 •; 
M. Navrátil: F. M., Zlatá Praha 10,1912/13, s. 443 + 
F. M., Osvěta 1913, s. 448; • nekrology: -eg-, Topičův 
sborník 3, 1915/16, s. 528; E V. Vykoukal, Osvěta 
1916, s. 578; J. J. (Jasenovič), Náš domov 1916, s. 289; 
J. Krumpholc, Archiv pro bádání o životě a spisech 
J. A. Komenského 1924, s. 59 •; J. Bčka (Bečka): 
Poslední edice F. M. (Dopisy M. Matouše Kollína...), 
ČČM 1917, s. 217; F. T: F. M., Bratislava 1928, 
s. 862.

jz

Antonie Menčlová

* 15.2.1887 Ústí nad Labem
† 3. 3.1955 Praha

Autorka biblicky inspirované lyriky, životopisné hry 
a románu s okupační tematikou.

V matrice zapsána Antonia M. - Otec byl ob
chodním jednatelem cizí firmy sídlící v Praze, 
pak několik let pracoval na zemědělské used
losti zděděné po rodičích ve Skutči (M. zde 
vychodila první třídu obecné školy), poté se 
vrátil ke svému původnímu povolání do Pra
hy, kde také krátce vedl vlastní obchod.
V Praze M. studovala na učitelském ústavu 
(mat. 1906) a 1907-13 jako externí posluchač
ka na filoz. fakultě (filozofie, francouzština, 
čeština a němčina). Od 1910 učila na obecné 
škole v Praze-Žižkově. 1923 byla na základě 
disciplinárního řízení přeložena na místo uči
telky ručních prací na obecné škole v Dolní 
Lukavici u Přeštic, v září 1925 byla ustanove
na učitelkou dívčí obecné školy a v srpnu 
1927 chlapecké obecné školy v Nepomuku, 
mimoto učila od 1929 francouzštinu na tamní 
měšťanské škole. Zaměstnání často přerušo
vala delšími zdravotními dovolenými, od led
na 1932 byla penzionována. V meziválečném 
období podnikla několik zahraničních cest, 
hlavně do Francie a Itálie. Po válce pobývala 
častěji na Skutečsku, kde sbírala materiál pro 
svůj román.

Nepočetné práce M. vznikaly zprvu z literár
ní inspirace. Poměrně volnou transformací pů
vodní předlohy jsou básnické meditace na mo
tivy starozákonních příběhů Země zaslíbená 
a Rút, v jejichž filozofujícím a mysticko-erotic- 
kém obsahu, vyjadřovaném mnohdy kupením 
obrazů poplatných verši a symbolice O. Březi
ny, se zrcadlily soudobé bolesti a tužby jedince 
i národa a zejména osobně prožívané problé
my moderní ženy. Proti tomu knižní drama 
Géniové, jež se pokusilo o scénické ztvárnění 
osudů P. B. Shelleyho a G. G. Byrona, zůstalo 
u pouhého kompilativního přepisu známých 
životopisných románů A. Mauroise. Pozdní 
a poslední prací M. bylo fakty podložené ro
mánové vyprávění Blahoslavení. Mučedníci 
z Ležáků, které v členitém pásmu příběhů, 
místy však jen obrysově, sledovalo život míst
ních obyvatel od 20. let až do tragického konce 
jejich vesnice za heydrichiády.
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PŘÍSPĚVKY in: Topičův sborník (1921-23); Žen
ský obzor (1909,1920); Ženský svět (1921). I KNIŽ
NÉ. Beletrie: Země zaslíbená (BB 1918); Rút (BB 
1920); Géniové (D 1932); Blahoslavení. Mučedníci 
z Ležáků (R1947).l

LITERATURA: • ref. Země zaslíbená: A. No
vák, Lumír 46,1917/18, s. 475; -tr. (G. Winter), Aka
demie 22,1917/18, s. 367; K. H. (Hikl), Naše doba 26, 
1918/19. s. 148; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 19, 
1918/19, s. 26 •; • ref. Rút: K. H. (Hikl), Naše doba 
27, 1919/20, s. 620; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 20, 
1919/20, s. 669; J. V. Sedlák, Tribuna 9. 5. 1920; 
J. Vrba, Pramen 1920, s. 425 •; • ref. Géniové: vz. 
(V. Zelinka), Zvon 33,1932/33, s. 378; V. Brtník, Ven
kov 1.8.1933 •.

et

Václav Menger
* 17. 8.1888 Praha
† 16. 2.1947 Praha

Herec, autor próz o J. Haškovi, překladatel z ruštiny 
a němčiny.

Od 1905 působil postupně u kočující divadelní 
společnosti J. Faltyse, V. J. Suka, R. Morávka 
a F. Lešanského a hrál též ve Švandově divadle 
na Smíchově. Za 1. světové války byl odvelen 
na ruskou frontu, poté, co byl zajat, pracoval 
nejprve v železných dolech Donské oblasti, 
v zemědělství na Sibiři a vykonával pak řadu 
dalších prací (v zajetí se potkal s J. Haškem). 
Přihlásil se do legií, 1916 spoluzaložil divadelní 
skupinu, pro kterou napsal několik aktovek, 
pracoval ve zpravodajském oddělení Nár. rady 
a po zranění v bitvě u Mias spoluzaložil 
a 1918-19 řídil Divadlo českosl. armády na Ru
si, které vystupovalo po celé sibiřské magistrá
le; pro ně M. přeložil řadu ruských aktovek. Po 
návratu působil jako herec a někdy i režisér: 
začátkem 20. let v Červené sedmě a v Longe- 
nově Revoluční scéně, pak v různých kabare
tech a začátkem 30. let též u V. Buriana. Hrál 
v mnoha filmech a s V. Wassermannem spolu
pracoval krátce i scenáristicky. Od konce 
20. let začal sbírat materiál o J. Haškovi, 
o němž napsal množství článků a pořádal 
přednášky po českých městech. Za 2. světové 
války byl načas obchodním zástupcem.

První z obou M. knih o autorovi Švejka 
Jaroslav Hašek, zajatec číslo 294217 má cha
rakter životopisného románu, snažícího se 

evokovat nejen jednotlivé epizody, ale také 
prostředí, v němž se hrdina pohybuje, a zčásti 
i jeho vnitřní život. Při sledování Haškových 
osudů od začátku války po jeho odchod do Ru
dé armády se román soustřeďuje především na 
jeho pobyt v zajetí, který M. zčásti prožíval 
spolu s ním. Kniha Jaroslav Hašek doma, 
vzniklá na podkladě M. přednášek o Haškově 
životě, je prvním vážným pokusem o jeho živo
topis. Volné vyprávění zakládá M. na vlastních 
i cizích přímých svědectvích o Haškovi (cituje 
též řadu jeho dopisů budoucí ženě Jarmile) ve 
snaze očistit ho od legend a od přehánění jeho 
negativních rysů. Aniž by zcela pomíjely Haš
kovu rozpornost, ukazují ho obě práce jako 
člověka mimořádně nezištného, spravedlivého 
a v jádře i citlivého. - Časopisecky M. uveřej
ňoval fejetony a povídky, pokusil se také 
o fraškovitý výjev „dle ruského motivu“ Ubo
hý Féďa a na divadelní hry se soustředil i ve 
svých překladech z ruštiny a němčiny.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Haló noviny (1934); 
Lid. noviny (1933-35); Nár. osvobození (1925-34, 
kromě FF i PP); Právo lidu (1934); Pražský ilustro
vaný zpravodaj; Rudé právo (1928, 1937); Tribuna 
(1923-28). I KNIŽNĚ. Beletrie: Jaroslav Hašek, za
jatec číslo 294217 (R 1934,1948 s tit. Jaroslav Hašek 
v zajetí); Jaroslav Hašek doma (P 1935,1946 rozšiř, 
vyd. s tit. Lidský profil Jaroslava Haška); Ubohý Fé- 
ďa (D 1946, rotapr.). - Překlad: L. Reisnerová: Fron
ta (1930). I SCÉNICKY. Překlady: G. Ge: První 
a poslední polibek (1921); L. L. Tolstoj: Na břehu 
(1923); L. N. Sejfulina: Viriněja (1927); J. M. Vojkov, 
Klabund: Láska na venkově (1930); V. Katajev: 
Milion trápení (1933). I KORESPONDENCE: 
Z korespondence J. Mahena a V. M. o J. Haškovi 
(z 1933-34), LitN 1951, s. 39. I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Legionářský zpěvník (1929); K. Vaněk: 
Poslední střepiny (1934). I

LITERATURA: • ref. Jaroslav Hašek, zajatec ...: 
A. M. Píša, PL 20. 4. 1935; K. Sezima, Lumír 61, 
1934/35, s. 221; drb. (J. Borecký), Zvon 35,1934/35, 
s. 350; M. Majerová, Čin 1935, s. 214 •; • ref. Jaroslav 
Hašek doma: B. Václavek, Rozhledy 1935, s. 190 (též 
o předchozí knize); V. Knapp, LitN 8,1935/36, č. 2; 
K. Sezima, Lumír 62,1935/36, s. 222 •; • ref. Lidský 
profil Jaroslava Haška: M. Mareš, Svob. noviny 2.2. 
1947; F. H. (Hampl), Práce 9. 3.1947; Brk (F. Buriá- 
nek), Zeměd. noviny 3. 3. 1948 •; • nekrology: 
M. Mareš, Svob. noviny 18.2.1947; -chb- (V. Cháb), 
NO 18.2.1947; S., Lid. kultura 1947, č. 8 •; Z. Ančík 
in O životě Jaroslava Haška (1953); K. Konrád in 
Nevzpomínky (1963,s. 130).
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Menšík

František Ladislav Menhard
*10.12.1857 Litoměřice
† 24.1.1909 Praha

Autor divadelních her, epizod a sólových výstupů 
z lidového prostředí, prozaik humorista, satirický 
básník a epigramatik; novinář.

Svá díla podepisoval převážně Xaver Men- 
hard, popř. s přídomkem Litoměřický. - Zá
kladní vzdělání získal na německé obecné 
škole v Litoměřicích a u piaristů v Praze; po 
absolvování dvou tříd pražských středních 
škol se vyučil fotografem a vzdělání si doplňo
val soukromým studiem. Od 1875 patřil ke 
kmenovým spolupracovníkům Humoristic
kých listů, od 1893 pracoval v redakci Hlasu 
národa a v Ilustrovaném kurýrovi jako soudní 
referent, od 1898 byl členem redakce Praž
ských novin. Stal se zakládajícím členem Spol
ku čes. spisovatelů Máj, byl i členem Umělecké 
besedy. Pohřben byl na Olšanských hřbito
vech.

Autor lidových her leckdy parodického cha
rakteru zakládal své komedie a frašky {Hlasy 
srdce, Srdce a měšec, Pacientka, Gordický uzel) 
na situační komice milostných zápletek prová
zených převleky i skrýváním a vyjevováním ta
jemství. Pokoušel se přitom zachytit kolorit 
maloměsta a podat odstíněnou psychologii je
ho obyvatel. Námětově se domácím podnětům 
vymyká hra z Francouzské revoluce, v níž do
bou motivovanému chování jednotlivců připa
dá významný podíl na zaplétání i vyústění ji
nak intimního komediálního příběhu {Ve stínu 
gilotiny). M. vážné hry, nadhazující dobovou 
národní a dělnickou problematiku {Vlastenec
ké povinnosti) nebo zakládané na kritice odná- 
rodňování měšťanstva {Vzorný vlastenec), se 
neubránily zjednodušení v nabízeném řešení 
a uměleckým slabinám ve své výstavbě. Na M. 
publicistickou činnost navazují humoresky, sa
tirické verše a časové epigramy s národní a po
litickou tematikou, ale také věnované ženské
mu živlu {Divoké ovoce, Trny a trnky).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: E L. Mhd. (též Fr. L., Fr. 
L. M., Fr. Mhd., Mhd., Xaver) Litoměřický, Litomě
řický, Litoměřický M.; Fix, Mhd, X. M. I PŘÍSPĚV
KY in: Čas (1904); Čes. Thalia (1890-92); Čes. svět 
(1908); Hlas národa; Humorist, listy (od 1875); Ilus
trovaný kurýr, pokr. Pražský ilustrovaný kurýr; Jit
řenka (1887-88); Květy (1891); Merendy (1881, 
2. rozšiř, vyd. 1. svazku); Mor. orlice (Brno 1893); 

Nár. listy (1888-90); Paleček; Pochodeň (1880); Poli
tik (1884); Pražská lid. revue (1905); Pražské novi
ny; Švanda dudák (1885-92); Zábavné listy 
(1887-93). I KNIŽNĚ. Beletrie: Hlasy srdce (D b. d., 
1879); Srdce a měšec (D 1881); Trny a trnky (BB 
1881); Pacientka (D 1885, prem. 1887); Humoristic
ké listy (PP 1885); Boccacciův Dekameron 
(D 1886); Uzel na šátku (D b. d., 1888); Romantické 
vrtochy (D 1890, i prem.); Ve stínu gilotiny (D 1890, 
prem. 1893); Vzorný vlastenec (D 1890); Babinský 
(opereta, b. d., 1891, prem. 1892, hudba E Kohout); 
Vlastenecké povinnosti (D 1892, prem. 1907); Divo
ké ovoce (BB b. d., 1892); Oběť lásky k bližnímu (só
lový výstup, b. d., 1892); Gordický uzel (D b. d., 
1903); Na houpačce života (PP 1904); Král darebů 
(D b. d., 1905, prem. 1913, s J. Zimmermannem). - 
Překlady a úpravy: Nový pan farář (b. d., 1889, volně 
podle M. Weidlicha); I. Kaulbach: Tajemné zločiny 
(1900); F. Thieme: Černá duše (1903). I SCÉNIC
KY. Hra: Ráj manželství (1909). I

LITERATURA: F. Zákrejs: ref. Pacientka, Osvě
ta 1887, s. 355; • ref. Ve stínu gilotiny: P, Světozor 27, 
1892/93, s. 336; A. Schulzová, Zlatá Praha 10, 
1892/93, s. 334; -r. (R. J. Kronbauer), Zábavné listy 
1893, s. 431 •; -r. (R. J. Kronbauer): ref. Romantické 
vrtochy, Hlas národa 20.10.1904; • nekrology: an., 
Zlatá Praha 26,1908/09, s. 228; -n-, Zvon 9,1908/09, 
s. 287; an., Čes. svět 5,1908/09, č. 16; K. (R. J. Kron
bauer), Máj 7,1908/09, s. 243; an., LidN 27.1. 1909; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1909, s. 473 •.

bs

Jan Menšík
* 26.1.1885 Stadlec, též Stálec (Stádlec) u Tá

bora
† 18. 4.1949 Praha

Literární kritik, teoretik a historik, zabývající se pře
vážně otázkami slovenské a starší české literatury; 
editor, autor středoškolských učebnic literatury.

Pocházel z učitelské rodiny. Od 1897 studoval 
gymnázium v Táboře (mat. 1903), pak 1903-07 
na Filoz. fakultě v Praze obory čeština, latina, 
řečtina (doktorát 1915 prací Staročeský Ráj 
duše Alberta Velikého). Po studiích působil 
1907-10 jako suplent na gymnáziu v Žitné ul. 
v Praze, pak jako gymnaziální profesor 
1910-14 v Ml. Boleslavi, 1914-23 v Praze 
v Křemencově ul. (1915-18 byl zároveň u vo
jenského zásobovacího sboru). 1921 byl slu
žebně přidělen na min. školství a nár. osvěty, 
kde byl 1924 jmenován radou, 1931 odboro-
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vým a 1936 ministerským radou. 1941 byl dán 
do trvalé výslužby. 1934-38 byl lektorem slo
venštiny na Filoz. fakultě UK v Praze. Vykonal 
několik studijních cest do Jugoslávie, Francie 
a Německa. Byl funkcionářem pražské odboč
ky Matice slovenské, předsedou Českosl.-pol- 
ské společnosti a členem předsednictva Masa
rykova lidovýchovného ústavu.

Od studijních let projevoval M. živý zájem 
o literaturu a divadlo. V době před 1. světovou 
válkou téměř pravidelně referoval v odbor
ných časopisech o soudobých literárních pra
cích a snažil se objektivně posuzovat i literár
něvědnou literaturu (např. velmi příznivě 
přijal Šaldovu knihu Duše a dílo). Široký pře
hled po současné literatuře prokázal ve studii 
Příspěvek k vývoji českého románu studentské
ho. Zároveň s literaturou sledoval i divadlo, ze
jména na počátku 20. let jako referent deníku 
28. říjen. Už před 1. světovou válkou navazoval 
M. první kontakty se slovenskou literaturou 
(vydal Výbor z povídek M. Kukučína) a svým 
zájmem upínajícím se především k autorům 
z přelomu století a majícím zřetelné rysy in
formativní a pedagogické významně přispěl 
k širšímu poznávání slovenské literatury v Ce
chách. Literárněhistoricky se zabýval přede
vším M. Kukučínem, hlavně pak jeho praž
ským pobytem, prezentoval však i tvorbu 
soudobých slovenských básníků I. Kraska, 
J. Jesenského, V. Roye, M. Rázuse, E. B. Luká- 
če a J. Smreka (ant. Nová poezie slovenská). 
V pozdějších letech se zaměřoval zejména na 
studium starší české literatury: zabýval se na
př. českými překlady Ráje duše od Alberta Ve
likého, sestavil a okomentoval výbor ze staro
české mystiky, především z prací Tomáše ze 
Štítného. V oblasti srovnávacích literatur zpra
coval M. otázku polských vlivů (A. Mickie- 
wicz, S. Garczyňski, S. Goszczyňski) na K. H. 
Máchu. V souvislosti se svou činností učitel
skou a později s prací vysokého úředníka mi
nisterstva školství připravil buď sám, nebo ve 
spolupráci (P. Bujnák) řadu učebnic a učeb
ních a popularizačních antologií velmi dobré 
úrovně, např. Úvod do poetiky.
ŠIFRY: jm, -jm-, J. M., J. Mk, J. Mk., J. Mšk, MK, Mk., 
Mšk. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta; ČČM, pokr. ČNM 
(od 1914; 1925 S. Goszczyňski a K. H. Mácha); Časo
pis pro moderní filologii (od 1911; 1927-28 Mickie- 
wicz a Mácha, i sep.); Ces. časopis filologický (1944); 
Čes. revue (od 1923); Dvacáté století (encyklopedie, 
1934, stať Šlovenská krásná literatura 20. století, 

i sep.); 28. říjen (1920-23, divad. ref.); Elán (od 
1930); Jihočes. kraj (Tábor 1911, Jihočeské problé
my v díle A. Sovy, i sep.); sb. Karel Hynek Mácha 
(1937, S. Garczyňski a K. H. Mácha); Lid. demokra
cie; Listy filologické (1926, J. Slowacki a K. H. Má
cha); Lumír (od 1923); Mladé Slovensko (Bratisla
va); Národ (od 1917); Naše řeč (od 1923); Naše věda 
(od 1919); Nové Cechy (1931); sb. P. Bujnákovi 
(Bratislava 1933); Pramen (od 1922); Program c. k. 
gymnázia v Mladé Boleslavi za šk. rok 1911-12 
(Příspěvek k vývoji českého románu studentského, 
i sep.); Sborník filologický 12 (1940-46, K českým 
překladům Ráje duše, i sep.); Sborník prací věnova
ných prof. dr. Janu Máchalovi k 70. narozeninám 
(1925, Malczewského Marie a Máchův Máj); Slavia 
(od 1924); Slovenské pohlady (Turč. Sv. Martin, od 
1924); Střední škola; Věstník KCSN (1943, Zázračný 
déšť u M. Adama z Vinoře, sep. 1944); Výr. zpráva 
gymnázia v Křemencově ulici (1919); Vyšehrad
(1946);  Zborník Matice slovenskej (1925, Drobnosti 
etymologické mluvnické, i sep.). I KNIŽNĚ. Prá
ce o literatuře: Črty zo slovenskej literatúry (1920). - 
Učebnice: Rukověť dějin české literatury (1913); 
Rukověť dějin literatury české 4 (1920); Čítanka pre 
najvyššiu triedu slovenských středných škol (1920); 
Slovenská poetika (1921, s P. Bujnákem, rozšiř, vyd. 
1934); Literárna rukováť k čítanke pre najvyššie 
triedy středných škol slovenských (1922); Literárna 
rukováť k čítanke pre 7. triedu slovenských střed
ných škol (1924); Literární rukověť k čítance pro 
6. třídu českých středních škol (1928; 1945 podle 
osnov z 1933); Literárna rukováť k čítanke pre 
6. triedu slovenských středných škol (1929); Literár
ní rukověť k čítance pro 7. třídu českých středních 
škol (1929); Literární rukověť pro nejvyšší třídy 
středních škol českých (1930); Úvod do poetiky a do 
věcné literatury pro vyšší třídy škol českých (1930, 
upr. vyd. 1937); Literární rukověť k čítance pro 
2. třídu středních škol (1935); Doplňky Literární ru
kověti pro nejvyšší třídu středních škol českých
(1947).  I USPOŘÁDAL A VYDAL: Výbor z poví
dek Martina Kukučína (1913); Timrava: Dědinské 
pověsti (1920); O. Bella: Výběr z básní (1923); G. K. 
Zechenter: Lipovjanska maša (1927); Nová poezie 
slovenská (1928); M. Kukučín: Výbor z rozprávok 
(1932); sb. Na paměť F. B. Vaňka, českého kněze 
a spisovatele (1947); Počátky staročeské mystiky
(1948).!

LITERATURA: J. Folprecht: ref. Příspěvek k vý
voji českého^ románu studentského, CMF 1913, 
s. 156; • ref. Črty zo slovenskej literatúry: J. V. Sed
lák, Tribuna 13.11.1920; J. P. (Pešek), Střední škola 
1921, s. 93; Š. Jež (též o vyd. Timravy), Cesta 4, 
1921/22, s. 51 •; • ref. Slovenská poetika: A. Gregor, 
LidN 9.8.1921; J. V. S. (Sedlák), Tribuna 18. 9.1921; 
Š. Jež, Cesta 4,1921/22, s. 324; S. Krčméry, Slovenské 
pohlady 1922, s. 188 •; J. M.: ref. Rukověť dějin lite
ratury české 4, Pramen 1922, s. 187; -jvs- (J. V. Sed
lák): ref. Literárna rukováť k čítanke pre najvyššie 
triedy..., Tribuna 19.11.1922; an. (A. Novák): Nové
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studie máchovské, LidN 14. 7. 1926; V. Brtník: ref. 
ant. Nová poezie slovenská, Venkov 5. 4. 1928; 
Š. Letz: Literárny rozhovor s dr. J. M., Elán 1, 
1930/31, č. 5; P. Kompiš: ref. Literární rukověť pro 
nejvyšší třídy..., Venkov 19.2.1931; J. V. S. (Sedlák): 
ref. Slovenská poetika (rozšiř, vyd.), Venkov 4. 3. 
1934; V. Pech: ref. Úvod do poetiky... (další vyd.), 
Střední škola 1938, s. 192; • nekrology: A. Gregor, 
Naše věda 26,1948/49, s. 317; A. Pražák, LidN 21.4. 
1949; F. M. Bartoš, Jihočeský sb. historický 1949, s. 62 
•; • ref. Počátky staročeské mystiky: P. Trošt, SaS 11, 
1948/49, s. 140; F. Ryšánek, LF 1951, s. 190; J. Jančík, 
Host 1992, č. 8, s. 157 (psáno 1948) •.

v/

Josef Stanislav Menšík
* asi 1811
† 6.2.1863 Brno

Sběratel pohádek a pověstí, spolupracovník B. M. 
Kuldy, autor výchovných spisků.

Datum a místo narození nejsou přesně známy. 
- Do Jemnice, kde se později stal obecním ta
jemníkem, se prý dostal před 1814 z Uher; 1854 
odešel do Brna (i tam o sobě užíval označení 
„měšťan jemnický“) a pracoval zde jako úřed
ník v Matici moravské a Jednotě katolické a ja
ko účetní při zemské účtárně. Široké zájmy 
hospodářské, zemědělské, pěstitelské, přírodo
pisné a dobročinné ho přivedly do mnoha 
spolků a organizací (horlivý jednatel spolku 
proti trýznění zvířat, člen např. spolku pro 
pohřby zemřelých úředníků a pro podporu je
jich pozůstalých v Brně, moravskoslezského 
ochranného spolku pro osoby propuštěné z vě
zení a pro mravně zanedbanou mládež). Ze
mřel náhle v kanceláři raněn mrtvicí.

M. folklorní sběratelská činnost, vyvolána 
známostí s B. M. Kuldou, který před 1850 pů
sobil jako kaplan ve Starém Hobzí, přinesla 
nejprve obsáhlý soubor Moravské národní po
hádky a pověsti z okolí jemnického (vydán ja
ko 2. sv. Kuldovy edice Pohádky a pověsti 
národu moravského). Převážně kouzelné po
hádky, pověsti, pověrečné povídky, legendy, ale 
i anekdoty a mravoučné příběhy (celkem 100 
čísel) se vztahují k Jemnici a k místům v okolí 
(např. Babice, Menhartice, Louka, Pavlovice); 
u některých textů uvedl M. i jména asi desítky 
vypravěčů, někdy i jejich bydliště, ovšem bez 
bližších údajů (nejvíce, tj. 7 textů získal od 

F. Fedrové). M. vycházel při svých zápisech 
z ústního podání, jemuž však vtiskl jednodu
chou literární stylizaci, která přesto zcela neza- 
střela bezprostřední fabulaci, nářeční prvky 
a detaily ze soudobého života. Sklon volněji 
nakládat se získaným folklorním materiálem 
a doplňovat vlastní sběr texty umělého původu 
se projevil i v druhé, již samostatně připravené 
M. sbírce Moravské pohádky a pověsti. Hete
rogenní soubor se skládá ze 6 oddílů: texty 
z okolí telčského (17 čísel), dačického (46 č.), 
benetického (29 č. získaných od učitele K. Klí
my z Benetic), holešovského (2 oddíly, 43 č.), 
úhrnem 135 čísel; jednu část (v pořadí 3.) tvoří 
staré hanácké písně, operety, rozmluvy, dopisy, 
pohádky atd. přetištěné ze sbírky J. H. A. Gal- 
laše Múza moravská, vydané 1813 T. Fryčajem. 
Vyskytují se zde také pohádky a pověsti z kní
žek J. B. Malého, B. Němcové, M. Mikšíčka, 
z časopisů i jiných tisků, jejichž provenienci M. 
někdy uvádí. Přes všechny pozdější výhrady 
a odsudky M. sběratelské a vydavatelské práce 
mu nelze upřít dlouholetou dobrou znalost re
gionu a života jeho obyvatel. - M. folkloristic
ká činnost byla provázena rozsáhlou aktivitou 
společenskou, jejímiž literárními produkty by
ly mravoučné a výchovné povídky, psané též 
německy, a knížka o mariánských poutních 
místech na Moravě.
PŘÍSPĚVKY in: Lumír; Mor. noviny; Pražský ve
černí list (1849); Včela (1849). I KNIŽNĚ. Sbírky 
folklorní prózy: Moravské národní pohádky a po
věsti (1856, ed. B. M. Kulda); Moravské pohádky 
a pověsti z okolí jemnického (1862). - Beletrie: Jam- 
nitzer Sagen zur Warnung und Belehrung gegen die 
Tierquálerei (PP pro ml., 1855, česky 1862 s tit. Dítě, 
zacházej dobře se zvířaty, přel. K. Muller); Pravdivé 
příběhy o lidech napohled mrtvých, zaživa pochova
ných a v hrobě obživlých (PP 1858); Kvítečka z Ma
riánského slávověnce (PP 1858). - Překlad a úprava: 
A. Khuen: Koňské maso může se jisti (1854). - Vý
bor: in ant. Moravské národní pohádky a pověsti 
(1983, ed. O. Sirovátka, M. Šrámková). I VYDAL: 
J. Kypta: Stručný dějepis města a panství Telče 
(1857). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, Lumír 1862, s. 163; 
O. Sirovátka, M. Šrámková in ant. Moravské národ
ní pohádky a pověsti (1983).
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Menzel

Josef Menzel
* 2.11.1901 Náchod
† 17.7.1975 Praha

Autor próz a loutkových her pro nejmenší, překlada
tel z ruštiny, francouzštiny, němčiny a dánštiny, pub
licista a editor.

Údajně (podle sdělení rodiny) byla M. rodiš
těm Jaroměř, do matriky byl však zapsán 
v bydlišti Náchodě. Jeho rodiče zde měli holič
ství. V Náchodě navštěvoval M. základní školu 
a od 1912 reálné gymnázium. Po maturitě 
(1920) byl zapsán dva semestry na Filoz. fakul
tě UK v Praze (germanistika a staroslověnšti- 
na), 1921-26 studoval na Právnické fakultě 
UK s přerušením v letním semestru 1923 
a 1926); 1923 byl povolán k vojenské službě, 
pro srdeční vadu a silnou krátkozrakost (ná
sledek prodělané spály v dětství) byl zproštěn 
branné povinnosti. Na právech absolvoval de
vět semestrů, neukončil je však státnicemi. 
Pracoval pak jako knihovník, domácí učitel 
(k jeho žákům patřil mj. B. Brouk) a věnoval se 
překládání. 1932 se oženil, nejmladší z jeho tří 
dětí je filmový a divadelní režisér a scenárista 
Jiří M. (* 1938). Od začátku 30. let působil jako 
redaktor především v melantrišském tisku 
a editor Melantrichovy knižnice. V druhé po
lovině 30. let spolupracoval též s Trnkovým 
Dřevěným divadlem, 1939 s rozhlasem, kde 
četl své fejetony. Jako noční redaktor deníku 
A-Zet byl 15. 3.1939 zatčen a vězněn okupan
ty za tiskový delikt. Po propuštění byl bez mís
ta, 1940 redigoval obrázkový týdeník Jas, vydá
vaný Čes. obcí sokolskou (se sokolským 
tiskem spolupracoval již v době 10. všesokol- 
ského sletu 1938), který však byl t. r. zastaven. 
Tehdy využil nabídky bývalého zaměstnavate
le, vydavatelství Melantrich, a pod pseudony
mem (kterého užíval do 1950) napsal několik 
knih jDro děti. Ke konci války získal zaměstná
ní v CTK, kde se posléze stal vedoucím kultur
ní rubriky. Protože po únoru 1948 odmítl 
vstoupit do KSČ, byl 1950 z ČTK propuštěn. 
Od 1951 byl dramaturgem ve Studiu animova
ného a loutkového filmu, 1961 odešel do dů
chodu.

M. původní práce jsou určeny nejmenším 
dětem a vznikly ve spolupráci s J. Trnkou, pro 
jehož loutkové Dřevěné divadlo napsal dvě 
hry: Vasil a medvěd, čerpající z motivů rus
kých národních pohádek, a moderní pohádku 

s orientálním námětem Pan Eustach, pes 
a sultán. Spolupráce obou umělců vyvrcholila 
knižním cyklem o medvídkovi Míšovi s boha
tou souznějící invencí literární i výtvarnou; 
z jednoduchého tématu vytěžil M. řadu vtip
ných epizod, podaných poutavě, s obrazností 
odpovídající fantazii a chápání raného dět
ství, vyprávěných vytříbeným, prostým a zá
roveň poetickým jazykem. Texty o Míšovi, 
a to nejen vydané, nýbrž i rukopisné, vyšly 
v překladech do mnoha jazyků a posloužily 
také za předlohu k loutkovému filmu a k tele
vizním večerníčkům. Tvorbou pro děti, přede
vším loutkovým a animovaným filmem, se M. 
po 2. světové válce zabýval i teoreticky. Další 
oblastí jeho činnosti byly překlady z ruštiny, 
němčiny, francouzštiny a dánštiny, jež vedle 
klasické i moderní prózy a knížek pro děti za
hrnuly i odbornou literaturu (A. Tairov, S. V. 
Nikolskij). Jako editor se M. věnoval českým 
klasikům.
PSEUDONYM: Jan Vik. I PŘÍSPĚVKY in: Diva
delní noviny (1967); Film a doba (1955-60); Kultura 
(1960); Listy pro umění a kritiku (1935, překl. N. Bo- 
goslovskij: Boris Pasternak); Rudé právo (1927, pře
kl. úryvku P L. N. Sejfullina: Viriněja); Svět v obra
zech (1963, překl. P F. Day: Ve čtyři hodiny); Svob. 
slovov (1953); sb. 6. loutkářská Chrudim (1957). I 
KNIŽNĚ. Beletrie (pro ml.): Míša Kulička v rod
ném lese (P b. d., 1939, pseud. Jan Vik); Míša Kulič
ka v cirkuse (P b. d., 1940, pseud. Jan Vik); Míša Ku
lička v pražské zoo (P b. d., 1941, pseud. Jan Vik); 
Der Mohnkuchen (P, Praha 1955); Mischa Kugel- 
rund im Puppentheater (P, Praha 1957); Mischa Ku- 
gelrund in Spielzeugparadies (P, Praha 1957, rus. 
1959, čes. posmrtně 1991 s tit. Míša Kulička v domě 
hraček). - Překlady: A. Tairov: Odpoutané divadlo 
(1927); L. N. Sejfullina: Hnůj a j. povídky (1928); F. 
M. Dostojevskij: Nětočka Nězvanová, Malý hrdina 
(1929); G. Flaubert: Prosté srdce (1930); A. Daudet: 
Listy z mého mlýna (1931); K. Michaělis: Bibi v Čes
koslovensku (1931); Th. Fontáne: Manželství Effi 
Briestové (1933,1954 s tit. Effi Briestová); A. Dórf- 
ler: Vendelín (1942); V. Graumuller: Píseň lesů 
(1942); I. Vano: Sovětský kreslený film (1952); S. V. 
Nikolskij: Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii 
z let 1920-21 (1968). - Adaptace: The Apple Tree 
with the Golden Fruit (scénář animovaného filmu 
podle K. Černý: O jablůňce se zlatými jablky, Praha 
1954, s E. Hofmanem, E. Ludvíkem a J. Moravcem). 
■ SCÉNICKY. Hry (pro mládež): Vasil a medvěd 
(1936); Pan Eustach, pes a sultán (1937). - Překlad: 
E. Raupach: Mlynář a jeho dítě (1970). I REDIGO
VAL časopis: Jas (1940, od č. 23, 7. 6.); publikaci: 
Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka (1947). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: V. Hálek: Pod pustým
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kopcem a jiné povídky (1932); G. Pfleger Moravský: 
Ztracený život 1, 2 (1933) + Z malého světa 1, 2 
(1934).!

LITERATURA: If. (I. J. Fischerové): ref. překl. 
K. Michaělis, NO 17.12.1931; • ref. Vasil a medvěd: 
= (J. Vodák), Čes. slovo 30.10.1936; an., Loutkář 23, 
1936/37, s. 48 •; • ref. Pan Eustach, pes a sultán: Dr. 
Mik (J. Malík), Loutkář 23, 1936/37, s. 95; -pka 
(J. Kupka), Telegraf 5.2.1937 •; • ref. Míša Kulička 
v rodném lese: M. Majerová, LidN 19.11.1939; -ůhl- 
(B. Múhlstein), Naše zprávy 25.11.1939; J. Hloušek, 
Uhoř 1939, s. 189; P. Laichter, Naše doba 47,1939/40, 
s. 186 •; -tos-: Nový redaktor Jasu, A-Zet 19. 12. 
1939; • ref. Míša Kulička v cirkuse: kp. (K. Polák), 
Nár. práce 4.12.1940; J. Knap, Venkov 14.12.1940; 
M. Š., Úhor 1940, s. 175 •; • ref. Míša Kulička v praž
ské zoo: vpa (V. Pazourek), LidN 17.12.1941; D. Fi
lip, Úhor 1941, s. 169; M.-B., Dělnická osvěta 1941, 
s. 305 •; O. Kafková: Míša putuje k sovětským dě
tem, ZM 1959, s. 234; (šek): ref. Míša Kulička v domě 
hraček, Nové knihy 1992, č. 9.

sm

Merendy
1871-1882

Knižní sbírky zábavných humoristických a satiric
kých textů, určených k provozování, deklamacím 
a čtení při vlasteneckých besedách a slavnostech, při 
masopustních, mikulášských a silvestrovských zába
vách, jakož i rozmanitých domácích posezeních.

Podtitul: 1871 (sv. 1) Sbírka rozličných žertovných 
deklamací, ilustrovaných parodií, kramářských i ne- 
kramářských písní, komických dramatických výstu
pů a jiných všelikých vtipův a žertův; 1872 (sv. 2) 
Nevyčerpatelná studně humoru k zábavám silvest
rovským i masopustním, obsahující množství žertov
ných deklamací a řečí, ilustrovaných komedií, kra
mářských i nekramářských písniček, kupletův 
a parodistických sborův, komických dramatických 
výstupův, sólových šprýmův a jiného druhu rozmani
tých vtipův a randálův; 1873 (sv. 3) Nevyhnutně po
třebná kniha pro pořadatele národních, silvestrov
ských a masopustních i domácích zábav aneb 
Bohatý výběr humoristických deklamací, sborů 
a písní s nápěvy, žertovných výstupů a komedií paro
distických atd. atd. atd.; 1874 (sv.4) Nejnovější a nej
bohatší archiv vtipů a žertů k přednášení a provede
ní při výletech, jakož i zábavách národních, 
silvestrových, masopustních i domácích, obsahující 
původní deklamace, žertovné sólové výstupy, písně 
a sbory s nápěvy, komedie a parodie v hojném výbě
ru; 1875 (sv. 5) Nejhlubší a nevyčerpatelná studně 
deklamací, sólových výstupů, komedií a parodií, pís

ní a sborů s nápěvy k přednášení při zábavách ná
rodních, silvestrových, masopustních i domácích, ja
kož i při výletech; 1875 (sv. 6) Hojně a bohatě záso
bený sklad rozličných deklamací, výběr písní 
a popěvků opatřených nápěvy, nej novější repertoár 
komedií a parodií, operet a sólových výstupů, vše 
k přednášení, ku čtení i zpívání při rozličných zába
vách a slavnostech domácích a veřejných; 1878 (sv. 7) 
Kniha velice potřebná pro zábavné spolky a veselé 
společnosti, občanské besedy, pěvecké a divadelní 
jednoty, k uspořádání národních zábav domácích 
i veřejných; 1881 (sv. 8) Kniha všech českých meren- 
dářů, zábavných spolků a veselých společností, obsa
hující nejnovější komické výstupy a popěvky, sólové 
scény a panáčkové komedie, deklamace a žerty pro 
výlety, masopustní, mikulášské a silvestrovské zába
vy; 1882 (sv. 9) Vrchovatá míra půlnočních rámusů, 
masopustních randálů a novoročních švand, parodic- 
kých oper, bramborových komedií, stínových obra
zů, němých pantomií, nevídaných baletních, krko
lomných a kumštýřských produkcí, jarmarečních 
mravokárných romancí, komických výstupů, vese
lých přednášek, zajímavých besedních čtení, vtipů, 
humorů a žertů k pořádání rozmarných zábav se
bral, napsal, opsal a ze tmy dávného zapomenutí no
vě na světlo vyndal... - Redaktoři: 1871 (sv. 1) Holo- 
fernes Amadeus Tercibulka; 1872 (sv. 2) Škvor 
Vejmelka Nro. 3 vulgo ÍFEK; 1873 (sv. 3) Karfiol 
Mrkvička; 1874 (sv. 4) Vítězslav Vomáčka; 1875 (sv. 
5) Fr. A. Pivoňka; 1875 (sv. 6) UFIK VOMASTEK; 
1878 (sv. 7) Eman. Silvestr Škvor; 1881 (sv. 8) Kylián 
Miloslav Brčko; 1882 (sv. 9) Adam Mertus Champi
on.- Vydavatel: 1871-78 (sv. 1-7) Kněhkupectví Mi
kuláš & Knapp v Karlině; 1881-82 (sv. 8-9) Knihku
pectví Jos. Mikuláše, knihtiskárna v Karlině. - 
Periodicita: 1871-74 (sv. 1-4) Ix ročně; 1875 (sv. 5-6) 
2x v roce; 1878 (sv. 7) a 1881-82 (sv. 8-9) lx ročně.

Jako merenda se v českém prostředí všeobec
ně označovala zábava, veselé vyražení, švanda 
předváděná při rozličných společenských se
šlostech, při odpočinku na výletech české ná
rodní společnosti i při tanečních, hlavně maš
karních zábavách (kostýmové pojetí merendy 
převážilo ke konci století). Patrně první zná
mou tištěnou podobou pozdějších M. ze 
70.-80. let 19. století byl útlý tisk s názvem 
„Merenda. 1845“, vydaný po bále konaném ve 
Štaigrově sále v Praze. Tvořily ho čtyři básnic
ké skladby anonymních autorů, dedikované 
„dcerám vlasti“ a zpracovávající téma vlasti 
a vlastenectví českých panen. Obsahoval též 
pijácké písně a parafráze lidových písní. Sbírka 
zatím ještě vážnějšího tónu se řadila k oblíbe
ným plesovým českým tiskům, jako byly např. 
Pomněnky. Příležitostné merendní knížky se 
vydávaly i v pozdějších letech, známy jsou
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např. Vínek, upomněnka ze študentské meren
dy v Chrudimi (1860,1862), a chrudimská Sů
va, vydávaná A. Gallatem od 1871 po 20 let 
o Silvestru. S nebývalým rozmachem besední
ho života - a také merendních zábav - vznikla 
počátkem 70. let potřeba systematicky šířit 
texty, z nichž by bylo možné volně sestavovat 
program k jednotlivým zábavám. M. se počaly 
uplatňovat vedle stále hojnější literatury pří
buzného typu Besedníků, Deklamátorů, Be
sedního čtení, Českých besed, Divadelního 
zpěvníku, Věnce z českých písní, Sólových vý
stupů apod. Památná merenda 7. 2. 1874 
v Městské besedě v Praze (byla k ní vydána 
i dvě čísla komických napodobenin novin s ná
zvem „Časopis masopustního bláznovství. Me
renda“) zavdala podnět k Pamětnímu spisu 
u příležitosti pětadvacátého jubilea české be
sední merendy 1898. (Do tisku s názvem „Me- 
rendní vzpomínky“ přispěl zejm. K. Mašek.) 
O jinou variantu M. se pokusil svými Šibřinka- 
mi, sbírkami silvestrovských, masopustních 
i besedních her, deklamací atd. (1878-85, roč. 
1-6) nakladatel A. Hynek. V 80. letech počal 
stejný nakladatel za redakce E. Zůngela vydá
vat další podobné sbírky s názvem Český me- 
rendář (1881-86,10 sešitů). Přímo na M. pak 
1884 navázala edice Nové merendy redigova
ná J. Mikulášem Boleslavským v pardubickém 
nakladatelství E & V. Hoblík, v níž však vyšel 
jen jeden svazek.

První příspěvky M. vydávaných od 1871 mě
ly za úkol „docíliti pravé veselosti při všelikých 
našich národních zábavách“ a byly založeny na 
tradiční jarmareční komice. Formou, stylem 
i jazykem vycházely z kramářských písní zpí
vaných k obrazům a z jarmarečních loutko
vých špektáklů. Jejich komično bylo založeno 
mnohdy na laciných slovních žertech, docilo
vaných často jen českým přepisem německého 
výrazivá a užíváním napodobenin jarmareční 
mluvy kramářů a putujících divadelníků. Po
stupně se žánrová rozloha M. podstatně rozši
řovala a jednotlivé svazky přinášely různoro
dou směs šprýmovných veršů, žertovných 
deklamací, komediálních sólových výstupů, 
kupletů i prozaického besedního čtení. Přibyly 
též parodující parafráze proslulých (Goethův 
Faust, Búrgerova Lenora, Shakespearova tra
gédie Romeo a Julie, Schillerovo drama Úkla
dy a láska) i populárních děl (Mlynář a jeho dí
tě E. Raupacha, knížky lidového čtení) a písní 
(Kde domov můj?, makaronské skladby). Ne

chyběla ani politická satira, někdy se vracející 
do Metternichových nebo Bachových časů, ale 
vyrovnávající se také se současnými vztahy 
mlado- a staročechů i s aktuálním děním, jako 
byla světová výstava ve Vídni aj. V jednotli
vých svazcích M. se zpočátku projevovala sna
ha pořádat je podle ročních období: začínají te
dy silvestrovskou tematikou a přes masopust 
spějí k mikulášským zábavám. Mezi vděčné 
látky patřily vedle politických aktuálních i his
torických narážek obecně přitažlivé příběhy 
starých panen, staropanenských a staromláde
neckých lásek, žárlivosti, krutých i směšných 
mordů a loterních sázek. Pranýřována byla 
česká povaha i buršáctví a němectví, vlastnosti 
různých profesí, úřednictva, řemeslnictva, vo
jáků, básníků a umělců, věčným tématem byl 
žid a také křesťanství, církev a náboženská ví
ra. V pozdějším období se terčem humoru stá
valy i technické novinky, jako telefon, fotoapa
rát, velocipéd aj., nebo nové společenské jevy, 
jako ženská emancipace. Nedílnou součástí M. 
byly pijácké písně, popěvky a šprýmovné úva
hy o pijáctví. Mnohé texty doprovázel originál
ní notový záznam (na rozdíl např. od Humoris
tických listů, kde se žertovný text zpíval na 
melodii písně notoricky známé). M. inzerovaly 
možnost objednávat řadu textů i jiných děl ve 
sbírkách obsažených u nakladatele přímo a se
parátně. K prvnímu desetiletí existence M. vy
šlo 2. opravené a rozšířené vydání prvního 
svazku z 1871. Obsahovalo též čtyři vážné pa
tetické deklamace zabývající se požárem Ná
rodního divadla (F. L. Menhard Litoměřický, 
St. Mz., tj. Mráz, J. Kasal, J. Chod), které do M. 
nezapadají ani tematikou, ani stylem. Valnou 
většinu prací přidaných do nového vydání 
obstaral Fr. Amůt (F. Tůma). Koncem 80. let 
začaly M. ztrácet na aktuálnosti a jejich roli 
postupně převzaly pružněji vydávané sešitky 
samostatných komických výstupů, žertů a de
klamací (vydával je zejména J. Šváb Malost
ranský), umožňující rychle reagovat na aktuál
ní jevy literární, kulturní i politické povahy 
a zároveň i na samotnou proměnu způsobu zá
bavy české národní společnosti směrem ke ka
baretům a šantánům. - K přispěvatelům M. ze
jména patřili: V. Beneš Šumavský, V. M. V. 
Bělohrobský (posmrtně pseud. Durst, Frant. 
Durst, Fr. Durst), J. M. Bořický (i pseud. Joane 
Miroslavo Borčiciensi),^K. Bubník, J. Burger- 
stein, A. Čapek, F. J. Čihák, F. K. Čížovský, 
J. Dúrich (i šifra J. D., pseud. Josef Josefovič),
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A. Gallat (i šifra AI. G-t., pseud. Lojza Šmodr- 
cha), H. Grunert (i šifry G, Grt., H. G, H. K. 
G), F. Hajniš, F. Hajs mí. (i podp. Hajs Druhý), 
J. E Hammerschmied (i podp. Hammerchmid), 
A. Hártl, E. Hora, F. J. Janke (i šifry F. J., E J. J. 
a podp. V. Janke), J. Jodas, E. Just, A. Kalenda, 
F. Marjánko (i pseud. Ferd. Janko, Mar. Janko), 
J. Paukner, E. Pešková (šifra E. P.), F. A. Pivoň
ka, E J. Rayman, E. F. Schmiedleichner (i šifra 
E. F. S.), J. Soukal, K. Šnabl, J. Thon, A. V. Va
lenta (pseud. Vratislav Pasovský), Ž. Vrba. 
Ojedinělý je pak příspěvek S. Čecha (1872) 
pod pseud. Jan Vraný, převzatý ovšem z Alma
nachu českého studentstva, dále M. obsahují 
množství nedešifrovatelných pseudonymů a ši
fer. V 2. vydání prvního svazku (1881) pak no
vě přibyli ještě J. Chod, P Jehlička, J. Kasal, E 
L. Menhard Litoměřický, S. Mráz, F. L. Šmíd 
a F. Tůma (pseud. Amůt).

LITERATURA: E. E S. (Schmiedleichner): M., 
sbírka třetí, Besedník 1, 1872/73, s. 190; 1. (J. Her- 
ben): Utrpení českého humoru, Čas 2,1887/88, s. 86.

mhs

Josef Merhaut

* 13.10.1863 Zbiroh u Berouna
† 5. 9.1907 Brno

Autor naturalisticky laděných realistických próz 
z brněnského prostředí, básník a žurnalista; vůdčí 
osobnost moravské literatury konce 19. století.

1880-84 se podepisoval též Josef (nebo Jos.) 
Merhaut-Maruška. - Syn pivovarského sládka 
(ve Švabíně u Zbiroha,Tmáni u Berouna). Vy
růstal v chudých poměrech, po brzké matčině 
smrti u strýce ve Zdicích, později u tety v Pra
ze. Do 1881 studoval malostranské gymnázi
um, které však nedokončil; krátce putoval 
s kočovnou divadelní společností a krátce ta
ké, jako mimořádný posluchač, studoval na 
právnické fakultě v Praze. Dráhu novináře za
hájil 1884 výpomocí v redakci pražského Po
kroku. Od ledna 1885 byl v Brně redaktorem 
staročeské Moravské orlice, v níž působil až do 
své smrti (divadelní referent, fejetonista, ve
doucí kulturní rubriky, od 1891 šéfredaktor). 
Patřil k předním organizátorům českého kul
turního a uměleckého života v národnostně 

smíšeném Brně. Získal si mimořádné zásluhy 
o rozvoj tamního Nár. divadla, jehož produkci 
sledoval jako kritik a jehož činnosti se účastnil 
i jako příležitostný slavnostní řečník, podílel se 
na založení a koncepci časopisu Niva (s F. Ro
háčkem) a 1899 Klubu přátel umění (s F. Ma
rešem), 1905 se stal prvním předsedou jeho li
terárního odboru (později Moravské kolo 
spisovatelů). Podnikal časté cesty po Moravě 
(1899 stipendium Svatoboru), 1904 navštívil 
Chorvatsko a Itálii. Těžké podmínky brněnské 
národní a sociální existence i novinářské prá
ce, nešťastné manželství a smrt dvou synů zna
menaly pro M. tragické otřesy a časté duševní 
krize. Zemřel na následky cukrovky po bezvý
sledném léčení v Karlových Varech a Luhačo
vicích, byl pohřben na Ústředním hřbitově 
v Brně.

Od počátku 80. let M. publikoval básně 
a drobné prózy v časopisech. Jako prozaik 
(směřující od povídek k románům) zobrazoval 
především národnostní, sociální, kulturní 
a mravní rozpory a kontrasty brněnského živo
ta a jeho celkovou atmosféru na sklonku 
19. století (s vědomím společenské odpověd
nosti, se snahou o bezprostřednost, pronika
vost a kritičnost pohledu). Jeho metoda byla 
silně ovlivněna naturalistickou estetikou (pojí
mající člověka jako bytost bezvýchodně deter
minovanou tlaky společenského mechanismu, 
smyslností, pudy a dědičností) v temném, tra
gickém a bezútěšném vidění skutečnosti, 
v němž fatalismus ústí do pocitů rezignace 
a skepse. Poznamenaly ji též postupy impresio
nismu ve stopování elementárních pocitů, do
jmů a nálad a v barvitém líčení přírody i sym
bolismu v ornamentální obraznosti a mystice 
půdy. M. vycházel především ze sledování smy
slových vjemů a citových hnutí postav; s proti- 
měšťáckou a protigermanizační tendencí se 
soustředil na marný boj rozumu s vášní, touhy 
s pocity stísněnosti, vůle k činu s neschopností 
jeho realizace. Detailní vhledy do každodenní 
reality mísil s prvky sentimentu a schematické 
stylizace, hutný a prostý styl s momenty zdlou
havé popisnosti a patosu. M. vypravěčství do
minovalo v povídkové tvorbě, v kontrastních 
a dokumentárních obrazech městského života. 
Deterministické a skeptické pojetí sociálních 
a národnostních problémů spolu s typem pro
stého člověka nenávratně ubíjeného a morál
ně i existenčně zbídačovaného přinesly nejdřív 
Povídky (rozsáhlejší texty i drobné kresby),
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poté už vyzráleji soubor Had a jiné povídky 
(M. v něm podtrhl deformaci nezkaženého 
charakteru v konfrontaci s okolím, s honbou za 
ziskem a s tělesnou vášní; v titulní povídce je 
naivní a nevědomá dívka, přijíždějící sloužit do 
Brna, oklamána a zneužita a končí sebevraž
dou) a nakonec vrcholně soubor Černá pole, 
který výrazněji naznačil, leč i relativizoval 
možné cesty k překonání pocitu bezmoci 
a k mravní obrodě jedince (v sociálním boji 
a národním uvědomění, v lásce, v půdě a ven- 
kovanství). V následujících románech Anděl
ská sonáta (hlavní postava překonává závislost 
na nevěře a v bolestném pokání obnovuje 
manželský soulad) a Vranov (mladý příslušník 
brněnské české inteligence volí po vnitřním 
boji za své životní poslání i povinnost účastnit 
se národního a sociálního zápasu) M. posílil 
smyslové vnímání skutečnosti a částečně - jak
koli umělecky ne zcela přesvědčivě - realizo
val svou snahu překonat pesimismus, eticky 
a psychologicky prokreslit i aktivizovat posta
vy, vyzdvihnout vztah k přírodě, hodnoty křes
ťanství, čistého citu a bojovného češství. Po
dobně jako v próze se i M. básník věnoval 
národnostní, sociální a milostné tematice (v ly
rice, epice a veršovaných proslovech); byl pře
devším senzualista, silně ovlivněný Vrchlické
ho poetikou. Jeho nerozsáhlou, ale poměrně 
různorodou tvorbu zachytil v jejím vývoji (od 
realistických prvků přes symbolistní a deka
dentní zpět k realismu) výbor uspořádaný M. 
Hýskem {Básně J. M.). Ještě jako student M. 
1881 uspořádal a vydal pod pseud. Jaroslav 
Maruška knížku veršů, kterou však již nepři
pustil k prodeji. Jako divadelní kritik M. patřil 
k průkopníkům realistického a sociálně anga
žovaného dramatu u nás (kladl důraz na rus
kou dramatiku). Jeho kulturně-osvětovou a re
daktorskou činnost, uplatňující se v kritikách, 
fejetonech, reportážích, proslovech a propa
gačních článcích, dokumentoval i Výbor fejeto
nů J. M. (divadelní referáty, fejetony, cestopis
né črty aj., psané pro Moravskou orlici od 
1885).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Malota (Mor. orlice), 
Jan (též Jar., Jaroslav) Maruška (vše 1880-84), Karel 
Plíhal, Ludmila Sázavská (obojí Mor. orlice), Ma
ruška (1880-84); J. M., M., -uL. I PŘÍSPĚVKY in: 
sb. Biblí k svobodě! (1883); Čes. revue (1898-99); 
Čes. rodina (1883-84); Čes. Thalia (1887); sb. Čeští 
spisovatelé českým dělníkům národním k 1. máji 
1898 (1898); K Úprkovým lunetám na škole Vesnině 

(Brno 1897, veršovaný doprovod); Lumír 
(1898-1900); sb. Morava svým Maticím (Brno 1897); 
Mor. orlice (Brno, od 1885; 1893 R Bahnitá luka); 
Mor. revue (Brno 1899); Moravskoslezská revue; 
Neděle (Brno); Niva (Brno 1891-95; 1891 P Had); 
Nový život (1901); roč. O bídě lidské (Brno 
1889-90) a pokr. Chudým dětem (1892-1900); Po
krok (1884); Posel ze Sušice (1880-81); Právo lidu 
(1899-1900); Svatobor (Sušice 1882-83); Vesna 
(1886, 1896); Zlatá Praha (1899-1900); Zvon 
(1903-04, R Útěk); - posmrtně: Moravskoslezská 
revue (1907-08); sb. Podbrdský (berounský)^ kraj 
(Beroun 1924, Smetanovské proslovy). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Povídky (1890; P Vrah? samostatně 1929); 
Had a jiné povídky (PP 1892); Černá pole (PP b. d., 
1896); Andělská sonáta (P b. d., 1900); Vranov (R b. 
d., 1906); - posmrtně: Básně J. M. (1908, ed. M. Hý
sek); Výbor fejetonů J. M. (b. d., 1908, ed. M. Hýsek). 
- Výbor: Černá pole (PP 1964, ed. D. Jeřábek). I 
KORESPONDENCE: in F. Skácelřk: Krásná setká
ní (z 1897; 1970). I REDIGOVAL časopis: Mor. or
lice (Brno 1891-1907, šéfredaktor); sborník: Mora
va svým Maticím (prozaická část, Brno 1897, se
5. Čechem). I

LITERATURA: M. Hýsek: J. M. (1907) <- Mor. 
orlice 1907; Památce spisovatele J. M. <— sb. Podbrd
ský (berounský) kraj 2 (Beroun 1925); H. Sáňka: 
J. M. (1963). I • ref. Povídky: Astur (H. G. Schauer), 
Lit. listy 12,1890/91, s. 159; F. V. Vykoukal, Světozor 
25, 1890/91, s. 444; š. (J. Kuffner), NL 6. 6. 1891; 
O. Auředníček, Hlas národa 12. 7. 1891; J. Klenek, 
Hlídka lit. 1891, s. 275; L. Čech, Osvěta 1892, s. 665 •;
• ref. Had a jiné povídky: F. V. V. (Vykoukal), Světo
zor 27,1892/93, s. 383; P. Šup, Hlídka lit. 1893, s. 306, 
335; A. Procházka, Niva 1893, s. 174; F. X. Šalda, Lit. 
listy 15, 1893/94, s. 167 -» KP 2 (1950); L. Čech, 
Osvěta 1894, s. 81 •; • ref. Černá pole: D., Rozhledy
6, 1896/97, s. 1042; F. X. Š. (Šalda), Lit. listy 19, 
1897/98, s. 30 -> KP 3 (1950); J. Šč. (B. Prusík), Lumír 
26,1897/98, s. 83; an., Zlatá Praha 15,1897/98, s. 43 •;
• ref. Andělská sonáta: J. Karásek, MR 1899/1900, 
sv. 11,s.245 —»Tvůrcové a epigoni (1927);A. Novák, 
Lumír 28,1899/1900, s. 299; E Sekanina, Obzor lit. 
a umělecký 2, 1899/1900, s. 120; Kj. (F. V. Krejčí), 
Rozhledy 9,1899/1900, s. 676; Bazarov, Čes. revue 3, 
1899/1900, s. 1380; jv. (J. Vodák), Besedy Času 1900, 
s. 132 + (an.), Čas 13. 6. 1900; F. Bílý, Mor. orlice 
13. 5.1900; Antikrist (S. K. Neumann), Nový kult 4, 
1900/01, s. 1 —> Stati a projevy 1 (1964, s. 241) •; 
O. Theer: J. M., Lumír 34,1905/06, s. 489; • ref. Vra
nov: an. (K. Elgart Sokol), MS1R 2,1905/06, s. 223; 
A. N. (Novák), Přehled 4, 1905/06, s. 806; Sigma 
(S. K. Neumann), Mor. kraj 7.6.1906 -> Stati a pro
jevy 2 (1966, s. 338); Č. S., LidN 8.6.1906; V. Dresler, 
Mor. orlice 9. 6. 1906; F. V. Vykoukal, Osvěta 1906, 
s. 1046; Ds. (J. D. Konrád), Máj 5,1906/07, s. 63; F. S. 
Řehoř, Pokroková revue 3,1906/07, s. 42 •; • nekro
logy: -r. (R. J. Kronbauer), Máj 5, 1906/07, s. 787; 
A. N. (Novák), Přehled 5,1906/07, s. 891; an., Zlatá 
Praha 24, 1906/07, s. 617; J. H. (Herben), Čas 6. 9.
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1907; V. O. (Otomar), Nár. obzor 21. 9.1907; E V. V. 
(Vykoukal), Osvěta 1907, s. 934; O.Theer, Lumír 36, 
1907/08, s. 44 •; V. Dresler: J. M., MS1R 4,1907/08, 
s. 2,67,107; V Hiibner: J. M., Zvon 8,1907/08, s. 118; 
• ref. Básně J. M.: Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 25, 
1907/08, s. 447; E Sekanina, Zvon 8,1907/08, s. 557; 
S., Akademie 12,1907/08, s. 380; J. Rowalski (A. Bač- 
kovský), Lumír 36,1907/08, s. 344; E X. Šalda, Novi
na 1908, s. 345 KP 7 (1953); an. (J. Vodák), Čas 
14.6.1908 •; M. Hýsek: M. divadelní kritiky, MS1R 5, 
1908/09, s. 137; • ref. Výbor fejetonů J. M.: M. M. 
(Marten), MR 1908/09, sv. 21, s. 215; R. (V. Červin
ka), Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 214; F. Sekanina, 
Zvon 9,1908/09, s. 316; -il., LidN 16. 4. 1909; J. Ro
walski (A. Bačkovský), Venkov 27. 5.1909; J. Thon, 
Přehled 8,1909/10, s. 289 (též o kn. Básně J. M.) •; 
M. Hýsek: J. M. o Vojanovi, Jeviště 1920, s. 261 + 
K M. smetanovským proslovům, Podbrdský (be
rounský) kraj 2,1924; V. Martínek in J. M.: Vrah?; • 
k 70. výr. narození: jv. (J. Vodák), Čes. slovo 13.10. 
1933; A. N. (Novák), LidN 13.10.1933; A. Chaloup
ka, Venkov 13.10.1933 •; H. Sáňka: M. zásluhy o br
něnské divadlo, sb. Zlatá kniha vydaná... na oslavu 
501etého trvání stálého čes. divadla v Brně (1934); 
J. Polák: Rodný domek J. M. ve Zbirohu, LidN 28. 9. 
1941; V. K. Jeřábek in Mezi Litomyšlí a Brnem 
(1941); K. Z. Klíma: O J. M.,LidN 6.4.1941; J. Nečas: 
Odkaz věčně živý, Kolo 11,1946/47, s. 161; J. Marcha: 
Vzpomínka na J. M., tamtéž, s. 164 —> Potopený svět 
(1949); Z. Jeřábková: Brněnské působení E. Vojana 
v zrcadle kritik J. M., sb. Listy z dějin českého diva
dla 2 (1954) + J. M. a dramaturgie ND v Brně v le
tech 1885-1905, sb. Brno vminulosti a dnes 5 (1963, 
s. 69); D. Jeřábek in J. M.: Černá pole (1964); O. Sus: 
ref. výbor Černá pole, Kulturní tvorba 1964, č. 35; D. 
Jeřábek: Problémy naturalismu v díle J. M., sb. Lite
rárněvědné studie. Prof. J. Hrabákovi k šedesátinám 
(1972) —> Tradice a osobnosti (1988); Z. Dostálová: 
Kreutzerova sonáta včera a dnes (též o Andělské 
sonátě J. M.), Rossica Olomucensia, sv. 20, 1982, 
s. 79; D. Jeřábek: J. M. a R. Těsnohlídek o dramatech 
A. P. Čechova, SPFF Brno, ř. lit. vědná D 31,1984; 
J. Uher in Argonauti z Moravy (1987, Píseň o věčné 
touze); S. Bartůšková: Z brněnských análů: J. M., 
Svob. slovo (Brno) 13.10.1993.

Im

Cyril Merhout
* 13. 9.1881 Praha
† 12.7.1955 Praha

Kulturní historik a publicista, autor životopisných, 
historických a místopisných knih věnovaných zejmé
na Malé Straně, jenž často využíval žánrů fejetonu 
a historické povídky.

Po maturitě a učitelských zkouškách M. praco
val jako učitel nejprve v Kunraticích (Praha- 
-K.) a pak v Praze. V mládí byl kopistou J. Če- 
lakovského v městském archivu, kde se sezná
mil mj. se Z. Wintrem a A. Sedláčkem (jemuž 
později poskytl archivní materiál) a kde získal 
i řadu písemných dokumentů pro své pozdější 
práce o hradech a Malé Straně. Od 1918 praco
val na min. školství a nár. osvěty, nejprve v od
boru zabývajícím se školstvím (zejména 
slovenským), poté v odboru sociální péče 
o studentstvo a konečně ve správě pedagogic
kého ústavu, 1928 byl jmenován vrchním od
borovým radou památkového oddělení. Od 
1936 působil jako přednosta Státního památ
kového úřadu v Praze. V rámci svého zaměst
nání i mimo ně (např. v Klubu za starou Prahu, 
jehož byl dlouholetým předsedou, v Památko
vém sboru hlavního města Prahy i jako člen 
odborných komisí a Společnosti přátel staro
žitností českých v Praze) se soustřeďoval hlav
ně na památkovou péči, jíž věnoval část své 
bohaté popularizační a přednáškové činnosti 
(zasloužil se mj. o vykopání zbytků Václavova 
Hrádku u Kunratic a o záchranu některých za
nedbaných nebo ohrožených českých hradů). 
Spolu s E. Frankem a J. Pichlem vedl spolek 
Melantrich, zaměřený na šíření vzdělávací 
a zušlechťující četby; pod jeho hlavičkou vyšlo 
několik nekomerčních titulů.

Zprvu M. publikoval drobnější místopisné 
práce a biografie. V10. a 20. letech vydal něko
lik životopisných a historických knih, vycháze
jících příznačně z rozsáhlého studia archivních 
materiálů a opatřených podrobným poznám
kovým aparátem: rekonstrukci tragického 
osudu a rehabilitaci dcery K. Havlíčka Borov
ského (Zdeňka Havlíčková), črty Životem 
vlastenců o českých uměleckých a kulturních 
osobnostech 60. let 19. století (J. V. Frič, S. Pod- 
lipská, A. Chittussi aj.) a práce zabývající se 
především pedagogickou problematikou (O dě
tech českých králů, Jan Amos Komenský). Po 
vzniku samostatné republiky se zabýval též 
osvětovou činností, a to jako redaktor, editor 
(např. rozsáhlá Národní čítanka, koncipovaná 
se zřetelem k otázkám smyslu českých dějin 
a k posílení národního sebevědomí) i autor dě
jepisných učebnic pro rozvíjející se slovenské 
školství. V centru M. pozornosti však stála his
torie Malé Strany, jíž věnoval dlouholetý vě
decký výzkum a převážnou část svého díla. Od 
poloviny 30. let publikoval místopisné knihy,
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v nichž spojoval postupy odborné a populari
zační; z detailních poznatků malostranské his
torie sestavoval obrazy osudů zdejších staveb 
a života jejich obyvatel, jež podával často be- 
letrizujícím způsobem, formou fejetonu a his
torické povídky (ve stopách Z. Wintra). Fabu- 
lační a vypravěčské schopnosti projevil 
zejména v knihách Malostranská lázeň v ru
dolfínské době, Malá Strana za starodávna, 
Malostranské lásky a manželství a Malostran
ské pověsti. N kulturněhistorických statích M. 
osvětloval nejen stavební rozvoj Malé Strany, 
ale předkládal i nové interpretace (mj. ve stu
dii Bruncvík na Karlově mostě, v níž vyložil 
význam sochy a ikonografii jejích reliéfů) a za
býval se právními, hospodářskými a sociálními 
aspekty veřejného a soukromého života. V poz
dějších souborech i časopiseckých článcích 
publikoval rovněž části nedokončeného synte
tizujícího Místopisu Malé Strany (dopsal pou
ze svazek Rynk a ulice do něho ústící), jenž 
měl začleněním všech složek městského vývo
je v dlouhém časovém úseku překonat místo
pisy V. V. Tomka a J. Teiga.
ŠIFRY: C. M., M. C. I PŘÍSPĚVKY in: B. Kozák: 
Menší město pražské (1950); Čas (1901); Časopis 
Společnosti přátel starožitností českých (od 1899; 
1900 Jenštejn, hrad a městečko, 1902 i sep.); Čes. re
vue (1907); Čes. škola (mj. 1907 Jan Karel Škoda, 
i sep.; 1907 Karel Slavoj Amerling, i sep.; 1912 Gu
stav Adolf Lindner, i sep.); Čes. knihovnictví (1900); 
Čes. slovo; Československá národní čítanka (1928); 
sb. Československo (1934); Čes. lid (1899-1900); 
Malostranská kronika (1947-48); Method; Morav
skoslezská revue (1907-08); Národní čítanka 1, 2 
(1918,1919); Nár. kultura; Nár. politika; Naše doba 
(1919); Naše vzpomínky (1918); Ochrana památek; 
Památky archeologické a místopisné; Pedagogické 
rozhledy (1907); Sborník Ústřední školy dělnické 
(1926); sb. Tri projevy národa českého (1918); Věst
ník Klubu za starou Prahu; Vinohradské listy 
(1899-1900); Zlatáv Praha (1914-15); Zvon 
(1918-19). I KNIŽNĚ. Beletrie, historická a životo
pisná pojednání: Zdeňka Havlíčková (b. d., 1914; b. 
d., 1921 zkrácené vyd. s tit. O Havlíčkově dceři); 
O dětech českých králů (1918; 1938 přeprac. vyd. 
s tit. Děti českých králů); Jan Amos Komenský 
(1920); Životem vlastenců (1922); Malostranská lá
zeň v rudolfínské době (1935); Malá Strana za sta
rodávna (1938); Bruncvík na Karlově mostě (1940); 
Malostranské lásky a manželství (1940); Malostran
ské pověsti (1941); Malá Strana a Hradčany. Zmize
lá Praha 2 (1946, se Z. Wirthem); Ostrov Kampa 
(1946); Dům u mosteckých věží (1947); Tri malo
stranské procházky (1953); Paláce a zahrady pod 
Pražským hradem (1954); Valdštejnský palác 

(1955);- posmrtně: O Malé Straně (1956). - Ostatní 
práce: Hrad Okoř (1901); Čtení o Novém hradě 
a Kunraticích (1912); Samospráva a národní školství 
(1913); Josef Černý v životě a ve spisech (1923); Slo
venská vlastivěda pre školy ludové (Prešov 1924); 
Dejepis pre ludové školy slovenské (Prešov 1928); 
Lidice (1945). I REDIGOVAL časopisy: Školská 
revue (1913-14, s jinými), Nár. kultura (1925, s red. 
kruhem), Sborník Ústřední školy dělnické (1926), 
Malostranská kronika (1947-48), Věstník Klubu za 
starou Prahu (1950); sborník: Československo. Pří
rodní, umělecké a historické památnosti (1934; 
v seš. 1929-34, nedokonč.); knižnice: Naše vzpomín
ky (1918-20), Knihovna pro mládež (1920-22), Li
dová univerzita (1923-29). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: K. S. Amerling: Dějiny první hlavní české 
školy a kursu učitelského (1908); Národní čítanka 1, 
2 (1918, 1919, s B. Němcem); Dokumenty našeho 
osvobození (1919); Československá národní čítanka 
(1928, s B. Němcem). I

LITERATURA: • ref. Zdeňka Havlíčková: K. V. 
H. (Havránek), Zvon 14, 1913/14, s. 519; S., Zlatá 
Praha 31,1913/14, s. 576; an., Máj 12,1913/15, s. 388;
r, PL 28. a 29. 5.1914; O. Flégl, Osvěta 1914, s. 634; 
V. K. (Kučerová), Ženský svět 1915, s. 217 •; • ref. 
O dětech českých králů: K. Kr. (Krofta), Čes. revue 
11,1917/18, s. 572; -och- (F. S. Procházka), Zvon 18, 
1917/18, s. 643 •;• ref. Národní čítanka (i polemika): 
K. H. (Hikl), Naše doba 26, 1918/19, s. 151; Š. Jež, 
Čes. revue 12,1918/19, s. 314; C. M. a B. Němec, Na
še doba 26, 1918/19, s. 309; K. H. (Hikl), tamtéž,
s. 383; J. Jakubec, Naše doba 26,1918/19, s. 384 •; F. Š. 
(Šimek): ref. O Havlíčkově dceři, Zlatá Praha 1921, 
s. 425; J. Kapras: ref. Životem vlastenců, Čes. revue 
1922, s. 383; an.JJ. Vodák): ref. Československá ná
rodní čítanka, Čes. slovo 23. 6. 1928; Č. (K. Červin
ka): ref. Malá Strana za starodávna, Zvon 39, 
1938/39, s. 208; hjk (J. Hájek): ref. Děti českých krá
lů, LidN 15. 2.1939; Inz. (L. N. Zvěřina): ref. Malo
stranské lásky a manželství, Čteme 2,1939/40, s. 246; 
• ref. Malostranské pověsti: -r-, Zvon 41, 1940/41, 
s. 721; kp. (K. Polák), Nár. práce 24. 8. 1941; Inz. 
(L. N. Zvěřina), Čteme 1941, s. 184; jšk. (J. Š. Kvapil), 
Naše doba 49,1941/42, s. 61 •; Z. Wirth: k šedesáti
nám, ČSPS 49-50,1941-42, s. 290; kp. (K. Polák): ref. 
Lidice, PL 13.6.1945; • ref. Ostrov Kampa: R. Hlu- 
binka, ČSPS 1946, s. 75; J. D., Svob. Československo 
21. 11. 1946 •; Dr. J. P.: Malostranský historik, LD 
24. 9. 1946; • ref. Dům u mosteckých věží: Tmn 
(P. Toman), Svob. slovo 28.1.1948; zmz (Z. M. Zen- 
ger), LD 29. 12. 1948 •; • k sedmdesátinám: zmz 
(Z. M. Zenger), LD 13.9.1951; Z. Wirth, ČSPS 1951, 
s. 184 •; Z. Wirth in C. M.: Tri malostranské procház
ky (1953); • nekrology: AK, Večerní Praha 14. 7. 
1955; Z. Wirth, ČSPS 1955, s. 188 •; J. Kl. (Klik): ref. 
O Malé Straně, ČSPS 1956, s. 246; O. V.: Historik 
Malé Strany, Svob. slovo 13.9.1961; K. Krejčí in ant. 
Podivuhodné příběhy ze staré Prahy (1971, s. 151).

bs
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Vojtěch Měrka

* 5.2.1888 Břesovice (Vřesovice) u Prostějova 
† 24.12.1974 Ostrava
Siavista a hudební i literární kritik a publicista, pře
kladatel (do češtiny i slovenštiny), orientující se pře
devším na slovinskou literaturu.

Podepisoval se též Mierka. - Otec byl naduči- 
telem a varhaníkem. M. navštěvoval obecnou 
školu v rodišti a od 1899 gymnázium v Prostě
jově, kam rodina přesídlila (mat. 1907); záro
veň se učil na hudební škole (housle, klavír, 
violoncello). 1907-12 studoval na Filoz. fakultě 
UK v Praze filologii (čeština - ruština) a srov
návací jazykozpyt, vedle toho i estetiku a hu
dební vědu (PhDr. 1912 prací Čtenie knězě 
Benešovy, edice staročeského evangeliáře 
s komentářem, která později vyšla knižně). Po 
skončení studií působil v Prostějově jako refe
rent listů Hlasy z Hané a Prostějovské rozhle
dy a redaktor časopisu Hudební listy a soukro
mě vyučoval hudbě. Od 1915 učil češtinu, 
němčinu a hudební výchovu na gymnáziu; v té 
době se sblížil se svým žákem J. Wolkrem 
a společně překládali ze slovinské poezie. Od 
1919 vyučoval na obchodní akademii v Koši
cích, kde se podílel i na organizování rozhlasu 
(1927-31 vedoucí hudebního vysílání). Od 
1931 byl ředitelem obchodní akademie v Nitře. 
Za svého působení na Slovensku se stal vše
stranným kulturním pracovníkem a plodným 
publicistou, zejména v oblasti slovanských lite
ratur a hudby; často též přednášel v rozhlase 
a osvětových spolcích. Uplatnil se i jako diri
gent a komponista a v meziválečném údobí 
patřil k předním organizátorům hudebního ži
vota na Slovensku. Psal v té době slovenský 
a své příspěvky podepisoval někdy Mierka. 
1938 se dostal do rozporu s hlinkovci a byl pro
puštěn. Přestěhoval se nejprve do Prostějova, 
koncem 1938 byl jmenován ředitelem obchod
ní akademie v Brně, 1939 v Ostravě; 1942 byla 
tato škola na základě udání u německých úřa
dů uzavřena a M. z trestu penzionován. Do ak
tivní služby po osvobození se ze zdravotních 
důvodů už nevrátil a uplatňoval se jako pře
kladatel a publicista. - Syn Ivan M. (* 1926), 
violoncellista, pěvec tenorista (pseud. Jan Hru
da) a profesor konzervatoře, vystudoval hu
dební vědu na filoz. fakultě v Brně (1952); psal 
hudební kritiky a referáty a rovněž překládal 
z jihoslovanských literatur.

M. literární činnost byla součástí jeho roz
sáhlejší kulturní aktivity. Nejprve se - za vyso
koškolských studií a krátce po nich - zabýval 
starší literaturou: vydal bohatě komentovanou 
edici staročeského evangeliáře a časopisecky 
dvě obsáhlé studie o autorech 15.-16. století. 
Rozsáhlá byla M. publikační činnost věnovaná 
hudbě, kterou pěstoval i jako interpret a skla
datel (byl např. autorem vokálních skladeb na 
slova J. Nerudy a J. Vrchlického a scénické 
hudby k pohádce K. Dostála-Lutinova Pope- 
luška, 1917). Vedle mnoha hudebních referátů 
a informativních článků o hudebních tvůrcích 
publikoval na Slovensku popularizační brožu
ru o B. Smetanovi, později pak věnoval zvlášt
ní pozornost skladbám J. Wolkra. Vedle hudby 
bylo hlavní oblastí M. zájmu překládání ze slo
vanských jazyků (z ruštiny např. textů písní). 
Od 20. let platil za uznávaného tlumočníka 
a popularizátora literatury národů tehdejší Ju
goslávie, především soudobých autorů slovin
ských (s některými, např. B. Lovričem, navázal 
osobní styky a jejich dílo propagoval též drob
nými informativními spisky); soustavně pře
kládal prózy a dramata I. Cankara. Řada M. 
překladů, zejména divadelních her, zůstala 
v rukopise (např. A. Aškerc: Izmajlov; I. Can- 
kar: Jakub Ruda, Krásná Vida; B. Lovrič: Hříš
nice, která miluje, aj.). V posledních letech ži
vota psal o moravské dialektologii, hudbě, 
regionální kultuře a literatuře (medailony 
k výročím apod.) a vzpomínky na působení na 
Slovensku; ve sborníku Ostrava publikoval též 
lyrické verše.
ŠIFRY: Dr. Mka, M., Mka, vjm, V. M., -ym-. I PŘÍ
SPĚVKY in: A-Zet; Bratislava p938); Časopis Ma
tice moravské (1912,1968-71); Časopis pro moderní 
filologii (1913-15; 1913 Tomáš Přeloučský, 1915 Mi
kuláš Konáč z Hodiškova); Červený květ (Ostrava 
1966); Čes. slovo (Ostrava 1940-42); Českosl. repub
lika (1920); Českosl.-jihoslovanská revue (1932-40); 
Denní noviny (Ostrava 1940); Divadelní svět (Koši
ce 1927-31); Divadelní život na Slovensku (Košice 
1919-31); Haná (Kroměříž 1913-20); Hlas lidu 
(Prostějov 1912); Hlasy z Hané (Prostějov 
1911-41); Hudební listy (Prostějov 1911-19); ješ
tědský obzor (Liberec 1920); Jitřenka (Polička 
1905); Kapelnické listy (1943—44); Kulturní kalen
dář (Prostějov 1959-60); Lid. noviny (1913, i příl. 
Večery, 1939—41); Moravskoslezský deník (Ostrava 
1918-40; překl. 1927 jako románová příl. k vystřiho
vání: I. Lah: Martin Hidar, levoboček krále Richar
da; Z. Kveder-Jelovšek: Válečné vzpomínky); Mor. 
sever (Zábřeh 1918); Národná stráž (Nitra 1938); 
Nár. demokracie (Prostějov 1919); Nár. listy (1938);
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Naše řeč (1966); Nezávislost’ (Nitra 1937); Nitrian- 
ske slovo (1934-38); Nitriansky kraj (1935); Nová 
svoboda (Ostrava 1971); Omladina (Plzeň 1912); sb. 
Ostrava (1972-74); Ostravský deník (1916-17, lit. 
recenze); Ostravský kulturní zpravodaj (od 1966); 
Pokrok (Prostějov 1919); Polední deník (Ostrava 
1926); Pozor (Olomouc); Prager Presse; Prostějov
ský rozhled (1918-19); Proudy (Olomouc 1919); Pří
tel Sovětů (Ostrava 1946); Radiojournal (1931); Slo
vanský přehled (1937-39); Slovenská brázda (Nitra 
1937-38); Slovenský východ (Košice 1919—31); 
Strom (Košice 1928); Štafeta (Prostějov 1969-74); 
Vatra (Bratislava 1924-25); Východoslovenské no
viny (Košice 1967); Výr. zpráva Městské hudební 
školy v Nitře 1936/37 (články O. Ostrčil, Leoš Janá
ček); Vyškovské noviny (1917-18); Za oponou (Ko
šice 1927-28); Zprávy Vlastivědného muzea v Pro
stějově (1966). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře 
a hudbě: Bedřich Smetana (Košice 1924); Oton Žu- 
pančič (Košice 1928); Ksaver Meško (Nitra 1934); 
Ante Dukič (Nitra 1935); Božo Lovrič (Nitra 1936); 
Dr. Ivan Lah (Nitra 1937); Fran Albreht (1939); 
Cvetko Golar (1939); Dragotin Kette (1939); Josip 
Murn-Aleksandrov (1939); Jiří Wolker jako sklada
tel (b. d., 1944). - Překlady: I. Cankar: Vůle a moc 
(1917) + Paní Judita (1918) + Bílá chryzantéma 
(1920) + Čeledín Jernej a jeho právo, Milan a Mile
na, pohádka lásky (b. d., 1924) + Na úsvitě (1925) + 
Mladost’ a iné rozprávky (Košice 1926); A. I. Kirpič- 
nikov: Dostojevskij a Pisemskij (1918); Bratrská 
poezie (Košice 1924, s J. Wolkrem); D. Kette: Pohád
ky (Košice 1924, s J. Wolkrem) + Dětské pohádky 
(Košice 1925); Slovinská knížka (1926); V. Dvorni- 
kovič: Duše jihoslovanské melancholie (b. d., 1926) 
+ Masaryk ako filozof a sociolog (Košice 1928); Z. 
Kveder-Jelovšek: Hanka (Košice 1927); A. Dukič: 
Somárove zápisky (Košice 1928) + Mária slúžnička 
(Nitra 1936, bibliof.) + Výbor z práč (Nitra 1937); D. 
Angjelinovič: Slepci (1936); I. Lah: Rozhovor o K. 
H. Máchovi (Nitra 1937) + Kováč Tomáš (Nitra 
1938) + Žalozpěv in memoriam prezidenta Osvobo
ditelů Tomáša G. Masaryka (Nitra 1938); B. Lovrič: 
Spasitel’ (Nitra 1937) + Slovenskému pastierovi 
(Nitra 1938); F. Ks. Meško: U Dubových (1940); Ma
lý výbor z jihoslovanské poezie (1940). I SCÉNIC
KY. Překlady: B. Lovrič: Dědicové (1930); I. Lah: Na 
národní svátek (1936). I REDIGOVAL časopis: 
Hudební listy (Prostějov 1913-14); knižnici: Jihosio- 
vanská knihovna - Juhoslovanská knižnica (Košice 
1924-37). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Čtenie kně- 
zě Benešovy (edice stč. památky, Prostějov 1917); 
Bratrská poezie (Košice 1924, ant. slovinské lyriky); 
J. Záborský: Rodině v Záboří (Košice 1924); Šlovin- 
ská knížka (Košice 1926, ant. prózy); Jubilejná kniha 
města Košic (1928); A. Sládkovič: Mikuláš Šubič 
Zríňsky na Sihoti; J. M. Hurban: Zríňsky na Sihoti 
(Žilina 1930); A. Dukič: Výbor z práč (Nitra 1937); 
Malý výbor z jihoslovanské poezie (1940); J. Wolker: 
Píseň mládí (1944, hudební dílo). - Viz i oddíl 
KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: sb. Zdravica k 50. narodeninám 
dr. V. M. (Nitra 1938). I Kjk (A. L. Krejčík): ref. stu
die Tomáš Přeloučský, ČMM 1914, s. 178; O. Hujer: 
ref. studie Mikuláš Konáč, Čes. věda 2, 1915/18, 
s. 386; • ref. ed. Čtenie knězě Benešovy: O. Hujer, 
Čes. věda 2,1915/18, s. 82; J. Pátá, ČMF 6,1917/18, 
s. 27; J. Mk (Menšík), ČČM 1918, s. 91 •; W. Ethen in 
Portréty 1 (1926, s. 177) a 2 (1936, s. 29); • ref. Ksa
ver Meško: R. Habřina, LidN 11.11.1934; Jos. P. (Pá
tá), Českosl.-jihoslovanská revue 1934, s. 187 •;
L. (B. Lovrič): Nehlučná práce pro československo- 
-jihoslovanské sblížení, NL 4.5.1934 (večerní vyd.); 
in sb. Prvních deset let českosl. rozhlasu (1935, red.
A. J. Patzaková); K. S. (Strakatý): ref. Božo Lovrič, 
NL 31.12.1936; • k padesátinám: O. B. (Berkopec), 
Čes. slovo 5. 2.1938; J. Pátá, Českosl.-jihoslovanská 
revue 1938, s. 47; zdw (Z. Wolkerová), Kulturní zprá
vy (Prostějov) 1938, č. 3-4 •; g. (J. Glivický): 70 let 
V. M., Kulturní kalendář (Prostějov) 1958, č. 3-4;
M. Potemrová: V. M. v hudobnom živote Košic, sb. 
Hudobnovedné studie 6 (Bratislava), 1963, s. 179; 
F. Kopečný: K M. práci o vřesovském nářečí (o rkp. 
obšírné dialektologické studie), Štafeta 1969, č. 1; • 
nekrology: an., Ostravský večerník 3.1.1975; M. Po
temrová, Hudobný život (Bratislava) 1975, č. 3;
B. Šindelář, ČMM 1975,s. 186 •; V. Gregor: Poslední 
vědecké práce V. M. (o rkp. studiích z oboru hudeb
ní vědy), Štafeta 1981, č. 3; O. Svozil: Památce PhDr. 
V. M., Štafeta 1982, Č.4.

šv

Lída Merlínová

* 3.2.1906 Praha
† 11. 7.1988 Praha

Spisovatelka nenáročné četby především s milost
nou tematikou, dívčích románů, sociálně laděných 
knih pro mládež a životopisů významných osobností.

VI. jm. Ludmila Skokanová, provdaná Pecháč- 
ková. - Po absolvování dramatické konzerva
toře (1925) působila krátce jako elévka v Nár. 
divadle v Praze a poté jako subreta v operet- 
ním souboru olomouckého divadla, kde se se
známila s manželem, hudebním skladatelem, 
dirigentem a pedagogem C. Pecháčkem 
(1899-1949). Po sňatku se věnovala literatuře 
a žila v Olomouci, 1940 se s manželem přestě
hovala do Dvora Král, a po osvobození do Pra
hy (působila též jako učitelka tance v různých 
kulturních střediscích).

Většinu své tvorby M. věnovala starším dě
tem a dospívající mládeži. V prózách s chlapec
kým hrdinou vyzývala k houževnatosti i k po-
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moci sociálně slabým, když obměňovala osudy 
chudých hochů, jimž šlechetný dobrodinec po
máhá z nesnází (Čestné slovo malého Kádi, Já 
a naši kluci, Bez maminky aj.); snahu o nesen- 
timentální pojetí četby pro mládež projevila 
zejména v dobrodružněji laděných (a úspěš
nějších) dívčích románech s typy samostatných 
moderních dívek, v nichž zachytila exotický 
kolorit (Čínská dívka, Lindy letí přes oceán) 
i sportovní prostředí (např. v reportážním ro
mánu Zdenin světový rekord o kariéře známé 
atletky Z. Koubkové). Informativní i výchovné 
cíle M. sledovala též v pracích inspirovaných 
osudy osobností politického života (v životopi
sech s beletristickými prvky Tatíček Masaryk 
a Muž na stráži o E. Benešovi i v dramatu Bo
hy milovaný ze života M. R. Štefánika), psa
ných se znalostí reálií a s důrazem na rodinné 
prostředí a vystižení podstaty úspěchu. I pro 
dospělé M. psala umělecky nenáročnou be
letrii: v románech a dramatech zručně a čtivě 
zpracovávala zejména příběhy citově a profes
ně výjimečných žen a nerovnovážných (často 
tragicky završených) milostných a manžel
ských vztahů (Milostná píseň Asie, Manžel Ly- 
die Ivanovny, Rodná ves aj.); odvážně rozvíjela 
i ožehavá témata (prvotina Vyhnanci lásky 
o problémech homosexuality, román Dobro
druzi sexu), přičemž věnovala méně pozornos
ti povahokresbě i logice děje; humoristickou 
notu uplatnila zejména v románu Jednadvacet. 
-V rukopisu zůstala hra Kolonie a hudební ve
selohra Pan Klika má smůlu.
PŘÍSPĚVKY in: Fronta (od 1930); Pozor (Olo
mouc); Zdar (1946). I KNIŽNĚ. Beletrie a životo
pisné práce: Vyhnanci lásky (R 1929);Tatíček Masa
ryk (životopis, 1934); Čestné slovo malého Kádi 
(R pro ml., b. d., 1934); Marie a Marta ve finiši 
(R pro ml., 1934); Lásky nevyslyšené (P 1934); Mi
lostná píseň Asie (R 1934); Vítězství malého Jana 
(D pro ml., 1934; b. d., 1935, přeprac. jako R); Bohy 
milovaný (D b. d., 1935); Zdenin světový rekord 
(R pro ml., 1935); Manžel Lydie Ivanovny (R 1935; 
b. d., 1936, přeprac. jako D); Muž na stráži (životo
pis, 1936); Dobrodruzi sexu 1, 2 (R 1937); Marie 
a Marta na univerzitě (R pro ml., 1937); Čínská dív
ka (R pro ml., 1938); Já a naši kluci (R pro ml., 
1938); Zlatý člověk (R 1940); Matčin úsměv 
(R 1940); Cirkus Darling (R pro ml., 1940); Bez ma
minky (R pro ml., b. d., 1940); Lindy letí přes oceán 
(P pro ml., b. d., mezi 1940-41); Jedna ze sta (R pro 
ml., b. d., 1941); Hanka a Milena (R pro ml., 1942); 
Rodná ves (D 1942); Jednadvacet (R pro ml., 1947). 
I SCÉNICKY. Hra: Alfa a Omega (1932, hudba 
1. Milič-Pecháček). I

LITERATURA; J. Karásek: Fejeton (o Vyhnan- 
cích lásky), Nový hlas 1932, č. 2; • ref. Tatíček Masa
ryk: -š- (F. S. Procházka), Zvon 34, 1933/34, s. 362; 
an., PL 6. 3. 1934; B. H. (Hloušková), Úhor 1934, 
s. 33; A. F. J. (Fleischerová-Javorská), Úhor 1934, 
s. 158 •; L. Zbraslavská: ref. Čestné slovo malého 
Kádi, Marie a Marta ve finiši, Úhor 1934, s. 154; drb. 
(J. Borecký): ref. Milostná píseň Asie, Zvon 35, 
1934/35, s. 444; • ref. Zdenin světový rekord: drb. 
(J. Borecký), Zvon 35,1934/35, s. 545; -šp-, NO 8. 5. 
1935; Kp. (J. Knap), Venkov 21. 5. 1935; M. N. (No
votný), LidN 3. 6. 1935; vbk. (V. Běhounek), PL 
21.7.1935; M. Olivová, Úhor 1935, s. 127 •; • ref. Ví
tězství malého Jana (R): an., PL 20.12.1935; B. H. 
(Hloušková), Úhor 1935, s. 203 •; • ref. Manžel Ly
die Ivanovny (R): vbk. (V Běhounek), Čin 1935, 
s. 381; drb. (J. Borecký), Zvon 36,1935/36, s. 671 •; • 
ref. Muž na stráži: B. Hloušková, Úhor 1936, s. 154; 
hjk (J. Hájek), LidN 30. 11. 1936; -och- (F. S. Pro
cházka), Zvon 37,1936/37, s. 41 •; A. Skála: ref. Man
žel Lydie Ivanovny (D), Rozhledy 1937, s. 120; drb. 
(J. Borecký): ref. Dobrodruzi sexu, Zvon 38, 
1937/38, s. 42; D. Filip: ref. Čínská dívka, Úhor 1938, 
s. 179; A. F. J. (Fleischerová-Javorská): ref. Já a naši 
kluci, Úhor 1939, s. 96; • ref. Zlatý člověk: drb. 
(J. Borecký), Zvon 40,1939/40, s. 276; b. (V. Běhou
nek), Nár. práce 6.1.1940 •; • ref. Cirkus Darling: 
A. F. J. (Fleischerová-Javorská), Úhor 1940, s. 162; 
-c-, Zvon 41,1940/41, s. 222 •; • ref. Bez maminky: 
A. F. J. (Fleischerová-Javorská), Úhor 1941, s. 56; 
O. Audy, Úhor 1941, s. 165; vpa (V. Pazourek), LidN 
12. 12. 1941 •; D. Mocná in Červená knihovna 
(1996).

dv

Vojta Merten
* 28.8.1895 Žižkov (Praha-Ž.)
† 17.6.1945 Praha

Herec, představitel živého Kašpárka a autor pohá
dek o něm.

VI. jm. Vojtěch Bartůšek. - Původním povolá
ním typograf. 1915 odešel k divadelní společ
nosti A. Janovského, kde od počátku působil 
jako komik. 1917-24 hrál v Praze v divadle Va
rieté, v žižkovské Deklaraci (u K. Želenské- 
ho), na venkově u společnosti ředitelky 
M. Blažkové, dále ve smíchovské Aréně, v di
vadle na Kladně (tam jako operetní režisér), 
u Východočeské společnosti A. Drašara, v Nár. 
divadle v Olomouci a znovu v Aréně. 1924 za
čal představovat živého Kašpárka v pražském 
divadle Komedia. 1929 kolem sebe seskupil
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několik herců a pomocí podnikatele A. Meis- 
nera založil Mertenovo divadlo, hrající ve stře
du a v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne 
na různých pražských scénách: zpočátku v Ro
koku, od října t. r. nejvíce na jevišti Osvoboze
ného divadla v paláci U Nováků. Dramaturgii 
obstarával A. Santner; vzhledem k tomu, že 
každou středu a neděli měla premiéru nová 
hra, vytvořil M. kolem sebe okruh autorů, kte
ří pro něho psali (K. Balák, E Bartoš, J. Červe
ný, J. Demut, J. Gruss, J. Hloušek, A. Kozel, 
J. Kratochvíl, J. Ch. Novotný, A. Perman, 
A. Santner, V. Sedláček, J. Skorkovská, Z. Vác- 
lavíková, Q. M. Vyskočil aj.). Představení dopl
ňovala dětská kapela pěveckého spolku Vít
kov. V polovině 30. let popularita divadla 
klesla a 1936 přestalo působit jako samostatný 
subjekt. M. nadále hrál Kašpárka v různých 
angažmá, popřípadě tam, kde dostal od diva
delních ředitelů k dispozici soubor pro jednot
livá představení. Často vystupoval na venkově, 
v Praze ve válečných letech v Divadle Járy Ko
houta. Zemřel na mozkovou mrtvici.

M. literární činnost vyplynula z jeho herecké 
profese, v níž navazoval na tradiční typ Kaš
párka jako nebojácného a veselého chlapíka 
a zároveň moralizujícího glosátora dramatic
kého děje. Na rozdíl od M. jevištních kreací, 
využívajících improvizace a přímého kontaktu 
s dětskými diváky, převládla v prozaických po
hádkách výchovná tendence: projevila se jak 
v jednoduché, až šablonovité dějové osnově, 
tak v charakteristice Kašpárka, který vystupu
je především jako harmonizátor konfliktů 
a představitel spravedlnosti (pomáhá slabším, 
napravuje křivdy, trestá zlo), ale už méně jako 
agens a nositel komična. V Nej známějších po
hádkách s Kašpárkem včleňuje M. jeho posta
vu do známých pohádek (Karkulka, Perníková 
chaloupka, Popelka apod.) a v Nejkrásnější po
hádce V. M. spolu s několika typickými pohád
kovými bytostmi (princezna, čert, vodník, víla 
aj.) i do své současnosti. Z klasického loutkář- 
ského repertoáru vřazoval někdy do svých po
hádek jako Kašpárkova spoluhráče postavy 
policajta Šmidry a hloupého Honzy.

PŘÍSPĚVKY in: Nár. politika (1932); Úhor (1932). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pohádky z Kašpárkova raneč
ku (1929); Kašpárek a oslík Filuta (B 1931); Kašpár
kova dobrodružství s policajtem Šmidrou (1931); 
Kašpárek a Šmidra mezi indiány (1932); Pohádky 
Kašpárka V. M. (1942, upr. M. Svobodová); Nejkrás
nější pohádka V. M. (1944);- posmrtně: Nejznáměj

ší pohádky s Kašpárkem (1946); Kašpárek V. M. vy
pravuje pohádky dětem (1946, ed. V. Mertenová). I

LITERATURA: • ref. Pohádky z Kašpárkova ra
nečku: p. (A. M. Píša), Večerník PL 18.12.1929, příl. 
Nový domov; V. F. S. (Suk), Střední škola 10, 
1929/30, s. 187 •; an.: Kol. V M..., Divadlo 10, 
1930/31, č. 1-2; F. V. S. (Suk): ref. Kašpárek a oslík Fi
luta, Úhor 1931, s. 202; • ref. Kašpárek a Šmidra me
zi indiány: K. J. (Juda), Střední škola 18, 1932/33, 
s. 228; Ot. Pospíšil, Úhor 1932, s. 252; M. H. (Hlávka), 
Studentský časopis 12, 1932/33, s. 156 •; V. F. Suk: 
Dětská duše v divadle, Českosl. divadlo 1933, s. 252; 
A. Mazač: nekrolog, Divadlo 1945, s. 46; N. Č., F. H. 
(Černý, Holešovský): ref. Nejznámější pohádky 
s Kašpárkem, Komenský 72,1947/48, s. 235; D. Če- 
poranová in Cesty českého divadla pro děti a mlá
dež 1 (strojopis, Divad. ústav v Praze 1971, s. 45); 
E Pavlíček: Dětská představení na brněnské profe
sionální scéně od založení stálého českého divadla 
v Brně do roku 1945, Časopis Mor. muzea 1978 
(pozn. na s. 116); D. Čeporanová: Mertenovo diva
dlo 1929-36, Divadelní revue 1994, č. 2.

sb

Rudolf Mertlík

* 14.5.1913 Praha
† 28.7.1985 Praha

Básník osobních zpovědí a vyznání; překladatel řec
ké a latinské literatury antické i středověké, též 
adaptátor klasických látek v prózách určených zvláš
tě mládeži, editor překladové literatury.

Byl nemanželským synem dělnických rodičů. 
Otec rodinu záhy opustil, 1915 padl na frontě, 
matka onemocněla duševní chorobou. M. byl 
do 13 let vychováván v chudé pěstounské rodi
ně na Táborsku, pak byl poslán do domovské 
obce Lhota u Červeného Kostelce na Náchod- 
sku. Stal se cementářským učněm a čeledínem 
v Obořišti u Dobříše a pracoval jakoj)omocný 
dělník v tiskárně v Příbrami a v Červeném 
Kostelci. Později přešel do tiskárny v Čes. Ska
lici za tiskařem, který mu vydal jeho básnický 
debut. Za výtěžek z jeho prodeje (knihu M. 
prodával sám a putoval při tom po Čechách) 
začal 1929 studovat gymnázium v Hradci Král. 
(1930-31 studoval v Čáslavi, poté se vrátil do 
Hradce Král.), dále si vydělával kondicemi. Po 
maturitě 1937 studoval latinu a řečtinu na fi- 
loz. fakultě v Praze. Po 17.11.1939 byl přes dva 
roky vězněn v koncentračním táboře Sachsen- 
hausen, po návratu pracoval v tiskárně v Hrad-
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ci Král. 1945-46 dokončil studia a nastoupil 
jako profesor na státním reálném gymnáziu 
v Dušní ul. v Praze. Za knihu Nebezpečí jednot
né školy, kterou M. vystoupil proti reformě 
Z. Nejedlého, byl po únoru 1948 perzekvován, 
propuštěn ze zaměstnání, později odsouzen (se 
skupinou, s níž neměl nic společného) 
a 1953-60 vězněn ve Valdicích (rehabilitován 
až posmrtně 1990). M. poté pracoval až do 
smrti jako překladatel z povolání. Koncem 
60. let se významně podílel na založení Antic
ké knihovny v nakl. Svoboda. V 70. letech ne
mohl publikovat a zveřejňoval své práce ano
nymně nebo pod cizími jmény.

M. juvenilní lyrické pokusy čerpají z tíživé
ho vědomí neradostného dětství a osobního 
prožitku bídy; přijetí údělu chudoby se prolíná 
s touhou po štěstí a spravedlnosti a vlastenec
kým vyznáním (Když dítě osiří...). V intimních 
verších dalších sbírek (Smuteční úsměvy, Pís
ničky bez not aj.) reflektuje M. první milostné 
záchvěvy i zklamání, hodnotu přátelství, potře
bu naděje a radosti i opojení kouzlem okamži
ku a půvabem přírody. - Od 40. let psal verše 
jen příležitostně a cele se věnoval překládání 
z antické literatury řecké a římské a z literatu
ry středolatinské i byzantské; filologická erudi
ce a mimořádné stylizační schopnosti mu 
umožňovaly pohotově překonávat jazyková 
úskalí a tlumočit originály básnicky sourodým 
tvarem, jenž i při respektu k původnímu dílu 
nesl zjevné znaky překladatelovy tvůrčí indivi
duality (plynulý přízvučný verš, úsporný výraz, 
smysl pro hutnou epičnost aj.). M. zájem zprvu 
upřený k římské lyrice (především Ovidius, 
pak Propertius, Tibullus, Horatius aj.) postup
ně zahrnul další vývojové úseky, osobnosti 
a žánry. Ze starověké literatury nově uváděl 
i vrcholná díla epická (Homér) a dramatická 
(Sofokles, Euripides), překládal též prózu 
(nejstarší dochovaný řecký román Charitonův, 
Plutarchovy životopisy aj.); bohatě též přispí
val do různých profilových antologií (některé 
i sám uspořádal a redigoval), jež poskytovaly 
vývojový průřez žánrem (např. epigram ve sb. 
Obrázky z řeckého života, idylická poezie ve 
sb. Písně pastvin a lesů, soubor antických novel 
aj.) nebo tématem (např. Verše o víně obsahu
jící vedle antické lyriky i ukázky středověké 
žákovské poezie a poezie humanistické) či ce
lým básnickým obdobím (např. Nejstarší řecká 
lyrika). Souběžně s antickou literaturou se od 
svých překladatelských začátků zabýval litera

turou středověkou, v první řadě jedním z vr
cholných projevů středolatinského básnictví - 
evropskou žákovskou poezií, kterou překládal 
na výzvu i s pomocí J. Vilikovského (plodem 
této spolupráce byl zejména 1. díl Písní žáků 
darebáků, jenž obsahoval, stejně jako některé 
další M. výbory žákovské poezie, i překlady R. 
Krátkého). M. přebásnění, tvořená adekvátní
mi básnickými prostředky (např. zachování 
tzv. vagantské strofy s umným použitím rýmo
vé licence odpovídající češtině) a sugestivně 
navozující lyrismus, humor i břitkou satiričnost 
této poezie, objevovala tak české veřejnosti 
tvorbu dosud téměř neznámou. Z domácího 
latinského písemnictví pořídil M. zejména pře
klad Kroniky kláštera Zďárského, jímž proká
zal (společně s editorem latinského textu J. 
Ludvíkovským) literární kvality této památky, 
a také nový překlad Vlastního životopisu Kar
la IV: volil postupně i další latinská díla cizí 
(Chvála bláznovství Erasma Rotterdamského, 
v německé oblasti vzniklá satira Dopisy tmá- 
řů) a ze staroněmecké literatury i díla psaná 
němčinou (satira S. Branta Loď bláznů, výbor 
z prozaických švanků nazvaný Dobrodružství 
paní Anežky, masopustní hříčky H. Sachse). 
Přebásněním veršů přispíval též do překladů 
jiných autorů (Kronika zbraslavská aj.), i do 
gramofonových edic (např. 1961 český text ke 
kantátě Carmina Burana od C. Orffa). Od pře- 
kladatelství M. občas přecházel k tvorbě para- 
frastické, k volnému převyprávění starověkých 
i středověkých látek (Starověké báje a pověsti, 
Příběhy lásky od nejstarších dob do pozdního 
středověku aj.), jež bylo převážně určeno mla
dým čtenářům. Mimoto byl činný jako editor 
(zvi. upravená vydání starších překladů z řečti
ny a latiny) a autorsky (leč anonymně) se po
dílel na Slovníku antické kultury.
PŘÍSPĚVKY in: sb. Antické novely (1965); sb. Čte
ní z antiky (pův. rozhl. cyklus, 1969); Host do domu 
(1966); Chléb poezie. Čítanka z Oranienburku 
(1945); Lit. noviny (1946-47); sb. Nejstarší řecká ly
rika (1981); sb. Obrázky z řeckého života (1983); sb. 
Odboj českosl. studentstva (1945); sb. Písně pastvin 
a lesů (1977, pod jm. Václav Dědina); Řád (1944); sb. 
Římská lyrika (1957, an.); sb. 17. listopad (1945); sb. 
Sestra Múza (1990); Slovesná věda (1952); Student
ský časopis (1929-33); sb. Svět ezopských bajek 
(1976, pod jm. Jiří Valeš);Texty (Hradec Král. 1970); 
sb. Zbav mě mé tesknosti (1983); Zprávy Jednoty 
klasických filologů; sb. Živá tvář Erasma Rotter
damského (1985); sb. Život na bloku (1945). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Když dítě osiří... (BB 1928);
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Smuteční úsměvy (BB 1930); Písničky bez not (BB 
1931); Zlatý zámek (BB 1931); Stříbrná váza (BB 
1933); Starověké báje a pověsti (PP 1968, rozšiř, 
vyd. 1972); Příběhy lásky od nejstarších dob do 
pozdního středověku (PP 1968); Příběhy Odysseovy 
(PP 1969);- posmrtně: Polykratův prsten (PP 1986). 
- Překlady: P. Ovidius Naso: Listy milostné (1943) + 
Žalozpěvy (1943,1966 rozšiř, vyd. o Listy z Pontu, 
též o Kalendář v překl. I. Bureše) + Verše z vyhnan
ství (1985, s I. Burešem); S. Propertius: Elegie (1945; 
1964 in Triumvirové lásky, 1973 in Pěvci lásky, zde 
an.); A.Tibullus: Láska a mír (1946; 1964 in Triumvi
rové lásky, 1973 in Pěvci lásky, zde an.); Zpověď Ar- 
chipoetova (1946); Sebrání písní potulného cechu 
studentského (1948, s R. Krátkým); Carmina schola- 
rium vagorum. Písně žáků darebáků 1,2 (1.1948,2. 
1951, s R. Krátkým; 1970 rozšiř. vyd., jako překlada
tel uveden jen R. M.); Ďábel a papež (1953, s R. 
Krátkým); Ďopisy tmářů (1953); H. Sachs: Maso- 
pustní hry a šprýmy (1958, an.); Cronica domus Sa- 
rensis. Kronika kláštera Ždarského (1964, ed. lat. 
textu J. Ludvíkovský); Erasmus Rotterdamský: 
Chvála bláznivosti (1966); Plutarchos: Životopisy 
starých Řeků a Římanů 1,2 (1967, s jinými); Chari
tou: O věrné lásce Chairea a Kallirhoy (1967); An
tické tragédie (1970, s F. Stiebitzem; M. překl. Euri- 
pides: Ifigenie u Taurů, Hippolytos, Helena, 1986 in 
Hippolytos a jiné tragédie); Q. Horatius Flaccus: 
Vavřín a réva (1972, s J. Pokorným); S. Brant: Loď 
bláznů (1973, an.; 1982 ukázky in ant. Poutníkův la
byrint světa); Musaios: Hero a Leandros, Z myšle
nek Theognidových, Verše na rozloučenou (1974, 
s J. Novákovou, M. překl. Theognida a Veršů... an.); 
Claudianus: Únos Proserpiny (1975, s J. Nechato
vou, pod jm. Václav Dědina); Sofokles: Tragédie 
(1975, s F. Stiebitzem, pod jm. Václav Dědina); Euri- 
pides:Trójanky a jiné tragédie (1978,s F. Stiebitzem, 
pod jm. Olga Valešová); Homér: Ilias (1980) + Odys- 
seia (1984);Apollon a múzy (1982); Karel IV: Vlast
ní životopis (1985);- posmrtně: Euripides: Hippoly
tos a jiné tragédie (1986); Niketas Eugenianos: 
O lásce Drosilly a Chariklea (1987); viz též USPO
ŘÁDAL A VYDAL. - Ostatní práce: Přehled nauky 
o latinských pádech (1934); Nebezpečí jednotné 
školy (1947). I REDIGOVAL sborník: 17. listopad 
(1945, s F. Buriánkem, J. Pilařem a J. Strnadelem). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: P. Ovidius Naso: Lásky, 
Listy milostné, Umění milovati, Jak léčiti lásku 
(1963, s I. Burešem, i překl.) + Umění milovati 
(1965, upr. překl. I. Bureše) + Písně lásky a žalu 
(1965, s I. Burešem, i překl.) + O lásce a milování 
(1969, s I. Burešem, i překl.); Poslední růže (výbor 
z řec. lyriky, 1964, i překl.); Dobrodružství paní 
Anežky (1966, výbor i překl.); Homér: Odysseia 
(1967, upr. překl. O. Vaňorného) + Odysseova dob
rodružství (1968, výbor i překl.); sb. Verše o víně 
(1969, i překl.); P. Vergilius Maro: Aeneis (1970, upr. 
překl. O. Vaňorného, s F. Stiebitzem). I

LITERATURA: J. Popelová: ref. Smuteční úsmě
vy, Nové Čechy 13, 1930/31, s. 285; • ref. překl. 

P. Ovidius Naso: Listy milostné: J. Ludvíkovský, 
LidN 5. 10. 1943; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 51, 
1943/44, s. 133; F. Novotný, Naše věda 23, 1944/45, 
s. 47 •; • ref. překl. P. Ovidius Naso: Žalozpěvy: J. Po
pelová, Nár. práce 5. 3. 1944; J. Ludvíkovský, LidN 
20. 3.1944 •; G. P. (Pallas): ref. překl. S. Propertius, 
LidN 16. 3.1945; J. Špét: ref. Písně žáků darebáků, 
Slovesná věda 1951, s. 236 (k tomu M. odpověď, Slo
vesná věda 1952, s. 176); Á. Vidmanová: ref. překl. 
Carmina Burana (kantáta C. Orffa), Zprávy Jedno
ty klasických filologů 1963, s. 131; • ref. překl. Kro
nika kláštera Ždarského: A. Vidmanová, Zprávy 
Jednoty klasických filologů 1964, s. 197; A. Škarka, 
LF 1965, s. 88 •; R. Hošek: ref. Starověké báje a po
věsti, Věda a život 1969, č. 1, příl. s. 5 + ref. Příběhy 
lásky..., tamtéž, č. 4, příl. s. 55; • interview s R. M.: 
J. Pilný, Květy 1969, č. 31; O. Sus, Věda a život 1969. 
s. 514;T. Wagnerová, Svob. slovo 30.7.1970 •; A. Je
línek: Fejeton o dluzích (ref. Příběhy Odysseovy), 
ZM 1970, s. 300; A. Vidmanová in Písně žáků dare
báků (1970); Z. Tichá: ref. Písně žáků darebáků, 
ČLit 1971, s. 383; V. Šmejkal: R. M. (k 65. narozeni
nám), Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1978, 
s. 54; H. Kopřiva: ref. překl. Homér: Ilias, Zprávy 
Jednoty klasických filologů 1981, s. 87; R. Hošek: 
R. M. - sedmdesátiletý, LF 1983, s. 226; • nekrology: 
(fd), LD 1. 8. 1985; R. Dostálová, Svob. slovo 2. 8. 
1985 •; O. Prokop: R. M. - S Homérem na černé lis
tině, R. Hošek: O životě jednoho překladatele, obo
je Proměny 1991, č. 2; D. Svobodová: Příspěvek k re
cepci překladu (Ovidius, Remedia amoris 1-16), LF 
1991, s. 232; A. Vidmanová in Laborintus (1994).

jz

Vincenc Mertlík

* 17.12.1761 Český Krumlov
† 13.10.1829 Praha

Překladatel dramatu z počátků obrozenského diva
dla.

Otec byl správcem u knížete Schwarzenberga. 
M. vystudoval 1774-79 Akademické gymnázi
um v Praze, 1780-82 tzv. filozofii a poté lékař
ství. Jako lékař působil později v domě hrabě
te Bredy.

M. přeložil populární veselohru P. Weidman- 
na Neslýchaná náhoda strašlivého hromobití 
(Der Bettelstudent oder Das Donnerwetter), 
která byla 1785 uvedena jako druhá česká hra 
v Nosticově divadle. Patřila k úspěšným před
stavením českého divadelního repertoáru, 
mnohokrát byla reprízována pod pozměněný-
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mi tituly v 90. letech a ještě na počátku 19. sto
letí. V literatuře bývá mylně za překladatele 
liry uváděn V. Thám, který ji zřejmě j>ozděj i 
nově upravil pod původním titulem Zebravý 
student.

KNIŽNĚ. Překlad: P. Weidmann: Neslýchaná náho
da strašlivého hromobití (1785).

Ik

Jan Nepomuk Meruňka

* 2. polovina 18. století
† 8.5.1799 Linec (Rakousko)

Herec a překladatel Vlastenského divadla.

Pravděpodobně od 1780 působil v německém 
souboru K. Wahra v Kotcích a v Nosticově di
vadle. 1790 přešel se ženou, herečkou T. Weiss- 
bachovou, do Mihulovy společnosti a hrál ko
mické role na scéně Vlastenského divadla 
U hybernů v Praze. Spolu s V.Thámem vydával 
1791 dnes nezvěstný Journal c. k. privilegova
ného Vlastenského divadla U hybernů. 1792 
odešel z Prahy, 1798-99 hrál se ženou v Linci 
u J. W. Denglera. - V literatuře uváděný Franz 
Meruňka (1772-1800), který debutoval jako 
herec ve Vlastenském divadle 1790-91, byl 
pravděpodobně bratrem Jana Nepomuka.

M. obohatil repertoár Vlastenského divadla 
překladem hry Klara von Hoheneichen od 
soudobého pražského německého dramatika, 
spisovatele a herce Ch. H. Spiesse.

SCÉNICKY. Překlad: Ch. H. Spiess: Klára z Vyso
kého Dubu (1792). I REDIGOVAL: Journal c. k. 
privilegovaného Vlastenského divadla U hybernů 
(1791, s V.Thámem, výt. nezjišt.). I

Ik

Měsíční spis k poučení a obveselení obec
ného lidu

1787

Populárně-naučný a výchovný časopis určený lidu 
a mládeži, předchůdce Krameriových beletristických 
novinových příloh.

Redaktor: F. J.Tomsa.- Vydavatel: C. k. normální ško
la v Praze. - Periodicita: měsíčník, vyšlo 12 svazků.

Měsíční spis

M. s. byl prvním česky psaným původním časo
pisem (předcházející Učitel lidu, 1786-87, red. 
F. J. Tomsa, vznikal překladem něm. časopisu 
Volkslehrer). M. s. měl přispívat k popularizaci 
josefínských reformních myšlenek v Čechách, 
a to především výchovou k racionálnímu chá
pání přírodních jevů a k využívání nových 
praktických poznatků v oblasti zemědělského 
hospodaření. Redakcí byl pověřen F. J. Tomsa, 
faktor tiskárny C. k. normální školy. M. s. za
nikl po prvním ročníku patrně po kritice ze 
strany církevních kruhů.

Hlavní místo zaujímají v M. s. články 
(o Slunci, Měsíci, polární záři, vodě, ohni, čer
váncích, rose, bouřce, zemětřesení, snech 
apod.), které rozumově interpretují různé pří
rodní jevy (snad i pod vlivem článku J. Dob
rovského in Bóhmische Literatur auf das Jahr 
1780, s. 133) a sledují odstranění pověr mezi li
dem. Hodně pozornosti je věnováno propaga
ci moderních hospodářských metod a zásadám 
správné životosprávy. Výchovně zaměřené 
příspěvky prosazují křesťanský mravní ideál, 
zvláště zdůrazňují pracovitost, poctivost, sou
cit s trpícími a poslušnost k vrchnosti. Většinu 
příspěvků tvoří naučné články a poučení for
mou dialogů. Beletrie měla v M. s. pouze po
mocnou funkci, ilustrovala výchovné teze 
obrazem nebo příběhem; z velké části šlo 
o překládané nebo adaptované texty původně 
německé. Převažujícími žánry byly bajka, 
exemplum a výchovná povídka vzorového ne
bo výstražného typu, která se vyznačovala jed
noduchým dějem, probíhajícím často mimo 
konkrétní prostor a čas, a postavami budova
nými jako konstrukty požadovaných vlastnos
tí, bez jakéhokoliv náznaku individualizace. 
S dobovým filantropismem souviselo téma 
soucitu s chudými, nemocnými a trpícími, mo
tivy pláče, radosti a pohnutí.

LITERATURA: an. (M. V. Kramerius): ref. M. 
s., Schónfeldské c. k. pražské noviny 22. 2. 1787; 
J. Rennerová in F. J.Tomsa a J. N. Rulík, dva propa
gátoři obrozenských idejí (1958, diplomová práce 
FF UK Praha); J. Hanzal: Vzdělanost a lidová osvě
ta v počátcích národního obrození, Sborník historic
ký 18,1971, s. 56; J. Kafka: Beletrizacej obrozenské 
lidovýchovné četbě, SPPF Olomouc, Čes. jazyk a li
teratura 1 (1971, s. 155).

Ik
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Měšťan

Jaromír Měšťan

* 27.5.1916 Plzeň
† 22.7.1965 Mnichov (Německo)

Básník přírody, náboženského a milostného citu; 
esejista inspirovaný jihočeskou krajinou a její minu
lostí.

Otec byl profesorem a později ředitelem gym
názia. M. navštěvoval od 1927 gymnázium 
v Čes. Budějovicích, po maturitě 1935 odešel 
do Prahy studovat práva. Po uzavření vyso- 
kých škol (1939) pracoval 1940-45 jako úřed
ník Čes. zemědělské rady. Po skončení okupa
ce se vrátil na právnickou fakultu a studia 
dokončil získáním doktorátu v prosinci 1947. 
Krátce působil u soudu pro Prahu 4.1948 ode
šel do SRN, kde žil v bavorském městečku 
Schongau u Mnichova. Živil se publicistikou, 
přispíval do západoněmeckých deníků a po 
mnoho let působil jako dopisovatel týdeníku 
Čechoslovák v Londýně. V exilu obnovil vy
dávání edice Zvěrokruh, v níž byla většina 
svazků věnována jeho básnické tvorbě. Byl 
členem exilového Penklubu. Pohřben byl 
v Mnichově.

M. debutoval poezií nostalgicky míjejícího 
dětství a chlapeckého dozrávání {Hoch ve 
smutku), pro niž jsou příznačné okouzlení pří
rodou a chlapecká pokora wolkrovské inspira
ce. V dalších sbírkách Smlouvání s časem, Zvě
rokruh a Jitřní dar je náladová reflexe 
a obraznost přírodní a milostné lyriky o nena
plněné lásce doplňována metaforikou religióz
ní, která zasazuje citový prožitek do nadosob
ních souvislostí. Příroda jižních Čech - krajiny 
M. dětství - zprostředkující smyslově estetické 
i náboženské vnímání a bohatá minulost kraje 
jsou náplní M. knih lyrických esejů zaměření 
literárního {Země, kterou miluji) a historické
ho {Tudy sel Pán). M. v nich postihuje prolíná
ní času, jednotu husitské minulosti se součas
ností, přičemž kontinuitu vytváří přítomnost 
boží v lidech i v přírodě. Lidské osudy, zasaze
né do konkrétního prostředí jihočeské krajiny, 
M. někdy dotváří v baladické minipříběhy 
nadčasové platnosti. Leitmotivem M. poezie 
vznikající v exilu je ztráta básníkem si neustále 
zpřítomňovaných Čech, bolestně prožívané 
vytržení z rodné země a pocit cizoty v novém 
prostředí. M. trilogie Sladká jako med, Útěk do 
Egypta, Potměchuí svoboda je nesena steskem 
a touhou po vlasti, vzpomínkami a zpochybňo

vanou i posilovanou vírou v návrat do osvobo
zené země.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. dělník (1940); Hlas exilu 
(Mnichov 1955); ant. Lindě und Mohn (Norimberk 
1969); ant. Neviditelný domov (Paříž 1954); Rozpra
vy o literatuře a umění (1940-42); Studentský časo
pis (1931-35); Venkov (1941,1943). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Hoch ve smutku (BB 1935); Smlouvání 
s časem (BB 1936); Země, kterou miluji (EE 1938); 
Zvěrokruh (BB 1939);Tudy šel Pán (EE 1942); Jitř
ní dar (BB 1944); Zima v Alpách (B, Paříž 1953); 
Malá noční hudba (BB, Mnichov 1954); Sladká jako 
med (BB, Mnichov 1955, 1. část Exilové trilogie); 
Útěk do Egypta (BB, Mnichov 1957,2. část);Potmě- 
chuť svoboda (BB, Mnichov 1962,3. část). - Ostatní 
práce: Dr. E Hromada (přednáška pro Českosl. roz
hlas, 1937); Jak pracuje prezident republiky (1938); 
Dr. August Zátka (přednáška pro Českosl. rozhlas, 
1938). I REDIGOVAL knižnici: Zvěrokruh (Čes. 
Budějovice 1939-42, 20 sv., Mnichov 1954-63, sv. 
21-25). I

LITERATURA; ref. Hoch ve smutku; V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 62,1935/36, s. 494; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 36, 1935/36, s. 461; A. Č. (Černík), 
Rozhledy 1936, s. 78; al, Studentský časopis 16, 
1936/37, s. 30 •; O. Tichý; ref. Smlouvání s časem, 
Rozhledy 1937, s. 61; N. Bonhardová; ref. Tudy šel 
Pán, Venkov 27. 3. 1943; kp. (K. Polák); ref. Jitřní 
dar, Nár. práce 13.1.1945; • ref. Malá noční hudba: 
Z. Lounar a J. S. (Strnad), obojí Sklizeň (Hamburk) 
1954, č. 12 •; • ref. Sladká jako med; J. S. (Strnad), 
SklizeňJ955,č.7;-ld-,tamtéž,č. 11; mp. (M. Podivín
ský), NŽ (Řím) 1955, s. 198 •;• ref. Útěk do Egypta; 
J. Jíra, Sklizeň 1957, č. 8; J. Pražák, NŽ (Řím) 1958, 
s. 63 •; J. Jíra: ref. Potměchuť svoboda, Sklizeň 1963, 
č. 1-2; VIŠt: Jeho láskou byly Čechy (nekrolog), 
Zpravodaj (Chicago) 3,1965, č. 7-8; J. Pejskař in Po
slední pocta 1 (Curych 1982); A. Kratochvil in ...za 
ostnatými dráty a minovými poli... 1 (Mnichov, Brno 
1993); J. Mareš: Básníci a dvojí exil, Česko-bavorské 
výhledy 1993, č. 23.

mn

Věnceslav Metelka

* 17. 9. 1807 Sklenaříce u Vysokého nad Jize
rou

† 1.5.1867 Paseky nad Jizerou

Podkrkonošský písmák, hudebník, houslař a diva
delní ochotník. Vedle kronikářských záznamů, sen
tencí a úvah psal i beletrizovaná vyprávění o událos
tech svého života a zaznamenával tradované 
příběhy; autor koled a upravovatel starších lidových 
her.
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Metelka

Křestní kniha uvádí narození 15. 9., datum 
17. 9. udával otec i sám M. - Otec byl chudý 
podhorský švec, dobrý hudebník, čtenář, podle 
rodinné tradice potomek buď evangelické ro
diny ze středních Čech, nebo protestantů z Ko
rutan. M. chodil šest let do školy v rodišti, pak 
nedlouho do Vysokého n. Jiz., kde se také zdo
konaloval v hudbě; později se z něho stal vše
stranný hudebník. Tri roky byl ve vzdálené ně
mecké vesnici, aby se naučil německy. Tehdy si 
již hudbou vydělával, po návratu domů se 
s partou muzikantů několikrát vydal do světa. 
Ve Sklenařících se vyučil truhlářem, u mistra 
krátce pracoval jako tovaryš, nato byl zaměst
nán u výrobce hudebních nástrojů v Náchodě; 
pro nemoc místo opustil a načas byl doma, za
městnán opět u truhláře. Na otcovo přání šel 
v 22 letech do Jičína do preparandy (kurs pro 
učitele základních škol), po půl roce složil 
zkoušky, v březnu 1830 nastoupil místo učitel
ského pomocníka v Pasekách n. Jiz.; 1836 se 
oženil se sestrou svého principála. Nejprve 
bydlil u něho, pak se žena s dětmi musila od
stěhovat do Sklenaříc k M. otci; od 1839 žila 
rodina v Pasekách v chalupě, kterou žena zdě
dila, a M. se věnoval hospodářství (z jejich čtyř 
dětí dvě v mládí zemřely). M. organizoval pa- 
seckou kapelu, která působila v širokém okolí, 
byl i pořadatelem českých divadelních před
stavení. Proslul jako výrobce houslí, bas a viol 
(houslařství naučil i svou dceru Johanu) a stal 
se zakladatelem lidové podkrkonošské hous- 
lařské školy; zabýval se též výrobou tlakomě
rů. Zajímal se o české kulturní a politické dění, 
odbíral české časopisy. Pro nekompromisní 
charakter a vědomé češství nebyl oblíben 
u nadřízených, marně se ucházel o nějaké uči
telské místo, až se 1847 jako preceptor školní 
služby vzdal. Zastával pak nehonorovaný úřad 
místního školního dozorce a 1861 krátce zastu
poval v Pasekách zemřelého učitele. Funkci 
rychtáře, za něhož byl 1850 zvolen, ze skrom
nosti odmítl. Koncem dubna 1867 byl za Pase
ky vyslán do Vrchlabí na volební schůzi (tam 
mu byly prokazovány pocty jako zasloužilému 
občanovi), na zpáteční cestě se nachladil a za
krátko zemřel na zápal plic.

M. si vedl kronikářské záznamy, souvislejší 
texty jsou dochovány z 1835-44 a 1858-66. 
Jsou v samostatných sešitech (někdy označe
ných titulem, např. Porůzné myšlinky; Blesky 
a plesky, paběrky a patěrky), později vpisová
ny na volná místa a na vlepené listy v kalendá

řích. Jejich záměrem bylo vydat svědectví o au
torovi a době, nebyly však zamýšleny pro zve
řejnění tiskem. Obsahují údaje o M. zážitcích 
a poznatcích, o událostech z Pasek a okolí (ze- 
jm. život ve škole, dojmy z ochotnických před
stavení, slavných muzik, jarmarků), záznamy 
o četbě a výpisky z ní, zprávy o českém kultur
ním dění, o politických a společenských udá
lostech (např. o vzpouře slezských tkalců 
1844). Věcné záznamy jsou většinou spojeny 
s úvahami; spolu se sebereflexí se tu výrazně 
uplatnily komentáře k politickým událostem, 
ostrá sociální kritika, obžaloby společenského 
řádu, projevy českého vlastenectví a slovan
ství. M. smysl pro věcný detail, charakterizační 
schopnost, spontánní vypravěčství, potřeba 
a dovednost reflektovat a verbalizovat prožité 
a poznané se zvlášť projevují v osamostatnitel- 
ných obšírnějších a beletrizovaných črtách, 
v „popisech“ událostí, zážitků, cestovních pří
hod (Popis cesty pražské, Popis bálu v Návaro- 
vě, Život školního pomocníka aj.). Beletristic
ky také zpracovával tradované místní příběhy 
(např. Ztráta hrbu aneb Ztráta zmužilosti) 
a zaznamenával lidová podání; dochoval se 
„sešitek druhý“ jeho Pověstí a báchorek, obsa
hující převážně démonologické pověsti. Poku
sy o povídky psané ve stylu běžné dobové čes
ké produkce zůstaly nedokončeny (nejdelší, 
„povídka z polovice 14. století“ Vrtkavé štěstí 
aneb Dvě nevěsty a jeden ženich, je z 1844). 
Známy jsou tři M. vánoční koledy (autor textu 
i hudby), vzniklé do 1838. Jsou to poměrně 
rozsáhlé epické skladby, které zasazují událost 
Ježíšova narození do soudobého domácího 
prostředí; zpodobují je humorným způsobem, 
někdy i s postavami určitých místních osob
ností. Pro ochotníky upravoval M. texty diva
delních her; dochovala se jeho částečná redak
ce lidové vánoční hry Komedie o hvězdě, 
opírající se o dnes neznámý rukopis z 18. stole
tí. - Z M. zápisků čerpal K. V. Rais pro román 
Zapadlí vlastenci, v němž Metelku idealizova
né transformoval do postavy pozdětínského 
kantora Věnceslava Čížka.

PŘÍSPĚVKY (posmrtně) in: Českosl. etnografie 
(1957, s. 75: Pověsti a báchorky, ed. Jos. Horák, 
J. Jech); Jos. Horák: Krkonošské koledy (1939, 
s. 103); Horské prameny (1,1937/38, s. 26 a pokr., vý
ňatky z M. záznamů, ed. F. Jílek-Oberpfalcer); F. Jí- 
lek-Oberpfalcer: Jak žili naši otcové (1946, 1960 
změn. vyd. s tit. Ze života našich otců); sb. Zapadlí 
vlastenci vypravují (Paseky n. Jiz. 1977, ed. J. Jech).
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I KNIŽNĚ (posmrtně). Beletrie: Bál v Návarově 
(P 1956, ed. J. Čermák, J. Jech); Ze života zapadlého 
vlastence (1977, ed. J. Jech s podp. Jaromír Jan Jech, 
rozšiř, a opr. vyd. 1982 a 1992, ed. J. Jech); Kde na 
jabloních harmoniky rostou (1983, ed. J. Jech). - 
Úprava: Komedie o hvězdě (redakce lid. hry, 1968, 
ed. J. Kopecký). I

BIBLIOGRAFIE: in V. M.: Ze života zapadlého 
vlastence (1977, s. 443: soupis rukopisů a dosavad
ních otisků). I LITERATURA: E. Horáčková: V. M. 
Literární pozůstalost (LA PNP 1980). I J. Dlabola: 
Jak vznikli Zapadlí vlastenci, NL 30.7.1936; Jos. Ho
rák in Krkonošské koledy (1939, s. 126); J. Jech: 
Krkonošský písmák V. M., ČL1956, s. 4 + Lidové po
vídky zapsané V. Metelkou, Českosl. etnografie 
1957, s. 66 + V. M. v paměti podkrkonošského lidu, 
tamtéž, s. 299; Jos. Horák, J. Jech: Koleda V. M. 
v podkrkonošské tradici, ČL 1958, s. 7; R. Khel: K. V. 
Rais a V. M., LD 10.1.1973; M. C. Metelka: K. V. Rais 
a Paseky, LD 23.1.1973; (kn): Malý poklad z pasec- 
kého muzea (rozhovor s J. Kopeckým o Komedii 
o hvězdě), LD 8. 7.1976; J. Jech in V. M.: Ze života 
zapadlého vlastence (1977, znovu 1982) + Jak žili za
padlí vlastenci, LD 1.10.1977 + in V. M.: Kde na jab
loních harmoniky rostou (1983); J. Janáčková: Rea
listická idyla, ČLit 1986, s. 533; V. Trebický: Krajina 
v člověku a člověk v krajině, sb. Literatura a krajina 
(1996, s. 51); D. Blúmlová, J. Blůml: V. M. - Matěj 
Balcar, sb. Z Českého ráje a Podkrkonoší 1996, sv. 9, 
s. 43.

mo

Metoděj
* kolem 815 Soluň (Thessaloniki, Řecko)
† 6.4. 885 Velká Morava

Spolu s bratrem Konstantinem-Cyrilem tvůrce slo
vanské liturgie, prvního slovanského písma (hlaholi
ce), prvního slovanského spisovného jazyka (staro- 
slověnštiny) a slovanského písemnictví epochy 
velkomoravské.

Syn - snad nejstarší ze sedmi dětí - Lva, drun- 
garia (vojenského náčelníka 1000 vojáků) 
města Soluně. Zprávy o M. životě do smrti je
ho bratra Konstantina jsou kusé. Staroslověn
ské, latinské a řecké prameny blízké jeho době 
uvádějí, že měl právnické vzdělání a byl 10 let 
(snad 835-845) správcem jedné byzantské ar- 
chontie, obývané Slovany, ale poté se vzdal 
světských hodností a odešel do kláštera na 
Olympu v maloasijské Bithýnii. Asi zde dostal 
mnišské jméno M. (jeho křestní, občanské 
jméno není známo; někteří badatelé se domní

vají, že to bylo jméno Michael). 856 tam za ním 
přišel jeho nejmladší bratr Konstantin, který - 
zřejmě v důsledku převratu na císařském dvo
ře a zavraždění svého příznivce logotheta 
Theoktista - rezignoval na úřad učitele filozo
fie. Od té doby se osudy obou bratrů spojují. 
860 M. doprovázel Konstantina na misijní ces
tě k Chazarům. Po návratu se stal opatem kláš
tera Polychron pod Olympem (k této funkci 
nebylo v tehdejší době zapotřebí kněžského 
svěcení). 863 (nebo 864) odešel s Konstanti
nem na Velkou Moravu, kam je na žádost kní
žete Rastislava vyslal císař Michael III., aby 
tam působili vedle jiných misionářů, přede
vším bavorských, jejichž činnost vedla k cír
kevní a tím i politické závislosti Velké Moravy 
na franské říši. Po více než tříletém působení 
na Velké Moravě odtud bratři se svými žáky 
odešli. Původně mířili nejspíš do Akvileje, síd
la patriarchy, kde chtěl zřejmě Konstantin 
(pravděpodobně jediný kněz v misii) dát vy
světit M. s učedníky na kněze, ale z nějakého 
důvodu svůj záměr změnili a 867 přišli do Be
nátek, kde je zastihlo pozvání papeže Mikulá
še I. V Římě je přijal již jeho nástupce Hadrián 
II., který dal 868 M. spolu s dalšími členy misie 
v chrámu S. Maria Maggiore slavnostně vysvě
tit na kněze a zároveň bullou Gloria in excelsis 
Deo schválil, potvrzuje Konstantinovu a M. 
pravověrnost, bohoslužbu v slovanském jazyce 
(pouze evangelium mělo být čteno nejprve la
tinsky ajDotom slovansky). Konstantin za po
bytu v Římě těžce onemocněl, v očekávání 
smrti vstoupil do kláštera, kde přijal řeholní 
jméno Cyril, a v únoru 869 zemřel. M. by se byl 
zřejmě rád vrátil do svého kláštera, ale podří
dil se bratrově předsmrtné prosbě, aby ne
opouštěl započaté dílo. Na žádost panonského 
knížete Kocela, u kterého se bratři na své ces
tě nějaký čas zdrželi a jemuž šlo, stejně jako 
Rastislavovi, o vymanění z církevní podříze
nosti bavorským biskupům, udělil Hadrián II. 
M. biskupské svěcení (snad 869) a jmenoval ho 
papežským legátem pro slovanské země a arci
biskupem panonským a moravským se sídlem 
v Sirmiu (Srěm, dnes Srěmská Mitrovica ve 
Vojvodině). Toto biskupské sídlo, založené 
podle tradice Ježíšovým učedníkem sv. Andro- 
nikem, bylo po vyvrácení Avary 582 fakticky 
opuštěné a na území, která kdysi spadala pod 
jeho správu, si činili nárok bavorští biskupové. 
M. ustanovením se proto papež střetl s jejich 
zájmy a M. se stal terčem jejich nenávisti. Ani
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vývoj politických poměrů na Velké Moravě 
nebyl M. příznivý, neboť velkomoravský kníže
cí stolec uchvátil Rastislavův synovec Svato
pluk, jehož vztah k slovanské liturgii byl od po
čátku jeho vlády kolísavý. To umožnilo 
bavorským biskupům, aby M. na podzim 870 - 
asi na Moravě - zajali, uvěznili a 871 postavili 
v Řezně před soud za to, že koná misijní čin
nost ve franské oblasti. Poté byl M. vězněn na 
různých místech, zvi. v klášteřích Ellwangen 
a Reichenau, a teprve 873 na zásah nového pa
peže Jana VIII. propuštěn. Obnovit M. diecézi 
v původním rozsahu se však již Janu VIII. ne
podařilo. Kocelovi zabránili bavorští biskupo
vé M. přijmout a v dalších letech bylo jeho úze
mí podrobeno franské říši. Na Velké Moravě 
byly poměry pro M. dočasně příznivé, protože 
Moravané vyhnali franské duchovenstvo 
a šlechtu a Svatopluk vedl mírová jednání 
s Ludvíkem Němcem, ale již 874 umožnila mí
rová smlouva ve Forchheimu návrat německé
ho kléru, jehož příslušníci se snažili činnost slo
vanského arcibiskupa mařit. 880 byl M. 
povolán do Říma, aby se hájil proti nařčení, že 
přes papežův zákaz slouží bohoslužbu slovan
sky a hlásá bludy (873 Jan VIII. slovanskou li
turgii vskutku výslovně nepovolil). Úspěšně se 
obhájil, papež ho bullou Industriae tuae pro
hlásil za pravověrného, výslovně povolil slo
vanskou liturgii a zůstal mu do konce života 
osobně nakloněn, nicméně na Svatoplukovu 
žádost ustanovil švábského kněze Wichinga, 
jednoho z hlavních M. odpůrců, biskupem 
v Nitře. Třebaže byl Wiching M. podřízen, jeho 
pomluvy a stížnosti u papeže neustávaly, a M. 
ho proto na sklonku svého života exkomuni- 
koval. Asi 881 podnikl M. na žádost císaře Ba- 
sileia I. cestu do Konstantinopole (souvisela 
nejspíše se spory mezi Byzancí a římskou kurií 
o Illyrikum). V tomto období pravděpodobně 
pokřtil českého knížete Bořivoje. Zemřel na 
Velké Moravě; místo jeho hrobu nebylo dosud 
nalezeno. Jako světec je v kalendáři poprvé 
připomínán hlaholským Assemanovým kode
xem z 11. století.

Předpokládá se, že Konstantin s M. pomýš
leli už před velkomoravskou misií na sestavení 
slovanského písma a překlad některých textů, 
zvi. novozákonních, do slovanského jazyka 
(zda již tehdy uvažovali také o slovanské litur
gii, není jisté) a že misijní úkol jen urychlil 
realizaci jejich plánu. Zřejmě již v Konstanti- 
nopoli přeložili výběr evangelních čtení. Na 

Moravě, pravděpodobně ještě za života Kon
stantinova, přeložili celý Nový zákon a žaltář, 
který se recitoval při společných denních mod
litbách (hodinkách). Rozsah vlastní M. literár
ní činnosti - překladatelské a původní - bez
pečně neznáme. Podle Života Metodějova 
přeložil na konci života zbývající knihy Staré
ho zákona kromě knih Makabejských. Tento 
údaj lze těžko potvrdit. Úplný text Starého zá
kona není do konce 15. století rukopisně dolo
žen a dochované rukopisy obsahují překlad, 
který je mladší (části Starého zákona čtené při 
bohoslužbě, tzv. parimejníky, jsou sice docho
vány již od 12. století, ale i nejstarší rukopisy 
nesou stopy úprav). Také dosud nebylo s ko
nečnou platností zjištěno, jaké liturgické pří
ručky Konstantin s M. přeložili. Předpokládá 
se, že na Velké Moravě byla užívána liturgie sv. 
Petra, ale v nejstarší rukopisné tradici není do
chována. Kyjevský misál a nově nalezený Si
naj ský misál, překlady římské liturgie, svědčí 
o tom, že se na Velké Moravě sloužila mše 
i podle tohoto obřadu. Dochovala se rovněž 
jedna původní velkomoravská liturgická 
skladba, Kánon o sv. Demetriovi, patronu Solu
ně a Sirmia. Někteří badatelé jej připisují Kon
stantinovi, jiní M. Podle nejnovějšího bádání 
složil M. též Modlitbu proti ďáblovi, jejíž vznik 
byl tradičně kladen do přemyslovských Čech 
10.-11. století. Není vyloučeno, že se podílel 
i na sestavení velkomoravského penitenciálu. 
Konstantin s M. usilovali o to, dát svému půso
bení na Velké Moravě pevný právní rámec, 
a k tomuto účelu sestavili podle řeckých před
loh dva zákoníky: Zákon sudnyj Ijudem (záko
ník pro laiky) a Nomokánon (církevní záko
ník). M. je obvykle pokládán za překladatele 
Nomokánonu, Zákon sudnyj Ijudem připisuje 
většina badatelů Konstantinovi, ale někteří po
važují i jej za dílo M. K právním památkám 
patří M. Adhortace k soudcům-knížatům, do
chovaná v hlaholském rukopise z 11. století, 
zvaném podle jednoho z majitelů, hraběte Clo- 
ze, Clozianus (nebo Glagolita Clozův). Je 
v něm umístěna mezi homiliemi na velikonoč
ní týden, přeloženými z řečtiny; jejím obsahem 
je napomenutí knížat, aby s přijetím křtu za
chovávala způsob života a povinnosti, které 
jím na sebe vzala, a aby při soudních přích po
stupovala nestranně a neukvapeně. Starší ba
datelé se domnívali, že M. byl autorem Života 
Konstantinova, nověji se pokládá jen za inspi- 
rátora a redaktora tohoto díla. Je však pravdě-
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podobně autorem staroslověnského překladu 
Konstantinovy polemiky s Chazary, z něhož 
byl pro 9. kapitolu Života Konstantinova poří
zen výtah, a jeho řeckých spisů o nalezení 
ostatků sv. Klimenta, z nichž pak byla sestave
na staroslověnská kompilace Slovo o přenese
ní ostatků sv. Klimenta (tzv. Legenda Cherson- 
ská). Byla také vyslovena domněnka, že M. je 
autorem prozaické předmluvy k překladu 
evangelií, připisované obvykle Konstantinovi, 
a že tento spis je ve skutečnosti doslov rekapi
tulující překladatelské zásady. Život Metodě
jův, který vznikl bezprostředně po jeho smrti, 
mu ještě připisuje překlad „knih Otců“. Pod 
tímto označením lze hledat buď tzv. pateriky, 
tj. sbírky krátkých příběhů ze života mnichů, 
nebo spisy řeckých církevních otců. Nejstarší 
staroslověnské překlady pateriků jsou nejspíš 
teprve bulharského původu, z počátku 10. sto
letí. Některé překlady řeckých církevních otců 
- zvláště homilie ve sborníku Clozianus - na
proti tomu vznikly asi už na Velké Moravě. 
Překlad homilie Epifania Kyperského o Kris
tově sestoupení do podsvětí ze sborníku Clozi
anus je jazykově tak blízký Adhortaci k soud- 
cům-knížatům, že lze M. považovat za jeho 
původce.
EDICE: B. Kopitar: Glagolita Clozianus (Vídeň 
1836); E Miklošič: Zum Glagolita Clozianus, Denk- 
schriften der k. Akademie der Wissenschaften (Ví
deň) 1860, phil.-hist. Klasse 10, s. 195; V. Jagič: 
Služebnyje minei za sentjabr, oktjabr i nojabr 
v cerkovnoslavjanskom perevode po russkim ruko- 
pisjam 1095-1097 gg. (Petrohrad 1886); V. Vondrák: 
Glagolita Clozův (1893); A. I. Sobolevskij in Materi
ály i issledovanija v oblasti slavjanskoj filologii i ar
cheologii (Petrohrad 1910, s. 41); A. Vaillant in La 
préface de 1’Évangéliaire vieux-slave, Revue des 
études slaves (Paříž) 1948, s. 5; J. Vašica in Slovo na 
prenesenije moštem preslavnago Klimenta neboli 
Legenda Chersonská, Acta Academiae Velehraden- 
sis 19,1948, s. 38; B. S. Angelov: Iz starata bálgarska, 
ruská i sarbska literatura (Sofie 1958); A. Dostál: 
Clozianus. Staroslověnský hlaholský sborník tri- 
dentský a innsbrucký (1959; s čes. překl.); J. Vašica in 
Die Korsuner Legende von der Úberfuhrung der 
Reliquien des hl. Clemens (Mnichov 1965); N. van 
Wijk, D. Armstrong, R. Pope, C. H. van Schooneveld 
in The Old Church Slavonic Translation of the And- 
rón hagión biblos (Haag, Paříž 1975); A. Minčeva in 
Starobálgarski kirilski otkásleci (Sofie 1978). Viz též 
hesla: Nomokánon; Zákon sudnyj Ijudem. - Pře
klady do češtiny: in ant. Duchem i mečem (1958, ed. 
F. Heřmanský; Adhortace k soudcům knížatům, 
přel. J. Vašica); J. Vašica in Literární památky epochy 
velkomoravské 863-885 (1966,2. doplň, vyd. 1996).!

BIBLIOGRAFIE: G. A. Iljinskij: Opyt sistemati- 
českoj kirillo-mefodjevskoj bibliografii (Sofie 
1934); M. Popruženko, S. Romanski: Kirilometodi- 
evska bibliografija za 1934-1940 gg. (Sofie 1942);
I. J. Možajeva: Bibliografija po kirillo-mefodijevskoj 
problematike 1945-1974 gg. (Moskva 1980); I. Duj- 
čev, A. Kirmagova, A. Paunova: Kirilometodievska 
bibliografija 1940-1980 (Sofie 1983); průběžná bib
liografie v čas. Byzantinoslavica od 1949, příl. Bib- 
liographie, odd. 10. I LITERATURA: J. Dobrov
ský: Cyrill und Method, der Slawen Apostel (1823); 
P. J. Šafařík: Svatý Konstantin a Metod, učitelé Slo
vanů (1837); V. Stulc: Život sv. Cyrila a Metoda, 
apoštolů slovanských (Brno 1857); J. Bílý: Dějiny 
svátých apoštolů slovanských Cyrila a Metoda 
(1863); F. Pastrnek: Dějiny slovanských apoštolů 
Cyrila a Metoda s rozborem a otiskem hlavních pra
menů (1902); F. Snopek: Studie cyrilometodějské 
(Brno 1906) + Konstantin-Cyril a M., slovanští 
apoštolé (Olomouc 1908, 2. vyd. s tit. Svatí Cyril 
a M., apoštolé slovanští, 1920); P. A. Lavrov: Kirilo 
ta Metodij v davno-slovjanskomu pismenstvi (Kyjev 
1928); sb. Ríša velkomoravská (Bratislava 1933, ed.
J. Stanislav); J. Stanislav: Slovanskí apoštoli Cyril 
a Metod a ich činnost’ vo Vefkomoravskej říši (Bra
tislava 1945); E. Georgiev: Kiril i Metodij, osnovo- 
položnici na slavjanskite literaturi (Sofie 1956); F. 
Grivec: Konstantin und Method, Lehrer der Slawen 
(Wiesbaden 1960); sb. Sancti Cyrillus et Methodius. 
Leben und Wirken (1963); sb. Cyrillo-Methodianis- 
che Fragen. Slawische Philologie und Altertum- 
skunde. Acta Congressus historiae Slavicae Salis- 
burgensis in memoriam SS. Cyrilli et Methodii anno 
1963 celebrati (Wiesbaden 1968); sb. Methodiana. 
Beitráge zur Zeit und Persónlichkeit, sowie zum 
Schicksal und Werk des hl. Method (Vídeň, Kolín 
n. R., Štýrský Hradec 1976); A. Bagin: Apoštolé Slo
vanů Cyril a M. a Velká Morava (1982,2. doplň, vyd. 
1985); S. B. Bernštejn: Konstantin-Filosof i Mefodij 
(Moskva 1984); Jubilejní sborník k 1100. výročí smr
ti sv. M., arcibiskupa Velké Moravy (1985); sb. Salz
burg und die Slawenmission. Zum 1100. Todestag 
des hl. Methodius (Salzburg 1986); J. Lesný: Kon- 
stantyn i Metody - apostolowie Šlowian (Poznaň 
1987); sb. Kirilo-Metodievski studii 4 (Sofie 1987); 
sb. Symposium Methodianum. Beitráge der Interna- 
tionalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 
1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. 
Method (Neuried 1988). I V. Jagič in Entstehungs- 
geschichte der kirchenslawischen Sprache (Berlín 
1913);F. Dvorník in Les Slaves, Byzance et Rome au 
IXcsiěcle (Paříž 1926); P. A. Lavrov in Materiály po 
istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis- 
mennosti (Leningrad 1930); F. Dvorník in Les Lé- 
gendes de Constantin et Méthode vues de Byzance 
(1933); J. Stanislav in Životy slovanských apoštolov 
Cyrila a Metoda (1933); J. Vašica: Slovanská liturgie 
sv. Petra, Byzantinoslavica 8,1939/46, s. 1; F. Grivec: 
Vita Constantini et Methodii, Acta Academiae Ve- 
lehradensis 17,1941, s. 1 a pokr. + Clozov-Kopitar-
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jev glagolit v slovenski književnosti in zgodovini, 
Razprave (Lublaň) 1943, filoz.-filol.-hist. razred 1, 
s. 343; A. Vaillant: Une homélie de Méthode, Revue 
des études slaves (Paříž) 1947, s. 34 + La préface de 
1’Évangéliaire vieux-slave, tamtéž 1948,s. 5;J. Vajs in 
J. Dobrovský: Cyril a Metod, apoštolově slovanští 
(1948); A. V. Isačenko in Začiatky vzdělanosti vo 
Vel’komoravskej říši (Turč. Sv. Martin 1948); J. Vaši- 
ca: Slovo na prenesenije moštem preslavnago Kli- 
menta neboli Legenda Chersonská, Acta Academi- 
ae Velehradensis 19,1948, s. 38; J. Stanislav in Osudy 
Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Životě Klimento- 
vom (Bratislava 1950)U. Vašica: Anonymní homilie 
v rukopise Clozově, ČMF 1950, s. 6; R. Nahtigal: 
Otčskyje knigy, Razprave (Lublaň) 1950, razred za 
filol. in lit. vede 1, s. 1; R. Jakobson: St. 
Constantin’s Proloque to the Gospels, St. Vladi
mírů Seminary Quaterly (New York) 1954, s. 19 —> 
Cyrilometodějské studie (1996, čes. překL); K. Ho- 
rálek: K překladatelské činnosti M., Slavia 1956, 
s. 191; J. Vašica: Anonymní homilie rukopisu Clozo- 
va po stránce právní, Slavia 1956, s. 221; R. Rogošic: 
De incarceratione et migrationibus Methodii, Slavia 
1956, s. 262; T. Lehr-Splawiňski in Žywoty Konstan
tina i Metodego (Poznaň 1959); F. Grivec, F.Tomšič 
in Constantinus et Methodius Thessalonicenses. 
Fontes (Záhřeb 1960); Z. R. Dittrich in Christianity 
in Great-Moravia (Groningen 1962); E. Bláhová- 
-Dvořáková: Syntax Anonymní homilie rukopisu 
Clozova, Slavia 1962, s. 151; in sb. Soluňští bratři 
(1962); V. Vavřínek in Staroslověnské životy Kon
stantina a M. (1963) + in Církevní misie v dějinách 
Velké Moravy (1963) + Die Christianisierung und 
Kirchenorganisation Grossmáhrens, Historica 7, 
1963, s. 5; A. Dostál: Une datation de 1’activité de St. 
Méthode, sb. Mélanges Ostrogorski 1 (Bělehrad 
1963); J. Vašica in Die Korsuner Legende von der 
Ůberfúhrung der Reliquien des hl. Clemens (Mni
chov 1965); in Magna Moravia. Sborník k 1100. vý
ročí příchodu byzantské mise na Moravu (1965); in 
Magnae Moraviae fontes historici 1-5 (Brno 
1966-77, ed. L. E. Havlík s jinými); J. Vašica: Původ
ní staroslověnský liturgický kánon o sv. Dimitrijovi 
Soluňském, Slavia 1966, s. 513 + K výkladu někte
rých míst v tzv. Anonymní homilii rukopisu Clozo
va, sb. Orbis scriptus. Festschrift fiir D.Tschižewskij 
zum 70. Geburtstag (Mnichov 1966) + in Literární 
památky epochy velkomoravské 863-885 (1966, 
2. doplň, vyd. 1996); E. Bláhová: Staroslověnský pře
klad Epifaniovy homilie, Bulletin Ústavu ruského 
jazyka a literatury 10,1966, s. 53; F. Dvorník: Morav
ská říše a její apoštolově; Svatí Cyril a M. v Římě; 
Svatý M. a biskup Agathon, sb. Se znamením kříže 
(Řím 1967); D. Marečková: Velikaja crky v Prolož- 
ním životě Konstantinově a M., Slavia 1968, s. 582; 
E. Bláhová: K otázce „otčskych knig“, Slavia 1969, 
s. 582; F. Dvorník in Byzantské misie u Slovanů 
(1970); 1. Boba in Moraviaů History Reconsidered. 
A Reinpretation of Mediaeval Sources (Haag 
1971); F. V. Mareš: Welches griechische Paterikon 

Metoděj

wurde im 9. Jahrhundert ins Slawische ůbersetzt?, 
Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Ósterreichischen 
Akademie der Wissenschaften (Vídeň) 109, 1972, 
s. 205; D.Tschižewskij in Kleinere Schriften 2 - Bo- 
hemica (Mnichov 1972); E. Bláhová in Nejstarší sta
roslověnské homilie. Syntax a lexikon (1973); W. R. 
Veder: Was ist Methods Váterbuch?, sb. Dutch Con- 
tributions to the Seventh International Congress of 
Slavists (Haag, Paříž 1973); F. V. Mareš: S. Gregorii 
Magni Dialogorum Libri IV - die „Biicher der 
Vater“ der Vita Methodii, Slovo (Záhřeb) 1974, s. 
17; N. van Wijk, D. Armstrong, R. Pope, C. H. van 
Schooneveld in The Old Church Slavonic Translati- 
on of the Andrón hagión biblos (Haag, Paříž 1975); 
T. A. Ivanova: U istokov Slavjanskoj pismennosti. 
K perevodčeskoj dejatefnosti Mefodija, sb. Kuftur- 
noje nasledije drevnej Rusi (Moskva 1976); F. V. 
Mareš: Rukopisné dochování slovanské liturgie sv. 
Petra, Zbornik Vladimíra Mošina (Bělehrad 1977); 
V. Tkadlčík: Slovanská liturgie svátého Petra, Du
chovní pastýř 1977, č. 1 a 2 + Byzantský a římský ri
tus ve slovanské bohoslužbě, tamtéž 1978, č. 1; B. N. 
Florja in Skazanija o načale slavjanskoj pismennos
ti (Moskva 1981); in sb. Ochránci Evropy (Řím, Ve
lehrad 1981); F. V. Mareš: Potekloto na tekstot na 
Makedonskoto kirilsko livče, Slovo (Záhřeb) 32-33, 
1982-83, s. 5; S. Mathauserová: Nejstarší slovanské 
teorie překladu Jteoret. východisko koncepce Kon
stantina a M.), Českosl. rusistika 1984, s. 198; J. Pou- 
lík, B. Chropovský s jinými in Velká Morava a po
čátky československé státnosti (1985); Anonimna 
chomilija (heslo) in Kirilo-Metodievska enciklope- 
dija 1 (Sofie 1985); in Světa brata Ciril in Metod 
v zgodovinskih virih, Acta ecclesiastica Sloveniae 7 
(Lublaň 1985); E. M. Vereščagin: Povtor kak poeti- 
českij priem v perevodach Mefodija, Byzantinosla- 
vica 1985, s. 50; G. Podskalsky: Zum geistigen Erbe 
der cyrillo-methodianischen†radition in der theolo- 
gischen Literatur der Kiever Rus’ (988-1237), tam
též, s. 131; S. Kožucharov: Metodievijat kanón za Di- 
mitar Solunski, Kirilo-Metodievski studii 3 (Sofie 
1986); K. Horálek: K metodějovskému jubileu, Sla
via 1986, s. 1; J. Petr: K působení byzantské mise na 
Velké Moravě, SaS 1986, s. 81; L. E. Havlík in Kroni
ka o Velké Moravě (Brno 1987); V. Tkadlčík: Cyrilo
metodějský překlad bible, L. Pokorný: Slovanská li
turgie v proudu dějin, oboje sb. Odkaz soluňských 
bratří (1987); F. V. Mareš: Quidnam S. Methodii 
opus primae linguae slavicae litterariae excolendae 
contulerit,sb. Christianity among the Slavs.The He- 
ritage of Saints Cyril and Methodius (Řím 1988) + 
Jazikot na slovenskiot prvoučitel Metodij,sb. Kirilo- 
-Metodievskiot (staroslovenskiot) period i Kirilo- 
-Metodievskata tradicija vo Makedonija (Skopje 
1988) + Udzial šw. Metodego v poczqtkach pišmen- 
nictwa slowiaňskiego, Uniw. Gdaňski-Zeszyty nau- 
kowe Wydzialu Humanistycznego - Slawistika 1988, 
s. 15; A. A. Aleksejev: Kirillo-Mefodijevskoje pere- 
vodčeskoje nasledije i jego istoričeskije sudby, sb. 
Istorija, kultura, etnografija i folklor slavjanskich

251



Michalec

narodov. X. Meždunarodnyj sjezd slavistov. Dokla
dy sovetskoj delegacii (Moskva 1988); Ch. Hannick: 
Das Hirmologion in der Úbersetzung des Methodi- 
os,sb. Meždunaroden simpozium 1100 godini ot bla- 
ženata končina na sv. Metodij 1 (Sofie 1989); lero- 
monach Innokentij (Pavlov): K voprosu o sostave 
Kirillo-Mefodijevskogo perevoda svjaščennogo pi- 
sanija, tamtéž 2 (Sofie 1989); B. Zlámal: Slovanští 
apoštolově svati Konstantin-Cyril a M.» sb. Bohemia 
sancta (1989); J. Rusek: Udzial Metodego w prze- 
kladzie ksi^g liturgicznych, sb. Studia z filologii pol- 
skiej i slowiaňskiej (Varšava 1990); V. Vavřínek: 
Apoštolově Slovanů a patroni Evropy, Dějiny a sou
časnost 1990, č. 1; J. M. Veselý: Most a cesta domů 
(Řím 1990);T. Wasilewski:Dvojnite imena-svetski- 
te (kráštelnite) i monašeskite - na slavjanskite apo- 
stoli Konstantin-Kiril i Metodij i váprosát za identi- 
fikacijata na členovete na manastirskoto bratstvo, 
zatočeni zaedno s Metodij v Rajchenau, Palaeobul- 
garica (Sofie) 1992, s. 18; V Konzal: Staroslověnská 
Modlitba proti ďáblovi, Europa Orientalis 1992, s. 
172; V. Vavřínek: Cyrilometodějská misie v kultur
ním kontextu soudobé Evropy, Slavia 1993, s. 235; T. 
Slaveva: Sledi od Metodiev převod na biblijskata 
kniga Bitie, Palaeobulgarica 1995, č. 4; in Kirilo-Me- 
todijevska enciklopedija 2 (Sofie 1995, heslo Meto
dij). - Viz též hesla Konstantin-Cyril (4. díl - Dodat
ky); Nomokánon; Zákon sudnyj Ijudem.

eb

Martin Michalec

* 1484 Litoměřice
† 27.1.1547 Prostějov

Autor bratrských duchovních písní, kazatel a redak
tor bratrských tisků.

Psal se též Michalecz. Část odborné literatury 
(J. Jireček a po něm jiní) uvádí rok narození 
1504 a též různé datum úmrtí (22.-27.1.). - M. 
byl povoláním krejčí, do jednoty bratrské 
vstoupil pravděpodobně teprve v dospělém 
věku. Vzdělání zřejmě nabyl na bratrské škole 
v Ml. Boleslavi. Zde se stal učedníkem Lukáše 
Pražského, žil v jeho domácnosti a byl svěd
kem jeho skonu. 1529 se stal v Brandýse n. O. 
jáhnem, 1531 knězem. 1532 byl zvolen členem 
bratrské úzké rady. 1533 ho jednota vyslala do 
Německa, aby se seznámil s německou refor
mací; za pobytu ve Wittenbergu pohnul M. 
Luthera k tomu, že napsal předmluvu k druhé
mu (opravenému) německému vydání bratr
ské konfese (Rechenschaft des Glaubens, der 
Dienst und Ceremonien der Brúder, 1533), se

psané původně 1532 pro markraběte Jiřího 
Braniborského. Po návratu se M. stal správcem 
bratrského sboru v Prostějově. 1535 byl čle
nem bratrského poselství do Wittenbergu 
k Lutherovi. 1537 se stal jedním z bratrských 
seniorů. Spravoval pak z Prostějova s velkou 
autoritou moravské bratrské sbory a vedl pro
stějovské učiliště bratrských mládenců; jeho 
žákem a později pomocníkem byl J. Blahoslav. 
1540 se pokusil ve Vratislavi (Wroclaw) navá
zat těsnější styky mezi jednotou a úspěšným 
slezským reformátorem J. Hessem. - M. bratr 
Vít († 1536) byl od 1532 bratrským seniorem.

Literárně se M. v jednotě uplatnil jako re
daktor bratrských tisků a především jako autor 
duchovních písní. Několik jich bylo zařazeno 
do Rohová kancionálu (1541), 32 jich zařadil J. 
Blahoslav do Šamotulského kancionálu (1561), 
objevily se i v amsterodamském kancionálu 
Komenského (1659) a v katolickém kancionálu 
Šteyerově (1683). J. Blahoslav v Gramatice čes
ké ocenil M. jako dobrého kazatele, jeho psa
ným projevům však vytýkal chvat a nedbalost.

KNIŽNĚ: Kázanie o večeři Páně... I odpověď na 
psanie proti tomu kázaní kněze Bartoše Bilinské- 
ho... (b. m., 1544). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Knihopis č. 5553 (srov. též 1008, 16 003). I LITE
RATURA: A. Gindely in Quellen zur Geschichte 
der Bóhmischen Brúder (Vídeň 1859); J. Fiedler in 
Todtenbuch der Geistlichkeit der Bóhmischen 
Brúder (Vídeň 1863); in Dekrety jednoty bratrské 
(1865,ed.A. Gindely); J. Jireček in Rukověť 2 (1876) 
+ in Hymnologia Bohemica (1878); O. Hostinský in 
Jan Blahoslav a Jan Josquin (1896); J. Čihula: Poměr 
jednoty bratří českých k Martinu Lutherovi, Věstník 
KČSN 1897, č. 4; J.T. Múller in Geschichte der Bóh
mischen Brúder 2 (Herrnhut 1931); A. Škarka: Ně
kolik poznámek k staré české hymnologii, LF 1933, 
s. 320; R. Říčan in Dějiny jednoty bratrské (1957); 
J. Kouba: Blahoslavův rejstřík autorů českobratr
ských písní a jeho pozdější zpracování, Miscellanea 
musicologica 17, 1962 (celý svazek); A. Škarka in 
Půl tisíciletí českého písemnictví (1986).

Jk

Josef Václav Justin Michl

* 10. 9.1810 Polička
† 13.9.1862 Březiny u Poličky

Literární historik a autor pedagogických a jazyko
vědných prací, popularizátor slovanské kulturní pro-
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blematiky, propagátor ilyrismu a myšlenky slovan
ské vzájemnosti.

Starší literatura uvádí jako datum smrti 10. 9., 
Justin je řádové jméno; podpisoval se též pří
jmením Michl Poličský a Michal. - Syn polič
ského měšťana. Po čtyřech letech na hlavní 
škole v rodišti studoval na piaristickém gym
náziu v Litomyšli (1823-27) a 1827-28 v Mo
ravské Třebové, 1829-30 první rok tzv. filozofie 
opět v Litomyšli. Po prohraném soudním pro
cesu M. rodina zchudla a M. byl nucen živit se 
na studiích soukromým vyučováním; z důvodu 
hmotného zabezpečení a s iluzí, že získá oporu 
pro svou vlasteneckou činnost, vstoupil 1830 
do piaristického řádu. T. r. byl v noviciátě 
v Lipníku (L. n. Bečvou), 1831 ukončil filozofii 
v Litomyšli, 1832-33 studoval teologii v Čes. 
Budějovicích; soukromě se zabýval českou li
teraturou a cizími jazyky (franc., ital.). Jako řá
dový učitel byl 1833 povolán na hlavní školu 
v Berouně (t. r. se stal zakládajícím členem 
Matice české), 1834-38 učil na novoměstské 
hlavní škole v Praze. 1834 složil řádový slib 
a pokračoval ve studiu teologie (1838 vysvěcen 
na jáhna, kněžské svěcení až 1841). 1835 složil 
u J. Nejedlého zkoušku z českého jazyka a lite
ratury, opravňující k vyučování na nově zaklá
daných reálních školách (Rakovník, Liberec). 
Období, kdy žil v Praze, bylo literárně nejplod
nějším úsekem M. života (příspěvky do čes
kých časopisů, účast na vlasteneckých akcích, 
příprava bibliografie české literatury, pedago
gické a jazykovědné práce). Od 1839 střídal M. 
jako piaristický učitel hlavní školy v Čechách 
a na Moravě (1839 Slaný, 1840-41 Čes. Budějo
vice, 1842-43 Beroun, 1844 Slaný, 1845 Rych
nov n. Kn., 1846-47 Mikulov, 1848 Čes. Budě
jovice, 1849 Rychnov n. Kn. - též neplacený 
učitel české řeči a literatury, 1850 Stará Voda 
u Libavé); izolace od vlasteneckého centra 
i důvody osobního charakteru (nespokojenost 
s řádovými předpisy, touha oženit se) vedly 
k postupnému omezování jeho literární čin
nosti. 1845 přestoupil v Budapešti na evange
lickou luteránskou víru a bez úspěchu se poku
sil zakotvit v Uhrách jako evangelický pastor. 
Podle rakouských zákonů nebyl přestup uznán 
a M. působil dál jako piaristický učitel až do 
1850, kdy (po zamítnutí písemné abdikace 
z Y84V) toto postavení definitivně opustil. 
Odešel do Poličky, kde (podporován tamějším 
purkmistrem J. Smolou, havlíčkovcem a uvě

domělým Čechem) organizoval soukromé 
přednášky o slovanských jazycích a literatuře, 
které byly však brzy přerušeny pro odpor cír
kevních a úřednických kruhů. Od 1850 žil M. 
v Březinách u Poličky, zprvu jako evangelický 
učitel (nadřízenými orgány nepotvrzený), poz
ději jako písař; t. r. byl v Borové u Poličky při
jat do evangelické církve a zároveň podal žá
dost o povolení sňatku. Přestup i žádost byly 
zamítnuty a 1851 byl M. exkomunikován. Bíd
né hmotné poměry (ze dvou neoficiálních 
svazků čtyři děti) vedly M. k neúspěšným po
kusům získat stálé místo evangelického učite
le, později místo asistenta u finančního ředitel
ství ve Lvově; 1854 založil agenturu pro 
vystěhovatelství do Ameriky. Zoufalá finanční 
situace přivedla M. i ke korespondenci s piaris
tickým řádem (1853 žádost o přiznání učitel
ského důchodu, 1860-61 o znovupřijetí do řá
du). Zemřel na souchotiny, pohřben byl na 
evangelickém hřbitůvku v Březinách. - M. 
osobnost literárně ztvárnila T. Nováková v ro
mánu Drašar (M. přezdívka podle usedlosti, 
z níž pocházel jeho rod), vydaném 1914; jeho 
osud inspiroval i M. Bureše k básnické skladbě 
Zpěv na Justina Michla (1940).

Beletristická literární činnost M. je omezena 
na několik původních pokusů v soudobých ča
sopisech (povídka Sen zchudlého kupce, refle
xivní báseň Člověk) a překladů ze srbochor- 
vatštiny a němčiny. Základní význam pro 
literární historii národního obrození má kni- 
hopisná příručka Ouplný literaturní létopis... 
s přílohou Přehled literatury slovanské nářečí 
českoslovanského v Čechách, na Moravě 
a v Uhřích, koncipovaná jako pokračování 
Jungmannovy Historie literatury české (1825). 
Podrobné bibliografické údaje o knižní pro
dukci z 1825-36 (včetně cenzuře předložených 
děl, která nevyšla) jsou doplněny anotacemi 
o recenzích, předmluvách a překladech a také 
cennými biografiemi (např. prvním životopi
sem K. H. Máchy), zachycujícími životopisná 
data často podle informací samotných autorů. 
M. práce, která zaznamenává i knihy dnes ne
zvěstné, byla později použita pro přípravu 
2, vydání Jungmannovy Historie z 1849. Jako 
zastánce myšlenky slovanské vzájemnosti 
ovlivněný myšlenkami J. Kollára uveřejňoval 
popularizační stati týkající sé slovanské jazy
kové, literárni a kulturní problematiky a byl 
u nás ve své době hlavním stoupencem a pro
pagátorem ilyrského osvobozeneckého hnutí
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jižních Slovanů; pro nedostatečné filologické 
školení měly však tyto M. práce především jen 
kulturně-propagační význam. V řadě studií se 
M. zabýval organizací a teorií soudobého škol
ství: propagoval všeobecné právo na vzdělání, 
zásadu jednotného vzdělávacího systému pro 
všechny Slovany, byl jedním z průkopníků re
álného vzdělání, historicky sledoval vyučování 
českému jazyku na piaristických školách atd. 
Na dobový zájem o národní dějiny reagoval 
popularizačními studiemi a edicemi historic
kých listin (Polička, královské věnné město 
v Cechách; Památní listiny z archivu král, věn- 
něho města Poličky a z knihy památní farního 
chrámu bysterského; Květy ... škol poličských 
s kostelem ... spojených; rkp. Život a působení 
Čechův na Slovensku, Klášter sázavský, Cyril 
a Metod, apoštolově národu slovanského aj.). 
- Obsáhlé rukopisné paměti (Život J. V. Mich
la, učitele, duchovního a spisovatele. Sepsány 
od něho samého v Rychnově nad Kněžnou lé
ta víry Kristovy 1845) i další rukopisná pozů
stalost jsou uloženy v muzeu v Poličce.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Drašar, J. M. Poličky, J. V. 
Michal (Drašarů), J. V. Poličský, M. Polický; J. M., 
J. M.-l, J. V., -1-, M-l, M**l, (dub.:) J. P., P-ý. I PŘÍ
SPĚVKY in: ČČM (1835,1847, Památní listiny z ar
chivu král, věnného města Poličky...); Čas (1861); 
Časopis pro katol. duchovenstvo (1838); Čes. včela 
(1834-38,1843-44,1847; 1836 B Člověk); Českobra
trský hlasatel (1849); Českobratrský věstník (1851); 
Jindy a nyní (1833, P Sen zchudlého kupce); Květy 
české, pokr. Květy (1834, 1836-38, 1844-46); Nár. 
noviny (1849); Pražské noviny (1848, provolání 
Měšťané poličtíl, i sep.); - posmrtně: Památky ar
cheologické a místopisné (1874, Polička, město pod
obojí 1. 1588-1624, ed. F. J. Zoubek). I KNIŽNĚ. 
Práce o literatuře: Přehled literatury slovanské náře
čí českoslovanského v Čechách, na Moravě a v Uh- 
řích (přehledná tabulka, 1837); Ouplný literaturní 
létopis čili Obraz slovesnosti Slovanův nářečí české
ho v Čechách, na Moravě, v Uhřích atd., od léta 1825 
až do léta 1837 1/4 (co pokračování Historie literatu
ry české od Jos. Jungmanna) (1839); - posmrtně: Ži
votopis Karla Hynka Máchy (1985 «— Ouplný litera
turní létopis..., ed. J. Stejskal). - Překlad: A. Kóhler: 
Pravidla k počítání z hlavy (1836, opr. vyd. 1841 s tit. 
Krátké navedení k počítání z hlavy). - Ostatní práce: 
Pravopis ilyrský (1836); Soustava jazyka českého 
z hlediště pravopisného (1836); Slovo o českých 
věcnicech v Rakovníce a Liberce (1839); Polička, 
královské věnné město v Čechách (1848); Květy 
(pamětě) škol poličských s kostelem (církví) spoje
ných (1856). I KORESPONDENCE: J. Pátá: Nové 
příspěvky k životu a dílu J. V. J. M. - Drašara (radě 
města Litomyšle a piaristovi Zinkovi z 1857 

a 1860-61), ČMF 1942, s. 285; J. Výborný: Neznámý 
Drašar (D. B. Molnárovi z 1852,1856 a 1859), Křes
ťanská revue 1959, s. 122; J. Svátek: Dopisy J. V. J. M. 
z let 1835-1841 a jeho práce jako učitele (V. Hanko- 
vi), Národní obrození severovýchodních a východ
ních Čech, Fontes musei Reginaehradecensis 8, 
1971.1

BIBLIOGRAFIE: J. Heidenreich in K. Stránský 
J. H.: Životní dílo českého buditele J. V. J. M.. u lidu 
Drašara (1935, s. 43). I LITERATURA: K. Strán
ský, J. Heidenreich: Životní dílo českého buditele J. 
V. J. M., u lidu Drašara (1935); K. Stránský: Rok 
1848. Příspěvek k biografii J. V. J. M., u lidu Drašara, 
část 2 (1937) + Ženy v životě J. V. J. M. - Drašara. 
Příspěvek k biografii..., část 3 (1937); F. Krčma: J. V. 
J. M. - Drašar, první životopisec Karla Hynka Má
chy (1940 <- Cesta 7,1924/25, s. 208); J. Lukášek: Po
mocníci a přátelé B. V. Košuta: J. V. J. M. - Drašar 
(1941); J. Růžička: Román a skutečnost o Drašarovi 
a poličských buditelích (1966, se soupisem hlavní li
teratury); J. Svátek: J. V. J. M. a jeho zájem o ruštinu 
(Vlastivědný ústav Přerov 1974). I T. Nováková: 
Drašar, Lumír 1895, s. 23 -> Roztroušené kapitoly 
(1961, s. 189); J. Dostál: Aus dem Leben Drašars 
(1810-62), Dichtung und Welt, Beilage zur Prager 
Presse 5. 7. 1925; F. Autrata: Po stopách „Drašaro- 
vých“, Od Trstenické stezky 6,1926/27, s. 106; J. Hei
denreich: Od J. V. J. M. k Drašarovi, LidN 8. 9.1935 
+ Český propagátor ilyrismu, Českosl.-jihoslovan- 
ská revue 1935, s. 149; M. Remeš: J. V. J. M., Od Tr
stenické stezky 15, 1935/36, s. 25; V. Pokorný: M. - 
Drašar a evangelíci v Poličce, Kostnické jiskry 1936, 
č. 5; A. Novák: J. V. J. M. a Drašar v díle Terezy No
vákové, Lumír 62,1935/36, s. 24,93; K. Čupr: Stoleté 
výročí početnice J. V. J. M. - Drašara, Od Trstenické 
stezky 20,1940/41, s. 133 (1941 i sep.); J. Pátá: Nové 
příspěvky k životu a dílu J. V. J. M. - Drašara, ČMF 
28,1941/42, s. 285; E Letošník: M. - Drašar a Mácha, 
Od Trstenické stezky 22,1942/43, s. 14; Z. Tobolka: 
Jungmannova Historie literatury české, Slovanská 
knihověda 6,1947, s. 7; M. Riedl: J. V. J. Michla Ou
plný literaturní létopis, tamtéž, s. 15; J. Výborný: Ne
známý Drašar, Křesťanská revue 1959, s. 122 + Před 
sto lety zemřel J. V. J. M. - Drašar, Kostnické jiskry 
1962, č. 11; H. Rudová: J. V. J. M. a Liberec, Zprávy 
z muzeí od Trstenické stezky 1970, s. 32; J. Svátek: 
J. V. J. M. a Stará Voda, Zprávy Vlastivědného ústa
vu v Olomouci 128,1970, s. 15 + Z pobytu J. V. J. M. 
v Lipníku v letech 1830-31. Příspěvek k dějinám 
piaristického školství, Sborník k dějinám moravské
ho školství 2, Vlastivědný ústav v Přerově 1971, s. 27; 
T. Hejzlar: Drašar, zapomenutý talent, Čes. zápas 
1971, č. 3; J. Svátek: Dopisy J. V. J. M. z let 1835—41 
a jeho práce jako učitele, Národní obrození severo
východních a východních Čech, Fontes musei Regi
naehradecensis 8, 1971; J. Výborný: Nový Drašar 
(k 100. výr. úmrtí), Kostnické jiskry 1972, č. 15; J. Rů
žička: Nové práce o J. V. J. M. - Drašarovi, Zprávy 
z muzeí od Trstenické stezky 13-14,1973, s. 68; J. Ne
čas: Trosečník Máchovy generace, LD 10. 9. 1982;
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P. Hora: Zapomenutý literární historik J. V. J. M., sb. 
Kapitoly z dějin české literární historie, Václavkova 
Olomouc 1987 (1989, s. 45).

Ik

Karel Michl

* 1.1.1898 Dobré u Dobrušky
† 25. 2.1982 Čízová - Nová Ves u Písku

Prozaik, autor knih pro mládež, regionální kulturně- 
historický a vlastivědný publicista.

Otec byl vesnickým kupcem, matka správkyní 
poštovny v Dobrém. Po obecné škole v rodišti 
a měšťanské v Dobrušce začal M. 1913 studo
vat na gymnáziu v Rychnově n. Kn., 1914-17 
pokračoval na učitelském ústavu v Hradci 
Král, (spolužák J. Štýrský). Po válečné maturi
tě (po 3. roč.) narukoval na rumunskou frontu, 
1918 byl v důstojnické škole ve Vídni; po vzni
ku ČSR se jako dobrovolník zúčastnil bojů na 
Slovensku. 1919 nastoupil učitelské místo, nej
prve na malotřídních venkovských školách 
v Orlických horách (Kounov, od 1923 Hlinné), 
pak od 1930 v Dobrušce (zde dal podnět k za
ložení vlastivědného muzea, jehož byl pak 
správcem a pro něž zachránil prvotiny malíře 
F. Kupky a literární pozůstalost A. Beera; též 
se podílel na činnosti Dělnického divadla a po
bočky Družstevní práce). Od 1937 učil v Tře
bechovicích pod Orebem a od 1939 v Hradci 
Král. Na všech působištích rozvíjel intenzivní, 
levicově orientovanou osvětovou a kulturní 
činnost, při níž navazoval kontakty s řadou vý
znamných autorů, přátelsky se stýkaje zejmé
na s J. Johnem (M. byl adresátem Johnových 
dopisových Rad mladšímu spisovateli, vyd. 
1977) a F. Halasem. V Hradci Král, byl 1945 
nejprve referentem min. školství, pak osvěto
vým inspektorem a místopředsedou ONV, od 
1950 ředitelem Krajského muzea. Po odchodu 
do důchodu 1958 žil v Praze, od 1978 v osadě 
Nová Ves obce Čížová u Písku. Pohřben byl 
v rodišti.

M. literární aktivitu předznamenalo povolá
ní venkovského učitele, zanícená osvětová čin
nost a levicově vyhraněný kulturněpolitický 
postoj. Její nejpodstatnější složkou se stala 
próza pro mládež; v této oblasti M. též knižně 
debutoval sbírkou vyprávěnek z Podorlická 
Včera a dnes. Také další práce, jež charakteri

zovala snaha o výchovně a esteticky hodnot
nou, jazykově kultivovanou četbu pro různé 
věkové kategorie dětí, byly většinou situovány 
do M. rodného kraje. Rozmanité tematicky 
i žánrově, zahrnují naučnou prózu (Bílé zlato), 
agitačně výchovnou a historickou povídku 
(Krejčí Vrabec, Helenka Mladotova), vyprávě
ní na půdorysu lidové pohádky (Jak Honzík 
Čepelka hledal a našel štěstí) i výchovný román 
pro dospívající mládež K pramenům světla, po
koušející se zobrazit svízelnou cestu hocha 
z horské vsi za uměním. Nejpůsobivější z těch
to knížek jsou dvě realistické povídky ze živo
ta chudých dětí, šťastně spojující sociálně kri
tický aspekt s psychologickým vystižením 
vztahu dětí a dospělých a s živým zobrazením 
autentického prostředí, rodiny i venkovské 
každodennosti: jednak obraz dětství a zrání 
neposedného chlapce - obecního sirotka a je
ho dobrých pěstounů (Kousky Františka 
Housky), jednak tragicky vyhrocené příběhy 
hrdinky z nejbědnější vesnické vrstvy (Pepina 
Uličnýcti), v nichž M. literárně zpracoval část 
kronikářských zápisků ševče a muzikanta 
E Langra. Nejmenším čtenářům byla určena 
knížka Vlaštovičky (původně psaná pro syna 
F. Halase a v knižním vydání doplněná Kalaso
vými verši); líčením veselých i smutných udá
lostí ve velké rodině dobrých ptáčků a jejich 
harmonického soužití s dětmi i dospělými na 
podhorském statku navázal zde M. na karafiá- 
tovskou antropomorfizaci života drobných 
tvorů. M. tvorba pro dospělé - ovlivněná přá
telským obdivem k dílu J. Johna - tíhla k typu 
nerozsáhlé, stylisticky vybroušené a na malé 
ploše fabulující prózy; pro pozdní soubor poví
dek a autobiograficky motivovaných črt Kde 
vlci vyjí a slavíci zpívají, komponovaný na po
laritě dobra a zla v lidském životě, jsou charak
teristické často bizarní, ale vnitřně bohaté fi
gurky venkovských outsiderů a včleňování 
jejich autentických slovesných projevů do tex
tu. V posledních letech života psal M. knížky 
memoárového zaměření: na popisu přátel
ských styků založené portréty F. Halase, J. Joh
na a J. Štýrského Chvíle setkání, věčnost vzpo
mínky a s vyrovnaností stáří bilancující 
vzpomínky na dětství, studentská léta a první 
válku Krátká chvíle mladosti. Výsledkem kul- 
turněhistorických zájmů, jež měl M. od mládí 
(vlastivědné a národopisné příspěvky v čas. Od 
kladského pomezí), byly zejména publikace 
z oblasti literárního místopisu a regionálních
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dějin (faktografický přínos znamená zejména 
knížka František Kupka v Opočně a Dobruš
ce). Ohlas vyvolal M. objev a následné zveřej
ňování obrázkových deníků dobrušského sou- 
stružníka A. Beera (edice od 1936, pražská 
výstava 1937), které podnítily širší zájem o in- 
sitní umění.

PSEUDONYM: Karel Textor. I PŘÍSPĚVKY in: 
Českosl. epištoly; Dějiny a současnost; sb. Hradecký 
kraj (Hradec Král.);sb. Chvíle setkání (1972); Jiskra 
Rychnovská (Rychnov n. Kn.); sb. Karel Michl 
(Okres, lidová knihovna Znojmo, 1981, rozmnož.); 
Kohoutek; Kulturní tvorba; Květy; Kytice; Lid. novi
ny (1937); Lit. měsíčník (1975, Rozhovor s K. M.); 
Lit. noviny; Malý čtenář; Malý hlasatel, pokr. Mladý 
hlasatel (1935-38); sb. No pasaran! (1978); Nový čas 
(Náchod); Od kladského pomezí (Nové Město 
n. Met., od 1923); sb. Od Orebu (Třebechovice pod 
O. 1937); Pochodeň (Hradec Král.); Práce; Rudé 
právo (1921, debut P Romania Maře, 1929); sb. Slo
vo, které voní medem (interní tisk nakl. Albatros, 
1978); Škola a rodina;Tvorba (1932, na pokr. první, 
část, cenzurovaná verze P Krejčí Vrabec); Učitelské 
noviny; sb. Václav Hončl. In memoriam (1946); Var; 
Zlatý máj (1972, Geneze Kousků Fr. Housky); Žije
me; Život. I KNIŽNĚ. Beletrie: Včera a dnes (PP 
pro ml., 1934); Bílé zlato (P pro ml., 1934, s J. Hostá- 
něm); Pán ostrého meče (P pro ml., 1940); Kousky 
Františka Housky (P pro ml., 1941); Rytíř Mikeš a ji
né pověsti a pohádky z kraje A. Jiráska a B. Němco
vé (pro ml., 1942); Husa na Kapitolu (R 1944); He
lenka Mladotova (P pro ml., 1944); K pramenům 
světla (R pro ml., 1946); Jak Honzík Čepelka hledal 
a našel štěstí (P pro ml., 1947); Pepina Uličných 
(P pro ml., 1947, podle rkp. pamětí venkovského 
muzikanta F. Langra); Vlaštovičky (P pro ml., 1948, 
s verši F. Halase); Krejčí hrdina (P pro ml., 1954, dal
ší vyd. 1972 s tit. Krejčí Vrabec); Turov (D pro ml., 
1959, prem. 1942 s tit. Sněm duchů na Turově, hudba 
R. Drejsl); Rozina sebranec (D 1967, podle Z. Win- 
tra, prem. 1941, hudba M. Raichl); Chvíle setkání, 
věčnost vzpomínky (vzpomínkové medailony, 
1976); Kde vlci vyjí a slavíci zpívají (PP 1978); - po
smrtně: Krátká chvíle mladosti (memoáry, 1988, ed. 
M. Krulichová). - Kulturněhistorické a vlastivědné 
publikace: Za Babičkou Boženy Němcové (1950); 
Selské bouře na Hradecku 1629 a 1775 (1951); Jirás
kův kraj (1951); Husitství na Hradecku (1955); Hra
dec Králové - Menší Tábor (1959); Petr Jilemnický, 
národní umělec - komunista - vlastenec (1971, s J. 
Pancířem); František Kupka v Opočně a Dobrušce 
(1972); Smiřice. Stručné dějiny města (1975, s I. Ko
řánem, J. Zahálkou); Hradec Králové (1975). 
I SCÉNICKY. Hry a dramatizace: Já nebo my 
(1928); Čokoláda (1935, podle T. Rodionova). IKO- 
RESPONDENCE: in Polohy srdce. Z koresponden
ce J. Johna (J. Johnovi z 1936-50; 1982, ed. M. Kruli
chová, M. Vinařová). ■ REDIGOVAL časopis'. Od 

kladského pomezí (Nové Město n. Met., 1923-27); 
sborník: Václav Hončl. In memoriam (1946). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: A. Beer: Nevděk (1936) 
+ Lituji, že nejsem básník (1970, s R. Skřečkem) + 
Na vandru (1973) + Památnosti mého podomování 
(1978); Příběhy o vojně 1866 (1976, s J. Šůlovou); 
Babiččino údolí (texty různých autorů, 1976); U nás 
(fotografie a texty o Jiráskově kraji, 1978); Pod Ly
sou horou. Putování za krásami Bezručova kraje 
(1981). ■

LITERATURA: J. Šnobr: K. M. (leták nakl. 
Albatros, 1972); sb. Chvíle setkání (1972, usp.
J. Hilčr; přisp. J. Marešová, F. X. Halas, J. Šnobr);
J. John: Rady mladšímu spisovateli (1977, dopisy
K. Michlovi z 1936-51, ed. M. Blahynka; výbor 
z nich in Polohy srdce. Z korespondence J. Johna, 
1982); sb. Slovo, které voní medem (nakl. Albatros, 
1978, usp. J. Šnobr); sb. K. M. (Okres, lidová knihov
na Znojmo,v 1981; s bibl. knižních prací a statí
L. Kundery Šťastný úděl); am: K. M. (1982, leták na
kl. Albatros). I J. Čuc: ref. Pán ostrého meče, Střed
ní škola 21,1940/41, s. 325; V.T. (Tichý): ref. Husa na 
Kapitolu, Nár. práce 24.6.1944; • ref. Kousky Fran
tiška Housky (další vyd.): O. Audy, Štěpnice 1, 
1946/47, s. 8; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský), Ko
menský 84, 1959/60, s. 125 •; • ref. K pramenům 
světla: FH (F. Hampl), Práce 13. 7. 1947; jšk (J. Š. 
Kvapil), Naše doba 1947, s. 462; K. Růžička, KM 
1947, s. 417 •; F. Tenčík: ref. Pepina Uličných, List 
Sdružení mor. spisovatelů 2, 1947/48, s. 220; K. Po
lák: ref. Jak Honzík Čepelka..., PL 27. 6.1948; N. Č. 
(Černý), F. H. (Holešovský): ref. Vlaštovičky, Ko
menský 74,1949/50, s. 405; • k šedesátinám: J. Ježek, 
sb. Hradecký kraj 2 (1958); J. Pancíř, Učitelské novi
ny 1958, č. 12 •; L. Hladký: K. M. sedmdesátníkem, 
sb. Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. Kn.) 1, 
1968; M. Koukalová: Básník a spisovatel (o spolu
práci K. M. s F. Halasem), ZM 1972, s. 169;J. Šnobr: 
Soucit a vzdor K. M., ZM 1972, s. 661; Š. Vlašim 
ref. Krejčí Vrabec (další vyd.), RP 27. 9. 1972: 
J. Taufer: ref. F. Kupka..., Lit. měsíčník 1972, č. 1; • 
ref. Vlaštovičky (další vyd.): O. Chaloupka, ZM 
1972, s. 57 přílohy; Š. Vlašín, Tvorba 1973, č. 7 •; -ap- 
(A. Plůdek): Jubileum K. M., Lit. měsíčník 1973, č. 1; 
• ref. Chvíle setkání, věčnost vzpomínky: M. Bla
hynka, Tvorba 1976, č. 41; L. Soldán, VVM 1977, 
s. 126 •; • k osmdesátinám: M. Blahynka, Tvorba 
1978, č. 1; O. Chaloupka, Lit. měsíčník 1978, č. 1; J. Ši- 
můnek, ZM 1978, s. 26; (vn) (L. Vacina), Pochodeň 
(Hradec Král.) 13.1.1978 •; S. Urbanová: K. M. a je
ho tvorba pro děti, SPPF Ostrava 1978, Jazyk - Lite
ratura 14; J. Dvořák in K. M.: Kde vlci vyjí... (1978);
L. Halasová, F. X. Halas in K. M.: Vlaštovičky 
(1980); • nekrology: (vn) (L. Vacina), Pochodeň 
(Hradec Král.) 5. 3. 1982; J. Dvořák, Lit. měsíčník 
1982, č. 6;T. Pasák, Pedagogika 1982, s. 468 •; L. Va
cina: K. M. - člověk své doby, Pochodeň 4.1.1983;
M. Krulichová in K. M.: Krátká chvíle mladosti 
(1988).
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Michna z Otradovic

Adam Michna z Otradovic

* kolem 1600 Jindřichův Hradec
† 1676 Jindřichův Hradec

Básník a hudební skladatel, přední představitel čes
ké barokní hymnografie.

Psal se také Adam Václav. - Pocházel z nižší 
šlechtické rodiny, usazené v Jindř. Hradci už 
v 16. století. O rodičích a rodině M. není zpráv. 
1611-17 studoval na jindřichohradecké jezuit
ské koleji. 1633 se M. uvádí jako varhaník 
jindřichohradeckého proboštského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Sňatek se Z. Cim- 
mermanovou, dcerou ze zámožné patricijské 
rodiny, mu zajistil hmotné zabezpečení. 
1640-61 měli manželé výčep vína; příjem z to
hoto obchodu, z varhanní hry, ze soukromého 
vyučování hudbě, dávek a deputátů činily z M. 
jednoho z nejzámožnějších měšťanů (1645 mu 
byla na základě jeho nemovitostí vyměřena 
švédská válečná kontribuce 400 zl.). 1673 zřídil 
za účelem povznesení chrámové hry nadaci 
pro tři studenty hudby. 1671 ovdověl, 22. 10. 
t. r. uzavřel nové manželství s T. Eppenauro- 
vou. Zemřel 1676 mezi 30. červnem a 22. zářím.

M. básnické dílo je obsaženo ve třech sbír
kách duchovních písní, k nimž sám skládal me
lodie: v České mariánské muzice, v Loutně čes
ké a ve Svatoroční muzice. Česká mariánská 
muzika a Svatoroční muzika jsou kancionály, 
tj. sbírky písní určené především pro kostelní 
potřebu. M. do nich shrnul písně, které se mu 
nashromáždily za delší období básnické čin
nosti (vykazují rozdíly v básnické metodě 
a umělecké technice), a chronologicky je uspo
řádal podle církevního roku. Česká mariánská 
muzika má tři tematické okruhy: písně k uctí
vání Krista, písně určené pro bohoslužby o vel
kých mariánských svátcích a eschatologické 
písně o umírajících, zemřelých a o duších 
v očistci. Svatoroční muzika obsahuje přede
vším písně o svátých a odpovídá běžnému typu 
barokního katolického kancionálu, který sahá 
od adventu do konce církevního roku. Loutna 
česká je básnická a hudební svita - v české ba
rokní literatuře ojedinělá - a na rozdíl od těch
to dvou sbírek byla určena k soubornému pro
vozování mimo kostel. Skládá se ze 13 písní, 
v nichž M. zpracoval téma mystického sňatku 
Panny Marie s Bohem Otcem a lidské duše 
s Kristem. Třebaže M. vyrůstal z tradice domá

cí duchovní písně, je osobností novátorského 
uměleckého názoru. Od předchozí i současné 
hymnologické produkce se M. sbírky odlišují 
jak tematicky, tak formálně. M. uvádí do du
chovní písně idylismus, mystickou erotiku 
a kult mučedníků a světců: ve srovnání se star
šími katolickými kancionály rozšiřuje rejstřík 
světců jak o české patrony, tak o nové barokní 
svaté a z legendistického příběhu zpracovává 
citově exponované okamžiky světcova života. 
M. mystika je podle V. Černého protějškem 
mystiky Terezie z Ávily, kterou básník poznal 
prostřednictvím jezuitů, ale souvisí i s františ
kánskou mystikou, která měla českou tradici; 
kult mučedníků a světců je inspirován jezuit
ským psychologismem. Tradiční písňová téma
ta (adventní, vánoční, postní atd.) M. přetváří 
se záměrem zdůraznit jejich citovou stránku. 
Obnovuje středověké literární útvary (plankt, 
spor duše s tělem), do duchovní lyriky vnáší 
subjektivní prožitek. Citovostí, obrazy útočící
mi na smyslové vnímání, dynamičností, důra
zem na dramatické uchopení látky je dán re
pertoár M. uměleckých prostředků, především 
básnická syntax (četné zvolací a tázací věty, 
přemíra anafor, epifor a epizeuxů, častý aktua
lizovaný slovosled). Metafory, epiteta, přirov
nání M. většinou čerpal z antické mytologie, 
bible a mystické literatury. Formální stránku 
M. písní charakterizuje strofická různorodost, 
verš směřující k přízvučnému metru (trochej- 
skému nebo daktylskému, příp. k jejich kombi
nacím), převážně gramatický, ale vynalézavý 
rým. - M. dílo ovlivnilo tvorbu jiných barok
ních básníků (F. Bridela, J. I. Dlouhoveského, 
V. Holana Rovenského aj.). Jeho písně byly 
anonymně přetiskovány v pozdějších kancio
nálech a stávaly se obecným majetkem (píseň 
Chtíc, aby spal zlidověla). Není vyloučeno, že 
se M. literárně podílel na slavnostních předsta
veních, na církevních slavnostech a snad i na 
inscenacích dvorských veseloher. Byl plodným 
skladatelem orchestrálních a vokálně instru
mentálních děl.

KNIŽNĚ: Česká mariánská muzika, radostná i ža
lostná, v tří díly rozdělená (1647); Loutna česká, 
v svátek, v pátek, v kostele, při stole, jak se líbí, 
v každou chvíli radostně, žalostně, spasitedlně znící 
(1653); Svatoroční muzika aneb Sváteční kancionál, 
ke cti a chvále svátých milých božích (1661). I EDI
CE: Loutna česká (1943, ed. E.Trolda); Das dichte- 
rische Werk (Mnichov 1968, ed. A. Škarka, 2. vyd. 
Praha 1985 s tit. Básnické dílo); in Z. Tichá: A. V. M.
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z O. (1976, z České mariánské muziky pouze výbor); 
Loutna česká (1984, ed. M. Horyna). - Výbory 
a ukázky in: Vánoční lyrika A. M. z O. (1936, ed. 
V. Bitnar); Vánoční muzyka (1940, ed. V. Bitnar); 
ant. Zrození barokového básníka (1940, ed. V. Bit
nar); ant. České baroko (1941, ed. Z. Kalista); ant. 
Kapka rosy tekoucí (Brno 1968, ed. M. Kopecký 
a J. Novák); ant. Růže, kterouž smrt zavřela (1970, 
ed. Z. Tichá). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 5558-59.1 LITE
RATURA: J. Muk: A. M. z O., básník a skladatel 
českého baroka (1941 <— Ohlas od Nežárky 1940, 
č. 36-38,42-52 a 1941, č. 1-4); Z.Tichá: A. V. M. z O. 
(1976). IJ. Jireček in Hymnologia Bohemica (1878) 
+ Idylická skládání za 17. věku, Osvěta 1881, d. 1, 
s. 18,122; J. Orth: A. M. z O., ČČM1881, s. 308; V. Bit
nar: Svatováclavské písně A. M. z O., Časopis katol. 
duchovenstva 1926, s. 249; E. Trolda: Neznámé 
skladby A. M. z O., Sborník prací k 50. narozeninám 
prof. dr. Zdeňka Nejedlého (1929) + Loutna česká 
A. M. z O., Vlast 1930, s. 392,465; V Bitnar in O čes
kém baroku slovesném (1932) + Biblické živly 
v poezii českého baroku, sb. Bible a český národ 
(Brno 1935); F. X. Šalda: O literárním baroku cizím 
i domácím, ŠZáp 8,1935/36, s. 167 —> Studie literár- 
něhistorické a kritické (1937) a Z období Zápisníku 
1 (1987); V. Bitnar in Vánoční lyrika A. M. z O. 
(1936) + in Postavy a problémy českého baroku lite
rárního (1939) + in A. M; z O.: Vánoční muzyka 
(1940); Z. Kalista in ant. České baroko (1941); E. 
Trolda in A. M. z O.: Loutna česká (1943); J. Vašica: 
Michnova Loutna česká (ref. o Troldově ed.), Akord 
11,1943/44, s. 28; J. Bužga: Der tschechische Barock- 
komponist A. M. z O. (um 1600 bis 1676),Festschrift 
H. Besseler zum 60. Geburtstag (Lipsko 1961); 
A. Škarka: Novost básnického umění A. M. z O., 
Slavica Pragensia 9,1967, s. 145 —> Půl tisíciletí čes
kého písemnictví^ (1986) + Erós v duchovní písni 
českého baroka, Českosl. rusistika 1968, s. 35 + in A. 
M. z O.: Das dichterische Werk (Mnichov 1968, ed. 
A. Škarka, Praha 1985 s tit. Básnické dílo); B. Sroka: 
Nález původního tisku M. Loutny, Hudební věda 
1968, s. 649; Z. Tichá: K zobrazení skutečnosti v čes
ké poezii barokní doby, sb. O barokní kultuře (Brno 
1968); D. Šlosar: Samohlásková kvantita v době A. 
M. z O., LF 1969, s. 340; Z.Tichá: Příspěvek k pozná
ní české umělé poezie barokní, Literárněvědné stu
die UJEP Brno (1972) + Ze vztahů mezi literaturou 
umělou, pololidovou a lidovou, LF 1972, s. 20 + 
Světské prvky v duchovní poezii 17. a 18. století, je
jich význam a funkce, LF 1972, s. 252 + Umělá poe
zie 17. století a lidová slovesnost, sb. Strahovská kni
hovna 1973, s. 47 + Antické prvky v české poezii 
17. a 18. století, LF 1974, s. 101 + in Česká poezie 
17. a 18. století (1974); J. Sehnal: Písně A. M. z O. 
(1600-1676), Hudební věda 1975, s. 3; Z. Tichá: A. M. 
z O. a jeho milostná poezie, ČLit 1976, s. 385; P. Pešl: 
K pramenům poezie A. M. z O., Jihočeský sb. histo
rický 1978, s. 104; • ref. Z. Tichá: A. M. z O.: J. Han
zal, ČLit 1978, s. 557; J. Hůlek, Hudební rozhledy 

1979,s. 91 (k tomu polemika: Z. Tichá, tamtéž, s. 519; 
J. Hůlek, Hudební rozhledy 1980, s. 139) •; Z. Tichá: 
Poezie českého baroka a tzv. moderní básnictví, LF 
1982, s. 248; J. Hůlek in A. M. z O.: Loutna česká 
(1984); Z.Tichá: Umělá poezie barokní a lidová slo
vesnost 2. Umělá literatura barokní doby - lidová 
tvorba, Sborník Kruhu přátel čes. jazyka 1984, s. 77; 
A. Škarka in Půl tisíciletí českého písemnictví 
(1986);J. Sehnal:Takt a tempo u A. M.,J. Hůlek: Slo
vo a hudba v Loutně české A. M. z O., obojí sb. No
vé poznatky o dějinách starší české a slovenské hud
by 2 (1988); A. Kratochvil in Das bóhmische Barock 
(Mnichov 1989); D. M. Šimáčková: Dokonalý muzi
kus A. V. M. z O., Velehrad 1990, č. 2; V. Černý in Až 
do předsíně nebes (1996).

msl

Josef Mikeš

* 7. 6.1907 Řešetová Lhota u Náchoda
† 30.4.1997 Hradec Králové

Autor próz o přírodě a odborných přírodovědných 
prací.

Podepisoval se i Jozef M. - Otec byl sadař a ob
chodník s ovocem. Obecnou školu vychodil M. 
ve Studnici, reálné gymnázium v Náchodě 
(1918-26). Poté studoval na Přírodovědecké 
fakultě UK v Praze biologii a zeměpis (absolu
torium s doktorátem 1931). 1931-32 učil na 
měšťanské škole v Bruntále; od 1932 (po krát
kém působení v Devínské Nové Vsi) vyučoval 
na měšťanských školách v Bratislavě, 1936 
přešel na učitelský ústav, kde přednášel peda
gogiku a dějepis (dodatečná aprobace). Z Bra
tislavy odešel 1939 na reálné gymnázium 
v Lounech, kde do 1945 učil přírodopis a ze
měpis. Pak se stal ředitelem gymnázia v Žatci, 
odkud musel po únoru 1948 odejít (což mu 
znemožnilo i další publikování), a po krátkém 
působení v Sokolově se přestěhoval do Hradce 
Král., kde učil až do důchodu 1976 na gymná
ziu.

M. literární dílo je projevem snahy názorně 
podat nezkreslený obraz života v přírodě málo 
dotčené lidskou civilizací. Jak v cyklech poví
dek {Povídky lesního šera, Vládkyně, Pytláci na 
Velké řece), tak v románech {Černý jelen, Sa
motář) usiluje M. epickou formou, využívaje 
přírodovědné znalosti a pozorovací talent, 
o podrobný popis a vystižení instinktivního ži
vota zvířat, vyhýbaje se jejich personifikaci.
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V příbězích sledujících divokou, ale i drobnou 
zvěř lesů, luk, polí i vod během celého roku 
jsou stěžejní a často opakované motivy boje 
o život, práva silnějšího na vítězství, mateřské
ho instinktu živočichů, škůdcovství pytláků 
a jejich pronásledování hajnými doprovázeny 
úvahami o účelnosti rovnováhy v přírodě, o je
jím věčném trvání, ale také o nutnosti chránit ji 
před neuváženými zásahy lidí. Odborné zna
losti M. zúročil zejména v knihách a studiích 
o rostlinstvu a květeně; jeho fotografie květin 
se staly součástí Velkého obrazového atlasu 
rostlin (1970). Psal i slovenský, některé své kni
hy převedl do slovenštiny.

PŘÍSPĚVKY zTr Českosl. botanické listy (1951-53); 
Děvín, pokr. Devin (Devínska Nová Ves 1933-39); 
Chvilky v přírodě (1944); Krása našeho domova 
(1936, 1938); Krásy domova; Krásy Slovenska 
(1937-38); Lid. noviny (1935); Naší přírodou (1938); 
Pestrý týden (1938-39); Rozkvět (1939); Slovenská 
politika (Bratislava 1938); Střední škola (1941); Vě
da přírodní (1938); Vlastivědný sborník (1939). 
■ KNIŽNÉ. Beletrie: Povídky lesního šera (1938, 
slovenský už 1937 s tit. Rozprávky lesného šera); 
Vládkyně (PP 1940); Pytláci na Velké řece (PP 
1941); Černý jelen (R 1942); Samotář (R 1943); 
Mačkine dobrodružstvá a iné rozprávky (1950). - 
Ostatní práce: Naše květena ve fotografii (1940); 
Náčrtník botaniky (1948). I REDIGOVAL časopis: 
Děvín, pokr. Devin (1933-39, s jinými). I

LITERATURA: K. J. (Juda): ref. Rozprávky les
ního šera, Střední škola 19, 1939/40, s. 106; • ref. 
Vládkyně: an., Dělnická osvěta 1940, s. 151; S. K., 
LitN 1940, s. 143; V.T. (Tichý), Nár. práce 16.7.1940 
•; • ref. Pytláci na Velké řece: jšk. (J. Š. Kvapil), Na
še doba 49, 1941/42, s. 504; A. J. (Junger), Střední 
škola 22,1941/42, s. 190; V.T. (Tichý), Nár. práce 31. 
3. 1942; vpa (V. Pazourek), LidN 29. 4. 1942 •; 
A. Hůbner: ref. Černý jelen, LidN 30.12.1942; • ref. 
Samotář: J. T. (Teichmann), LidN 13. 12.1943; V. T. 
(Tichý), Nár. práce 29.12.1943 •.

sb

Vladimír Mikolášek

* 26.2.1918 Košťálov u Semil
† 13. 8.1997 Tanvald

Básník, autor cestovatelských próz a reportáží, po
hádek a pověstí z rodného kraje; publicista.

Pocházel z rolnické rodiny. Obecnou školu 
navštěvoval v Rejšicích a v Ml. Boleslavi, 
střední v Turnově (mat. 1937). Působil jako re

daktor Krkonošského obzoru, po jeho zastave
ní 1942 byl od 1943 totálně nasazen a pracoval 
střídavě v Berlíně a ve Vídni. 1944 se dostal ile
gálně na Slovensko, kde setrval do konce vál
ky. Poté se vrátil k redaktorské práci jako no
vinář libereckého deníku Stráž severu; zaměřil 
se na resort místního průmyslu, především na 
pasířství a sklářství. Posléze pracoval v podni
ku Jablonecké sklárny v Jablonci n. Nisou jako 
exportní úředníky čehož využil i pro svou lite
rární práci. Žil v Železném Brodě.

M. debutoval básnickou sbírkou Dlaň proti 
nebi, v níž dominují protínající se motivy mat
ky a země; niterné procítění dělné lásky k pří
rodě a všeobjímající lásky k lidem zakládá pro
stou a vše přetrvávající jistotu. Vztah k rodné 
zemi a otázka věčného návratu je tématem 
i souboru povídek Mraky sluncem ozářené. 
N pozdějších prózách Amerikou s jablonec
kým sklem a Africká mozaika M. literárně 
zpracoval vyprávění jabloneckých obchodníků 
s bižuterií: jejich zážitky z cest po Střední a Již
ní Americe a Africe zachytil formou reportáží 
a drobných črt, ale i vložených beletrizovaných 
příběhů s naučnou tendencí, orientovaných 
k přírodě, historii i současnému životu do
morodců. Do rodného kraje se vrátil knihou 
etiologických a historických pověstí ze Želez
nobrodská a Jablonecka Ďáblův doktor, sou
středěných koleny pověstí opředené postavy 
místního léčitele. Časopisecky tiskl rovněž fe
jetony, rozhovory, články a recenze vztahující 
se zejména k regionální problematice. Pro roz
hlas 1941 zdramatizoval román J. Knapa Réva 
na zdi (s B. Hradilem).

ŠIFRY: -VM-, -vm-, (vm). I PŘÍSPĚVKY in: KL- 
-magazín (1988-89); Čes. a moravskoslezské Ze- 
měd. noviny (1991J; Čes. slovo; Čes. dělník (1940); 
Čes. svět (1971); Čtenář (1970); Generace (1947); 
Jablonecké noviny (1968); Jednota bratrská (1970); 
Krkonoše (Vrchlabí 1993-96); Krkonošský obzor 
(Železný Brod); Květen (1958); Květy; Lidé a země 
(od 1959); Lid. demokracie; Lid. noviny (1942-43); 
Listy starohradské kroniky (Libáň 1992); Lumír 
(1939); Mladá fronta; Mladá vesnice (1958); Nár. lis
ty; Naše rodina (1979); Naše vlast (1955); sb. O Kar
lu Poláčkovi a o jiných (1995); Ohníček; Osvěta ven
kova; Pionýrské noviny (1959); Pochodeň (Hradec 
Král.); Práce (od 1959); Právo lidu (1992); Průboj 
(Ústí n. Lab. 1986-90); Region (Liberec 1992); Rol
nické hlasy (1958); Rovnost (Brno 1992); Severočes. 
deník, pokr. Severočes. regionální deník (Ústí n. 
Lab. 1990-94); Stráž severu (Liberec, od 1945); Svo
boda (1984); Svob. slovo; Venkov (1939-42); Vlasta;
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Za krásami domova (1957); Zeměd. noviny; Zlatý 
máj (1983, 1987); Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
(1989); Zvon (1940-41; 1940 P Divoká krása). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Dlaň proti nebi (BB 1940); 
Stříbrné paprsky (pohádky, 1944); Mraky sluncem 
ozářené (PP 1946); Amerikou s jabloneckým sklem 
(P 1958, s L. Janečkem); Africká mozaika (PP 1964); 
Ďáblův doktor (PP 1987). I

LITERATURA: J. B. (Borecký): ref. Dlaň proti 
nebi, Zvon 41,1940/41, s. 643; • ref. dramatizace Ré
va na zdi: jd (J. Drda), LidN 19.1.1941; Kov. (K. Ko
val), Venkov 19.1.1941 •; V. Pazourek: ref. Stříbrné 
paprsky, LidN 2. 12. 1944; • k sedmdesátinám: 
J. Rambousek, Průboj 26.2.1988; -jmp- (J. M. Palát), 
Listy starohradské kroniky 1988, č. 10 •; J. R.: nek
rolog, Tvar 1997, č. 15.

VS

Ferdinand Břetislav Mikovec
* 23.12.1826 Pirkštein (Sloup) u České Lípy
† 22. 9.1862 Praha

Dramatik, divadelní kritik, kulturní historik a archeo
log, znalec kulturních památek Čech. Zakladatel 
a redaktor významného literárního časopisu Lumír.

Pův. jm. Ferdinand M., jm. Břetislav přijal jako 
výraz vlastenectví. - Vychován německy v ro
dině vrchního úředníka a ředitele hospodář
ství hraběte Kinského navštěvoval německé 
augustiniánské gymnázium v Čes. Lípě, kde se 
probudil jeho zájem o historii. S českým pro
středím srostl teprve při studiích na tzv. filozo
fii v Praze (od 1842). Osvojil si mimořádné 
vzdělání v oboru historie a archeologie: sepsal 
několik německých spisů o českých hradech 
a zámcích, sbíral historické nápisy a některé 
z nich jako první rozluštil. Od 1844 se věnoval 
divadelní kritice: v časopise Ost und West (příl. 
Prag) referoval o německém (1844-45) a čes
kém (1846) divadle a v listu Bohemia psal 
o českých představeních, o divadle psal krátce 
i do listu Union. 1847 se stal předsedou spolku 
pražských umělců Concordia. Důvěrně se sblí
žil s J. V. Fričem, jako praporečník Svornosti se 
podílel na revolučních bouřích 1848. Po jejich 
potlačení, kdy byl na něho vydán zatykač, se 
uchýlil do Záhřebu a pak do Vojvodiny; opět 
se tu stýkal s J. V. Fričem a účastnil se bojů za 
autonomii Srbů v jižních Uhrách. V lednu 1849 
(po zrušení zatykače) se vrátil do Prahy, ale 
ještě t. r. odešel na studia do Lipska, kde vydal 

německy Husovy listy z Kostnice. Po novém 
návratu nejprve neúspěšně usiloval (s J. A. 
Gabrielem) o vydání literárního almanachu na 
rok 1851, poté využil styků s pražskou němec
kou společností a získal povolení k vydávání 
časopisu Lumír, jejž pak řídil od 1851 až do své 
smrti. 1860 byl spoluzakladatelem literárně- 
-uměleckého spolku Arkadia, který měl sou
středit české a německé umělce všech oborů. 
M. se stal jeho předsedou a byl 1861 také hlav
ním organizátorem rozsáhlé výstavy českých 
starožitností, nejvýznamnějšího počinku spol
ku za M. života (německý ráz Arkadie zcela 
převážil po založení Umělecké besedy 1863). 
Péčí Arkadie mu byl 1864 postaven na Malo
stranském hřbitově v Košířích pomník (autor 
T. Seidan) s kompromisním latinským nápisem 
(1911 byly M. ostatky i náhrobek převezeny do 
rodné obce Sloupu).

M. literární aktivita se soustřeďovala přede
vším k divadlu. Napsal dvě historické tragédie, 
jež se úspěšně začlenily do dobového úsilí 
o velké romantické drama v Shakespearově 
duchu. Věcnou oporu mají v historické událos
ti, a i když se v nich projevují tradiční roman
tické zápletky (motivované zejména milost
nou vášní), významný dramatický prvek v nich 
představuje střetávání protikladných historic
kých sil. Ve hře Záhuba rodu přemyslovského 
je smrt Václava III. motivována jednak rodo
vou pomstou Vršovců, jednak nevraživostí 
panstva proti králi, který se chtěl opírat o lido
vé síly. Do textu hry M. vklínil i německé a la
tinské pasáže, historickou věrojatnost podpo
rují i úryvky ze svatováclavského chorálu 
a z domněle starobylé Písně vyšehradské, 
jednou z postav je pěvec Dalimil atd. Části 
dramatu jsou napsány v nerýmovaném pěti
stopém trocheji jako zřejmá varianta Shake
spearova blankversu. Protifeudální zaměření 
díla přitom souzní s demokratickými tenden
cemi revolučního roku 1848, kdy byla hra po
prvé inscenována. Tragédie Dimitr Ivanovič se 
obrací k dramaticky vděčné látce z ruských dě
jin počátku 17. století o caru Borisi Godunovo- 
vi a samozvanci Dimitrijovi; tato postava je 
u M. pojata na pozadí konfliktu mezi polským 
katolictvím a ruským pravoslavím jako nevin
ná oběť ctižádosti a pomstychtivosti Poláků. 
Hra se opírá o zlomek Schillerova dramatu 
Demetrius (podstatné části jsou jeho zkráce
ným prozaickým převodem) i o ruské zdroje 
(N. M. Karamzin, A. S. Puškin). Divadlu se M.
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věnoval i jako kritik od poloviny 40. let; v 50. le
tech se jeho kritické působení rozvinulo v Lu
míru, časopisu, jemuž jako redaktor i autor 
vtiskl tvář a v němž výběrem původní tvorby 
i překladů vytvářel předpoklady pro nástup 
májovské generace. M. sám tu vedle historic
kých studií publikoval především referáty 
o českých představeních (hlavně ve Stavov
ském divadle) a informace o evropském diva
delním dění. Jeho kritiky se vyznačují duchapl- 
ností a ironickou útočností, zejména vůči 
nevkusu vídeňských frašek. Proti nim vyzdvi
hoval M. Shakespeara (podstatně přispěl k je
ho zdomácnění na českém jevišti), romantické 
drama a soudobou francouzskou komedii, 
z českých dramatiků nejvýš hodnotil V. K. Klic- 
peru a J. J. Kolára. Sledoval i způsob inscenace 
her (zvláště dbal o historickou věrnost výpra
vy). V úsilí o zvýšení umělecké úrovně českých 
představení se M. dostával do konfliktů s ve
dením českých představení, zejména s jejich 
dramaturgem J. K. Tylem. M. významně přispěl 
k zodbornění české divadelní kritiky, všestran
ně také podporoval snahy o samostatnou čes
kou scénu. - M. kulturněhistorická orientace, 
uplatňující se i v řadě časopisecky publikova
ných studií (zejm. v ČČM), vyvrcholila popu- 
lárně-naučnou dvojdílnou publikací (Starožit
nosti a památky země České), která podává 
popis a podrobnou historii významných archi
tektonických, sochařských i malířských děl na 
území Čech.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Břetislav; F. B. M., Fd, Fd., 
F. M., -kov-, -kow- (Ost und West), M., -o-, + , - p5-. 
I PŘÍSPĚVKY in: Bohemia (1846-47,1850); ČČM 
(1853-56; 1853 Matěj Hutský, malíř arciknížete Fer
dinanda Tyrolského, 1854 Mikuláš Dačický z Heslo
vá a na Kbele, obojí i sep.); Čes. včela (1847); Der 
Komet (Lipsko); Květy (1846-47); Lumír (1851—62; 
1855 studie Stopy selského či sousedského divadla 
v Čechách, 1861 Herman Kristof Ruesswurm, 
i sep.); Nár. noviny (1849); Obecné listy naučné a zá
bavné (1860); Ost und West (příL Prag, 1844-46); 
Ósterreichische Blátter fur Literatur und Kunst, 
Geschichte, Geografie, Statistik und Naturkunde 
(Vídeň 1854); Poutník (1847); Pražské noviny 
(1850-53); Pražský večerní list (1850); Slawische 
Blátter (Vídeň); Union (1950); Wiener Zeitung 
(1860, ukázka z chystaného díla o rudolfínské době 
Die Alchymisten in Bóhmen); Zlaté klasy (1856). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Záhuba rodu přemyslovského 
(D 1851, prem. 1848); Dimitr Ivanovič (D 1856, 
prem. 1855). - Ostatní práce: Tycho Brahe (1847); 
Das Cistercienserstift Hohenfurt in Bóhmen (Vídeň 
1858); Die kónigliche Burg Karlstein in Bóhmen 

(Vídeň 1858); Malerisch-historische Skizzen aus 
Bóhmen (Vídeň 1859); Starožitnosti a památky ze- 
mě České 1,2 (1860,1865, d. 2 dokončil K. V. Zap; 
sešitově 1. d. 1858-60,2. d. 1860-64, současně i něm. 
verze); Das Schloss Brandeis an der Elbe (1861); 
Die Ruině Trosky in Bóhmen (1861). I REDIGO
VAL časopis: Lumír (1851-62). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Briefe des Johann Hus, geschrieben zu 
Konstanz 1414-1415 (Lipsko 1849, i překl.); Foto- 
graphisches Album bóhmischer Altertiimer (1862, 
s průvodním textem). I

LITERATURA: Jasoň: ref. Záhuba rodu přemys
lovského, Ost und West 15. 1. 1848; • ref. Dimitr 
Ivanovič: an., Pražské noviny 2., 3., 4. a 5. 5. 1855, 
31.1. a 1.2.1856; an., Lumír 1856, s. 118 •; Z. (K. V. 
Zap): ref. Starožitnosti a památky... (jednotlivé seš.), 
Památky archeologické a místopisné 1858, s. 192; 
1859, s. 239, a pokr.; 1860, s. 48,144,189 a Památky 
1861, s. 47,96,144; J. N. (Neruda): ref. Dimitr Ivano
vič, Obrazy života 1859, s. 118 -> České divadlo 1 
(1959); • ref. Záhuba... (insc^l861): J. N. (Neruda), 
Cas 30. 7. a 12. 11.1861 -> České divadlo 1 (1959, 
s. 143,179); G. P. (Pfleger), NL 30. 7.1861; Kr., NL 
12.11.1861; -a. (P. Švanda), Lumír 1861, s. 738,1098; 
an., NL 25.8.1862; H. (V. Hálek), NL 22.1.1863 •; • 
nekrology: an., NL 24. 9.1862; A (J. Neruda), Hlas 
24. a 25. 9. 1862 -> Literatura 1 (1957); Z. (K. V. 
Zap), Památky 1862, s. 192; R., Lada 1862, s. 14; an., 
Lumír 1862, s. 955,1241; an., Rodinná kronika 1862, 
s. 314 •; • ref. Dimitr Ivanovič (insc. 1864): J. N. (Ne
ruda), Hlas 19.1. 1864 —> České divadlo 2 (1951, s. 
204); H. (V. Hálek), NL 19.1.1864 •; • ref. Záhuba... 
(insc. 1864): ř- (F. V. Jeřábek), NL 30.10.1864; J. N. 
(Neruda), Hlas 31. 10. 1864 -> České divadlo 2 
(1951, s. 470) •; V. H. (Hálek): F. B. M., Zlatá Praha 
1864, s. 90; • ref. Záhuba... (insc. 1873): O. H. (Hos
tinský), Pokrok 26. 1. 1873 —> Otakar Hostinský 
o divadle (1981); uh (V. Guth), Politik 16.2.1873 •; 
• ref. Dimitr Ivanovič (insc. 1873): O. H. (Hostin
ský), Pokrok 19.2.1873 —> Otakar Hostinský o diva
dle (1981); an., Lumír 1873, s. 96 •; • ref. Záhuba... 
(insc. 1879): J. N. (Neruda), NL 27.12.1879 -> České 
divadlo 5 (1966); uh (V. Guth), Politik 28.12.1879 •; 
an. (J. Neruda): F. B. M., Humorist, listy 1881, s. 418 
—> Podobizny 1 (1951); J. V. Frič: Nahodilá setkání, 
NL 19.8.1882; J. Neruda: F. B. M., Zlatá Praha 1886, 
s. 219,234 —> Literatura 3 (1960); J. Kubín: Spor M. 
s Tylem, Čes. Thalia 1891, s. 169; J. Máchal: F. B. M., 
Lumír 34,1905/06, s. 1 + F. B. M. jako divadelní kri
tik, Divadelní list Máje 3,1906/07, s. 1 a pokr.; K. Hikl: 
Český kosmopolitismus básnický, Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 302 a pokr. + Zásluhy F. B. M. o české di
vadlo, Scéna 1913, s. 43; J. Máchal: F. B. M. a Shake
speare, Nár. politika 3. 5. 1916; M. Hýsek: M. jako 
kritik a dramatik, LF1921, s. 249; L. Seifert: Schillers 
Demetrius in Bóhmen, Euphorion (Bamberg, Lip
sko, Vídeň) 1921, s. 377; • ref. Záhuba... (upr. V. Til- 
le): M. Novotný, Cesta 4, 1921/22, s. 698; Kazetka 
(K. Z. Klíma), LidN 9.3.1922; M. M. (Majerová), RP 
9. 3. 1922; K-ček (J. Kodíček), Tribuna 9. 3. 1922 •;
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E Strejček: Proč zanevřel E B. M. na J. K.Tyla, Zvon 
34, 1933/34, s. 215; ev (E. Valenta): ref. Záhuba..., 
LidN 23.11.1938; J. K. (Kopecký): Příklad let pade
sátých, LidN 22. 9. 1942; H. Procházková: Ruské 
prvky v M. dramatě Dimitr Ivanovič, Slovesná věda 
2,1948/49, s. 57; J. Kopecký: Konflikt M. - Tyl v zr
cadle úředních dokumentů, sb. Listy z dějin českého 
divadla 1 (1954); L. Klosová in Kolárové (1969); 
M. Vojtíšková: Vztahy E B. M. k ruské literatuře, sb. 
Cesty nezapomenuté a nezapomenutelné (Čes. Lípa 
1977) + in Jiskry a plaménky (1982); O. Špecinger: 
F. B. M., sb. Českolipsko literární 6 (1984); L. Kloso
vá: Divadlo F. B. M., Divadelní revue 1994, s. 3 + Di
vadelní kritiky F. B. M. (s výborem z M. kritik 
z 1847-57), tamtéž, s. 65.

zp

Josef Mikš
* 19.4.1853 Chvalkovice u Jaroměře
† 10. 9.1923 Rokycany

Literární historik a filozof usazený v Rusku, sezna
mující českou veřejnost se soudobými literárními 
a filozofickými proudy ruskými a francouzskými, 
překladatel A. I. Gercena.

Pocházel ze selské rodiny. Studoval na gymná
ziu v Hradci Král, a na Akademickém gymná
ziu v Praze (mat. 1873) a do 1875 filozofii, sla- 
vistiku a anglistiku na pražské filoz. fakultě; 
tehdy spoluzaložil spolek akademiků Slavia, 
byl jeho starostou a také agilním referentem, 
zejména o ruské literatuře. Ve studiích pokra
čoval do 1878 na ruské stipendium ve filologic
kém semináři univerzity v Lipsku, kde se také 
začal zajímat o orientalistiku, o staroíránské 
a staroindické sanskrtské písemnictví. Po stu
diích odešel do Ruska, nejprve do Petrohradu 
a pak působil jako gymnaziální profesor 
v Tambově, od 1896 v Novočerkassku, od 1914 
v Petrohradě; válka a revoluce postihly jeho 
rodinu (ztráta majetku při požáru, úmrtí ženy), 
sám byl vězněn, 1918 se s pomocí svého býva
lého žáka G. V. Čičerina, tehdy již lidového ko
misaře pro zahraniční záležitosti, znovu usadil 
v Novočerkassku a učil zde na pedagogickém 
institutu. Po celou dobu nepřerušil styk s do
movem, před revolucí sem pravidelně přijížděl 
o prázdninách, publikoval zde články (Osvěta, 
Čes. mysl) a udržoval přátelské kontakty 
(zvláště s filozofem F. Krejčím). 1922 natrvalo 
přesídlil do Prahy (do Ruska ještě jednou vy
cestoval z rodinných důvodů), pracoval v sou

kromé knihovně T. G. Masaryka a připravoval 
se k přednáškám na pražské filoz. fakultě. 
Zemřel náhle při návštěvě příbuzných, byl po
hřben v Rokycanech.

V M. profesionálních zájmech převládala 
ruská a francouzská literatura a filozofie. 
V přístupu k nim se projevoval spíše jako re
ceptivně než koncepčně orientovaný odbor
ník, který formou referátů, souhrnných přehle
dů a také obsáhlejších analytických studií 
prostředkuje domácí kultuře a vědě sumu dů
kladných a včasných informací. Již v polovině 
70. let otiskl v revui Osvěta souhrnnou stať 
o pozitivistické filozofii (J. S. Milí, H. Spencer, 
A. Comte, H. Taine aj.), pokračoval po čase 
studiemi, v nichž pojednával o koncepcích filo
zofujících spisovatelů (L. N. Tolstoj, É. Zola) 
a podával na biografické osnově portréty
F. Nietzscheho, A. Daudeta aj. Obsáhlá a infor
mačně značně přínosná byla jeho rusistická 
publicistika: od 80. let do 1. světové války sou
stavně v Osvětě (občas i jinde) referoval 
o osobnostech a směrech ruské literatury 
a v České mysli od 1900 o ruské filozofii (sou
hrnně pak o ní pojednal v Ottově slovníku na
učném, kam přispěl i osobními hesly). Byl jed
ním z prvních českých životopisců a vykladačů 
E M. Dostojevského (Životopis E M. Dosto- 
jevského vydaný časopisecky doma a pak kniž
ně v Tambově jako úvodní svazek k překladu 
spisů, které měly zahájit plánovanou, avšak ne
uskutečněnou rusko-českou knihovnu; údajně 
vyšel jen počátek Zápisků z mrtvého domu); 
v Osvětě se zabývaH řadou dalších tvůrců (V
G. Bělinskij, A. P. Čechov, N. V. Gogol, I. A. 
Gončarov, V. G. Korolenko, N. S. Leskov, D. N. 
Mamin-Sibirjak, M. J. Saltykov-Ščedrin, V. A. 
Slepcov, I. S. Turgeněv aj.), pořizoval přehled
né roční literární (za rok 1894,1895,1899), ob
čas i divadelní bilance, sledoval nejnovější 
hnutí, přinášeje zprávy o ruských symbolistech 
(K. D. Balmont, A. Bělyj, A. A. Blok, V. J. Brju- 
sov, F. Sologub aj.), o prvních pracích M. Gor
kého aj. Dlouhodobě ho upoutala osobnost A. 
I. Gercena, připravil první český překlad jeho 
spisů a věnoval se mu i vykladačsky. Mimoto 
k nám uvedl i povídky jiných autorů; ruský 
přetlumočil část náboženské knihy Avesta, ob
sahující nejstarší íránské texty ze 7.-6. století 
před n. 1.
PSEUDONYMY: M. Domas, Vojtěch Kalina. 
I PŘÍSPĚVKY in: ČČM (1903); Čes. mysl 
(1900-14; 1909 a 1911-14 na pokr. A. I. Gercen);
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Dělnická osvěta (1910); Lumír (1874,1886); Osvěta 
(1876,1881-1913; 1881 E M. Dostojevskij, 1893-98 
studie o A. Daudetovi, E Nietzschovi, E. Renanovi, 
H. Tainovi, L. N. Tolstém, É. Zolovi, pseud. Vojtěch 
Kalina); sb. Z dětského světa (1894, D; N. Mamin-Si- 
birjak: Pan Skorochodov). I KNIŽNĚ. Práce o lite
ratuře: Životopis E M. Dostojevského (Tambov 
1884). - Překlady: I. N. Potapenko: Šestero (1896); 
A. I. Gercen: Z onoho břehu (b. d., 1908) + Kdo jest 
vinen?, Povídky (b. d., 1914) + Paměti 1, 2 (1923, 
1926). - Ostatní práce: Vvedenije k latinskomu syn- 
taksisu vidov. Kořeň i poňatije (Tambov 1884). I

LITERATURA: an. (asi E. Spindler): ref. studie 
Filozofie hraběte L. Tolstého (Osvěta 1893), Podři- 
pan 1894, č. 21; • ref. překl. A. I. Gercen: Z onoho 
břehu: Kí. (F. Krejčí), Ces. mysl 1909, s. 56; VDJ, Na
še doba 1909, s. 714; Ž. Pohorecká, Novina 3, 
1909/10, s. 152 •; Kí. (F. Krejčí): Prof. J. M. (k šedesá
tinám), Čes. mysl 1913, s. 326; • ref. překl. A. I. Ger
cen: Kdo jest vinen?: J. Folprecht, Přehled 12, 
1913/14, s. 569; K. V. H. (Havránek), Zvon 14, 
1913/14, s. 211 •; • nekrology: an., Nár. politika 11.9. 
1923; Kí. (F. Krejčí), Čes. mysl 1923, s. 316; an., Naše 
kniha 1923, s. 135; F. T, Pramen 4,1923/24, s. 41 •; 
J. Urban in Úvodím Mže (1946, s. 217); I. Pfaff, V. 
Závodský in Tradice česko-ruských vztahů v ději
nách (1957, s. 227); F. Kautman in Boje o Dostojev
ského (1966, s. 13); V. Kostřica: M. Gorkij a české 
prostředí, LD 18. 6.1986; J. Harvilko: J. M. - filozof 
a literát, Rodným krajem 1993, č. 7.

et

Matěj Mikšíček

* 3.2.1815 Toužín u Dačic
† 12. 3.1892 Brno

Jeden z prvních sběratelů a vydavatelů moravských 
a slezských pohádek a pověstí; kulturní a osvětový 
pracovník, propagátor česko-slovenské vzájemnosti, 
publicista.

Syn pololáníka a poštovního doručovatele, 
dětství prožil v Dačicích. Zásluhou tamního fa
ráře se začal orientovat na českou národní tra
dici a byl poslán na školy do Znojma (1828 
hlavní škola, od 1829 gymnázium). O prázdni
nách 1831 a 1832 byl v Čechách, kde se marně 
pokoušel získat prostředky na studia v Praze; 
v Sedlci u Kutné Hory se seznámil s farářem 
J. F. Devotym, který ho pak léta podporoval. 5. 
a 6. třídu gymnázia vychodil v Hradci Král, 
(učitel V. K. Klicpera, četba J. J. Langra, vliv 
Kollárovy Slávy dcery na M. slovanské uvědo
mění); pro špatnou známku z mravů nemohl jít 

na tzv. filozofii, chtěl opakovat sextu, ale zmeš
kal zápis do litomyšlského gymnázia; proto 
strávil šk. rok 1834/35 u Devotyho v Mikulovi- 
cích u Chrudimi (opisoval staré rukopisy a ká
zání), v zimě zde pořádal ochotnická předsta
vení. Pak studoval chirurgii ve vídeňské 
josefínské akademii (seznámení s C. J. Kampe- 
líkem aj.), ale po dvou letech ústav opustil 
a dokončil gymnázium v Litomyšli. Ve studiu 
pokračoval 1838/39 v Pešti (tzv. filozofie, ale 
navštěvoval i přednášky na medicíně); měl ži
vé styky s Chorvaty a hlavně s mladou sloven
skou inteligencí (od 1838 se Štúrovou druži
nou, dlouholeté přátelství především s J. M. 
Hurbanem a J. Slotou; 1839 zakládal ve Zvole
nu divadlo, na Moravu přinesl píseň Hej, Slo
váci). Filozofii dokončil 1840 v Brně; seznámil 
se tu s F. M. Klácelem (1869 jako jediný věděl 
o jeho úmyslu odejít do Ameriky, byl s ním 
v korespondenčním styku a staral se o jeho fi
nanční podporu), J. Ohéralem, J. B. Mullerem 
aj. Podílel se na brněnském předbřeznovém 
kulturním životě, s Ohéralem byl iniciátorem 
českých divadelních představení v městském 
divadle (referoval o nich do Květů) a 1841 
v zámeckém divadle v Telči. Po krátkém poby
tu v alumnátu (1841-42) chtěl být hercem čes
kého divadla v Praze a měl různá příležitostná 
zaměstnání (např. 1843 redigoval české znění 
Časopisu moravskoslezského pro lid..., 1845 
byl knihkupeckým příručím u E. Hólzla v Olo
mouci, 1846 přešel do Wimmrova knihkupec
tví v Brně). Na přelomu 1847-48 byl policejně 
vyšetřován za šíření zapovězených knih. 1848 
spolupracoval s Ohéralovým Týdeníkem (patr
ně se staral o provozní a hospodářský úsek vy
dávání listu). Veřejně působil především po 
březnových událostech 1848: vystupoval proti 
moravskému politickému separatismu (brožu
ra Co? a Jak?, šíření českých letáků a brožur); 
zklamán moravským sněmem vrátil se z Brna 
do rodného kraje a tam pokračoval v agitaci. 
Po krátkém pobytu ve Vídni odcestoval jako 
delegát dačického okresu na Slovanský sjezd 
do Prahy, za svatodušních bouří se snažil získat 
pomoc pro Prahu na venkově (Beroun, Žeb
rák, Rokycany, Plzeň); byl na něho vydán zaty
kač, proto utekl nejprve do Dačic (stal se zde 
důvěrníkem sedláků v otázkách selských a ro- 
botních), pak do Vídně (krátce pracoval v re
dakci Slawische Zeitung) a ještě před zruše
ním zatykače odjel na Slovensko, kde se 
1848-49 jako český účastník podílel na výpra-
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vách slovenských dobrovolníků proti Maďa
rům (z bojiště dopisoval do Klácelových 
Moravských novin). Po přechodných zaměst
náních se stal 1852 úředníkem Severní dráhy 
(1853 se oženil): působil ve Vídni, na několika 
menších stanicích v Rakousku, Slezsku a na 
Moravě a od 1865 v Brně (penzionován 1886). 
1861 se podílel na kampani nár. strany při vol
bách do zemského sněmu, později bylo jeho 
veřejné i publicistické vystupování již jen oje
dinělé. Byl členem Klácelova Českomoravské
ho bratrstva, moravské Nár. jednoty a jiných 
spolků. - Jeho žena Veronika, roz. Vrbíková 
(1829-1891), přítelkyně B. Němcové a členka 
Klácelova Českomoravského bratrstva, ojedi
něle publikovala v Týdeníku. Dcera Marie 
(provdaná za J. V. Hrubého) přeložila některé 
M. pohádky do němčiny a francouzštiny. - 
V případě pohádkáře Jana Antonína M., který 
vystupuje v románu S. Popelky Zapomenutý 
vlastenec a jako existující osoba se sporadicky 
objevil i v odborné literatuře, jde o literární 
mystifikaci.

M. proslul především jako jeden z prvních 
sběratelů pohádek a pověstí ve 40. letech 
19. století. Vydávání prozaických útvarů ústní 
lidové slovesnosti motivoval cílem spojit po
ptávku po zábavném čtení s potřebou česky 
psané lidovýchovné literatury. Ve čtyřsvazkové 
Sbírce pověstí moravských a slezských otisko
val především svá přepracování, ale i překlady 
z již tištěných pramenů (čerpal např. z Hor- 
mayerova časopisu Archiv fůr Geschichte, 
Geographie, Staats- und Kriegskunst a sborní
ku Taschenbuch fúr vaterlándische Geschich
te); původ zapsaných textů uváděl jen výjimeč
ně. Vedle pověstí o hradech a některých 
známých místech a erbovních pověstí sem za
řadil také pověrečné povídky a látky legendár
ní (o Cyrilu a Metoději), romantické kalendá
řové novely a (především do 4. svazku) 
pohádky. Jednotlivá čísla jsou nestejné úrovně, 
kritika (např. V. B. Nebeský, později V. Tille) 
mu nejčastěji vytýkala nespolehlivost záznamu 
a neobratný styl. V dalších sbírkách {Národní 
báchorky, Pohádky a povídky lidu moravské
ho...) se více zaměřil na pohádky, lidové povíd
ky a humoresky, které poměrně zdařile literár
ně upravil, vyprávěl je prostším stylem a často 
zachoval dialektické obraty a charakter lidové 
mluvy; smysl pro lidový humor a pozorovací 
talent se projevil především v charakteristice 
rázovitých postav a v humorných scénkách 

(např. Krejčí a obr, Sedlákův mlýnek, O Pipá- 
novi, Kmotřička z Národních pohádek, Cvr
ček, Antoš a Bartoš, Pekelný schod z Pohádek 
a povídek...). Častěji uváděl zasilatele textů 
(v Pohádkách a povídkách... téměř vždy), nej- 
zdařilejší látky pocházejí od V. Laty. Na M. na
vazovali a čerpali z něho i další sběratelé a vy
davatelé moravských pověstí a pohádek (B. M. 
Kulda, J. S. Menšík aj.). - M. novinářská a pub
licistická činnost se vztahuje většinou k revo
lučnímu období 1848-49. V rukopise zůstaly 
jeho v celku dosud nevydané beletrizované pa
měti Bublinka ze života moravského (vročení 
1868, ale řada kapitol napsána později), ve kte
rých svůj život pojal (v osudech postavy Míro- 
víta) jako „veselou pouť plnou humorných pří
běhů a okamžiků“, s důrazem na efemérní 
jevy. Různé události zachytil v bezprostředním 
dojmu i v pozdějším přehodnocení (především 
léta 1848-49, vztah k Polsku, Rusku, Maďarům 
apod.), a to formou mozaiky složené z jednot
livých obrázků, často anekdotických scének, 
z příběhů a úvah i ze článků již dříve publiko
vaných. Přestože postavil vedle sebe věci ne
stejné historické hodnoty (vedle dokumentu 
i zjevnou mystifikaci), uložil sem řadu cenných 
svědectví a postřehů o různých osobnostech 
a událostech; proto jsou jeho memoáry cen
ným pramenem k poznání moravského kultur
ního světa 30. a 40. let.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Mírovít, Staromoravan; 
č. (Květy 1839, dub.), J. J., M. I PŘÍSPĚVKY in: 
Concordia (Brno 1840); Čes. včela; kal. Koleda 
(1852, Druhá výprava slovenská roku 1848-1849); 
Květy (od 1838, divad. ref.); Mor. orlice (Brno; mj. 
1868 Jak se dostala svoboda tisku do Brna, 1871 Ob
rázek z roku 1848); Mor. noviny (Brno 1848-49, 
zprávy ze slovenské výpravy); Moravskoslezský ča
sopis pro lid... (Brno 1843); kal. Moravskoslezský 
domácí přítel na rok 1851 - ...1853 (1852 První slo
venská výprava v září 1848); Nár. noviny (1848); Na
šinec (Olomouc); Noviny Lípy slovanské (1849); Po
sel z Prahy (1871, Slzičky Sušilovy); Pozor 
(Olomouc); Pražský večerní list; Rodinná kronika 
(1862); Slovan (1850);, Týdeník (Brno 1848-49); Vo
sa (Brno). I KNIŽNĚ. Beletrie: Sbírka pověstí mo
ravských a slezských 1-4 (1843-45,4. sv. samostatně 
bez pořadového čísla; společné vyd. 1850, další vyd. 
Spisy 2, b. d., 1889 s tit. Pověsti moravské a slezské, 
1928 s tit. Moravské a slezské pověsti); Národní bá
chorky 1,2 (1845; další vyd. Spisy 1, b. d., 1887 s lit. 
Národní báchorky moravské a slezské, další vyd. 
b. d., 1898 s tit. Moravské a slezské národní báchor
ky); Pohádky a povídky lidu moravského. Zásoba 
rozmanitého a zábavného čtení o rozličných věcech,

264



Mikuláš a Knapp

které u nás v Moravě pro obveselení mysle nejradě
ji vypravovány bývají (1847; 1912 s tit. Pohádky, ed. 
V. Tille); Několik baněk sázených Němčourům, od- 
rodilcům a kývalům od jednoho Staromoravana 
(prozaická satira, 1867). - Ostatní práce: Co? a Jak? 
Krátký přehled nejnovějších událostí (1848); Br
něnská řemeslnická škola, jak zřízena bude začát
kem měsíce října 1852. Ku prospěchu všech mo
ravských a českých tovaryšů, úředníků, lidu 
fabrikantského (1852 <— Moravskoslezský domácí 
přítel na rok 1853, 1852). - Výbory: Moravské po
hádky (1927); Moravské a slezské pověsti (1928); 
Na revolučnom Slovensku 1848-1849. Denník, ko- 
rešpondencia, novinové zvěsti, rozpravy a drobné 
dojmy moravského publicistu M. M. (Myjava 1931, 
ed. a překl. K. Goláň); Pohádky M. M. (b. d., 1937); 
Pohádky a pověsti (1943, upr. J. Petrus pod jm. Věra 
Petrusová); Pohádky z Moravy (1959, ed. O. Sirovát- 
ka, mj. 9 pohádek od M.); Sedlákův mlýnek (1961).
- Souborné vydání: Spisy. Národní báchorky a po
věsti moravské a slezské (nakl. I. L. Kober, b. d., 
1887,1889,2 sv., v seš.). I KORESPONDENCE: Ko
respondence a zápisky Jana Helceleta (vzáj. kore
spondence z 1851 a 1861-62; 1910, ed. J. Kabelík); in 
Na revolučnom Slovensku 1848-1849 (sestrám Vr- 
bíkovým z 1848-49; 1931, ed. K. Goláň); V. Žáček: 
Moravský účastník svatodušních bouří (K. Havlíč
kovi Borovskému z 1848), ČMM 1931, s. 302; an.: 
Moravské národní písně F. Sušila (výňatek z dopisu 
neuvedenému adresátu, b. d.), Archa 1940, s. 162.1 
REDIGOVAL časopis: Moravskoslezský časopis 
pro lid... (1843, an. podíl na redakci české verze); ka
lendář: Moravskoslezský domácí přítel na rok 1851
- ...na rok 1853.1

LITERATURA: • ref. Sbírka pověstí morav
ských a slezských (různé sv.): †. (V. B. Nebeský), 
Květy 1844, s. 100 —> O literatuře (1953); J. S. Tomí- 
ček, Ces. včela 1844, s. 156; -7- (K. Sabina), Ost und 
West 1844, s. 239; Vladimír, Přítel mládeže 1845, 
s. 108 •; J. K. T (Tyl): ref. Národní báchorky 1, 2, 
Květy 1845, s. 364 -» Národní zábavník (1981); F. VI. 
H. (Hrubý): M. M., Světozor 1882, s. 611; Fr. Bý. (Bí
lý): ref. Národní báchorky a pověsti moravské 
a slezské (Spisy 1), Hlídka lit. 1888, s. 272; an. (J. Ne
ruda): M. M., Humorist, listy 1890, č. 27 -» Podobiz
ny 4 (1957); an. (F. Roháček): nekrolog, Niva 1892, 
s. 190; V. Houdek: O sbírání a sbírkách našich mo
ravských pohádek a pověstí, Časopis Vlasteneckého 
muzejního^ spolku olomouckého 1893, s. 82, 124; 
V.Tille in České pohádky do roku 1848 (1909, s. 75); 
M. Hýsek in Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911, s. 38); V.Tille in M. M.: Pohádky (1912, s. 123); 
• ref. Pohádky: Ad. Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, 
s. 444; K. V. (Velemínský), Naše doba 20, 1912/13, 
s. 144 •; J. Kabelík: ref. studie H.Traub: Dieblův Mo
ravskoslezský časopis pro lid (Věstník KČSN 1916), 
ČMM 41, 1917/18, s. 527 (upřesnění M. životopis
ných údajů); A. Pražák: M. M. a Slováci, Bratislava 
1930, s. 749 (k tomu B. N., tj. Navrátil, ČMM 1931, 
s. 302); K. Goláň: M. M. a Slovensko, Slovenské po- 

hlady (Turč. Sv. Martin) 1931, s. 443 + in M. M.: Na 
revolučnom Slovensku 1848-1849 (1931); V. Žáček: 
Moravský účastník svatodušních bouří 1848, ČMM 
1933,s. 180; V. Tille in Soupis českých pohádek 2, sv. 
2 (1937, s. 574); M. N. (Novotný): Vzpomínka na mo
ravského pohádkáře, LidN 3. 2. 1940; V. Žáček: Ve 
službách divadelní Múzy, Cesty českých studentů na 
Slovensko v době předbřeznové (1948, s. 38); in Prů
vodce po Literárním archivu v Brně (1954, s. 427); 
M. Kopecký: Literární význam M. pamětí (ukázky 
z M. pamětí), VVM 1960, s. 216; F. M. Klácel in Vý
bor z díla (1964, ed. D. Jeřábek; dopisy adresované 
M.); J. Dufek: Poznámky k Týdeníku J. Ohérala, sb. 
Literárněvědné studie. Prof. J. Hrabákovi k šedesá
tinám (Brno 1972, s. 124); K. Palaš: Paměti M. M. 
(zde i o přepisu díla pořízeném D. Grégrovou 
a Z. Suchou v rámci diplomového úkolu na FF 
UJEP 1979), SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1982, sv. 29; 
J. Skalička: Po stopě původce jedné literární mystifi
kace (o J. A. M.), AUP Olomouc, Philologica 59 
(1989, s. 55); Z. Fišer: Vzpomínky na Ohérala (ko
mentář k otištěným citacím z M. rkp. Bublinka ze ži
vota moravského), Zpravodaj Muzea Kroměřížska 
1992, č. 1 + Poznámky knihkupeckého mládence 
o Olomouci..., Zprávy Vlastivědného muzea v Olo
mouci 1993, s. 43.

ik

Marie Mikšíčková viz in Josef VI. Hrubý

Mikuláš a Knapp

Působnost 1866-1949

Tiskárna, knihkupectví a nakladatelství v Praze-Kar- 
líně. Jak za společenství podnikatelů J. Mikuláše 
a M. Knappa, tak za samostatného působení M. 
Knappa a jeho dědiců se nakladatelství převážně 
orientovalo na vydávání divadelní literatury, zvláště 
na texty pro divadelní ochotníky a pořadatele besed. 
Obdobný profil měla i produkce pobočného nakla
datelství Zora.

Závod založil v říjnu 1866 v Karlině (čp. 144) 
dosavadní ředitel tiskárny I. L. Kobra Josef 
Mikuláš (Boleslavský) a vedoucí Kobrova 
knihkupectví Mamert Knapp (* 9.5.1837 Měl
ník, † 27.6.1896 Karlín), vyučený na knihkup
ce u J. Pospíšila. Vůdčím duchem malého pod
niku (v nakladatelství pracovali dva 
praktikanti a sluha) byl J. Mikuláš, v mládí 
ochotnický herec, spisovatel, vyučený typo
graf. Firma M. a K. trvala do 1881. Po rozchodu
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společníků pokračoval J. Mikuláš s obtížemi 
v nakladatelské činnosti pod firmou Knihku
pectví Jos. Mikuláše knihtiskárna v Karlině 
(1881) a Jos. Mikuláš a spol. (1882-83, společ
ník J. M. Srp). Tiskárna zůstala v majetku J. Mi
kuláše do 1883, kdy byl závod prodán v dražbě. 
M. Knapp samostatně podnikal od 1881 jako 
knihkupec a nakladatel, od 1884 vlastnil i tis
kárnu. Byl členem obecního zastupitelstva 
a Záloženské správy v Karlině. Po smrti M. 
Knappa se stali majiteli synové František 
(1874-1919) a Václav (1875-1941), ale nadále 
užívali název firmy M. Knapp. Zakoupili ná
klady zaniklých firem Jos. Mikuláš a spol. a J. 
M. Srp, postupně rozšířili podnikání také o an
tikvariát a obchod hudebninami a uměleckými 
předměty. Od 1903 sídlili ve vlastním domě 
v Královské (dnes Sokolovské) třídě 50 (čp. 
129 - Karlín). 1918 iniciovali oba bratři vznik 
nového nakl. Zora, které působilo v úzkém se
pětí s původní firmou a 1933 s ní splynulo. 
Rozkvět nakladatelství M. Knapp spadal do 
19. století a prvního desítiletí 20. století. Firma 
působila jako nakladatelství do 1930, v dalších 
letech do 1949 měla produkce podniku již pře
vážně tiskárenský charakter. Po smrti V. Knap
pa řídil knihkupectví a nakladatelství jeho syn 
Bohuslav (1908-1955), tiskárnu vedli syn V. 
Knappa Mamert a syn F. Knappa František ml.

V počátcích (do 1869) nakladatelství M. a K. 
vydalo několik publikací s aktuálním sociál
ním a politickým zaměřením (F. L. Chleborád, 
B. V. Košut, K. Sabina, anonymně Hlasy o jed
notě slovanské aj.). Za uveřejnění Polabského 
(J. J. Stankovský) Jezovitských melodií (1867), 
sbírky protiklerikálního obsahu, byl J. Mikuláš 
odsouzen na tři týdny do vězení. Hlavní zájem 
nakladatelů se však soustředil na divadelní li
teraturu. Kromě časopisu Česká Thalia 
(1867-71) vydali bibliografickou příručku Prů
vodce hudební a divadelní (1868, sestavil 
E. Meliš), obsahující adresář pražských hudeb
níků a zpěváků, seznamy rakouských kapelní
ků a jiná cenná personalia, Divadelní alma
nach (1869) s bibliografií divadelních her 
a nástinem činnosti ochotnických jednot z 31 
obcí Čech a Moravy a také třísvazkový Reper- 
toir českého královského zemského divadla 
v Praze (1877). Z edic tvořil osu vydavatelské 
činnosti nakladatelství Divadelní ochotník - 
Nová sbírka (1867-99,258 sv.). Sv. 1-192 vydal 
M. a K., sv. 193-209 Jos. Mikuláš (s obměnami 
v názvu firmy; do 1882) a sv. 210-258 (od 1884)

J. M. Srp; sv. 1-209 (1867-82 redigoval J. Miku
láš a pak od sv. 210 u J. M. Srpa J. V. Frič 
(1884-85). Edice navázala na starší knižnici 
stejného jména, která pod redakcí J. Mikuláše 
vycházela ještě před založením firmy (1861-67 
u K. Jeřábkové, ve Slovanském nakladatelství 
a u I. L. Kobra). Starší i nová sbírka přinášely 
hry původní a přeložené, divadelní proslovy 
a popěvky, letopisy ochotnických divadel v Če
chách i praktické pokyny pro amatérské herce. 
V nové edici vedle autorů frašek, lidových her 
se zpěvy a veseloher (převážně rakouského 
a německého původu), většinou již známých 
přičiněním Tylovým a jeho stoupenců v 30. až 
50. letech (L. Angely, R. J. Benedix, A. Berla,
K. L. Blum, I. F. Castelli, K. A. Górner, F. Hopp, 
F. Kaiser, A. Kotzebue, J. N. Nestroy, G. Ráder, 
F. Raimund, F. L. Schróder, F. Told, K. Tópfer 
aj.) a mladších (L. Anzengruber, R. Kneisel, 
A. Langer), se uplatnila francouzská komedie 
mravů (É. Augier, O. Feuillet, É. Girardin, 
V. Sardou, E. Scribe aj.) i adaptace románů 
a novel jednak od německé autorky Ch. Birch- 
-Pfeiferové (podle V. Huga, G. Sandové), jed
nak od českých dramatizátorů (F. J. Janke, 
J. Mikuláš, E. Pešková, J. L. Turnovský). 
Z ostatních jazykových oblastí byli zastoupeni 
jediným dílem B. Bjórnson, J. A. Fredro, N. V. 
Gogol, F. Govean, J. K. Ch§cinski, A. N. Ost- 
rovskij, Z. Przybylski, častěji M. Bahicki, W. 
Koziebrodzki, P. Wilkoňska. Největšího počtu 
vydání v této knižnici dosáhly tituly E. Rau- 
pach: Mlynář a jeho dítě (5 vyd.), J. N. Nestroy: 
Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký 
trojlístek (4 vyd.), F. Kaiser: Bratr honák aneb 
Venkované v hlavním městě (3 vyd.) a drama
tizace románu K. Světlé Kříž u potoka od 
E. Peškové (3 vyd.). Nejpočetněji byl zastou
pen J. K. Tyl (původní hry, adaptace, překlady). 
Divadelní ochotník úspěšně konkuroval Po
spíšilově Divadelní bibliotéce a přetrval i zá
nik nakladatelství. Divadlu byly dále zasvěce
ny knižnice Nové divadelní hry (1868-76, 40 
sv.), jež přinášely z valné většiny upravené pře
klady veseloher a frašek pomíjivé hodnoty, Di
vadelní hry pro děti (1871-74, 12 sv.), jež na
opak obsahovaly převážně původní české hry 
a drobnější útvary autorů J. Baara, H. K. Gru- 
nerta, F. Hamzy, E. Peškové aj., a Besední diva
dlo (1878-99, 54 sv.). Sv. 1-5 vydal M. a K., 
sv. 6-20 Jos. Mikuláš a sv. 21-54 (od 1886) J. M. 
Srp; redaktorem knižnice byl do sv. 20 (1882) 
J. Mikuláš. Sbírka nabízela domácí i přeložené
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drobnější útvary komediálního rázu, zejména 
jednoaktovky a komické výstupy. Volný dopl
něk těchto edic tvořily Popěvky, písně a sbory 
s nápěvy pro pořadatele besedních a divadel
ních představení (1874-82,15 sešitů) s výběrem 
nápěvů a ukázkami z populárních her se zpěvy. 
Nakladatelství M. a K. podchytilo také dočas
nou konjunkturu tzv. besed a vydávalo pro ně 
výbory písní, drobných výstupů a deklamová- 
nek humorného a vlasteneckého obsahu, tzv. 
besedníky a merendáře. Divadlu nesloužily jen 
dvě beletristické edice. Školákům byly určeny 
Besedy pro mládež, od sv. 78 (1874) s titulem 
Besedy mládeže (1868-1914,373 sv.), jež od za
kladatelské firmy přešly k M. Knappovi a jež 
postupně redigovali č. 74-191 (1874-82) 
J. Kouba, č. 192-235 (1883-86) F. Kučera, 
č. 236-344 (1887-97) V. Špaček, č. 345-363 
(1898-1904) J. Flekáček, č. 364-373 (1909-14) 
M. Marhan. Uváděly českou i překladovou 
(A. F. F. Hoffmann, W. O. Horn aj.) tvorbu, 
v níž převažovaly robinzonády, naučné povíd
ky historické i životopisné a zejména fantastic
ké dobrodružné prózy z cizích krajin a kompi
lace cestopisů. Dospělým čtenářům byla pak 
věnována knižnice Romány a povídky původní 
a cizojazyčně (1876-81,12 sv.); redigoval ji do 
sv. 8 (1879) J. J. Stankovský. Zvláště v domácí 
produkci převažovala historická próza (B. Peš
ka, J. J. Stankovský, F. A. Šubert), z cizích lite
ratur k nám edice uvedla zvláště srbské pohád
ky V. Karadžiče a práce H. Ch. Andersena. - 
I Knappovo nakladatelství preferovalo diva
delní literaturu. Založilo knižnici Ochotnické 
divadlo (1884-1929, 509 sv., do sv. 150 red. 
A. Schwab Polabský). Měla modernější ráz než 
Divadelní ochotník. Výrazně se zde prosadilo 
naturalistické a realistické drama ze součas
nosti (B. Bjórnson, G. Hauptmann, H. Ibsen, 
A. Strindberg aj.) a slovanští autoři, zejména 
A. P. Čechov. S editorem spolupracovali pře
kladatelé P. Durdík, E. Pešková, B. Prusík, 
E. Ziingel. 1902 převzalo nakladatelství časo
pis Divadelní listy (red. O. Faster, vyšel zde roč. 
4 a 5, 1902/03-1903/04) a následujícího roku 
i připojenou knižnici překladů hodnotných 
dramatických textů Knihovna Divadelních lis
tů (1902-11, sv. 2-12, do sv. 10,1907 red. O. Fas
ter; po zániku časopisu změnila od sv. 6,1905 
název na Knihovna divadelních vynikajících 
autorů), kde vyšli R. Bracco, M. Halbe, 
G. Hauptmann, H. Ibsen, O. Mirbeau, S. Przy- 
byszewski. V náročné linii nakladatelství po-
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kračovalo edicí Národní divadlo (1906-07, 
8 sv), podávající výběr z českých klasiků. Tri 
knižnice sloužily lehčím divadelním žánrům: 
Žertovné divadelní hry (1887-1923, 208 sv.) 
přinášely výhradně jednoaktovky (nejčastěji 
zastoupen E. Ziingel), někdejší módě kabaretu 
vyhovělo nakladatelství Sbírkou nových a ča
sových kupletů, dvojzpěvů a sólových výstupů 
(1892-1906,83 sv.) a hudební edicí Česká vese
lost (1888-98,17 sv, red. J. Paukner). Naklada
telství se pokusilo i o knižnici příručkového rá
zu Divadelní katechismy (1905-27, 7 sv), 
poskytující praktické rady hercům i pořadate
lům ochotnických představení. Mravoučné 
prózy pro mládež i dospělé (mj. třísvazkové 
torzo souborného vydání lidových povídek 
S. Podlipské) obsahovala knižnice Nová kni
hovna pro český lid (1884-89,8 sv, red. V. Špa
ček). Těžiště oddechové knižnice Tajuplné 
a dobrodružné povídky (1907-09, 50 sv.) bylo 
ve zkrácených překladech nenáročných proza
ických příběhů. Kromě divadelní literatury 
a beletrie pro mládež M. Knapp vydával hu
debniny, kalendáře, průvodce a učebnice. Kon
cem 1918 založili F. a V. Knappovi spolu s knih
kupeckým a nakladatelským pracovníkem B. 
Šalounem v budově firmy M. Knapp v Karlině 
pobočné nakladatelství, obchod hudebninami 
a umělecký závod Zora, společnost s r. o. Firma 
působila do 1933, kdy po Šalounově smrti její 
produkci převzala a dále prodávala firma M. 
Knapp. Bedřich Šaloun (1872-1933) po vystu
dování tří ročníků Akademického gymnázia 
v Praze (1886) pracoval u firem M. Knapp 
v Praze a J. Barvič v Brně. 1902 spoluzakládal 
Nakladatelské družstvo Máje, v němž působil 
v různých funkcích, nakonec jako ředitel. 1918 
se stal ředitelem a jednatelem Zory, kterou 
řídil až do své smrti. Intenzivní profesionální 
i literární zájmy uplatnil publikováním kniho- 
vědných a knihkupeckých statí a příležitost
ných veršů (zejména v časopisech Máj, Zvon 
a ve Sborníku Společnosti J. Vrchlického 
1916). Knižně vydal brožuru ke knihkupecké 
problematice Na nové dráhy (b. d., 1907) a řa
du dalších publikací zpravidla v nakladatel
stvích, která řídil: verše Svatvečer (1922), diva
delní hry pro děti Švanda dudák (1922, pseud. 
S. Javor) a Krejčíkovo štěstí (1925), dramatic
ké scény A vzešlo světlo (1930) a Byla noc 
(1933) pod pseud. S. Javor, překlady divadel
ních her (G. Hauptmann: Hanička, b. d., 1902 + 
Forman Henčl, b. d., 1907; H. Ibsen: Nora, b. d.,
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1906; O. Ernst: Flachsmann vychovatel, 1923). 
Psal a upravoval pohádky (Pohádka o kocou
ru, 1918; Pohádka o věčném ohni a živé vodě, 
1918; Pohádky o stříbrné hvězdě, o lidech i zví
řatech, 1919; Jako ty ovečky, 1927; Veselý tulák 
Enšpígl a jeho čtveráctví, 1933, pseud. S. Javor; 
Krakonoš, strážce našich hor, 1934, pseud. 
S. Javor, aj.) a uspořádal několik souborů 
pohádek. Byl bratrem sochaře L. Šalouna 
(1870-1946), který výtvarně spolupracoval na 
některých jeho pohádkových publikacích. - 
Nakladatelství Zora navázalo na produkci ma
teřské firmy (prvních několik titulů z celkem 
217 publikačních čísel souborně označených 
jako Edice Zory vyšlo 1918 ještě v nakl.
M. Knapp), z níž čerpalo i novými vydáními 
úspěšných titulů. Knižnice České divadlo 
(1918-33, 77 sv., red. B. Šaloun; sv. 1-3 v nakl.
M. Knapp) přinesla nevyrovnaný výběr pů
vodní i přeložené dramatické tvorby. Součas
nou původní tvorbu zastupovali J. Mahen 
(Mrtvé moře, 1918), F. Zavřel (Vykupitel, 
1925; Vykutálený paroháč, 1927; Veselohra 
s letcem, 1928), dále D. Hallová, F. Herman, K. 
Holý, K. Jonáš, F. V. Krejčí, J. Kubík, A. E. Mu
žík, J. Pakosta, F. Svobodová-Goldmannová, B. 
Šaloun (pseud. S. Javor). Výběr starší české 
tvorby akcentoval méně známá díla V K. Klic- 
pery (Sen, 1919, z něm. přel. J. Wallenfels), K. 
Sabiny (Šašek Jiříka Poděbradského, 1925) 
a dále F. V Jeřábka, J. N. Štěpánka a J. K. Tyla. 
Převahu v knižnici měla tvorba přeložená, ze
jména z angličtiny (T. B. Aldrich, S. Houghton, 
W. D. Howells, J. K. Jerome, Ch. Pollock, U. 
Sinclair, B. Thomas), francouzštiny (G. A. Cail- 
lavet, G. Devore, A. Dumas ml., R. Fauchois, 
R. de Flers, A. R. Le Sage, O. Mirbeau, Moliěre, 
É. Rey,), ruštiny (J. D. Beljajev, L. Birinskij,
N. V. Gogol, M. Gorkij, A. N. Ostrovskij, A. F. 
Pisemskij, A. N. Tolstoj, L. N. Tolstoj), němčiny 
(R. Bernauer a R. Oesterreicher, G. Búchner,
O. Ernst, G. Hauptmann, K. Schónherr), polšti
ny (A. Fredro, G. Zapolska), dále z chorvatšti- 
ny (P. Petrovič), italštiny (L. Pirandello), nor- 
štiny (H. Ibsen), slovinštiny (I. Cankar), 
srbštiny (B. Nušič) a švédštiny (H. Bergman). 
Na překladech se podíleli A. Breska, V. Červin
ka, J. Hudec, H. Kosterka, B. Prusík, J. Rydvan 
aj. V posledních letech pokračovala knižnice 
jen sporadicky tituly zaměřenými na ochotnic
ká jeviště. Knižnice Činohra (1921-32, 37 sv., 
podtitul Sbírka lidových her) se zaměřila ze
jména na dramatizace českých prozaických 

předloh (autoři K. Lužanská, V. Nejedlý, R. Po- 
horská, E Strejček), další vydání úspěšných ve
seloher a překlady bulvárních komedií. Do 
knižnice Divadelní hry pro děti i pro loutky 
Rolničky (1922-33, 16 sv.; sv. 16 v nakl. M. 
Knapp) přispěli K. Jírová, E. Krásnohorská, A. 
Kučerová-Fischerová, K. Lužanská, V. Nejedlý, 
J. M. Schmitt, F. Sládek, B. Šaloun (i pseud. 
S. Javor), E. Šedivá-Lachmanová, A. Šíma a L. 
Tesařová. Jednota Sv. Čecha vydávala v nakla
datelství knižnici brožur k jazykovým otázkám 
České hovory (1918-23, 5 sv.; sv. 1 v nakl. M. 
Knapp; autoři I. Herrmann, J. O. Hruška, E Jí
lek, F. Strejček, B. Vydra). Produkci doplňova
ly příležitostné verše, pohádky, pohlednice aj. 
Pokus o informační periodikum zaměřené na 
ochotnické soubory Divadelní zpravodaj 
(1926/27, red. B. Šaloun) zanikl již 3. číslem
I. ročníku.
(Nakladatelství M. a K.:) KNIŽNICE. Beletrie: Di
vadelní ochotník - Nová sbírka (1867-82, poté do 
1899 J. M. Srp); Nové divadelní hry (1868-76); Bese
dy pro mládež (1868-1914, od sv. 78,1874 s názvem 
Besedy mládeže); Divadelní hry pro děti (1871-74); 
Popěvky, písně a sbory s nápěvy pro pořadatele be
sedních zábav a divadelních představení (1874-82); 
Knihovna operních a operetních textů (1875-82); 
Romány a povídky původní a cizojazyčné 
(1876-81); Besední divadlo (1878-82, poté do 1899
J. M. Srp). I Z DALŠÍ PRODUKCE: J. J Polabský 
(Stankovský): Jezovitské melodie (1867); V. Č. Ben
di: Album (1868); B. V. Košut: Slovo včas pro církev 
evangelickou v Cechách (1868); K. Sabina: Kronika 
války prusko-italsko-rakouské (1868); E L. Chlebo- 
rád: O důležitosti pojišťování (1868) + Spása dělnic
tva českoslovanského (1868); A. Seidl: Ruská čítan
ka s pravidly a přízvukem (1868); E. Meliš: 
Průvodce hudební a divadelní (1868); Zlatá domácí 
kniha 1,2 (1868,1872); Divadelní almanach (1869); 
Hlasy o jednotě slovanské (1869); E. Just: Nový be- 
sedník (1869); (J. Mikuláš, ed.:) Divadelní zpěvník 
(1870) + Věnec z písní českých (1871) + Malý český 
besedník (1882, podp. 1 Mikuláš Boleslavský); Malý 
besedník (1871); Merendy 1-9 (1871-82); B. Peška: 
Písně, hry a básně pro opatrovny a školy (1872); 
R. Nejedlý: Společenský zpěvníček pro mládež 
(1873) + Pokladnice maličkých (1875) + Návod 
k vyučování dvouhlasého zpěvu (1876); V. Friml: 
Dvacet písní pro čtyři hlasy (1874) + Dvacet písní 
pro tři hlasy (1874); A. von Knigge: O obcování s lid
mi (1874); E A. Hora: Besední čtení (1875); Čadko- 
vy sólové výstupy 1,2 (1875,1877); Sólové výstupy 
Jindřicha Mošny 1,2 (1876,1877); Repertoár České
ho královského zemského divadla v Praze 1-3 
(1877); A. J. Černý: Kapesní almanach českoslovan- 
ských hudebníků (b. d., 1881). I PERIODIKA: Ob
čanské noviny (1867); Šotek (1867-68); Česká Tha-
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lia (1867-71); Včelař (1867-73); Oul (1868-69); Be- 
sedník (1872-73); Živěna (1876); Petřín a Vítkov 
(1881); Šotek (1883, jen č. 1, zabaveno). I - (Nakla
datelství M. Knapp:) KNIŽNICE: Nová knihovna 
pro český lid (1884-89); Ochotnické divadlo 
(1884-1929); Žertovné divadelní hry (1887-1923); 
Česká veselost (1888-98); Sbírka nových a časových 
kupletů, dvojzpěvů a sólových výstupů (1892-1906); 
Pokladnice praktických vědomostí pro život 
(1900-06); Knihovna Divadelních listů (1902-11, od 
1905 Knihovna divadelních vynikajících autorů); 
Divadelní katechismy (1905-27); Národní divadlo 
(1906-07); Tajuplné a dobrodružné povídky 
(1907-09). I Z DALŠÍ PRODUKCE: J. O. Forch- 
heim: Dobrodružná pouť jihem americkým (1882); 
V. Vaněk: O reformě hudby chrámové (1883); J. L. 
Turnovský: Z naší doby (1884); E. Pešková: Zápisky 
české herečky (1886); J. Arbes: Ze zákulisí (1888);
L. Tesařová: Našim maličkým (1891); J. E. Šlechta: 
Ve službách Thálie (b. d., 1894) + Příruční knížka 
pro slavné výbory ochotnických jednot a spolků 
k rukám funkcionářů administrativních (b. d., 1894) 
+ Žerty a švandy (b. d., 1895); F. Lorbeer: Pantomi
my (b. d., 1895); L. Archleb: Stínání kohouta (b. d., 
1897); O. Faster: Čeští herci své Jednotě (1900); 
E Šafr: Čtyřmi světadíly (1917). I PERIODIKA: 
Zlaté mládí (roč. 2-4,1886-89); Besední listy pro zá
bavy, divadlo, besedy (1892-95); Divadelní listy 
(1902-04). I - (Nakladatelství Zora:) KNIŽNICE. 
Beletrie a práce o literatuře: České hovory 
(1918-23); České divadlo (1918-33); Činohra 
(1921-32); Rolničky (1922-33); Kameje (1925-27). 
I Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce: B. Ša- 
loun: Pohádka o věčném ohni a živé vodě (1918) + 
Pohádky o stříbrné hvězdě, o lidech i zvířatech 
(1919) + Svatvečer (1922) + Jako ty ovečky (1927) + 
Veselý tulák Enšpígl a jeho čtveráctví (1933, pseud. 
S. Javor); K. Lužanská: Sluneční paprsek (1919) + 
Sýkorka strýce Tobiáše (1919); F. Palacký: Obrazy 
z Dějin národu českého (1919); A. Kučerová-Fische- 
rová: Česká kalvárie (1919) + Osvobození (1920);
M. B. Bóhnel: České srdce (1920); A. Hartman: Ces
tou ze Sibiře (1920); A. Klášterský: V záři svobody 
(1923); K. Havlíček Borovský: Výbor ze spisů 1, 2 
(1925, 1927, ed. J. Franěk); Pohádky zlatého kolo
vratu 1-5 (1931). - Překlady: J. Aicard: Obětované 
srdce (1919) + Květ propasti (1921) + Madona lásky 
(1922) + Modrý ibis (1923). I PERIODIKA: Diva
delní zpravodaj (1926/27). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam divadelních her 
a kněh deklamatorních, vydaných nákladem kněh- 
kupectví M. a K. (1872); Seznam divadelních her, 
operet, zpěvníků a kněh deklamatorních, vydaných 
nákladem kněhkupectví M. a K. v Praze (1878, roz
šiř. vyd. b. d., 1879); Nákladem kněhkupectví M. a K. 
v Praze-Karlíně vycházejí... Besedy mládeže (b. d., 
1880); Úplný seznam knih pro knihovny školní, 
schválených konferencí učitelstva obecných a měš
ťanských škol pražských, jež na skladě má knihku
pectví M. Knappa v Praze (1889); Seznam divadel- 
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nich her vydaných nákladem knihkupectví a knih
tiskárny M. Knappa v Praze (1895, rozšiř, vyd. b. d., 
1896); Úplný seznam knih pro knihovny školní 
schválených a doporučených (1898); Seznam veške
rých divadelních her a spisů vydaných nakladatel
stvím M. Knappa v Praze-Karlíně (1903, 1912, 
1923); Seznam spisů pro mládež vydaných ve sbírce 
Besedy mládeže (1904); Divadelní hry, knihy a hu
debniny (b. d., 1932). I LITERATURA: J. M. Bole
slavský: O důležitosti a potřebě českého divadelní
ho listu, Hlas 28. 5. 1863 (též in 2. sv. knižnice 
Divadelní ochotník, 1863); an.: Nová knihtiskárna 
a knihkupectví, NL 12. 10. 1866; an.: V obžalobu 
dán... Tisková pře pro jezuity, Nár. noviny ^. 6.1867; 
an.: Přelíčení s redaktorem České Thálie, Čes.Thalia 
1868, s. 284; J. Neruda: Pan J. M. B., vydavatel Diva
delního ochotníka, vypravuje, NL 11.3.1881 -> Čes
ké divadlo 6 (1973); • nekrology o J. Mikulášovi: an., 
Lit. listy 1892, s. 312; an., Světozor 1892, s. 443; J. L. 
Turnovský, Osvěta 1893,s. 176 •; J. L. Turnovský: ne
krolog o M. Knappovi, Osvěta 1897, s. 142; Ž. (L. K. 
Žižka): nekrolog o B. Šalounovi, Českosl. knihkupec 
1933, s. 379; -n-: Nakladatelské jubileum (o knižnici 
Besedy mládeže), Úhor 1936, s. 25; an.: Z historie 
karlínských Knappů, Opona vzhůru (nakl. věstník) 
1940, září.

is, az

Josef Mikuláš Boleslavský

* 2.2.1829 Stará Boleslav
† 21.7.1892 Karlín (Praha-K.)

Dramatik, povídkář a překladatel, zvláště divadel
ních her z němčiny, představitel ochotnického hnutí, 
nakladatel a tiskař.

Po ukončení obecné školy v rodišti studoval 
M. na gymnáziu v Praze, ale pro hmotný nedo
statek školu opustil a vyučil se sazečem v Po
spíšilově tiskárně (1843-48). Pracoval jako 
faktor v závodě K. Jeřábkové, kde se pod jeho 
technickým vedením tiskly Havlíčkovy Nár. 
noviny. 1862 se stal ředitelem tiskárny I. L. 
Kobra. Založil a redigoval první odborný časo
pis typografický Veleslavín, zasloužil se o vznik 
Typografické besedy, 1866-83 provozoval sa
mostatnou nakladatelskou činnost. Po jejím 
ukončení vystřídal jako faktor nebo správce 
závodu několik firem (1883 u F. Šimáčka, 1884 
u E. Beauforta, 1885-90 byl ředitelem Land- 
frasovy firmy v Jindř. Hradci, 1891 v Knittlově 
tiskárně v Mor. Ostravě). Od 1847 hrál v Praze 
ochotnické divadlo (v hospodě v Melantricho- 
vě uL, v Anežském klášteře a na Smíchově
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U zlatého anděla), v 60. letech předsedal Měš
ťanské besedě v Karlině a vedl tamní divadelní 
soubor; 1868 byl zvolen spolu s J. Barákem 
a J. Nerudou do výboru českomoravských 
ochotnických jednot. S amatérským divadlem 
je spjata převážná část M. vydavatelské i spiso
vatelské aktivity.

Literární dílo M. není tak nápadité jako jeho 
nakladatelská činnost. V prvních třech hrách, 
napsaných po 1848 pro ochotnický soubor 
v Anežském klášteře (Vypovězenec, Katovo 
poslední dílo, Studenti na svátcích, tiskem až 
1861) se projevil jako epigon V. K. Klicpery, 
i když později v edicích svého nakladatelství 
preferoval J. K. Tyla. O Klicperovu tradici se 
opírá situační fraška Studenti na svátcích, méně 
již jednoaktová činohra Vypovězenec, jež líčí 
osudové setkání milenky s někdejším svůdcem 
v melodramatickém stylu a se skrovným ná
znakem současného motivu (postava polského 
emigranta). Nezřídka se M. uchyloval k diva
delnímu zpracování cizích i vlastních prozaic
kých podnětů. Tak Katovo poslední dílo před
stavuje volnou úpravu Klicperovy povídky 
Točník podle pravidel rytířských truchloher; 
M. zvýraznil tajemné dějové prvky a zjednodu
šil postavy, čímž zvláště utrpěla postava krále 
Václava IV, u Klicpery podaná barvitě a více
značně. V obdobném duchu upravil i vlastní 
povídku Cechové ve Svaté zemi aneb Založení 
kláštera na Zderaze na rytířskou výpravnou 
hru Čeští křižáci aneb Boj kříže s půlměsícem. 
Veselohra Vrahové v městě s prvky satiry na 
vrchnostenské úředníky zase vychází z povíd
ky P. Chocholouška Překvapení. Naproti tomu 
francouzskými komediemi mravů se M. inspi
roval ve zručně napsané veselohře České gra
náty. Drobné prózy M. jsou dílem ryze užitko
vé (beletrizované návody včelařům Med 
a vosk), dílem představují drsné obrazy ze ži
vota (cyklus Chudáci: Když nouze největší..., 
Příhody pod střechou, Toníček blázen). Z něm
činy překládal M. divadelní hry a časopisecky 
i povídky pro mládež, v časopisech Lumír 
a Zlaté klasy lze nalézt i jeho překlady próz 
z polštiny a francouzštiny. Vydával a redigoval 
časopis Česká Thalia s přílohou obsahující di
vadelní texty. Na spisek J. Kašky Divadelní 
ochotník navázal dvěma praktickými příruč
kami sestavenými tak, aby vyhovovaly dobo
vým možnostem divadelních amatérů {Příruč
ní kniha pro divadelní ochotníky..., Divadelní 
škola).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Boleslavský Havel Bole
slavský, J. M. Boleslavský! Mik. Boleslavský; B***.,
J. B., J. M. B. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. Thalia 
(1867-70); Čes. včelař (1874,1877); Dalibor (1858); 
Hlas (1863); Lumír (1853-59); Nár. listy (1870); Ro
dinná kronika (1862); Včelař (1872-73); Vlastenský 
kalendář na r. 1856 - ...1859; Zlaté klasy (1855). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Vypovězenec (D 1861); Kato
vo poslední dílo (D 1861, prem. 1852); Studenti na 
svátcích (D 1861); Vrahové v městě (D 1861); Bůh 
to řídil! (P 1868); Prokopa Eliáše noční čepička 
(D 1869); České granáty (D 1870); Čechové ve Sva
té zemi aneb Založení kláštera na Zderaze (P 1873); 
Med a vosk (PP 1874); Když je nouze největší, po
moc Boží nejbližší (P 1874); Povídky a obrazy do
mácí a cizokrajné 1,2 (PP 1875); Čeští křižáci aneb 
Boj kříže s půlměsícem (D b. d., 1878); Chudáci (PP 
1885); Jak člověka štěstí hledá! (P 1888); Ježíšek 
(P 1892). - Překlady: Albíni: Útěk do Afriky (1861); 
E. Labiche: Bělmo na očích (1863); R. Kneisel: Chu
dý písničkář (1863); H. Ch. Andersen: Povídky a bá
chorky (1863) + Vybrané pohádky, povídky a bá
chorky pro mládež a přátele její (1874, s B. Peškou) 
+ Veškeré pohádky, povídky a báchorky 1-4 
(1874-75, s B. Peškou) + Kytice z povídek (1881) + 
(posmrtně) Starodávný domek (b. d., 1898); G. Frey- 
tag: Valentina (1866); F. Schiller: Loupežníci (1869);
K. L. Blum: Nevěsta z kláštera (1870); A. Kotzebue: 
Don Ranudo de Kolibrados aneb Modrá krev 
(1871); S. H. Mosenthal: Svatojánský dvůr aneb 
Mocnost slova Božího (1871); E. Chambure: Starý 
rybář (1875). - Ostatní práce: Památky starobole- 
slavské (1875); Malebný průvodce po Jindřichově 
Hradci (1888). I SCÉNICKY. Hra: První láska krále 
Václava (1857). - Překlad: K. Tópfer: Vévodův roz
kaz aneb Před bitvou a po bitvě (1852). I REDI
GOVAL časopisy: Veleslavín (1863-65), Čes. Thalia 
(1867-71), Včelař (1867-73), Besedník (1872-73), 
Ces. včelař (1877-83 do č. 5), Obchodní listy (1884), 
Ohlas od Nežárky (Jindř. Hradec 1885-92); kalen
dáře: Rodinný domácí kalendář pro Čechy, Moravu 
a Slezsko na rok 1882,1883, Jindřichohradecký ka
lendář (1884-86); sborník: Divadelní almanach 
(1869); knižnice: Divadelní ochotník (1861-67), Di
vadelní ochotník. Nová sbírka (1867-83, do sv. 209), 
Besední divadlo (1881-82, do sv. 20), Knihy mládeže 
(1881-84), Nové merendy (Pardubice 1884), Nový 
divadelní ochotník (1884), Knihy mládeže. Nová 
sbírka (1885). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Příruč
ní kniha pro divadelní ochotníky, zvláště pro ředite
le a pořadatele her a pro spolky českých divadelních 
ochotníků vůbec (1867); Divadelní zpěvník (1870); 
Věnec z písní českých (1871); České besedy (1872); 
Popěvky, písně a sbory s nápěvy pro pořadatele be
sedních zábav a divadelních představení 1-3 
(1.1874,2.1876,3. b. d., 1882); Národní pověsti, ba
lady a legendy (1877); Divadelní škola (1882); Malý 
český besedník (1882); Besední přátelské večery 
(1889—91,1889 s K. Bourdonem); Nápěvy ku písním 
a sborům besedních přátelských večerů (1890). I
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LITERATURA: J. N. (Neruda): ref. překl. 
R. Kneisel, Hlas 23. 4. 1862 —> České divadlo 1 
(1959); • polemika o zpochybněném autorství hry 
E. Bozděcha Z doby kotilionův: E. Bozděch, NL 7. 
a 9.4.1870; J. M. B., NL 8. a 10.4.1870 •; A (J. Neru
da): Pan J. M. B., vydavatel Divadelního ochotníka, 
vypravuje, NL 11.3.1881 —> České divadlo 6 (1973); 
-aue- (H. Pittauer): ref. knižnice Nové merendy, Lit. 
listy 1885, s. 51; Hradecký: ref. Malebný průvodce po 
Jindřichově Hradci, Lit. listy 1888, s. 319; • nekrolo
gy: (an.:) Lit. listy 1892, s. 312; Světozor 1892, s. 443; 
NL 22.7.1892; J. L. Turnovský, Osvěta 1893, s. 176 •; 
J. J. Jahn: Nešťastný proslov (o M. edičních prakti
kách), Osvěta 1897, s. 850.

is

Oldřich Mikulášek

* 26. 5.1910 Přerov
† 13. 7.1985 Brno

Básník lidské existence, zejména jejího dramatické
ho střetání s trvalou perspektivou smrti a se zvyko- 
vostí každodenního života.

Syn železničáře. V rodišti vychodil měšťanskou 
školu a 1925-27 gremiální obchodní školu. Do 
1930 měl jen krátkodobá zaměstnání (v továr
ně na cukrovinky, v cihelně v Újezdci u Přero
va, jako vozopísař ČSD za cukrovarnické kam
paně, jako akvizitér v inzerci) nebo byl vůbec 
bez práce. 1930-33 byl tiskárenským leptačem 
a litografem ve Zlíně, 1933-37 sportovním re
daktorem přerovského časopisu Obzor, vydá
vaného K. Haukem (otcem budoucí básnířky 
J. Haukové); 1937 se oženil. T. r. natrvalo pře
sídlil do Brna a pracoval jako redaktor: 
1937-45 v Lid. novinách, 1945-48 v komunis
tické Rovnosti, 1948-52 opět vLid. novinách, 
1952-56 v literárním oddělení Českosl. rozhla
su, 1957-64 v časopise Host do domu; od 1964 
spisovatel z povolání. 1952 se oženil podruhé; 
manželka Věra M. (* 1928) byla redaktorkou 
Českosl. rozhlasu a dramaturgyní (1990-93 ře
ditelkou) brněnského studia Českosl. televize, 
syn Ondřej (* 1953) je divadelní herec. 1967 
utrpěl M. těžkou zlomeninu nohy a ležel 
20 měsíců v nemocnici. 1971-80 byl postižen 
zákazem publikování. Byl členem skupiny Q, 
k jeho nejbližším přátelům mezi spisovateli 
patřili K. Bochořák, J. Kainar, A. Kroupa, 
I. Kříž, L.Kundera, J. Seifert, J. Skácel, M. Ská
la, O. Sus, J. Tomeček, J. Trefulka, M. Uhde, me

zi výtvarníky zvláště B. Kopecký, B. Lacina, 
S. Lacinová, V. Makovský, B. Matal, P. Navrátil, 
M. Šimorda, D. Tůma. Urna s jeho popelem by
la uložena na Ústředním hřbitově v Brně.

Deset let po později zapírané poetistické 
prvotině přihlásil se M. sbírkou Marné milová
ní už k jiné tradici (R. M. Rilke) i k jiným sou
časným vzorům (F. Halas i F. Hrubín, přede
vším však V. Holan). Sám zjev mezigenerační 
a mimoskupinový, dbal i při stálé inovační cti
žádosti stejně jako i po dosažení vlastní origi
nality na ustavičné sepětí své tvorby s ode
dávnou tradicí poezie, plně spoléhaje na její 
schopnost univerzální výpovědi, a nepěstuje 
proto (až na výjimky, k nimž ho zavazovalo no
vinářské povolání) žádný jiný literární druh; 
v počátcích tematizoval zejména transcen- 
denční schopnost poezie zvěčnit okamžik 
v protikladu k prchavosti života a napětí obsa
žené ve chvíli stvoření. Ve třech sbírkách z po
čátku 40. let se představil jako silně smyslový 
přírodní a milostný lyrik, který evokuje před
mětnou skutečnost v ustavičném pohybu a po
sléze v proměně, jíž je tato skutečnost zároveň 
překvapivě vztažena k lyrickému subjektu. Už 
tehdy se začala jak vytřiďovat autorova trvalá 
klíčová slova (krev, křídla, tráva, víno aj. nebo 
pád, uštknutí, závrať aj.), tak ustavovat jeho fi
lozofie nej vyššího okamžiku ve smyslu jedin
cova vrcholného zážitku vlastního bytí. Roz
hodný posun k M. definitivní osobitosti začal 
ve sbírce Podél plotu a dovršil se sbírkou Pul
sy. U autora silné vnitřní kontinuity proběhl ne 
jako popření, nýbrž jako prohloubení dosa
vadních poloh a jejich doplnění komplemen
tárními složkami. Primát světa poezie převzala 
nyní sama realita lidské existence a někdy 
i společenského, ba politického zápasu; dějiš
těm se stalo i město se svou technickou civili
zací (koncem války vliv Skupiny 42); všudypří
tomný pohyb byl specifikován jednak jako 
biologicky založené opakování, jednak jako 
vybočování z jeho pravidelnosti, vypointovaná 
gradace sycená osnovnou rozporností jevů; 
k autorovu základnímu pocitu opojení se při
družil postoj kritické a skeptické sebereflexe; 
vedle jednajícího já zaujalo významné místo 
i já jednané, nemilosrdně vydané napospas 
osudovým determinantám (analogie s J. Kai- 
narem); lyrismus doplnila tendence k příběho- 
vosti; artismus využívající dědictví různých 
básnických škol a akcentující zejména eufonii 
byl aktualizován užitím volného verše, časové-
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ho výrazivá a „nepoetických“ motivů. Některé 
sklony (k vidění v polaritách, k apostrofující 
hymnické oslavnosti, k novinářské inspiraci, 
k příběhu, k začleňování prvků lidové písně) 
usnadnily začátkem 50. let M. poezii zapojit se 
do dobových ideologických kampaní a stát se 
hlasem oficiální futurologie, ovšem za cenu 
amputace některých jejích nejvlastnějších slo
žek a podstatného zjednodušení složek zbýva
jících; pozdější návrat k svému předúnorové- 
mu období signalizoval autor začleněním řady 
starších básní (ze sbírek Tráva se raduje a Pul
sy, z rukopisu a časopisecky tištěných) do kni
hy Ortely a milosti, která s velkým ohlasem re
prezentovala rozchod soudobé české poezie 
s předchozí poetikou ideologické služebnosti. 
V opozici k hotovým jistotám evokoval v ní M. 
autonomii, problematičnost i riskantnost je
dincovy existence, utvářející se v dvojjediném 
procesu uznání trvalé perspektivy smrti a její
ho ustavičného, neboť vždy jen dočasného pře
konávání ať skrze milosti (dionýské opojení 
mnohotvárnou bohatostí života), ať skrze orte
ly (sebeodsouzení k autentickému prožívání 
vlastního údělu). Stále přítomný objektivační 
moment se v tomto období uplatnil jednak 
volbou lyrickoepického žánru (holanovské) 
básnické povídky {Krajem táhne prašivec),]QÓ- 
nak monumentalizujícím ztělesňováním zá
kladních životních postojů démonickými figu
rami: vyvolavačem jako pokušitelem smrti (ve 
sb. Ortely a milosti), prašivcem jako rozněco- 
vačem života, dvojicemi bláznů reflektujícími 
svár marnosti a vzpoury proti ní uvnitř jedno
ho lidského nitra (cyklus Rozhovory bláznů ve 
sb. To královské). Tato figurativní linie našla 
pak v závěru M. díla své vyvrcholení v auto- 
stylizačních postavách všezpochybňujících, 
přesto však životem jatých odpůrců nicoty 
(Agogh ve stejnojmenné sbírce, starý Werther 
v kn. Zebro Adamovo, Eloáh v kn. Čejčí pláč). 
Ve sbírkách z 60. let se ustálily základní žánry 
M. poezie: civilní eposy vyslovující úzkosti sou
dobého člověka a napadající automatičnost 
jeho žití, silně osobní konfrontace s okolním 
světem (často pořádané do cyklů), lyrické mi
niatury rezervované většinou pro intimní lyri
ku a demonstrující M. formální virtuozitu (sem 
patří i dvě sbírky „minisonetů“: První obrázky 
o strofickém vzorci 4+3+2+í a poslední M. 
kniha Druhé obrázky, naplňující opačný vzo
rec 1+2+3+4). Chvalozpěvy, naposled v původ
ní podobě zastoupené oslavou průniku člově

ka do kosmu Albatros, se modifikovaly v pro
gramové manifestace autorova vášnivého lpě
ní na životě. Poté, co se M. ve sbírce Šokovaná 
růže začal vyrovnávat s šokujícími zážitky exi
stence osobní i národní (srov. reakci na rok 
1968 v Černém triptychu), bylo zakázáno vydá
ní jedné z M. vrcholných sbírek Agogh (směla 
vyjít až posmrtně 1989) a M. byl do 1980 posti
žen zákazem publikace; teprve po výboru Čer
venec, aniž byl učinil jakýkoli ústupek režimu, 
začal v rychlém sledu dohánět ediční zpoždění 
vydáváním rukopisných sbírek ze 70. let. Tvor
ba z let 80. vyšla až posmrtně (a zčásti už cizím 
přispěním). Tak jako lze melancholii zalévající 
M. sbírky z počátku 40. let považovat za kore- 
lát tísnivé válečné a okupační doby, dá se auto
rovou reakcí na nesvobodu a pokrytectví tzv. 
normalizace obecně vyložit zesílený dramatis- 
mus jeho poezie zejména ze začátku 70. let 
{Agogh, Žebro Adamovo), její útočná hněv- 
nost a brutalita pojmenování, potřeba demys- 
tifikace a demytologizace, dominující role 
„černé múzy“, nahota citu. Nakonec nemoc 
a biologické stáří poznamenaly poslední M. 
sbírky {Sólo pro dva dechy, Čejčí pláč, A trubky 
zlatý prach) střízlivostí nadhledu; důraz byl po
stupně přenášen z pře na rozhovor, z dramatu 
na kontrapunkt, z postoje stranícího jednomu 
mluvčímu na postoj nestranný, místo sváru po
lárně vyhrocených stanovisek nastoupila jejich 
prostá koexistence. Sirobnému a oproštěnému 
lyrickému já, nyní se už bezprostředně kon- 
frontujícímu s nicotou, zbylo jediné překonání 
beznaděje: báseň. Tak jako v M. začátcích, leč 
nyní už mimo veškeré vazby na svět literatury, 
redukovala se také M. závěrečná poezie na 
vztah básníka a jeho tvůrčího aktu.

ŠIFRY: Kim, kim, Mik., mk, Mk, O. M. I PŘÍSPĚV
KY in: Akord (1943); sb. A. Sovovi. Kytka polního 
kvítí z Pacova 1958 (1958); Blok (Brno 1946-48); 
Brněnský večerník (1983); Host do domu 
(1954-70); Jarní almanach básnický 1940 (1940); sb. 
Když se řekne Werich... (Kolín n. R. 1981, Praha 
1990); Kritický měsíčník (1939-48); Kultura; Kultur
ní tvorba (1965); Kvart (1945-49); Květy (1954); 
Lid. noviny (1935-45,1948-52); List Sdružení mor. 
spisovatelů (Brno 1946-47); Listy (1969); Listy Klu
bu přátel poezie (1971); Líšeňský almanach (Brno 
1947); Lit. listy (1969); Lit. noviny (od 1952; 1958, 
č. 3 Básník se nevzdává); My 47 (1947); Nový život 
(1953-58); O knihách a autorech (1956); Obzor 
(Přerov); Obrázky z Brna (1956, č. 6 F Město v sa
dech); Plamen (od 1959); Program D; Rovnost (Br
no, od 1945); Sešity pro mladou literaturu (1966); sb.
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Slyšet se navzájem (1966); Středisko (Brno 1931); 
Svět práce (1969-71); Svět v obrazech (1963); Svob. 
noviny (1948); Tvorba; V. Holan: Noc s Hamletem 
(1964); Zlatý máj (1961);- posmrtně: List pro litera
turu (1990). I KNIŽNÉ. Beletrie: Černý bílý ano ne 
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1953); Divoké kačeny (BB 1955); Krajem táhne pra- 
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Drahoš; psáno 1969-71); Zebro Adamovo (BB 
1981, psáno 1971-73); Veliké černé ryby a dlouhý bí
lý chrt (BB 1981, psáno 1971—75); Sólo pro dva de
chy (BB 1983, psáno 1975-78); Čejčí pláč (BB 1984, 
psáno 1978-80); - posmrtně: Druhé obrázky (BB 
1986, psáno 1983-84); A trubky zlatý prach (BB 
1990, psáno 1980-82, ed. Z. Drahoš). - Výbory: Bě
žící luna (z milostné poezie, 1959, ed. J. Skácel); Or
chestr v korunách (1960, ed. M. Uhde); Zelený chr- 
lič (básně o Brně, 1964, ed. autor); Faraonka (soubor 
kn. Pulsy, oddílu Ortely z kn. Ortely a milosti a kn. 
Svlékání hadů, 1966, ed. autor); Kam létají labutě 
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pro jeden dech (1988, ed. M. Pohorský); A srdce ni
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Werthera (1994, ed. Z. Zábranská); Královské léto 
(1995, ed. Z. Drahoš). - Souborné vydání: Verše (I. 
Železný, od 1997, ed. J. Kudrnáč, Z. Drahoš). I KO
RESPONDENCE: P. Pešta, Š. Vlašín: Spisovatelé F. 
Trávníčkovi (asi z 1953), Sborník NM v Praze 17, ř. 
C, 1972, č. 4-5.1 REDIGOVAL časopis: Host do do
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ních s B. Macákem, J. Tomečkem, M. Uhdem, J. Tre- 
fulkou a J. Skácelem). I
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Jan Milic z Kroměříže

† 29.6.1374 Avignon (Francie)

Teolog, příslušník předhusitského reformního hnutí.

Podepisoval se Miliczius de Chremsir, jako 
českou podobu jeho jména uvádějí soudobé 
prameny a prameny blízké době jeho života 
Milíč, Milič; jméno Jan se k němu připojuje 
teprve od 16. století (Milíč byla zkratka pro Ja
na Evangelistu, „miláčka Páně“). - O M. půvo
du, školním vzdělání a počátcích jeho dráhy 
existují jen domněnky. Latinský životopis, kte
rý po M. smrti napsal jeho neznámý žák, sice 
výslovně uvádí, že se nenarodil z urozených ro
dičů, pokládá se však za možné, že pocházel 
z rodu vladyků z Tečovic (ves poblíž dnešního 
Zlína); je-li tato hypotéza správná, psal se 
„z Kroměříže“ patrně proto, že byla jeho prv
ním působištěm. Studoval snad na latinské 
škole při biskupském chrámu v Olomouci, 
možná i v cizině, nenabyl však žádných univer
zitních hodností. 1358-62 působil jako úředník 
kanceláře Karla IV. v Praze (kdy se jím stal, 
není bezpečně zjištěno); rychle v ní postupoval 
od podřízeného postavení zapisovatele listin 
k úřadu notáře, tj. sestavovatele a písaře listin. 
1361 se stal na doporučení kancléře Jana ze 
Středy pražským kanovníkem, 1362 svatovít
ským sakristou (tj. strážcem chrámu sv. Víta), 
t. r. zástupcem arcijáhna Jana de Marolio (kte
rý držel úřad arcijáhna jako prebendu, aniž po
býval v Čechách). Nepřijal-li kněžské svěcení 
již dříve, byl nejpozději 1361-62 vysvěcen, aby 
mohl tyto úřady vykonávat. 1363, otřesen po
měry v církvi, složil všechny hodnosti do rukou 
prelátů s odůvodněním, že se chce stát prostým 
kazatelem božího slova. Na přelomu 1363-64 
se, zřejmě na radu arcibiskupa Arnošta z Par
dubic, připravoval několik měsíců ke kazatel-
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skému působení na faře v Horšovském Týně. 
Po návratu do Prahy začal kázat - zachovávaje 
v osobním životě nejpřísnější askezi - v koste
le sv. Mikuláše na Malé Straně, později přenesl 
svá kázání pro nedostatek místa do kostela sv. 
Jiljí na Starém Městě, od 1365 kázal též latin
sky pro studenty a kněží v staroměstském kos
tele sv. Mikuláše, od 1366 kázal kromě toho 
ještě německy v kostele Panny Marie před Tý
nem (po smrti K. Waldhausera 1369 se zde stal 
jeho nástupcem). 1366-73 kázal na kněžských 
synodách pražské arcidiecéze. M. zpočátku bu
dil posměch neobratností, nezvyklým vyjadřo
váním, snad i hanáckým nářečím, počáteční 
neúspěch se však změnil v rychle rostoucí pro
slulost (u sv. Jiljí kázal M. několikrát po sobě 
dvě až tři hodiny a o větších svátcích byl na ka
zatelně téměř celý den). 1366 ukázal na Karla
IV. , který byl mezi jeho posluchači, jako na 
Antikrista. Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi ho 
dal poté uvěznit a nařídil přezkoumat, zda jeho 
kázání neobsahují bludy; brzy však byl propuš
těn, neboť cenzoři (scholastik pražské kapituly 
Vojtěch Raňkův z Ježova a vyšehradský děkan 
Vilém z Hazenburka) neshledali v jeho kázá
ních nic závadného. V dubnu 1367 odešel M. 
do Říma doufaje, že mu papež Urban V, který 
se těšil pověsti světce, zjeví, kdo je skutečný 
Antikrist. Vyhláškou na dveřích chrámu sv. 
Petra oznamující kázání, jímž chtěl římskému 
lidu zvěstovat Antikristův příchod na zem, na 
sebe upozornil inkvizitora, byl uvězněn v kláš
teře Ara coeli a vyšetřován pro podezření z ka
cířství. V říjnu dosáhl slyšení u papeže; Urban
V. ho poučil o Antikristu a slíbil mu, že bude 
přemýšlet o jeho návrhu na svolání všeobecné
ho koncilu. 1368 se vrátil do Prahy. Po návratu 
ho zástupci žebravých řádů, proti nimž - jako 
Waldhauser - vystupoval, obžalovali u praž
ského arcibiskupa z bludů, ale žaloba byla za
mítnuta. 1369 M. pobýval opět v Římě, kde 
chtěl přesvědčit Urbana V o nutnosti církevní 
reformy, ale jeho úsilí nemělo úspěch. 1372-73 
zřídil v Praze útulek pro napravené nevěstky, 
jemuž dal jméno Jeruzalém; součástí Jeruzalé
ma, který se měl stát samostatnou farností, byl 
kněžský dům, do něhož se M. nastěhoval s kle
riky, které školil na kazatele. Kvůli Jeruzalému 
se M. dostal do vleklého majetkového a pak 
i věroučného sporu s pražskými faráři, kteří na 
něho posléze spolu s představiteli žebravých 
řádů podali žalobu k novému papeži Řehoři 
XI. do Avignonu. Ten v lednu 1374 nařídil, aby 

M. činnost byla zastavena a on sám byl vy
slechnut pražským inkvizitorem. M. se odmítl 
před inkvizitora dostavit, odvolal se k papež
skému soudu a v březnu se odebral do Avigno
nu. Zde byl po výslechu konaném kardinálem 
Grimaudem, který se ho ujal už v Římě, osvo
bozen a vyzván, aby o letnicích veřejně kázal. 
21. května pronesl v Avignonu své poslední ká
zání. Několik týdnů nato zemřel, podlomen 
neustálým duševním i fyzickým vypětím.

Rámcem M. reformní činnosti bylo eschato
logické upnutí k novému věku, víra v brzký 
příchod Krista na zem. M. kazatelská činnost, 
jeho úsilí o svolání všeobecného koncilu i zalo
žení pražského Jeruzaléma vyrostly z eschato
logické naděje, živené spisy Gioacchina da Fio- 
re, k níž se přidala M. vlastní zkušenost 
s poměry v církvi, vliv reformně vyhrocených 
kázání K. Waldhausera a přesvědčení, že na ze
mi se zmocnil vlády Antikrist (tj. uchvatitel 
Kristova jména a jeho práv), založené na sta
rozákonním proroctví Danielově (12, 11-12) 
a výpočtech, jež kladly Antikristovo řádění do 
let 1365-67. M. kazatelské působení a jeho úsi
lí o nápravu církve provází poměrně rozsáhlá 
literární činnost, kterou dnes známe jen zčásti. 
Asi 1365-66 sestavil M. ze svých nedělních 
a svátečních kázání postilu Abortivus (Nedo
nošený plod), 1368-72 podobně uspořádaný 
soubor Gratiae Del (Boží milosti), z posled
ních let jeho života pochází sbírka postních ká
zání Sermones quadragesimales. Za svého věz
nění v římském klášteře Ara coeli napsal 1367 
na inkvizitorův pokyn Sermo de die novissimo 
(Řeč o posledním dnu) a ještě za pobytu v Ří
mě 1368 Libellus de Antichristo (Knížku o An
tikristovi). Čekaje marně, že papež splní svůj 
slib a bude uvažovat o jeho návrzích na církev
ní reformu, napsal M. 1368 Urbanovi V. z Pra
hy list obsahující návrh na svolání všeobecné
ho koncilu (Epistida ad papam Urbanům V). 
Víme, že před kázáními a po nich měl M. ve 
zvyku modlit se modlitby, které sám skládal; 
z těchto modliteb (českých a německých) je 
bezpečně určen jen zlomek. V okruhu M. žáků 
vznikl sborník tzv. Milíčovských modliteb, psa
ný koncem 70. až počátkem 80. let 14. století. 
Některé prozaické modlitby, které tento sbor
ník obsahuje, jsou nepochybně M. dílem a není 
vyloučeno, že od M. pocházejí i některé mod
litby veršované. V témž literárním okruhu - 
není-li dílem M. samého - vznikl rozsáhlý ver
šovaný Pláč Marie Magdaleny. Na M. teologic-
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ké myšlení navázal Matěj z Janova. M. kázání- 
jeho „ohňová slova“ - dala podle vlastního au
torova svědectví podnět k literární činnosti To
máše Štítného, tvůrce české odborné prózy.
EDICE: in Věstník KČSN 1890, s. 309 (ed. E Menčík; 
Epistula ad papam Urbanům V, Libellus de Anti- 
christo); in sb. Von Mittelalter zur Reformation 6/4 
(Berlín 1935, ed. J. Klapper; něm. modlitby); in Řád 
1937, s. 472 (ed. J. Vilikovský; čes. modlitby) —> J. Vi
likovský: Písemnictví českého středověku (1948); in 
Reformační sborník 8,1941, s. 49 (ed. F. M. Bartoš; 
Sermo de die novissimo); lohannis Milicii de Crem- 
sirTres sermones synodales (1974, ed. V. Herold a M. 
Mráz). - Překlady do češtiny: in F. Loskot: M. z K. 
(1911; Libellus de Antichristo, Epistula ad papam 
Urbanům V.) -» s tit. M. z K.: Knížky o Antikristovi 
(Kroměříž 1929) a s tit. Spisek o Antikristovi (1948, 
ed. F. M. Bartoš); in Výbor z české literatury doby 
husitské 1 (1963; ukázky z čes. kázání a Libellus de 
Antichristo v překl. J. Vilikovského upraveném 
A. Molnárem); in M. Kaňák: M. z K. (1975; ukázky 
z kázání, Libellus de Antichristo, Epistula ad papam 
Urbanům V. v překl. M. Kaňáka a K. Červeného). - 
Ukázky in: Slovem obnovená. Čtení o reformaci 
(1977, ed. A. Molnár s N. a L. Rejchrtovými). I

BIBLIOGRAFIE: in J. Tříška: Příspěvky k stře
dověké literární univerzitě, AUC Praha, Historia 10, 
sv. 1,1969; in P. Spunar: Repertorium auctorum Bo- 
hemorum provectum idearum post universitatem 
Pragensem conditam illustrans 1 (Wroclaw 1985). I 
LITERATURA: F. Loskot: M. z K. (1911); O. Odlo- 
žilík: Jan M. z K. (1924); M. Kaňák: M. z K. (1975). I 
F. Palacký in Die Vorláufer des Hussitentums in 
Bóhmen (Lipsko 1846, pod jm. J. P. Jordán); K. Hóf- 
ler in Concilia Pragensia (1862); V. V. Tomek in Dě
jepis města Prahy 3 (1875); J. Loserth in Hus und 
Wiclif (Praha, Lipsko 1884); L. Klicman: Studie o M. 
z K., LF 1890, s. 29 a pokr.; K. Burdach in Vom Mit
telalter zur Reformation 1 (Halle 1893); L. Klicman: 
Zpráva o cestě po knihovnách v Rakousku a Ně
mecku, Věstník CA 2,1893, s. 63; H. Hrubý in České 
postily (1901); V. Kybal in M. Matěj z Janova (1905) 
+ Milíčův sen, Sborník prací historických. K 60. na
rozeninám dvoř, rady prof. dr. Jaroslava Golla 
(1906); Z. Nejedlý in Počátky husitského zpěvu 
(1907); V. Novotný in Náboženské hnutí české ve 14. 
a 15. století 1 (b. d., 1915); K. Chytil in Antikrist 
v naukách a umění středověku a husitské obrazné 
antiteze (1918); F. M. Bartoš: Ze studií husitských. 1. 
Kdy skonal Jan M. z K.?, ČMM 1937, s. 213; J. Vili
kovský: M. české modlitby, Řád 1937, s. 472 —> Pí
semnictví českého středověku (1948); E. Winter in 
Tisíc let duchovního zápasu (1940); F. M. Bartoš: M. 
Sermo de die novissimo, Reformační sborník 8, 
1941, s. 49 + O rodiště a počátky otce české refor
mace, Jihočeský sb. historický 17, 1948, s. 93; A. 
Skarka: Z problematiky českého gotického básnic
tví, ČČH 48-49,1947-49, s. 30 —» Půl tisíciletí české

ho písemnictví (1986); F. M. Bartoš: M. a jeho škola 
v boji proti sociální metle velkoměsta, Jihočeský sb. 
historický 21,1952, s. 121; D. Marečková: Tzv. M. An- 
gelus, LF 1958, s. 194; F. M. Bartoš in Ze zápasů čes
ké reformace (1959); B. Leszczyňska: Jan Milicz 
z Kromieryža i jego kontakty z ziemiami polskimi, 
Sobotka (Wroclaw) 15,1960, s. 15; R. Jakobson: Ne
povšimnuté filiace, Scando-Slavica 1960, s. 26; E. 
Winter in Fruhhumanismus (Berlín 1964); M. Flegl: 
M. naděje, Křesťanská revue 1970, s. 41; P. Pitter in 
Duchovní revoluce v srdci Evropy (Curych 1974, 
Praha 1995); V. Herold, M. Mráz: Jan M. z K. a husit
ské revoluční myšlení, Filoz. časopis 1974, s. 765; B. 
Zlámal: Jan M. z K., Duchovní pastýř 1974, č. 5-8; E. 
Michálek: Podněty Jana M. z K. a Řehoře Krajčího 
k rozvoji spisovné češtiny, NŘ 1975, s. 20; V. Kyas: 
Problémy českých spisů M., Jazykovědné aktuality 
1978, s. 53; M. Flegl: K životopisu M. z K., LF 1980, s. 
164 + M. pobyt v Horšovském Týně, Křesťanská re
vue 1981, s. 173; A. Molnár in Pohyb teologického 
myšlení (1982); V. Kyas: Problém českých překladů 
Milíčových, LF 1983, s. 79; A. Kaňáková: Martin 
Luther - česká reformace - Milíčova diakonie, Teo
logická revue 1984, s. 10; in sb. Bohemia sancta 
(1990, s. 183); D. Duka: Předchůdci mistra Jana Hu
sa, sb. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi 
(1995); V. Kyas in V. Kyas s jinými: Česká bible v dě
jinách národního písemnictví (1997; zde Kyas revi
duje svůj starší názor, že M. je autorem překladu 
Evangelia sv. Matouše s homiliemi).
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Milina

1825

Almanach s beletristickými a naučnými příspěvky

Almanach M. aneb Novoroční čtení od dr. J. L. 
Z. navazoval svým pojetím, osobou redaktora 
(J. L. Ziegler), vydavatele (J. H. Pospíšil, Hra
dec Král.) i okruhem přispěvatelů na dřívější 
Zieglerův časopis Dobroslav a na almanach 
Milozor; místo notové přílohy obsahoval ryti
nu ve frontispisu.

Nejvíce příspěvků pochází od samotného 
redaktora Zieglera, který zde publikoval nejen 
moralizující beletrii (báseň a dva prozaické 
příspěvky), nýbrž i historická pojednání 
(o Přemyslu Otakarovi II. a o obléhání Naum- 
burku husity), a od M. S. Patrčky, který se na 
M. podílel básněmi, prozaickými podobenství
mi a historickým pojednáním o Mikuláši Zrin- 
ském. Umělecky nejzávažnějším příspěvkem
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v M. je šest básní M. Z. Poláka (lyrika vlaste
necká - Čechové při mělničině, milostná - 
Toužení po Bělince aj.). Rozsáhlá historická 
pověst z dob braniborského nájezdu ve vý
chodních Čechách Milina, která byla ve vztahu 
k názvu almanachu, pochází z pera M. D. Ret- 
tigové. Dalšími přispěvateli byli J. A. S. Rettig, 
J. Fiala a K. S. Šnajdr (báseň), J. H. Vindyš (po
vídka), M. Millauer (naukový text o českém 
kloboučnictví) a M. J. Sychra (mnohomluvná 
„činohra o 1 jednání“ Náhrada dobrého srd
ce). Umělecká úroveň příspěvků ve srovnání 
s Dobroslavem byla celkově nižší, převládalo 
moralizující podobenství a symbolické příbě
hy. Druhý díl M. pro nedostatek příspěvků už 
nevyšel, ačkoli Ziegler o jeho vydání usiloval.

LITERATURA: R.: ref. M..., Čechoslav 1825, č. 2; 
A. Rybička: Josef Liboslav Ziegler, ČČM 1869, s. 50 
—> Přední křísitelé národa českého 1 (1883); E Bač- 
kovský: K dějinám českých almanachů, Vlasť 5, 
1888/89, s. 123; J. Borecký: Almanachy české 
1820-1848, Pokroková revue 6,1909/10, s. 276.

ks

Milion
Po 1400

Překlad cestopisu Marka Póla.

Staročeský M. je překlad stejnojmenného ces
topisu, v němž benátský kupec Marco Polo po
psal cestu, kterou 1271 podnikl se svým otcem 
a strýcem na dvůr mongolského chána Kubla- 
je, a dvě desítky let strávené v chánových služ
bách, v nichž poznal rozsáhlá území Mongol
ská, Indie a Číny. Původní znění cestopisu 
zaznamenal podle autorova diktátu 1298 fran
couzský Rustichello z Pisy, známý upravovatel 
artušovských románů. 1315-20 jej přeložil do- 
minikán Pipino do latiny.

Neznámý český překladatel použil Pipinova 
překladu (pravděpodobně měl k dispozici širší 
znění, než obsahují dochované rukopisy). Místy 
originál krátil, pokud nerozuměl některým slo
vům, ale v zásadě usiloval o doslovnost. Jediný 
dochovaný rukopis českého překladu je pozděj
ší opis zapsaný společně s cestopisem tzv. Man- 
devilla v překladu Vavřince z Březové. Na rozdíl 
od tohoto fantastického a dobrodružného díla 
byl Milionem do českého literárního kontextu 

uveden typ dokumentární cestopisné prózy. 
Zjištění, že M. je pramenem básně Jaroslav 
z Rukopisu královédvorského, se v 19. století 
stalo jedním z argumentů v boji o pravost RKZ.

EDICE: Marka Pavlova z Benátek M. (1902, ed. J. V. 
Prášek; s lat. předlohou); Marco Polo: M. (1950, ed. 
Q. Hodura a B. Horák). - Ukázky in: Výbor z litera
tury české 2 (1868, ed. K. J. Erben); Výbor z české li
teratury od počátků po dobu Husovu (1957). I

LITERATURA: J. Gebauer: Příspěvky k výkladu 
Rukopisu kralodvorského, LF1875,s. 101; J. Jireček: 
Báseň o pobití Tatarův a M. Marka Pavlova, ČČM 
1877, s. 103; J. Gebauer: Ein Beitrag zur Erklárung 
der Kóniginhofer Handschrift, Archiv fůr slawische 
Philologie, Berlín 1877, s. 143 + Marko Polův M. 
a jeho překlad staročeský, LF 1887, s. 348 —> Stati li- 
terárnědějepisné (1941); J. Jireček in O zvláštnos
tech češtiny ve starých rukopisech moravských 
(1887; srov. rec. A. Pastrnka, Archiv fúr slawische 
Philologie, Berlín 1890, s. 180); J. Gebauer: Unecht- 
heit der Kóniginhofer und Grúneberger Hand
schrift, Archiv fúr slawische Philologie (Berlín) 
1888, s. 1 a pokr.; V. Flajšhans: O slovesné stránce 
českého M., J. V. Prášek: Český překlad cestopisu 
Marka Polova, obojí in Marka Pavlova z Benátek 
M. (1902; srov. rec. A. Pastrnka, Archiv fúr slawische 
Philologie, Berlín 1904, s. 133); E. Teza: I viaggi di 
Marco Polo nella vecchia versione Boema, Atti del 
Reále Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (Be
nátky) 1907, s. 745; B. Horák in Marko Polo, jeho 
cesty a dílo (1949); F. Svejkovský: M. jako jeden 
z prvních cestopisů ve staročeské literatuře, B. Ho
rák: Marko Polo a jeho cestopis, Q. Hodura: Jazyk 
staročeského M., vše in Marko Polo: M. (1950); Q. 
Hodura: O jazyce staročeského M., Věstník KČSN 
1952, č. 7; M. Mattušová: Marko Polo ve světle nej
novějších kritických bádání se zvláštním zřetelem 
k staročeskému překladu, ČMF 1958, s. 30, 91 + in 
Marko Polo: M. (1961, přel. M. Mattušová); E. Petrů: 
Staročeský cestopis z hlediska genologického, AUP 
Olomouc, Philologica 46 (1982, s. 7) + in Vzrušující 
skutečnost (Ostrava 1984); A. Vidmanová: Středola- 
tinská „beletrie“ jako prostředek k poznávání cizích 
zemí v Čechách Jana Lucemburského, lanua 1996, 
s. 11.

msl

Jan Milota
* 14. 4.1861 Třebechovice pod Orebem
† 13.10.1929 Přibyslav u Chotěboře

Prozaik a básník pro mládež, autor didaktických poví
dek, říkanek a epických básní mnohdy inspirovaných 
lidovou poezií, prozaických i veršovaných pohádek.
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VI. jméno užíval i ve spojení s pseud. Orebský. 
-Jeho otec byl krejčím. M. studoval od 1875 na 
nižší reálce a od 1878 na učitelském ústavě 
v Hradci Král. (mat. 1882). Učil v Předměřicích 
n. Jiz. a Kosátkách u Ml. Boleslavě, pak na ško
lách Ústřední Matice školské v Litoměřicích 
a Jihlavě, na obecných školách na Chotěboř- 
sku: v Malé Losenici, Krucemburku, Malči, 
1900-07 ve Vepříkově, dále ve Starém Svoja- 
nově, do začátku 20. let ve Volešné (Olešenka) 
a nakonec až do své smrti v Přibyslavi.

M. je typickým představitelem bohatě publi
kující generace, která počínaje 80. lety 19. sto
letí sice oslabila mentorský tón literatury pro 
děti, ale vymanit z područí pedagogické ten
dence ji nedokázala. V M. lyrice jsou od této 
tendence oproštěny pouze ty básně, které na
vazují na lidovou poezii. Většina veršovaných 
prací je epická: rozsahem i úrovní přesahuje 
ostatní Popelka, ovlivněná Erbenovými bala
dami. Jistou životnost si z celého M. díla ucho
vávají vtipné veršované scénky ze světa dětí, 
např. ve sbírce Jitrocele, a svou hravou věcnos
tí především básně říkankového typu, např. 
v souboru Všehochuť. Prozaické pohádky nově 
zpracovávají starý motiv (Paleček, hloupý 
Honza, Švanda dudák) nebo postupují zcela 
samostatně; v obou případech mísí jednotlivé 
scénky bez pevnější kompozice. Z M. próz 
nejvíc uplatňují pedagogické pojetí povídky: 
příkladné dětské hrdiny obvykle konfrontují 
s postavami odstrašujícími nebo ojediněle po
dávají varovné příběhy mravní i životní zkázy 
ze života dospělých (např. Ztracený statek).

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Orebský, J. M. Dě
dinský, J. Mil. Orebský, J. M. Orebský; J. Mil. I PŘÍ
SPĚVKY in: Budečská zahrada (1887-89); Humo
rist. kalendář; Jarý věk (1883-88); sb. Když šeřík 
zavoněl (1924); Lid. noviny (1927-31); Malý čtenář 
(1888-1929); Naší mládeži; Přítel mládeže; Rajská 
zahrádka; Švanda dudák (1896); Tribuna (1925); 
Venkov (1926-31, 1937); Vesna (1891); Vlast’ 
(1889-91). I KNIŽNĚ. Beletrie (vše pro ml.): Pate
ro pohádek (BB 1888); Jitrocele (BB, pohádky, 
1889); Pohádky (1889); Dřevěný domek (P b. d., 
1892): Milada, Rozum a srdce (PP b. d., 1892); Po
hádky (1893); Popelka (PP 1894); Poupata (PP 
1894); Šťastný obrázek (P 1894); Dva sirotci, Smíře
ní (PP 1895); Veselá hodinka (BB, PP 1895); Matči
ny povídky 1,2 (1895,1896); Kytička z naší zahrád
ky (BB, PP 1896); Za dnů mladosti (PP 1897); Bratři 
(P b. d., 1897); Zábavné příběhy (PP b. d., 1897); 
Chytrý chalupník (pohádka, 1898); O Honzovi (po
hádky, 1898); Pohádky (1898); Popelka (B 1898); 

Z čarovného sadu (PP b. d., 1898); Zlatá rybka, Dra
čí semínko (pohádky, b. d., 1899); Co dítky rády po
slouchají (pohádky, b. d., 1899); Sny a tužby, Zblízka 
i zdáli (PP b. d., 1899); Všehochuť (BB, PP 1900); 
O Palečkovi a jiné pohádky (b. d., 1900); Za dlou
hých večerů (PP 1901); Různé cesty a jiné povídky 
(1901); Jiříkovo vidění (P b. d., 1901, podle hry J. K. 
Tyla); Kytička pohádek (1903); Modré zvonky (PP 
b. d., 1903); Z města i venkova (PP 1904); Touha po 
bohatství (P b. d., 1904); Záhuba knížat Luckých 
(P1905); Čtyřlist povídek (b. d., 1905); Na úsvitě zla
tého mládí ( PP b. d., 1906); Barevné lupení (PP 
1907); Z království dobré víly (pohádky, 1908); Zla
té chvilky (BB, PP 1908); Děti-křižáci (P 1909); 
O bílém hadu, Doktor Sluníčko (PP 1911); Nedo
končená pohádka (povídka, b. d., 1913); Perníková 
chaloupka (D b. d., 1913); Ztracený statek (P 1914); 
Čarovný prsten (pohádky, 1915); Hloupý Honza 
(P b. d., 1915); Nové květy (PP b. d., 1915); Nový Pa
leček (P b. d., 1915); Knížka o vodníkovi (P b. d., 
1917); Švanda dudák (P b. d., 1917); Čarovný prsten 
(pohádky, b. d., 1920); Žito čaroděj (P b. d., 1922); 
Čarovné ptáče a jiné pohádky (1923); Kašpárkovy 
pohádky (1928); Pravé vlastenectví (P, pseud. 
J. Orebský, výt. nezjišt.). - Překlad: A. Laurié: Kapi
tán Trafalgar (b. d., 1898). I

LITERATURA: • ref. Patero pohádek: -aue- 
(H. Pittauer), Lit. listy 9, 1887/88, s. 320; J. Novo
dvorský, Hlídka lit. 1888, s. 307 •; J. Rozvaha (J. Ko- 
něrza): ref. Pohádky a Jitrocele, Lit. listy 11,1889/90, 
s. 213 a 379; J. Horák: ref. Milada a Rozum a srdce, 
Hlídka lit. 1892, s. 311 + ref. Dřevěný domek, Hlídka 
lit. 1893, s. 244; A. Vlas: ref. Pohádky, Hlídka lit. 1893, 
s. 286; J. Horský: ref. Poupata, Hlídka lit. 1895, s. 276; 
Jc. (J. Jakubec): ref. Všehochuť. Naše doba 8, 
1900/01, s. 315.
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1824

Almanach s beletristickými a naučnými příspěvky.

Almanach Milozor aneb Rozličné spisy pouču
jícího a obveselujícího obsahu v řeči nevázané 
i vázané redigoval J. L. Ziegler, vydavatelem 
byl J. H. Pospíšil v Hradci Král. Obsahovým za
měřením i úpravou (včetně formátu a přílohy 
s notovým záznamem písně) navázal M. na be
letristický a naučný čtvrtletník Dobroslav 
(red. J. L. Ziegler), který přestal vycházet 1823 
pro potíže s cenzurou.

M., do něhož byly redaktorem zařazeny 
i příspěvky původně připravené pro časopis
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Dobroslav, s nímž měl společný i okruh přispě
vatelů. V poezii (která v některých případech 
nezachovává obvyklou grafickou podobu ver
šů) to byli E Dostal, E D. Kynský, J. Marchal, 
M. S. Patrčka, J. A. S. Rettig, M. D. Rettigová, 
M. J. Sychra, E Šeps, K. S. Snajdr, E Vámbera; 
prózu reprezentovaly především průpovědi, 
podobenství a mravoučné příběhy (nejrozsáh
lejší je S poctivostí nejdál dojdeš) od M. J. 
Sychry. V naukové části pokračoval J. B. Dla- 
bač v seriálu Pamětní listy o vlastencích v Indii 
(začátek byl v Dobroslavu), dále jsou zde tiště
ny životopisy významných osobností; nejob
sáhlejší z nich je Patrčkův Albrecht z Valdštej- 
na, jenž je vylíčen jako jeden z největších 
hrdinů české země (ke stati jsou připojeny pře
klady tajných zpráv a dopisů vztahujících se 
k jeho obvinění ze zrady). Anekdotou o Petru 
Velikém přispěl E L. Čelakovský. - Almanach 
na následující rok vyšel (v menším formátu) 
pod názvem Milina.

LITERATURA: K. Sabina: Příspěvky k historii čes
kého časopisectví 2. M., Lit. příloha k NL1865, s. 132 
-> Vybrané spisy 3 (1916, s. 12); A. Rybička: Josef 
Liboslav Ziegler, ČČM 1869, s. 50 -> Přední křísite- 
lé národa českého 1 (1883, s. 179); J. Jakubec: České 
časopisy 4, sb. Literatura česká 19. století 1 (2. vyd. 
1911, s. 620); V. Petrbok: Josef Liboslav Ziegler a vý
chodočeský obrozenský Parnas, Souvislosti 1996, 
s.225.
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Milý, jasný dni
viz 4. díl (Dodatky: Lyrika středověká)

Otto Minářík

* 26.3.1888 Holešovice (Praha-H.)
† 26.1.1961 Praha

Dramatik, autor nenáročných komedií určených 
ochotnickým scénám.

Psán i Minářík. - Otec byl soustružník. Obec
nou školu a reálku navštěvoval M. v Karlině 
(mat. 1906); 1906-08 studoval na Vysokém 
učení technickém v Praze (obor strojního inže
nýrství) a 1908-10 na filoz. fakultě matematiku 
a deskriptivní geometrii (státní zkoušky složil 
1910). Za studentských let se věnoval jako he

rec i režisér ochotnickému divadlu v Karlině; 
zde působil též jako hudebník a sportovec 
(fotbal v Čechii Karlín). 1913 nastoupil vojen
skou službu, po vypuknutí 1. světové války se 
dostal na srbské bojiště a byl zde vážně raněn 
(ze zranění se léčil půldruhého roku); pak byl 
správcem epidemické nemocnice v Áradu. Do 
civilu se vrátil až 1919. T. r. se stal profesorem 
matematiky na 1. státní průmyslové škole 
v Praze 1, kde působil až do odchodu do dů
chodu 1946.1952-58 pracoval na elektrotech
nické fakultě ČVUT při organizování dálko
vého studia. - Po návratu z války obnovil M. 
svou divadelní aktivitu: krátce hrál ve Švando
vě divadle, pak působil mezi ochotníky na Vy
šehradě a na Vinohradech; 1927 byl iniciáto
rem vzniku ochotnické skupiny Scéna dobrých 
autorů (hrála v Umělecké besedě na Malé 
Straně), kde vystoupil v mnoha stěžejních ro
lích, režíroval, zastával funkci dramaturga 
a pořádal kursy pro divadelní ochotníky. Od 
1936 byl též činný v předsednictvu Ústřední 
matice divadelního ochotnictva českého (kul
turní referent, dramaturg aj.).

M. literární činnost byla předurčena autoro
vou celoživotní hereckou a režijní aktivitou 
mezi divadelními ochotníky. Pro ně psal ze
jména veselohry, v nichž usiloval o takový typ 
textu, který by splňoval náročnější požadavky 
na literární úroveň dialogu a zároveň odpoví
dal technickým a interpretačním možnostem 
průměrných amatérských souborů své doby 
i vkusu jejich obecenstva (knižní vydání svých 
dramat M. doprovázel obsáhlými úvody, obsa
hujícími konkrétní pokyny režisérům k pojetí 
i scénické realizaci kusu). M. hry, z nichž větši
na vznikla ve 30. letech, počítají se snadnou je
vištní proveditelností a hereckými možnostmi 
ochotnických souborů. Charakterizuje je dů
sledně uplatňovaná jednota místa (často i ča
su) dramatického děje, nevelký počet osob 
a psychologicky nesložité role, vycházející 
z tradičních charakterových oborů; neváhají 
využívat i osvědčené působivosti komediál
ních situací založených na nedorozumění, zá
měně postav, návratu nepoznané osoby (např. 
Adam a Eva). Děj je přitom většinou situován 
do prostředí z hlediska lidového diváka zají
mavých a atraktivních (svět umělecké bohémy 
- Divný chlap*, společensky vybrané prostředí 
vyšších kruhů s jeho konverzací - Babí léto pa
ní Květy', atmosféra horské chaty v zimě - Ve 
fukeři aj.) a končívá happy endem, v němž ví-
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těží přirozená lidská dobrota, upřímné a věrné 
city a neokázalá ušlechtilost nad vypočítavostí, 
přetvářkou, zatvrzelostí či chvilkovým po
blouzněním. Všechny tyto rysy shrnovala M. 
nejúspěšnější veselohra Zorka (byla ve 30. le
tech velmi oblíbeným kusem ochotnického re
pertoáru a dosáhla i několika knižních vydá
ní), zejména pro komediálně účinnou titulní 
postavu samorostlého a prostořekého, ale cito
vě a mravně ryzího děvčete ze společenské pe
riferie (na motivy této hry vznikl námět v roce 
1939 natočeného filmu Tulák Macoun, v němž 
M. přesunul pozornost k postavě Zorčina otce 
- lidového bohéma a dobrosrdečného pijana - 
a jeho nápravě). - Divadelním ochotníkům by
la určena i M. činnost teoretická, usilující 
o zvýšení kulturní úrovně jejich práce, i úpravy 
klasických literárních textů (např. J. K. Tyl: Pa
ní Marjánka, matka pluku). Upravil též řadu 
překladů slovanského repertoáru (zejména 
her slovinských, bulharských a lužickosrb- 
ských), který uváděl jako dramaturg a režisér 
na Scéně dobrých autorů (I. Šorli, S. L. Kostov,
A. Strašimirov, J. Winger, M. Domaškojc aj.); 
tento soubor provedl jak M. překlady vlastní, 
tak i ty, jichž byl spoluautorem.

PSEUDONYM: M. Otto (pro hereckou a režijní 
činnost). I PŘÍSPĚVKY in: sb. Kurs pro divadelní 
ochotníky (1942); sb. Ve službách Thálie (1944). 
■ KNIŽNĚ. Divadelní hry a příručky: Adam a Eva 
(D b. d., 1932); Kateřina Veliká (D 1934); Zorka 
(D 1935); Divný chlap (D 1938); Babí léto paní Kvě
ty (D 1940); Ve fukeři (D 1948).- Překlady a úpravy 
her: E Lipah: Hlavní výhra (1935, s J. Bořkem);
B. Kreft: Celjská hrabata (1935, s J. Bořkem); 
K. Christov: Řačenica (Tchýně) (1959, rozmnož., 
s N. Molnárovou); V. J. Krylov: Chytrák nad chytrá
ky (1959, rozmnož.). - Ostatní práce (učební texty, 
učebnice): Trigonometrie (1941, rozšiř, vyd. 1945); 
Kurs počtů pro každého (1943, s A. Pospíšilem); 
Analytická geometrie (1947); Logaritmus (1947); 
Poměry, Rovnice prvého stupně, Úměry (1947); 
Základy počtu integrálního (1948). I SCÉNICKY. 
Hry (b. d.): Martinův dům; Ať žije jízdní odbor!; 
Klobouky; Intermezzo u pana ředitele. - Překlady: 
I. Pavlovič: Traktor (1934); S. Savov: Pod pantoflem 
(1934).!

LITERATURA: K. B.: Tulák Macoun čili Autor 
je nic, LidN 10. 9. 1939; K. Bartuška-Michalov: 
O. M., sb. Ve službách Thálie 2 (1946, s. 96); M. Mel- 
lanová: Vzpomínám, Ochotnické divadlo 1961, 
s.166.

II

Stanislav Minařík

* 6.1.1884 Bítouchov u Semil
† 1.3.1944 Lety u Prahy

Překladatel z ruštiny a polštiny, nakladatel; prozaik 
a publicista.

Syn řídícího učitele. Po čtyřech třídách nižšího 
gymnázia v Praze přestoupil na obchodní aka
demii; studia však z rodinných důvodů nedo
končil a živil se jako novinář. 1905-07 působil 
v regionálních listech Mladoboleslavska (vy
dával Pokrokové noviny) a Semilská. Od 1908 
žil na Smíchově (Praha-S.). Působil jako žurna
lista a překladatel. 1912-18 spolupracoval s na- 
kl. Fr. Borový. Na počátku 1. světové války byl 
zaměstnán v redakci Času a v souvislosti s tou
to činností byl 1915 vězněn pro podezření 
z velezrady. Po 1918 se soustředěně věnoval 
vydavatelské činnosti, redigoval knižnice a ča
sopisy, které vydával (1924-36 pracoval i pro 
nakl. Kvasnička a Hampl). 1922 se stal spolu
majitelem (s V. Petrželkou) pražského nakla
datelství, knihkupectví a antikvariátu Gros- 
man a Svoboda, brzy však ze společnosti 
vystoupil. K jeho přátelům patřili zejména 
E. Bass, J. Haussmann a V. H. Brunner. 1938 
onemocněl a poslední léta života trávil v ústra
ní v Letech u Dobřichovic.

V mládí M. publikoval časopisecky drobné 
povídky a fejetony na krkonošské náměty. 
Soustavně se věnoval překládání, vydávání 
a popularizaci ruské i polské prózy a dramatu 
19. a počátku 20. století. Pohotově a v širokém 
záběru představil zejména ruskou moderní 
prózu (ze sovětské literatury přeložil pouze 
několik titulů a k dění v SSSR zaujímal kritic
ké stanovisko); o překládaných autorech psal 
rovněž vzpomínkové a literárněhistorické me
dailony a studie. Úroveň jeho překladů byla 
nevyrovnaná, vyskytovaly se v nich lexikální 
i syntaktické rusismy (v historických romá
nech často užíval i ruskou terminologii). - M. 
nakladatelská produkce úzce souvisela s jeho 
překladatelskou činností (většinu svých pře
kladů vydal ve vlastních knižnicích). Knihovna 
slovanských autorů (1909-11,14 sv.) vycházela 
částečně nákladem M. manželky Bohumily 
(stejně jako Slovanský repertoár, 1910, 1 sv.): 
uváděla zvláště překlady ruských a polských 
modernistických autorů (L. N. Andrejev, M. P. 
Arcybašev, V. Kochanovskij, D. S. Merežkov-
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skij, V. Ropšin, E Sologub, A. Šwi^tochowski 
aj.). Zbytky nákladu M. 1912 prodal firmě Fr. 
Borový, která za jeho redakce poté vydávala 
podobně profilovanou knižnici Knihy slovan
ských autorů (1914-17, 9 sv.). Po převratu M. 
zahájil samostatnou nakladatelskou činnost, 
související především s programem kulturního 
měsíčníku Země (1919-34); redakce nakl. 
S. M. (inzerovaného i jako Nakladatelství Ze
mě) sídlila v jeho knihkupectví a antikvariátu 
na Smíchově (Tichá ul. 9). Založil edici Knihy 
Země (1918-28, 46 číslovaných sv., od 1924 
v nakl. Kvasnička a Hampl s kolísavým číslo
váním i bez sbírkového označení), zahrnující 
především rozsáhlé soubory Spisy F. M. Dosto- 
jevského (1921-29, 38 sv., z toho v M. nakl. 11 
sv.) a Spisy D. S. Merežkovského (1921-36, 27 
sv., v M. nakl. 7 sv.), na jejichž překladech a re
dakci se M. převážnou měrou podílel, dále prá
ce I. Andriče, A. Averčenka, J. Bandrowského, 
V. Brjusova, L. Dostojevské, J. Galsworthyho, 
M. Gorkého, V. G. Korolenka, A. I. Kuprina aj. 
i původní beletrii (J. Hašková, J. Haussmann, 
J. Mahen, V. Mixa, J. Opolský, J. Pelíšek, 
A. Trýb, E Zavřel); pro knižnici překládali též 
ny\ P Maxa, J. Pelíšek, J. Ryšánek, J. Sajíc 
a Č. Syrový. Dále M. vydával knižnice: Země 
mládeži (1919,1 sv., K. J. Erben: Prostonárodní 
české písně a říkadla, s ilustracemi J. Lady); 
Československá revoluce (1919-22,7 sv., vzpo
mínková a politická publicistika o českosl. od
boji za 1. světové války: Masarykovy projevy 
a řeči za války, sb. Revoluční verše 1 aj.); Květy 
Země (1919-24, 6 sv., poslední svazek v nakl. 
Kvasnička a Hampl) zaměřené na českou 
(J. Pelíšek, I. Suk, B. Vlček, R. Bojko) i překla
dovou poezii (A. S. Puškin); Poučné spisy Ze
mě (1919-27,9 sv., po pětisvazkovém překladu 
Dějin amerického lidu W. Wilsona práce L. J. 
Živného, N. Melnikové-Papouškové aj.); Pa
měti a korespondence (1922,1 sv.). 1924 prodal 
M. sklad a postoupil své dosavadní edice firmě 
Kvasnička a Hampl. 1925-33 vydával Minaří- 
kovu knihovnu (1946-47 se ji pokusil obnovit 
M. syn Vladimír; celkem 50 sv.), která přinesla 
(většinou opět v M. překladech) mj. spisy W. S. 
Reymonta (16 sv.), I. A. Gončarova (7 sv.), 
S. Przybyszewského (3 sv.), N. V. Gogola (4 sv.) 
a I. S. Turgeněva (9 sv.), dále Ruské dějiny V. O. 
Ključevského, díla I. Bunina, B. K. Zajceva, 
L. Grossmana, M. Zoščenka a A. N. Tolstého. 
Do bibliofilské knižnice Minaříkova kytice 
(Kytice) (1925-30, 6 sv.) zařadil texty I. S. Tur

geněva, F. M. Dostojevského, J. Šnobra, F. Vel- 
koborského a Písně kosmické J. Nerudy. Vedle 
časopisů Šibeničky (1918), Červen (1918-19), 
Rarach (1920-21), Studentský časopis 
(1922-24) a drobného periodika Leták 
(1917-18, formálně uveden M. jako vydavatel, 
ve skutečnosti E. Bass) vydával i knihovnický 
měsíčník Kniha (1920). Grafickou úpravu M. 
knižnic zajišťovali zejména V. H. Brunner 
a C. Bouda.
ŠIFRA: S. M. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1903); Čas; Časopis pokrokového studentstva 
(1912); Časopis turistů (1916); Čes. revue(1916); 
Českoslovanská Morava (Kroměříž 1913); Čes. svět 
(1908-14); Den (1907-10); Dělnické listy (Vídeň 
1912-13); Hlas národa (1904-05); Královéhradecké 
rozhledy (1912); Květy (1909-16); Lid. noviny 
(1907,1935-37); čít. Lípa (1920); Listy (1933); Mla
doboleslavské listy; Mor. orlice (Brno 1908); Nár. 
listy (1902, 1907); Nár. osvobození (1928-38); Nár. 
politika (1915-16); Neděle (1908-09); Nová doba 
(Plzeň 1920); Nové pařížské módy (1913—15); Novi
na (1915-16); Nový jihočes. dělník (Čes. Budějovice
1913) ; Omladina (Plzeň 1918); Ottův literární alma
nach (1912); Pokrokové noviny (Ml. Boleslav 
1905-06); Pokrokové Podkrkonoší (Semily 1907); 
Posel z Pohoří (Rychnov n. Kn. 1914); Právo lidu 
(1908—14); Rovnost (Brno 1922); Rudé květy 
(1908); Rudé proudy (Roudnice n. Lab. 1913); Sa
mostatnost (1909); Středa (1912-13); Topičův sbor
ník (1915-16); Venkov (1908-09); Zář (1912); Země 
(1919-34); Zvon (1909). I KNIŽNĚ. Překlady: V. V. 
Veresajev: Na vojně (1908,1911 s tit. Zápisky z rus- 
ko-japonské války) + K životu (b. d., 1918); J. N. Či- 
rikov: Pod dozorem (1909); L. N. Tolstoj: Vzkříšení 
(1909,s J. Rozvodou); M. P. Arcybašev: Ze života ne
patrné ženy (1909) + Miliony (b. d., 1909) + Žárli
vost (1918); L. N. Andrejev: Láska k bližnímu (1909) 
+ Moje zápisky (1909) + Syn člověka (1909) + Dni 
našeho žití (1910, prem. 1909 s tit. Dni našeho živo
ta) + Život člověka (1910) + Život Vasilije Fivejské- 
ho (b. d., 1914) + Jidáš Iškariotský a jiní (1918) + 
Kniha povídek (1923, s J. Pelíškem a V. Červinkou); 
V. Kochanovskij: Zvíře (1910); V. Ropšin: Kůň bílý 
(1910,1919 s tit. Kůň plavý) + To, čeho nebylo (b. d.,
1914) ; F. Sologub: Divoký bůh, Zlaté schodiště 
(1910) + Dva Gotikové a jiné povídky (b. d., 1910) + 
Malý ďábel (1911) + Sladší než jed 1,2 (b. d., 1915); 
A. T. Averčenko: Humoresky (1910, s J. Konopás- 
kem) + (s G. Landauem:) Výprava do západní Evro
py satirikonovců: Južakina, Sanderse, Mifasova 
a Krysakova (1918); D. S. Merežkovskij: Smrt Pavla 
I. (1910) + Věda lásky (1913, in 1000 nejkrásnějších 
novel, sv. 65) + Aleksandr 1.1,2 (b. d., 1914) + Čtr
náctého prosince (1923) + Tajná moudrost východu 
(1923) + Zrození bohů (1925) + Ježíš Neznámý 1-3 
(1933—35); M. Gorkij: Zpověď (1911) + Život zby
tečného člověka (1913) + Městečko Okurov (1917);
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V. G. Korolenko: Co píšou odsouzení před popravou 
(1912) + Historie mého vrstevníka 1,2 (1919,1925); 
V. J. Brjusov: Ohnivý anděl (b. d., 1913); Z. N. Gippi
us: Zlatokvět (b. d., 1913) + Povídky o novém životě 
(1913); S. Przybyszewski: Silný člověk (1914) + Děti 
bídy 1,2 (1918,1920) + Osvobození silného člověka 
(1928); T. L. Ščepkina-Kupernik: Historie (1915, in 
1000..., sv. 78); A. F. Pisemskij: Bohatý ženich (1915) 
+ Manželství z vášně (1919); M. J. Lermontov: Dvo
jí dobrodružství (1916); J. Žulawski: Na stříbrném 
globu 1-3 (Rukopis z Měsíce, Vítěz, Stará země, vše 
b. d., 1916); F. M. Dostojevskij: Výrostek (1916) + 
Ves Stěpančikovo a její obyvatelé (1917) + Chlapec 
u Kristova vánočního stromku a jiné povídky (1917) 
+ Věčný manžel (1917) + Ponížení a uražení (1919) 
+ Hráč a jiné románky (1922) + Bílé noci (1923) + 
Chudí lidé (1923) + Bratří Karamazové (1923) + 
Dvojník (1924) + Zločin a trest 1-3 (1925) + Idiot 1, 
2 (1925) + Běsové 1,2 (1925) + Zápisky z mrtvého 
domu 1 (1926) + Cizí žena a muž pod postelí (1926); 
A. P. Čechov: Noc na břehu řeky a jiné povídky 
(1917) + V soumraku, Chmurní lidé (1917, s V. Čer
vinkou, J. K. Pojezdným a A. G. Stínem); 1. Volnyj: 
Povídka o dnech mého života, radostech mých 
a strastech (b. d., 1917); I. S. Turgeněv: Zpěváci a ji
né povídky (1918) + První láska (1925) + Lovcovy 
zápisky (1929) + Andrej Kolosov a jiné povídky 
(1930) + Dým, Novina (1930) + Rudin, Šlechtické 
hnízdo (1930) + Básně v próze (1931) + Jarní vody 
(1931) + Přízraky a jiné povídky (1931) + Zátiší a ji
né povídky (1931) + Dým, Štěpní Král Lear (1934); 
J. Bandrowski: Bílý lev (1919, s J. Pelíškem); A. E Pi
semskij: Manželství z vášně (1919); E. Slonski: Stra
na (1921); Č. Vetrinskij: E M. Dostojevskij ve vzpo
mínkách vrstevníků, dopisech a poznámkách 
(1924); W. S. Reymont: Rok 1794 1-3 (Poslední 
sněm republiky 1925, Nil desperandum 1925, Po
vstání 1926) + Lili (1926) + Vzpoura (1926) + Na lí
še (1927) + Jitření 1,2 (1927) + Komediantka (1927) 
+ Upír (1928) + Zaslíbená země 1, 2 (1929); I. Bu- 
nin: Míťova láska (b. d., 1926); I. A. Gončarov: Oby
čejná historie (1926) + Oblomov 1,2 (1926,1927) + 
Fregata Pallada 1,2 (1927) + Strž (1927); V. O. Klju- 
čevskij: Ruské dějiny 1-5 (1.1927,2. a 3.1928,4. a 5. 
1929);Teffi, O. Dymov, A. T. Averčenko: Všeobecné 
dějiny (1928); B. K. Zajcev: Zlatá kresba (1928); 
N. V Gogol: Dobrodružství Čičikova neboli Mrtvé 
duše (1928) + Večery na dědince nedaleko Dikaňky 
(1930) + Mirgorod (1931) + Noc a jiné povídky 
(1931); A. N. Tolstoj: Petr I. (1931) + 1918 (1931); 
L. Grossman: Cesta Dostojevského (1933); V. P. Ka- 
tajev: Zázrak v pustině (1935); E. Szelburg-Zarem- 
bina: Janino putování (1936); N. N. Berberova: Čaj- 
kovskij (1937); - posmrtně: M. M. Zoščenko: 
Navrácené mládí (1946, ed. V. Hilská); I. S. Turge
něv: Snídaně u maršálka (b. d., 1954). ■ SCÉNICKY. 
Překlady: M. Gorkij: Poslední (1909);Teffi: Ženská 
otázka (1910); A. N. Tolstoj: Lenoch (1914). ■ RE
DIGOVAL knižnice: Slovanský repertoár (1910), 
Knihy slovanských autorů (1914-17), Paměti a ko

respondence (1922), ostatní viz rubrika Z NAKLA
DATELSKÉ PRODUKCE. I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Revoluční verše 1 (1919). IZ NAKLA
DATELSKÉ PRODUKCE. KNIŽNICE. Beletrie 
a práce o literatuře: Knihovna slovanských autorů 
(1909-11, s B. Minaříkovou, i red.); Knihy Země 
(1918-25, i red. 1918-28); Země mládeži (1919, 
i red.); Československá revoluce (1919-22, i red.); 
Květy Země (1919-23, i red. 1919-24); Minaříkova 
kytice (1925-30, i red.); Minaříkova knihovna 
(1925-31, i red.). - Ostatní: Poučné spisy Země 
(1919-21, i red. 1919-27). ■ PERIODIKA: Pokroko
vé noviny (1905-06, i red.); Leták (1917-18, i red.); 
Šibeničky (1918, i red.); Červen (1918-19, i red.); 
Země (1919-34, i red.); Kniha (1920); Rarach 
(1920-21). ■

LITERATURA: Ž. Pohorecká: ref. překl. L. N. 
Andrejev: Moje zápisky a Syn člověka. Novina 2, 
1908/09, s. 734; • ref. Knihovna slovanských autorů: 
an., LidN 23.10.1909; -ad- (A. Drtil), Horkého tý
deník 1909, č. 12 •; • ref. překl. M. P. Arcybašev: Ze 
života nepatrné ženy: Š. Jež, Studentská revue 3, 
1909/10, s. 119; K. V. H. (Havránek), Zvon 10, 
1909/10, s. 381 (i ref. překl. F. Sologub: Divoký bůh, 
Zlaté schodiště); F. Husák, Přehled 8,1909/10, s. 558 
(i ref. překl. M. P. Arcybašev: Miliony) •; Tristan 
(S. V. Friedl): ref. překl. M. P. Arcybašev: Miliony, 
Zvon 10,1909/10, s. 352; • ref. překl. V. Ropšin: Kůň 
bílý: K. V. H. (Havránek), Zvon 10,1909/10, s. 526; 
K. V. (Velemínský), Naše doba 17,1909/10, s. 622 •; 
• ref. překl. D. S. Merežkovskij: Smrt Pavla I.: an., 
PL 13.11.1910; J. Kamper, Nár. obzor 19.11.1910; 
J. Bartoš, Novina 4,1910/11, s. 27; R. (V. Červinka), 
Zlatá Praha 28, 1910/11, s. 192 (i ref. překl. A. T 
Averčenko) •; A. M. (Macek): ref. překl. A. T. Aver
čenko, Akademie 15,1910/11, s. 45; Ant. Veselý: ref. 
překl. M. Gorkij: Zpověď, Čes. revue 4, 1910/11, 
s. 768; K. V. H. (Havránek): ref. překl. Z. N. Gippius: 
Zlatokvět, Zvon 13,1912/13, s. 346; J. Folprecht: ref. 
překl. Z. N. Gippius: Povídky o novém životě, Pře
hled 12,1913/14, s. 233; • ref. překl. D. S. Merežkov
skij: Aleksandr I.: J. Folprecht, Přehled 12,1913/14. 
s. 348; Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 32, 1914/15, 
s. 108; K. V. (Velemínský), Naše doba 22, 1914/15, 
s. 363 (i ref. překl. V. Ropšin: To, čeho nebylo) •; • 
ref. překl. V. Ropšin: To, čeho nebylo: J. Folprecht, 
Přehled 12,1913/14, s. 430; Jarský, Studentská revue 
7,1913/14, s. 284 •; F. X. Šalda: Knihy slovanských 
autorů, Čes. kultura 1914, s. 294 -» KP 9 (1954); 
J. Folprecht: ref. překl. F. Sologub: Sladší než jed, 
Ženský svět 1915, s. 383 + ref. překl. F. M. Dostojev
skij: Výrostek, Čes. revue 10,1916/17, s. 301; J. Kará
sek: ref. překl. F. M. Dostojevskij: Věčný manžel, MR 
1918, sv. 33, s. 31; • ref. ant. Revoluční verše 1: Btk. 
(V. Brtník), Lípa 2, 1918/19, s. 416; A. Trýb, MR 
1918/19, sv. 34, s. 417; A. Hartl, Tribuna 11. 3.1919; 
J. H. (Hora), PL 1.6.1919 •; Gd. (J. Gothard): Jak to 
nazvat?, Knihkupecký oznamovatel 1923, s. 189; ýn.: 
Knihomilové pod lupou 9. S. M., Kulturní zpravodaj 
1926, s. 208; ill. (A. Novák): Ruské knihy o českých
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vánocích, LidN 15. 12. 1928; Z. Hájek: ref. překl. 
V. O. Ključevskij: Ruské dějiny 3, LidN 16. 2.1928; 
J. Heidenreich (Dolanský): Nový překlad Gogolo
vých Mrtvých duší, LidN 27.12.1928; A. N. (Novák): 
Nové vydání děl Turgeněvových u nás, LidN 13.12. 
1930 + Turgeněvovy Básně v próze, LidN 30.8.1931; 
J. Heidenreich (Dolanský): ref. překl. A. N. Tolstoj: 
Petr L, LidN 8.12.1931; If. (I. J. Fischerová) a J. Šr. 
(Šnobr): k padesátinám, oba NO 6.1.1934; J. Hch. 
(Heidenreich-Dolanský): ref. překl. D. S. Merežkov- 
skij: Ježíš Neznámý, LidN 6.5.1935; • nekrology: bs., 
Nár. politika 5. 3. 1944; P. T., Venkov 10. 3. 1944; 
J. Klestil, LidN 17. 4.1944; M. M., Časopis čes. kni
hovníků 1944, s. 27 •; V. Pačesová: Překladatel a pro
pagátor slovanských autorů, Slovanský přehled 
1954, s. 95; V. Boudyšová: K problematice překládá
ní Gogola, Sovětská jazykověda 1954, s. 248; V. Vla- 
šínová in Česká recepce V. G. Korolenka (1975).

is

Václav Miřínský

† kolem 1492

Autor utrakvistických duchovních písní, pořadatel 
kancionálů.

Řidčeji jmenován též Měřínský. - O jeho živo
tě není nic známo, základní data - že byl 
knězem a přibližný rok úmrtí - se odvozují 
z pozdějších údajů vydavatele jeho písní J. Tá
borského z Klokotské Hory. Méně často uvá
děná podoba jeho jména vedla k dohadům, že 
pocházel z moravského Měřína a byl původně 
řeholníkem tamního benediktinského kláštera.

M. sbíral české duchovní písně z husitské, 
poděbradské a jagellonské doby a spolu se 
svou vlastní produkcí z nich sestavoval (nedo
chované) rukopisné kancionály, určené potře
bám utrakvistické církve a náboženské výcho
vě věřících; ty se staly podkladem posmrtně 
vydaných kancionálů z let 1522 a 1531. Jádrem 
kancionálů M. jsou písně na epištoly a čtení, 
uspořádané pro potřeby celého církevního ro
ku, cykly písní na starozákonní a novozákonní 
témata a písně o sedmi smrtelných hříších. 
Vážnost, které se činnost M. těšila, vedla 1567 
J. Táborského z Klokotské Hory a 1590 další
ho, neznámého vydavatele k uspořádání no
vých souborů písní, pokládaných za M. díla. 
Kancionály vydané pod jménem M. obsahují 
dohromady 591 čísel. Novodobá kritická ana
lýza z nich připisuje M. autorství 189 písní. 

Jsou to cykly zpěvů k utrakvistické bohosluž
bě, které vlastně tvoří veršovanou postilu 
a biblickou dějepravu. M. písně postrádají sice 
básnické kvality, ale plnily zřejmě úspěšně ná- 
božensko-výchovné poslání. Autorská plod
nost a systematické uspořádání kancionálů 
učinily z M. nejvýznačnějšího tvůrce utrakvis
tického duchovního zpěvu.

EDICE: Písně staré gruntovní a velmi utěšené 
(1522); Písně staré gruntovní a velmi utěšené 
(1531); Písně staré gruntovní a velmi utěšené... ně
kdy od kněze V. M.... složené (1567, ed. J. Táborský 
z Klokotské Hory, 2. vyd. s tit. Písně Starého zákona 
gruntovní a velmi utěšené..., 1577); Kancionál velmi 
starý a pěkný..., v kterémž se zpivati může... hned od 
první neděle adventní... (1590). I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Knihopis č. 5616-20; J. Kouba in Kancionály V. M., 
Miscellanea musicologica 8, 1959. I LITERATU
RA: I. J. Hanuš in Dodavky a doplňky k Jungman- 
nově Historii literatury české 2 (1871); J. Jireček in 
Rukověť 2 (1876) + in Hymnologia Bohemica 
(1878); K. Konrád in Dějiny posvátného zpěvu sta
ročeského 2 (1893); Z. Nejedlý in Počátky husitské
ho zpěvu (1907) + in Dějiny husitského zpěvu za vá
lek husitských (1913), obojí —> Dějiny husitského 
zpěvu 3-5 (1955); J. Kouba: Kancionály V. M., Mis
cellanea musicologica 8,1959; A. Škarka in Půl tisí
ciletí českého písemnictví (1986); J. Kouba: Nejstar
ší české písňové tisky do roku 1550, Miscellanea 
musicologica 32,1988, s. 21.

jk

Emanuel Miřiovský

* 24.12.1846 Jindřichův Hradec
† 10.1.1911 Královské Vinohrady (Praha-V.)

Básník a prozaik volně se řadící k družině kolem al
manachu Ruch, literární kritik a překladatel.

Psán též Miřijovský. - Otec, krupař, byl v mlá
dí přítelem B. Smetany a psal básně, stejně ja
ko M. předčasně zemřelý syn Jan (1876-1900); 
dcera Ema (1891-1974) byla koloraturní sop- 
ranistkou a působila 1912-39 v Nár. divadle. 
M. chodil od 1852 do hlavní německé školy 
v rodišti a od 1857 do tamějšího německého 
gymnázia (1863 a 1864 zde redigoval psané 
studentské časopisy Hradečan a Ruch). Po ma
turitě (1865) studoval do 1868 na pražské filoz. 
fakultě češtinu a němčinu a na prázdniny jezdil 
za rodiči do Tábora, kam zatím přesídlili. Ně-
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kolik let se věnoval vychovatelství ve šlechtic
kých rodinách: nejdříve u vlasteneckého baro
na K. M. Villaniho, poté v polské rodině ve 
Vídni; tehdy také cestoval po Německu 
a Švédsku. Dráhu středoškolského učitele za
počal 1871-72 v Litomyšli, následovala krátce 
Strážnice, 1872-74 učil v Olomouci, 1874-76 
v Prostějově, 1876-82 v Pardubicích, 1882-85 
v Praze a od 1885 na učitelském ústavu 
v Hradci Král, (jeho žákem tu byl mj. E V. 
Krejčí). Ve všech působištích se též věnoval 
osvětové činnosti a žurnalistice, kdy spolupra
coval s krajinskými listy. Po odchodu na odpo
činek (1908) se přestěhoval 1909 na Král. Vi
nohrady, kde také zemřel. Pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech.

Jako básník vystoupil M. poprvé 1866 ve 
Květech, šesti básněmi se pak podílel na alma
nachu Ruch a knižně debutoval veršovanou 
povídkou Márinka, k jejímuž vydání mu dopo- 
mohl baron Villani. Tato lyrickoepická báseň se 
silnými reflexivními prvky, výrazně ovlivněná 
Máchovým Májem, představovala v české lite
ratuře 60. let typický projev opožděného byro- 
nismu. Vedle dalších, někdy i do historie obrá
cených básnických povídek (S. Čechem 
inspirovaná báseň z časů selských bouří 
a s konfliktem mezi ideálními tužbami a životní 
skutečností Šimon kostelník) psal M. i drobněj
ší idylicky laděnou žánrovou epiku z venkov
ského prostředí, v níž dějovou složku posilují 
a zkonkrétňují životně pravděpodobné detaily. 
V M. lyrice převládají písňové formy, ale obje
vují se i elegické reflexe a příležitostné verše, 
zpravidla patetické vlastenecké apostrofy v ru- 
chovském duchu. M. próza je žánrově i tvarově 
nevyhraněná: vedle drobných humoresek a sa
tirických výjevů, zasazených do venkovského 
prostředí, ji tvoří v duchu dobového směřování 
pokusy o salonní novelu nebo o rozsáhlejší ob
raz současného života vnitřně rozhárané mladé 
inteligence (Mezi vůlí a činem). M. rovněž pře
kládal z němčiny a švédštiny a pro pražské no
viny Politik převáděl do němčiny českou prózu. 
Řadu let psal literární kritiky zejména pro Lu
mír, Zlatou Prahu, Pokrok a Politik, v 80. letech 
spolupracoval s hudební redakcí Národních lis
tů. Pro táborské studenty napsal 1869 tragédii 
Závis a pro Zóllnerovu společnost přeložil ve
selohru K. von Holteie Trojčata. Byl též auto
rem veršovaných proslovů, z nichž některé 
publikoval jako letáky, a popularizujících, hlav
ně historických článků pro mládež.

PSEUDONYMY, ŠIFRY^A. Krim, Em. Mirkovič, 
K. Horský, Mirka, Pavel Čtrnáctý; Em., em., E. M., 
Em. M., M. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach českého 
studentstva (1869); Almanach na oslavu 70. naroze
nin A. V. Šembery (1877); Beseda (Olomouc 1874); 
Besedník (1872-73); Budečská zahrada {1880); Čes. 
Thalia (1888); Čes. jih (Tábor 1883-84); Cešíček (Ví
deň 1865); Dělnické listy (1871); Hlas národa 
(1886-87); Horník (Kutná Hora 1881); Jarý věk 
(1886-87); Jubilejní památník na oslavu čtyřicetile
tého panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. 
(1888); Koleda (Olomouc 1878); Květy (1866-86); 
Lumír (1873-91; 1882-84 lit. kritika); Lužničan (Tá
bor 1869); alm. Národ sobě (1880); Nár. listy (od 
1870); Naší mládeži (1888); Našinec (Olomouc 
1873-74); Obrazy života (1871-73); Ohlas od Nežár
ky (Jindř. Hradec 1887); Osvěta (1873-86,1909); Pa
leček (1878-82); sb. Pardubice-Vinice (1880); Pern- 
štýn (Pardubice 1880); Pokrok (1883-84, lit. ref.); 
Politik (1884-85, lit. ref.); Pozor (Olomouc 1873); 
Program čes. reálky v Prostějově (1875, Příspěvek 
k historii českých gramatik); Prostějovské noviny 
(1875-76); Přítel mládeže; alm. Ruch (1868, 1870, 
1873); Smíchov (pamětní list, 1885); Světozor 
(1868-70, 1882); Svoboda (1868-69); Škola a život 
(1879); Tábor (1867-68); Výr. zpráva reál, školy 
v Pardubicích (1881, Čítanky na středních^ školách 
užívané po stránce básnické, t. r. sep. s tit. České čí
tanky našich středních škol po stránce básnické); 
Zábavné listy (1885-87); Zlatá Praha (1884-1909; 
1885 lit. kritika). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o lite
ratuře: Márinka (B 1868); Básně (1869); Mezi vůlí 
a činem (P 1879); Památce Calderónově (B 1881); 
Básně (1882); Povídky a kresby (1882); Šimon kos
telník (B 1885); Nové básně (1885); Kresby a povíd
ky (1886); Proslov přednesený na oslavě stých naro
zenin V. K. Klicpery (1892). - Překlaáy: J. W. 
Goethe: Utrpení mladého Werthera (1896); S. La- 
gerlóf: Jeruzalém (1910-11, sešit, vyd.). - Ostatní 
práce: Repertorium jazyka českého (1897). - Sou
borná vydání: Spisy É. M. (F. a V. Hoblík, Pardubice 
1882-85,3 sv., ed. autor). I SCÉNICKY. Hra: Záviš 
(1869). - Překlad: K. von Holtei: Trojčata (1876).
1 REDIGOVAL periodika: Lužničan (Tábor 1869, 
lit. příl. čas.Tábor), Beseda (Olomouc 1874, příl. čas. 
Našinec), Prostějovské noviny (1875-76), Pernštýn 
(Pardubice 1880-82); knižnici: Album výtečných 
povídek českých i přeložených (1884-85). I

LITERATURA: B. Novotná: E. M. (1936). I 
E. Krásnohorská: Obraz novějšího básnictví české
ho (ref. Márinka), ČČM 1877, s. 315 —> Výbor z díla
2 (1956, s. 34); • ref. Mezi vůlí a činem: B. Čermák, 
Čes. včela 1879, s. 159; F. Schulz, Osvěta 1879, s. 779; 
faš. (F. A. Šubert), Pokrok 1.8.1879 •; E. V. Hynek: 
E. M., Lit. listy 1881, s. 90; • ref. Básně: F. Chalupa: 
O básnictví našem za posledních let, Ruch 1882, 
s. 349; O. M. (Mokrý), Květy 1882, sv. 2, s. 621; 
J. Vrchlický, Lumír 1882, s. 159; F. Schulz, Osvěta 
1882, s. 930; Bý (F. Bílý), Světozor 1882, s. 191; an., 
NL 21. 4. 1882; J. Hubáček, Politik 3. 5. 1882; -ý
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(E Dlouhý), Lit. listy 1883, s. 15 (též o Povídkách 
a kresbách) •; E Bačkovský, E. V. Hynek: E. M., Lit. 
obzor 1,1882/83, s. 70 a 87; • ref. Povídky a kresby: 
F. V. Vykoukal, Lit. obzor 1, 1882/83, s. 44; O. M. 
(Mokrý), Květy 1883, sv. 1, s. 117; F. Bílý, Osvěta 
1883, s. 280 •; J. Neruda in E. M.: Šimon kostelník 
(1885) -» Literatura 3 (1966); • ref. Šimon kostel
ník: B. Čermák, NL 25.10.1885; F. S. (Schulz), Zlatá 
Praha 1885, s. 706; F. Kvapil, Květy 1886, sv. 1, s. 247; 
Č. (L. Čech), Lit. listy 1886, s. 11; O. P....ý. (Plešov- 
ský), Hlídka lit. 1886, s. 59; F. Zákrejs,psvěta 1886, 
s. 79 •; • ref. Kresby a povídky: Č. (L. Čech), Lit. lis
ty 1886, s. 63; K. Suchý, Hlídka lit. 1886, s. 95 •; • ref. 
Nové básně: B. Č. (Čermák), NL 27. 5. 1886; J. V. 
(Vrchlický), Hlas národa 25. 7.1886; =, Zlatá Praha 
1886, s. 430 •; J. P: k šedesátinám, Zlatá Praha 24, 
1906/07, s. 157; • nekrology: R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 28,1910/11, s. 214; -n-, Zvon 11,1910/11, s. 287; 
a-e (D. Panýrek), Máj 9,1910/11, s. 218; F. V. V. (Vy
koukal), Osvěta 1911, s. 315 •; M. Hýsek in Literár
ní Morava v letech 1849-1885 (1911, s. 260); J. Voz
ka: Počátky socialismu v českém písemnictví, 
Dělnická osvěta 1932, s. 102; M.: Vzpomínka na M., 
LD 24. 12. 1946; an.: E. M., sb. Jindřichův Hradec 
1293-1993 (1993, s. 143).

//

Jan Misárek

* 20. 3.1861 Vsetín
† 9.2.1932 Praha

Prozaik využívající ve svých povídkách a črtách z Va
lašská mnohostranně nářečí, sběratel národopisného 
materiálu, publicista, vydavatel osvětové literatury.

Pseudonym Slavičínský (někdy i Slavičinský), 
jehož užíval i ve spojení s vl. jménem, zvolil 
podle obce Slavičín, odkud pocházel M. rod. - 
Byl synem soukeníka. 1877-81 studoval ně
mecké gymnázium v Těšíně, onemocněl však 
tuberkulózou a po ročním léčení vstoupil na 
nižší obchodní školu v Praze, kterou 1883 ab
solvoval zkouškami z účetnictví a těsnopisu. 
Poté odešel do Vídně (publikoval články v no
vinách a pracoval jako dělník na stavbě poulič
ní dráhy), záhy se však vrátil a stal se koncipi- 
entem advokátní kanceláře ve Vsetíně. 1885 se 
přestěhoval do Prahy (pokus uplatnit se zde li
terárně, zveřejnit povídku Vlk Krampotů 
v Květech či ve Vlasti, byl neúspěšný), nenašel 
však trvalé zaměstnání; do 1886 působil u diva
delní společnosti T. Postlové a poté u divadelní 
společnosti M. Kozlanské. Na přelomu 80. 
a 90. let pracoval v advokátní kanceláři v Ml. 

Boleslavi (účastnil se kulturního života města 
a publikoval v místních novinách), pak jako 
adjunkt na panství knížete Thurn-Taxise v ne
daleké Loučeni. Na sklonku 90. let pracoval ja
ko účetní v pražské továrně na stroje, potom 
v Kladně v restauraci železářské společnosti. 
1899-1909 byl zaměstnancem okresní nemo
censké pojišťovny v Praze (s krátkou přestáv
kou 1900, kdy ho T. G. Masaryk vyzval, aby se 
stal dopisovatelem Času při píseckém procesu 
s L. Hilsnerem). V Praze se 1897 stal členem 
Polského klubu (naučil se ukrajinsky a pol
ský), později zde vydával knižnici Nová myš
lenka; angažoval se i politicky, stal se členem 
soc. demokratické strany (byl kooptován do 
ústředního výkonného výboru a do výboru 
Dělnické akademie, usiloval o založení dělnic
kého archivu), pro konflikty s vedením však 
členství přerušil. 1909-11 byl účetním revizo
rem v kartelu rakouských továren na stroje 
s působností v Haliči (studoval tu život Ukra
jinců, Poláků a Židů), po návratu do Prahy 
pracoval opět jako účetní v nemocenské po
kladně a koncem války v kině, kde také pře
kládal titulky cizích filmů. V prosinci 1918 od
jel s V. Šrobárem do Žiliny, kde propagoval 
založení slovensko-české osídlovací banky, po 
neúspěchu této myšlenky zřídil v bratislavské 
tržnici první česko-slovenské knihkupectví 
a krátce vydával časopis Nové Slovensko. 1922 
se vrátil do Prahy; když se nesplnila jeho nadě
je na pracovní umístění v nově zřízeném čes- 
kosl. konzulátě ve Lvově, odešel do Vídně a do 
1924 tu pracoval v redakci Vídeňského deníku 
a přispíval i do dalších novin a časopisů. Od 
1924 dostával 18 měsíců podporu v nezaměst
nanosti, po onemocnění 1929 z Vídně odešel 
a byl přijat do Masarykových domovů v Praze- 
-Krči. Tehdy mu min. školství přiznalo roční 
důchod 3000 Kč na dokončení lístkového slov
níku valašského dialektu (vznikal z podnětu 
F. Bartoše), na němž začal po delší době zase 
pracovat a k němuž shromažďoval různorodý 
materiál - lidové písně, rčení, místní výrazy 
atd. Současně zpracovával podklady ke slovní
ku česko-německo-polskému a také psal vzpo
mínky. Část obou slovníkových děl, stejně jako 
dva romány, drama a soubor humoresek Vše
hochuť z 1902 později spálil. Zemřel v Praze- 
-Krči. Jeho literární pozůstalost je uložena 
v okresním muzeu ve Vsetíně.

Zaujetí valašským svérázem i citlivost k so
ciální problematice vedly M. k tvorbě povídek
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a črt věrně vystihujících život rodného kraje 
v druhé polovině 19. století. Zachycením cha
rakteristických rysů životního stylu venkov
ského i městského člověka různých generací 
a rozdílné sociální příslušnosti, jakož i výstiž
nými charakteristikami rázovitých, leckdy i bi
zarních postav se vyznačují zvláště povídky 
Vlk Krampotů (čerpá z Halenková) a U Křú
palů (zobrazuje život ve Vsetíně); zvláštnost 
těchto jednoduše fabulovaných příběhů spočí
vá zejména v uplatnění valašského dialektu 
jak v přímé řeči postav, tak v rovině vypravěč
ské. Po jazykové i etnografické stránce ocenili 
M. prózy F. Bartoš (mimoto v Dialektickém 
slovníku moravském použil i části M. nářeční- 
ho lístkového katalogu, cenného hlavně zachy
cením valašského dialektu bez příměsi cizoro
dých prvků), F. Trávníček, který z materiálu 
povídek vycházel ve svých studiích, aj. Další 
M. beletristická práce, soubor humoresek Pří
hody a smyšlenky, vznikala patrně v existenční 
nouzi a na výdělek, přinesla však i vtipně poin
tované příběhy těžící z autopsie. Dobový kul- 
turněpolitický účel měla pojednání Českým 
mužům: Ani my nejsme spokojeny sVámi! (po
lemika s protiemancipační prací V. Štecha Čes
kým ženám) a Český lid a český Žid, kritizující 
antisemitské pověry i židovský velkokapitál na 
venkově. Mimoto pro svoji knižnici Volná myš
lenka M. přeložil a adaptoval práce zaměřené 
na problematiku duševní hygieny a na volní 
oblast. V literatuře se uvádí, že též připravil 
pro vydání tituly, jež nejsou bibliograficky 
a v knihovních fondech doloženy: Učitel pod 
kněžovládou od F. Bobka (pseud. Sedličanský) 
a sbírku slovenských hádanek s titulem Hád
ky; údajně též přeložil hru Flachsmann vycho
vatel od O. Ernsta.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: H. Měšťan, Jan M. Slavi- 
čínský, Jaroslava Procházková, J. M. Slavičínský, Sta
rý protiva, Xaipe; „Hej.“, M., m., Mis., „Mis.“, VR., 
V. R., Xa. I PŘÍSPĚVKY in: Antiabend (Vídeň 
1926); Besedy Času (1897-1907); Boleslavan; Brati
slavský deník; Čas (1897-1903); Čes. slovo; Čes. zá
jmy; Ceskosl. deník (1922); Čes. lid (1900-06; 1901 
1. vyd. P U Křúpalů a 1902-06 její pokr. s tit. Na 
schodě, 1906 Valašská povídka o Bídě); Dělnické lis
ty (Vídeň 1923-28); Illustrierte Kronenzeitung (Ví
deň 1925); kal. Ječmínek (Olomouc 1907-12); Lid. 
noviny (1914, 1927-32); kal. Metoděj (Olomouc 
1907-12); Mladoboleslavské listy; Nápady (1902); 
Národnie noviny (Turč. Sv. Martin); Nár. listy 
(1893-1906); Nár. politika; Naše Valašsko (Vsetín 
1932, Jak sem pochodil s valašěinú); Nové Slovensko 

(Bratislava 1919, Misárkův průvodce Bratislavou); 
Palacký (Valaš. Meziříčí 1910—11); Pozor (Olomouc 
1883); Právo lidu (1899); Rotě Fahne (Vídeň); Roz
hled (Vídeň); Rudá zář; Ruch (Brno 1930); Sloven
ský denník (Bratislava); Svoboda; Tribuna; Večer 
(1931); Večerní Praha (1931); Vídeňské dělnické lis
ty (1928); Vídeňský deník (1923); Vídeňský obdeník 
(1928); kal. Vyšehrad (1907-12); Vyškeřák (Sokol 
Vsetín 1931, 1933); Zář; Živnostenský zpravodaj; 
Živnostník (1912-13); - posmrtně: Lit. noviny 
(1940);sb.lri z Valašska (1942). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Vlk Krampotů (P b. d., 1891, pseud. J. M. Slavičín
ský; 1905 rozšiř, vyd. o PP Hledali Nica,To byl noc
leh, Na řepné váze, Můj nebožtík, Na táčkách, Na 
letním bytě, označeno jako 1. d. souboru Ze starého 
světa); Příhody a smyšlenky (PP 1902, pseud. J. M. 
Slavičínský); U Křúpalů (P 1907, označeno jako 
2. vyd. a jako 2. díl souboru Ze starého světa, pseud. 
J. M. Slavičínský). - Překlad: S. Witmann: Židé v Ra
kousku (1897). - Adaptace: Nová myšlénka. Návod 
k získání osobního magnetismu pěstováním gymnas
tiky mentální 1,2 (b. d., 1906, podle amer. pramenů, 
podp. Xaipe a Jan Misárek); Silný zrak (b. d., 1908, 
podle B. Macfaddena, an.); Sugesce a láska (b. d., 
1908, upr. vyd. 1919, podle C. W. Burdetta); Tajem
ství úspěchu (b. d., 1908, upr. vyd. 1919, podle amer. 
pramenů); Výcvik a utvrzení paměti (b. d., 1908, upr. 
vyd. 1919 s tit. Výcvik paměti, podp. Xaipe a Jan Mi
sárek). - Ostatní práce: Český lid a český Žid (1897, 
pseud. Jaroslava Procházková); Misárkův průvodce 
Bratislavou (1919 <- Nové Slovensko 1919); Jak lze 
čeliti neúspěchům dle návodu Nové myšlénky a na
bytých zkušeností (leták, 1931). I SCÉNICKY. Hry: 
Stůj co stůj (1902, též s tit. Na cestě k milionu); Ne
manželské dítě (1904); Zvěřinec (sólový výstup); 
Péri, vyvolená Alláhova (podle P B. Havlasy).- Pře
klady: F. von Schónthan, F. Koppel-Elfeld: Svatba 
naší Helgy (1904); M. Dreyer: Zkušební kandidát 
(1904). I REDIGOVAL časopisy: Nápady (1902, 6 
čísel), Nové Slovensko (1919, 8 čísel); knižnice: 
Knihovna Nápadů (1902), Knihovna Nové myšlén
ky (1906^08, s E. Oliveriusovou-Nantusovou). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Kompendium poplat
kových a kolkových předpisů pro obchodníky, živ
nostníky a úředníky průmyslových závodů a peněž
ních ústavů (1913). I

LITERATURÁ: J. Fúrst: J. M. S. (rkp. uložený 
v Okres, archivu ve Vsetíně). I • ref. Vlk Krampotů: 
E. Kř., Athenaeum 9,1891/92, s. 252; J. V. Novák, Lit. 
listy 12, 1890/91, s. 353; F. Bartoš, Hlídka lit. 1891, 
s. 151; (2. vyd.:) Č. Zíbrt, ČL 15,1905/06, s. 208; V. O. 
(Viglic), MS1R 2,1905/06, s. 126; J. Herzig, Vlast 22, 
1905/06, s. 374 •; J. Herzig: ref. U Křúpalů, Vlast 23, 
1906/07, s. 822; F. Trávníček: k padesátinám, LidN 
20.3.1911; J. Staněk: ref. U Křúpalů (2. vyd.), LidN 
15.7.1927; • k sedmdesátinám: an., Lit. rozhledy 15, 
1930/31, s. 262; F. T. (Trávníček), LidN 20. 3.1931 + 
Naše Valašsko 1931, s. 95 •; • nekrology: an., Vyške
řák (Sokol Vsetín) 1932, č. 13; J., LidN 12. 2. 1932; 
an., PL 12.2.1932; -vh- (M. Hýsek), LF 1932, s. 188;
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R. Janovský, ČL 1932, s. 52 •; sj.: ref. sb. Tri z Valaš
ská, LidN 24.3.1943; B. Slavík in Písemnictví na mo
ravském Valašsku (1947, s. 344) + Nejlepší povídkář 
Valašska - J. M. S., LD 15.11.1951; B. Peroutka: J. M.
S. Životopisná črta, Valašsko 8, 1959/61, s. 66; 
B. Svadbová: J. M. S., Lit. měsíčník 1988, č. 3.

bs

Emil E Misek

* 10.12.1897 Praha
† 17. 8.1964 Praha

Autor sociálně zaměřených próz zvláště z železniční
ho prostředí, próz pro děti a loutkových her, překla
datel z francouzštiny.

Pokřtěn Emil Ferdinand, užíval však jména 
František; své práce podepisoval převážně 
Emil F. (nebo E. F.) Míšek, někdy i F. E. Míšek 
či Emil Frant. Míšek. - Otec byl strojvedou
cím, M. vychodil obecnou školu a maturoval 
na reálce. Od otcovy smrti (1916) si přivydělá
val hrou na klavír v kabaretech. Studium na 
stavební fakultě pražské techniky po dvou le
tech přerušil. Od 1921 navštěvoval železniční 
školu a po jejím dokončení a praxi byl výprav
čím v Měšicích u Prahy. 1923 byl přeložen jako 
účetní do topírny v Praze-Vršovicích, kde pra
coval v různých funkcích až do 1945.T. r. přešel 
na min. dopravy (vedoucí tiskového referátu, 
pak knihovny) a od 1952 byl redaktorem Do
pravního nakl.; 1958 odešel do důchodu. Od 
20. let pracoval v loutkářství.

M. sociální cítění se místy projevovalo už 
v jeho raných, groteskně humoristických po
vídkách a plně se pak uplatnilo v cyklu poví
dek o chudé švadlence, uveřejněných během 
roku 1923 {Malá švadlenka a další). Kalendá
řové prvky mizí v povídkách Hříchy žen, které 
sledují duševní rozpoložení postav utiskova
ných a ponižovaných. V románu V boji umíra
jící M. prvně a nej výrazněji využil vančurov- 
ského stylu, ani zde ho však neudržel ve 
většině textu; utopický příběh vítězného revo
lučního boje je tu založen na dramaticky 
vykonstruovaných intrikách, vraždách a honič
kách, ale realisticky přitom postihuje specific
ké prostředí železničních topíren. Táž důvěrná 
znalost se uplatnila v ústředním oddílu povíd
kové knihy Jak zpívá slavík. Ve všech M. pró
zách hrají významnou roli milostné vztahy; 

v románu Lokomotiva a několik žen nad stroj
vůdcovou láskou k ženě paradoxně vítězí jeho 
citový vztah ke stroji. Sklon k racionálním 
kombinacím později M. přivedl k detektivním 
příběhům. V románu z uměleckého prostředí 
Naříkající motýl železniční úředník v roli de
tektiva amatéra demaskuje mystiku záhad
ných vražd; hrdina románu přešel do souboru 
povídek Byl jeden moudrý muž jako znalec 
lidské duše, který luští kriminální případy, 
mnohdy opět sociálně motivované, na základě 
nečekaně jednoduchého předpokladu, ležiště 
M. tvorby pro děti se postupně přesunulo od 
loutkových her k prózám, ve kterých nejmar
kantněji vystoupil autorův střízlivý racionalis
mus. Román Chlapec a kouzelník, zesměšňují
cí víru v zázraky, obnovil parodizující tón M. 
začátků. Poválečné pohádky buďto oslavují 
práci a občanské ctnosti {Pohádky paní Prav
dy), nebo didakticky konfrontují tradiční po
hádkové motivy s realitou {Pohádky jednoho 
dne, Výprava za perníkovou chaloupkou).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Mušek (práce psa
né společně s K. Mužíkem), Lukianos, Lukianus; 
EFM, E. F. M. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda venkovské 
rodiny (1949); Cesta (1928-29); Čes. slovo; Dar 
(1949); Jiskra (1949); Květy; Lit. noviny (pováleč
né); Mateřídouška; Mladá fronta (1948); Mladý hla
satel; Nár. osvobození (1925-28, 1946-47); Naše 
loutky; Nebojsa; Nedělní noviny (1947); Ohníček; 
Plamen (recenze); Pondělní noviny (1924); Práce 
(1948-49); Právo lidu; Rudé právo (1921-28,1947); 
Sever a Východ (1927-30); Smích republiky; Svět 
v obrazech; Šibeničky (1919-20, R Zlato); Tvorba; 
Venkov. I KNIŽNĚ. Beletrie: Zamilovaný ďábel 
(PP 1920); Královna moře (P b. d., 1921, pseud. Lu
kianus); Kolotoč (PP 1922); Malá švadlenka 
(P 1923); Král dvanácti stolů (P 1923); Srdce na kří
ži (P 1923); Silný milenec (P 1923); Čert a Káča 
(D pro ml., 1925); Pan doktor Faust (D pro ml.,
1925) ; Hříchy žen (PP 1926); V boji umírající (R, PP
1926) ; Lokomotiva a několik žen (R 1929); Kouzel
né zrcadlo (D pro ml., 1933); Mumraj herců na nit
kách (DD b. d., 1937); Naříkající motýl (R 1940); 
Chlapec a kouzelník (R pro ml., 1940); Jak zpívá 
slavík (PP 1941); Byl jeden moudrý muž (PP 1943); 
Pohádky paní Pravdy (1946); Sedm křížů (P 1948); 
Pohádky jednoho dne (1958); Kouzelná kudla 
(D pro ml., 1960); Výprava za perníkovou chaloup
kou (P pro ml., 1962). - Překlady: G. Ohnět: Černá 
a růžová (1919); H. de Régnier: Láska a rozkoš 
(1920); H. de Balzac: Na břehu mořském (1921); S. 
Ch. Elvestad: Železný vůz (1922). - Ostatní práce: 
Za vyšší kulturu cestování (1955). ■ REDIGOVAL 
časopisy: Naše loutky (1923-28, s K. Kobrlem), Že-
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lezniční technika (1953-58); sborník: Loutkářská 
ročenka 1926; knižnici: Milostné historie (1921). I

LITERATURA: J. H. (Hora): ref. Kolotoč, RP 
1.10.1922 + ref. V boji umírající, Hříchy žen, RP 6.2. 
1927; • ref. Lokomotiva a několik žen: B. Jedlička, 
LidN 3. 5. 1930; A. M. Píša, Sever a Východ 1930, 
s. 301; K. Š. (Štorch), RA 6, 1930/31, s. 36 •; • ref. 
Chlapec a kouzelník: M. Majerová, LidN 18. 12. 
1940; kp. (K. Polák), Nár. práce 21.12.1940 •; • ref. 
Naříkající motýl: b. (V. Běhounek), Nár. práce 26.9. 
1940; J. Knap, Venkov 12. 9.1941 •; • ref. Byl jeden 
moudrý muž: P, LidN 13. 3. 1944; kp. (K. Polák), 
Nár. práce 28.3.1944 •; • ref. Pohádky paní Pravdy: 
N. Č., E H. (Černý, Holešovský), Komenský 71, 
1946/47, s. 492; E D. Bulánek, Zeměd. noviny 3. 4. 
1947; M. Majerová, Svob. noviny 4. 1. 1948 •; an.: 
E. E M. padesátníkem, NO 10.12.1947; V Dostálo
vá: ref. Pohádky jednoho dne, ZM 1959, s. 282; E. F. 
M. (o sobě), ZM 1960, s. 312; Z. Vavřík: ref. Výprava 
za perníkovou chaloupkou, LitN 1962, č. 45.

pb

Marie Míšková-Raisová

* 3.7.1883 Hlinsko
† 8.8.1968 Lázně Bělohrad

Autorka povídek a pohádek, editorka prací K. V. 
Raise.

Časopisecky publikovala též pod jm. Marie 
Raisova. - Dcera spisovatele K. V. Raise, její 
sestra PhDr. Doubravka R. (1895-1944) byla 
redaktorkou časopisu Ženský svět. 1887 se 
M.-R. přestěhovala s rodiči do Prahy, kde ab
solvovala základní školní vzdělání a 1902 Čes. 
ústav ku vzdělání učitelek. Pak krátkou dobu 
učila a 1906 se provdala za lékaře. 1915 po mu
žově a krátce poté i po matčině smrti vedla 
M.-R. domácnost svého otce a po jeho smrti 
1926 pečovala o jeho dílo a přednášela o něm. 
Zemřela náhle při letním pobytu v Lázních 
Bělohrad. - Dcera Hana Míšková (1908-1971) 
byla koncertní pěvkyní, vnuk Ivan Rais 
(* 1941) je houslistou.

Námětem povídek M.-R. jsou bolestné zá
žitky ženských hrdinek a jímavé epizody ze ži
vota chudých dětí a starých lidí, v nichž ob
zvláště se uplatnilo autorčino vroucí soucítění 
(Stíny v srdcích). Dualita utrpení a milujícího 
srdce je charakteristická i pro pohádky, vychá
zející z tradičních pohádkových motivů nebo 
založené na personifikaci zvířat i neživých vě

cí. -V časopisech a novinách uveřejnila M.-R. 
s využitím korespondence řadu vzpomínek na 
otce a na jeho literární přátele. Podílela se na 
edici Raisových knih, zvláště (ve spolupráci 
s F. S. Procházkou) posledních svazků jeho se
braných spisů. Pozůstalost M.-R. (uložená 
v PNP) obsahuje i rukopisnou dramatizaci jed
né z jejích pohádek Láska největší.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo (1921-22); Čtení pro že
ny; Denní hlasatel (Chicago 1923); Hlas našeho ven
kova (1921-22); sb. In memoriam Arne Nováka 
(1940); Kalendář Nár. politiky (1940); sb. K. V. Rais 
- studie, vzpomínky, dokumenty (1959); Lada 
(1925-27); Lid. demokracie (od 1954); Lid. noviny 
(1933-36); Lit. rozhledy (1928); Malý čtenář; Mate
řídouška (1947); Náchodské listy; Nár. listy 
(1922-39); Nár. politika (1921-37); Pod Zvičinou 
(Hořice v Podkr. 1946); Rodinné vychování (1903); 
Sborník k uctění památky K. V. Raise (Jičín 1936); 
Švanda dudák (1924);Topičův sborník (1921); Úsvit 
(1922-23); Venkov (1921-33); Zvon (1922-39); Žen
ský svět (1925-29). I KNIŽNĚ. Beletrie: Máminy 
pohádky (1923); Stíny v srdcích (PP 1927); O čer
ném čuňátku (pohádka, 1930, z kn. Máminy pohád
ky). I USPOŘÁDALA A VYDALA: K. V. Rais: 
Zvířátka a lidé (1941) + Povídky o českých umělcích 
(1949); Dopisy Františka Kavána K. V. Raisovi 
(b. d., 1949). ■

LITERATURA: K. Bílek: M. M.-R. Literární po
zůstalost (LA PNP 1.1976, 2.1989). I K. Juda: ref. 
Máminy pohádky, Střední škola 1924, s. 106; • ref. 
Stíny v srdcích: J. Kopal, Nové Čechy 11, 1927/28, 
s. 183;B. Jedlička, LidN 17.3.1928; J. Karasová, Žen
ský svět 1928, č. 1 •; M. Majerová: ref. O černém ču
ňátku, Čin 2,1930/31, s. 175.

pb

Gustav B. Miškovský
viz Gustav Bambas Miškovský

Jozef Miškovský

* 10.3.1859 Poboří u Kouřimi
† 13.8.1940 Český Brod

Spisovatel a novinář, regionální kulturní historik 
a vlastivědný pracovník na Českobrodsku.

Psal se důsledně Jozef. - Narodil se v rodině 
statkáře a obecního starosty, do školy chodil 
ve Svojšicích, pak byl poslán do Jablonného
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Miškovský

(J. v Podještědí), aby se naučil německy, střed
ní školu studoval v Kutné Hoře. Jako student 
hrál ochotnicky divadlo v blízkých Plaňanech, 
kde se seznámil s pozdější spisovatelkou G. 
Preissovou (od 1885 člen Ústřední jednoty čes. 
herectva). Od 1880 žil v Čes. Brodě (1883 byd
lel přechodně na Král. Vinohradech), kde se 
věnoval spisovatelství a žurnalistice. Stal se re
gionálním pracovníkem, který se významně 
podílel na politickém životě města (dlouholetý 
člen městského a okresního zastupitelstva, sta
rosta místního Sokola, iniciátor založení měst
ské spořitelny, českého gymnázia, okresní ne
mocnice, Podlipanského muzea a muzea K. 
Havlíčka Borovského v jeho rodném domě 
v Borové i postavení pomníku Prokopa Holé
ho, organizoval pravidelné lipanské poutě). 
Zakládáním knihoven, čítáren a spolků, orga
nizováním přednášek a výchovných koncertů 
aplikoval v praxi vzdělavatelský program pro
pagovaný v časopise Naše hlasy. Tento politic
ký týdeník demokratického směru (při časopi
se založil M. též knihkupectví a nakladatelství, 
kde vydával mj. spisy Arbesovy), na jehož pro
filu lze doložit M. vývoj od mladočeského svo- 
bodomyslnictví k pokrokářství a realismu, za
ložil v Čes. Brodě 1881 (vedl jej s výjimkou 
pobytu na Král. Vinohradech 1883 a 1915-18 
až do 1939, kdy jej dobrovolně zastavil; znovu- 
vydával jej M. syn Božetěch M., knihkupec). 
Časopis se stal záhy významnou politickou 
i kulturní institucí, těžící podněty z celého Čes
kobrodská; platil za vzor českého regionálního 
listu, plnícího funkci osvětovou i národní, ze
jména při posilování krajového historického 
vědomí a zvyšování kulturní úrovně venkova. 
M. se při jeho řízení projevil také jako zkušený 
organizátor (osvědčil to mj. i při pořádání 
městského archivu), který kolem sebe dokázal 
soustředit kvalitní okruh spolupracovníků 
(jedním z prvních byl i J. Herben). Žurnalistic
ká tvorba podnítila řadu M. funkcí nadkrajo- 
vého charakteru: pracoval ve Všeslovanském 
svazu novinářském, který vybudoval s J. Ho
lečkem (oba využili 50. výročí vzniku písně Hej 
Slované a 1884 uspořádali za přítomnosti její
ho autora S. Tomášika v Praze slovenský tý
den), v Jednotě čes. novinářů (dlouho jejím 
předsedou) a v jejím podpůrném spolku, 
v Havlíčkově fondu čes. novinářů a poté v Nár. 
svazu novinářů, byl pokladníkem Svazu slo
vanských novinářů v Rakousku. Zpopelněn 
byl v Praze-Strašnicích.

Literárně M. debutoval drobnými prózami 
a dramaty, ale pak se přiklonil k historii a mís
topisu. Nejdůležitější složkou jeho činnosti se 
stala žurnalistika. Ovlivnila také jeho prózu, 
zejména soubor humoresek, humoristických 
fejetonů a reportáží inspirovaný historickými 
událostmi i detaily všedních dní a vyznačující 
se osobitým viděním způsobu života a myšlení 
lidí (Z tobolky starého novináře). Jeho dvě hry 
vydané pod pseudonymem, jedna ze součas
nosti (Nebezpečná láska), druhá z bájné minu
losti, inspirovaná RKZ (Durynkova olše), 
údajně vznikly pro plaňanské ochotníky; o je
jich jevištním provedení není však nic známo. 
Ve středu zájmu M. jako stoupence Husova 
učení a odkazu české reformace se posléze 
ocitlo studium kulturněhistorických a nábo
ženských otázek kraje, těžící z místního archiv
ního materiálu. Výsledkem byla genealogie 
K. Světlé (Rodinná kronika rottovská), kde je 
sledován rottovský rodokmen už od roku 1602 
a kde jsou kronikářsky zachyceny životní osu
dy spisovatelčiných předků i poměry na čes
kém venkově obecně, dále studie Českobrodští 
kacíři a první evangelíci, doplňující podnětně 
řadou místních detailů z městských zápisů ob
raz celonárodní, a pojednání O pokladech pá
nů Smiřických a jiných nálezech na panství 
kosteleckém. Ač tu M. čerpal z živé lidové tra
dice o domnělém pokladu, šel nad ni pozor
ností k osudům vůdce českého povstání 
Albrechta Jana Smiřického a hledáním příčin 
tragédie jeho rodu. Práce se tak stala příspěv
kem k českým dějinám doby pobělohorské.

PSEUDONYMY: J. M. Pobořský, Josef M. Poboř- 
ský, Sekavec. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 
1909); Máj (1904 Lipany, s H. Kuffnerem); Nár. listy 
(od 1883); Naše hlasy (1881-1915, 1919-39; 1914 
Českobrodské pivovarství, i doplň, scp.); Zlatá Pra
ha (1916, Předkové K. Světlé); Ženský obzor. I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Nebezpečná láska (D 1879, 
pseud. Josef M. Pobořský); Durynkova olše (D 1881, 
pseud. Josef M. Pobořský); Z tobolky starého novi
náře (PP 1925). - Ostatní práce: Památník, jejž 
věnuje drahým bratrům americkým o sokolských 
závodech česko-amerických v Českém Brodě 
26. června 1887 Sokol českobrodský (1887); Václav 
Fr. Červený (životopis, 1896); Bitva u Lipan 
30. května 1434 (pojednání, b. d., 1899, s H. Kuffne
rem); Jan B. Dlabač (životopis, 1900); O pokladech 
pánů Smiřických a jiných nálezech na panství koste
leckém (studie, b. d., 1908); Českobrodští kacíři 
a první evangelíci (studie, b. d., 1909); Rodinná kro
nika rottovská 1630-1930 (1938). I REDIGOVAL
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časopisy: Naše hlasy (Čes. Brod 1881-1915,1918-29;
I. roč. s příl. Zličan. Orgán města Kouřimia okolí), 
Českobrodské listy (1887-90), Naše listy (Čes. Brod 
1888-92), Rozvoj. Revue pro veřejný život, vědu, li
teraturu a umění (Olomouc 1900-01). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: F. J. Vavák: Selské povstání ro
ku 1775 (část z pamětí, 1886). I

LITERATURA: F. L. H. (Hovorka): ref. Duryn- 
kova olše, Divadelní listy 1881, s. 85; V. Schulz: ref. 
Bitva u Lipan..., ČČM 1899, s. 338; • ref. O pokla
dech pánů Smiřických...: V. Prášek, NL 18.12.1908; 
H. (J. Herben), Besedy Času 1908, s. 396 •; • ref. 
Českobrodští kacíři...: J. H. (Herben), Besedy Času 
1909, s. 339; J. Volf, ČČM 1910, s. 302 •; V. Brtník: ref. 
Z tobolky starého novináře, Venkov 24. 4. 1925;
J. Herben: J. M., LidN 10.3.1929; • ref. Rodinná kro
nika rottovská: B. (E. Bass), LidN 1.11.1930; K. Po
lák, PL 24.12.1930; A. G. (Grund), RA 6,1930/31, 
s. 131; -och- (F. S. Procházka), Zvon 31, 1930/31, 
s. 295; V. Brtník, Venkov 1.2.1931 •; • k osmdesáti- 
nám: fš, LidN 10. 3. 1939; F. S. Jaroš, Venkov 10. 3. 
1939 •: • nekrology: KZK (K. Z. Klíma), LidN 15.8. 
1940; v. m., NL 15.8.1940; Zeno, Ženský obzor 1940, 
s. 91; Č. (V. Červinka), Zvon 41, 1940/41, s. 43; an.: 
Tisk a novináři, Věstník Nár. svazu novinářů 15, 
1940/41, s. 10 •.

bs

Tomáš Mitis z Limuz

* asi 20.12.1523 Nymburk
† 31.1.1591 Praha

Latinský básník, překladatel, vydavatel a kulturní 
organizátor, význačný představitel humanistického 
kulturního života své doby.

Syn nymburského bakaláře a radního Jana Ka- 
marýta, zvaného i Tichý (Mitis). Po základním 
vzdělání na školách v Nymburce a v Žatci stu
doval na pražské univerzitě, hlavně jako žák 
M. Collina (bakalářem 1546, mistrem 1552). 
Působil od 1550 na škole v Čes. Brodě (s pře
stávkou vyplněnou prací pro univerzitu), asi od 
1556 v Praze na jindřišské škole; zároveň vedl 
ve svém domě na Starém Městě soukromou 
školu, patrně bez většího úspěchu. Byl členem 
básnické družiny J. Hodějovského a těšil se je
ho podpoře a přímluvám (dík jeho přičinění 
dosáhl 1556 erbu a titulu z Limuz), podílel se 
s M. Collinem a J. Handschem na redigování 
čtyř svazků Farragines (1561-62). Nevalný 
úspěch na pedagogické dráze ho vedl k činnos
ti vydavatelské, tiskařské a knihkupecké. Od 

1563 měl knihkupectví v Karolinu a podílel se 
s tiskařem J. Kozlem na vedení tiskárny. Za do
vážení a prodávání zakázaných kalvínských 
a zwingliánských knih se dostal 1571 do kon
fliktu se státní mocí, avšak pokračoval ve vydá
vání knih a obchodování s nimi až do smrti.

M. je autorem četných svazků latinské nábo
ženské lyriky (zpracoval řadu českých duchov
ních písní, některé texty napsal na jejich nápě
vy) a neobyčejného množství příležitostných 
latinských básní vydávaných v publikacích ji
ných autorů, ve sbornících i formou jednolistů. 
Pedagogicky zaměřenou mravoučnou kompi
lací přispěl i do latinsko-česko-německé kníž
ky, uvádějící žáky do učení na soukromé škole. 
Zřídka se uplatňoval jako překladatel do češti
ny. Rozsahem díla patří k nejplodnějším latin
sky básnícím humanistům. Větší význam než 
vlastní tvorba měly však jeho edice děl B. Ha- 
sištejnského z Lobkovic (vycházely 1562-70) 
a vydání dalších humanistických autorů. Boha
té styky s domácími i zahraničními humanisty 
spojené s péčí o jejich dílo učinily z M. jednu 
z reprezentativních postav pozdního latinizují- 
cího humanismu v Čechách.

PŘÍSPĚVEK in: Libellus elementaris... pro novellis 
scholasticis (1569). I KNIŽNĚ: Ode de feriis divae 
Catharinae, doctorum praesidis (1550); Epicedion 
honesti et solertis viri Viti Zitaviensis, civis ac sena- 
toris in republica Brodensi meritissimi (1552): De 
adventu Christi odae aliquot (1553); Liber primus 
sacrorum carminum... (1554); Epicedion nobilis et 
clarissimi viri d. lohannis Zatecky a Veygrsdorf 
(1561); Elegia de providentia Dei (1562); In felicem 
inaugurationem serenissimi regis Maximiliani... 
chorus Davidicus... (1562); Varii generis odae in 
Psalmos Davidis poenitentiales... (1562); Hymni 
ecclesiastici in noctium et dierum tempora distribu- 
ti (1564); In psalterium Davidis Georgii Buchanani 
paraphrasis poetica... (1572); M. Antonii Flaminii in 
psalmos aliquot breviores paraphrasis dithyrambi- 
ca... (1572); Psalmodiae Christianae libri duo... 
(1574);Pietas religiosa (1575); Hymnodiae in Messi- 
am... (5 sv., 1576-78,1581); Psalmodia poenitentialis 
e psalmis regii vatis Davidis... (1577);Luctae spiritus 
libri třes (1578); Index alter Thomae Mitis metro- 
rum I. partis, editorům ac recognitorum... (1580); 
Střena ad potentissimum Caesarem Rudolphum II. 
... (1580); Christiados seu decem promissionum de 
Christo lesu liber unus (1583); Ode melica in vitam 
Christi... (1585); Synopsis biblicae libri quinque... 
(1586); Catechesis biblicae libri šeptem... (1587); 
Odarum sacrarum liber unus e psalterio S. Augusti
ni... (1589); Psalmus III. odis tribus sensu metroque 
triplici inclusus... (b. d.). - Jednolisty: Ad clementis-
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simum Caesarem Maximilianum II. ... acclamatio 
(1575); Votum pro triům statuum regni Bohemiae 
concordia indissolubili (1575); Cenotaphion viri cla- 
rissimi Casparis Cropacii etc., poetae laureáti 
(1580); Votum pro feliciss. ad S. Caes. Maiestatem 
etc. in arcem Pragensem adventu illustriss. Saxoniae 
ducis Augusti (1581);Tumulus magnifici ac generosi 
d. d. Bohuslai Felicis Hasistenii a Lobkowitz... 
(1583); Tumulus viri nobiliss. et literatiss. domini 
Venceslai Wrzessowitzii a Wrzessowitz (1583); Epi- 
taphium v. cl. d. Matthaei Gregorini a Tulechova... 
(1589); Nuptiis secundis magnifici ac generosi d. d. 
loannis Getrzichii senioris de Zierotin... (1589); So- 
teria illustris herois d. d. Vilhelmi Ursini Rosenber- 
gensis... (1590); Gratitudo mater omnium virtu- 
tum... (b. d.); In insignia loannis Netoliceni 
aTurowa (b. d.).- Překlad: Historia památky hodná 
o žalostivém dobytí Sigetu (1568). I VYDAL: B. Ha- 
sištejnský z Lobkovic: Fragmentům epistolarum (asi 
1560) + Farrago prima poematum (1562) + Lucu- 
brationes oratoriae (1563) + Appendix poematum 
(1570) + Farrago poematum (1570) + Nova episto
larum appendix (1570); an.: Naeniae funebres in 
obitum Georgii Walbrischii a Limusa (1567); P. Te- 
rentius Afér: Comoediae sex (1568); Racek Dubra- 
vus z Doubravy: Vlastae Bohemicae historia (1574); 
G. Aemylius: Paraphrasis heroica in epistolas ac 
evangelia hiemalia (1575); S. Castellio: Dialogorum 
sanctorum libri quattuor (1579); D. Crinitus z Hla
váčova: Psalmi regii vatis in odas a Davide Crinito 
redacti (1591). I EDICE: O lázních teplických (Tep
lice 1980, přel. B. Ryba). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1574, 3042, 
5622-27; in Rukověť humanistického básnictví 3 
(1969). I LITERATURA: F. F. Procházka in Miscel- 
laneen der bóhmischen und máhrischen Literatur... 
1 (1784); Akta léta 1571 v Praze, v příčině zapověze
ných knih u knihkupců, ČČM 1833, s. 375; J. Jireček 
in Rukověť 2 (1876); K. Konrád in Dějiny posvátné
ho zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení lite- 
rátských bratrstev 1 (1893); Z. Winter in O životě na 
vysokých školách pražských (1899) + in Život a uče
ní na partikulárních školách (1901); C. A. Straka: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých a k starší české bibliografii. 87. T. M. Limuz- 
ský, ČČM 1912, s. 173; J. Volf in Geschichte des 
Buchdrucks in Bóhmen (Výmar 1928); B. Ryba in 
Spisy B. Hasištejnského z Lobkovic 1 (1933); J. Mar
tínek: Ke studiu pozdních humanistických tisků, sb. 
Strahovská knihovna 2,1967, s. 59; in Rukověť hu
manistického básnictví 3 (1969); B. Ryba in T. M.: 
O lázních teplických (1980).

jk

Václav Vratislav z Mitrovic
viz Václav Vratislav z Mitrovic

Vojtěch Mixa

* 14. 3.1887 Dolní Královice u Ledče nad Sá
zavou

† 13.2.1953 Praha

Autor erotických povídek a společenských románů, 
dramatik, publicista a novinář.

Otec byl respicientem finanční stráže. Po jeho 
odchodu do výslužby se rodina přestěhovala 
1896 do Kutné Hory, kde V. M. dokončil obec
nou školu a od 1898 studoval na místní vyšší 
reálce (mat. 1905). 1906-10 navštěvoval praž
skou techniku, obor stavitelské inženýrství. Ja
ko stavební inženýr pak působil ve státní že
lezniční službě, nejprve v Olomouci, po 1918 
na min. železnic. 1920-21 redigoval časopis Ši- 
beničky a hospodářskou rubriku Lid. novin. 
Od 1922 pracoval jako sekretář Svazu českosl. 
průmyslníků, od 1934 jako generální tajemník 
jeho ústředí. Jako význačný ekonom byl za 
první republiky členem mnoha hospodář
ských, finančních a průmyslových institucí (též 
pokladníkem Sboru pro postavení druhého 
Nár. divadla). Od konce 30. let byl vrchním 
ředitelem Živnobanky, po 2. světové válce při
pravoval ve Státním úřadu plánovacím vypra
cování dvouletého a pětiletého hospodářské
ho plánu. Tehdy se stal členem Slovanského 
ústavu, Masarykovy akademie práce a Náro
dohospodářské společnosti. Spolupracoval (od 
1946) s redakcí Lid. demokracie, 1948 byl ko- 
optován do ústředního výboru Syndikátu čes. 
spisovatelů a jmenován do jeho akčního výbo
ru, později do hospodářské rady Svazu čes. spi
sovatelů.

Do literatury vstoupil M. časopisecky otis
kovanými satirickými verši a prózami (čas. Ši- 
beničky) a povídkami a básněmi ovlivněnými 
vitalismem (zejména čas. Cesta). Knižně debu
toval sbírkou próz Dívky, studiemi k portré
tům dívek a mladých žen uvědomujících si 
svou identitu, v nichž se projevil jako pozoro
vatel s bystrým postřehem, smyslem pro atmo
sféru prostředí a s intelektuálním a ironickým 
nadhledem. V témž roce vydanou knihu poví
dek s erotickými náměty Medvědi a tanečnice 
charakterizovala snaha po ucelenější epičnos- 
ti. V dalších knihách přesunul M. těžiště zájmu 
od erotiky k problematice společenské. V po
vídkových souborech Na přelomu a Námluvy 
nalézal protiváhu k destruktivnímu působení
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ženského živlu v mužově veřejném působení, 
v práci a v odpovědném vztahu k rodině. Te
maticky čerpal ze života nejbohatší vrstvy i ze 
současných sociálních zápasů, využívaje svých 
znalostí národohospodářských. Kriticky posti
hl ekonomický i morální rozvrat společnosti 
po 1. světové válce, a to jak v dramatech Kdo 
vydělá? a Proud, tak v románě Vyšinutí 
(v němž se snažil poválečný sociální konflikt 
dělnictva a kapitálu 1920 osvětlit psychologic
ky z hlediska obou jeho protichůdných slo
žek), který byl soudobou kritikou stavěn nad 
podobná díla M. Majerové, J. Hory aj. V polo
vině 20. let se M. jako prozaik na čtvrt století 
odmlčel. Teprve 1948 vydal motivicky široce 
založený román Smršť na čtrnáctém poledníku, 
zobrazující hospodářský a společenský život 
v Kutné Hoře v 30. letech a na počátku okupa
ce, kdy rudná ložiska postupně získával ně
mecký nacistický kapitál. Poslední M. kniha, 
román První rozběh (úvodní část trilogie), čer
pala látku z historie dělnického hnutí v období 
1. světové války. V rukopise zůstaly dvě roz
sáhlé povídky pro děti. - M. novinář glosoval 
v Lidových novinách hospodářský, společen
ský a umělecký život ve fejetonech, sloupcích 
a anekdotách (mj. v rubrice Pražský film s K. 
Z. Klímou a E. Bassem pod společnou šifrou 
K + M + B), ojediněle psal i literární a divadel
ní recenze.
PSEUDONYMY, ŠIFRY Jaroslav Brožík, Petr 
Karmazín (obojí Šibeničky); K., K + M + B (společ
ná šifra s K. Z. Klímou a E. Bassem v Lid. novinách 
do 1938), M., V. M., vm. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1919-25); Červen (1919-20); Lid. demokracie 
(1946-52); Lid. noviny (1917-38, 1949-51); Lumír 
(1921-22); Nár. listy; Nebojsa (1919-20); Průmyslo
vý věstník (1924-37, též něm. mutace Observer); 
Rarach; Republika (1919); Šibeničky (1919-21); Ze
mě (1919-20). I KNIŽNĚ. Beletrie: Dívky (PP 
1920); Medvědi a tanečnice (PP 1920); Na přelomu 
(PP b. d., 1921); Vyšinutí (R 1923); Proud (D 1923, 
prem. 1924); Námluvy (PP 1924); Smršť na čtrnác
tém poledníku (R 1948); První rozběh (R 1952). - 
Ostatní práce: Československé státní dráhy a před
poklady jejich vývoje (přednáška, 1927). I SCÉ
NICKY Hra: Kdo vydělá? (1921). I REDIGOVAL 
časopisy: Šibeničky (1920-21), Průmyslový věstník 
(1933-37 do č. 18; též něm. mutace s tit. Observer). I

LITERATURA: • ref. Dívky: A. Procházka, MR 
1920/21, sv. 36, s. 80; M. Rutte, Cesta 3, 1920/21, 
s. 278; M. N. (Novotný), Nové Čechy 4, 1920/21, 
s. 285; jeel (J. L. Fischer), Kmen 4,1920/21, s. 355 •; • 
ref. Dívky, Medvědi a tanečnice: -n. (S. K. Neu
mann), Kmen 4,1920/21 s. 514 —> Stati a projevy 5 

(1971); F. Gótz, MS1R 15,1920/22, s. 92; J. V. Sedlák, 
Tribuna 14.1.1921; Ant. Veselý, Pramen 1921, s. 186;
J. O. Novotný, LidN 12. 6. 1921; K. Sezima, Lumír 
1921, s. 251 —> Masky a modely (1930) •; • ref. Kdo 
vydělá?: J. H. (Hora), RP 15.10.1921; K-ček. (J. Ko- 
díček), Tribuna 15. 10. 1921; K. Engelmúller, Zlatá 
Praha 1921, s. 367; ALAP (A. Procházka), MR 
1921/22, sv. 37, s. 19 •; • ref. Na přelomu: A. N. (No
vák), LidN 22. 1. 1922; K. (F. V. Krejčí), PL 19. 2. 
1922; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 23. 4. 
1922; K. Sezima, Lumír 1922, s. 255 —> Masky a mo
dely (1930) •; • ref. Vyšinutí: M. Pujmanová-Henne
rová,Tribuna 10.6.1923; an., Socialista (deník) 19.6. 
1923; jv. (Vodák), Čes. slovo 19. 8. 1923; K. (F. V. 
Krejčí), PL 7. 10. 1923; J. O. Novotný, Cesta 6, 
1923/24, s. 66; K. H. (Hikl), Naše doba 31,1923/24, 
s. 376; B. B-ová (Benešová), Kritika 1924, s. 35;
K. Sezima, Lumír 1924, s. 341 -» Masky a modely 
(1930); Ant. Veselý in Listy autorům (1924) •; • ref. 
Proud: Kazetka (K. Z. Klíma), LidN 13.1.1924; av. 
(Ant. Veselý), PL 13. 1. 1924; E. Konrád, Cesta 6, 
1923/24, s. 394; ALAP (A. Procházka), MR 1923/24, 
sv. 39, s. 171; -jef.- (J. Fučík), Socialista (týdeník) 
1924, č. 7; H. Jelínek, Lumír 1924, s. 107 •; • ref. Ná
mluvy: F. Gótz, NO 23.11.1924; J. O. Novotný, Cesta 
7,1924/25, s. 280; K. Sezima, Lumír 1925, s. 410 -> 
Masky a modely (1930); A. N. (Novák), LidN 5.12. 
1925 •; K. Sezima: Abrahámoviny V. M., Lumír 63, 
1936/37, s. 344; • k šedesátinám: ap., LD 14.3.1947; 
bs (B. Slavík), LD 14.3.1947; kd a K (oboje E. Kon
rád), Svob. noviny 15.3.1947 •; an. (G. Franci): ref. 
První rozběh, LD 15.6.1952; J. Sekera: Vzpomínáme 
na V. M., LitN 1953, č. 8.
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1935-1938

Měsíčník československého levicově orientovaného 
studentstva, zaměřený též na studentskou literární 
a kritickou činnost.

Podtitul: 1935-38 (roč. 1-5) Měsíčník českosl. pokro
kového studentstva. - Redaktoři: 1935-1936/37 (roč. 
1-3 do č. 1) B. Březovský; 1936/37 (roč. 3, č. 2-7) 
K. Bednář; 1936/37-1937/38 (roč. 3 od č. 8 - roč. 4 do 
č. 5) M. Rotman; 1937/38-1938 (roč. 4 od č. 6 - roč. 5) 
I. Osvald. - Majitelé a vydavatelé: 1935-1936/37 (roč. 
1-3 do č. 1) M. Rataj; 1936/37-1937/38 (roč. 3 od 
č. 2-roč. 4 do č. 5) P. Koubek; 1937/38-1938 (roč. 4 od 
č. 6-roč. 5) I. Osvald, Praha. - Periodicita: měsíčník 
(kromě prázdnin); 1935 (roč. 1)4 čísla od března do 
června; 1935/36-1936/37 (roč. 2-3) 10 čísel od září do 
června následujícího roku; 1937/38 (roč. 4) 9 čísel od 
září do června následujícího roku; 1938 (roč. 5) 2 čís
la září, říjen.
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M. k. byla založena z iniciativy členů středo
školské sekce Komsomolu i neorganizovaných 
jednotlivců jako časopis levicově orientova
ných středoškolských i vysokoškolských stu
dentů. Stavěla se programově proti reakci a fa
šismu, za „spravedlivé uspořádání světa“, 
hájila „práva mladého člověka“, a to včetně 
sociálních požadavků studentstva, a svou po
zornost chtěla zaměřit na kulturněpolitické 
otázky s důrazem na studentskou uměleckou 
tvorbu (prohlášení v 1. č. 1. roč.). Od radikálně 
levicových tendencí 1. roč. přešla v dalších roč
nících k pokrokově demokratickému směřo
vání (úsilí o demokratizaci středních škol, re
akce na rostoucí nebezpečí fašismu) a stávala 
se postupně tribunou ideového a uměleckého 
úsilí takto orientované mladé generace. Časo
pis podnítil vznik klubů M. k. (jejich ústředím 
byl klub pražský) a organizoval různé kulturní 
a sportovní podniky (debatní a umělecké veče
ry za účasti umělců, např. E. F. Buriana, 
A. Hoffmeistra, J. Voskovce a J. Wericha, první 
sjezd literárně činných studentů, výstava stu
dentských výtvarných prací; letní a zimní tábo
ry aj.). M. k. byla v tzv. druhé republice úředně 
zastavena.

V souladu se svým zájmovým vyhraněním se 
M. k. zabývala vedle politických a kulturněpo- 
litických otázek školskými problémy (byly též 
tématem příspěvků v humoristicky a satiricky 
zaměřené rubrice Čteno pod lavicí) a věnovala 
značnou pozornost původní studentské tvor
bě, uvádějíc tak řadu mladých talentů. Publi
kovala poezii (K. Bednář, I. Blatný, K. Brušák, 
L. Fikar, J. Hájek, J. Hiršal, L. Kundera, J. Or- 
ten, V. Školaudy aj.), prózu (B. Březovský,
J. Drda aj.)i uměleckou kritiku (K. Brušák, 
J. Hájek, L. Čivrný, I. Osvald aj.). V popředí zá
jmu kritických referátů a úvah byla soudobá li
terární tvorba, zejména nejmladší generace, 
avantgardní divadlo (Osvobozené divadlo, 
D 35 - D 38, též inscenace Divadelního klubu 
mladých), moderní hudba, především jazz, ob
čas i výtvarné umění (výstava studentské tvor
by aj.). M. k. tiskla i protichůdné názory na týž 
problém; z diskusí byla nejrozsáhlejší polemi
ka o surrealismus (4. roč.), jíž se zúčastnil
J. Hájek pod pseud. J. Buřič, J. Hiršal, M. Kárný,
K. Lom, V. Reither aj. Podporu mladému časo
pisu vyjádřili i autoři starší generace (např. 
E. F. Burian, K. Čapek, F. Halas, A. Hoffmeis- 
ter, J. Hora, Z. Nejedlý, S. K. Neumann, J. Vos
kovec a J. Werich). - Poezii publikovali V. Baj- 

narová, K. Bednář (i pseud. Prokop Kouba 
a šifra Ka-Be), J. Bělovský, M. Berger, I. Blat
ný, K. Brušák, B. Březovský (i pseud. Bonek, 
bonek), J. Černý (pseud. Jan Horák), Fejfar,
L. Fikar, J. Gura, J. Hájek (pseud. Jiří Buřič), 
F. Halas, J. Hausnerová, K. Havlík, J. Hiršal, 
V. Ifničan, J. Klán (též Klan), V. Kocourek 
(pseud. Psohlavec), M. Krejčová, R. Kubeš, 
J. Kuchař, L. Kundera, V. Kyncl, J. Lipovský, J. S. 
Machar, L. Matějka (i pseud. Brma a Ivan Rež
ný), J. Nečas, V. Nová, F. Novotný (pseud. Zde
něk Šeřík), J. Orten, J. Rumler, Z. Ríhoš, J. Se- 
vera, J. Solař, L. Sova, K. Srbek, K. Šindelář, 
V. Školaudy, M. Trojan, Z. Vavřín, Z. V. Vinař, 
A. Vrbová, J. Weigner, O. Wenzl, J. Žák, R. Že- 
livský aj. Prózou přispěli K. Bednář (pseud. 
Prokop Kouba), J. Běloveský, K. Brušák, B. 
Březovský, F. Čejka, J. Černý (pseud. Jan Ho
rák), V. Dobiáš, J. Drda, Ž. Duchna, V. Ifničan, 
J. Jánský, J. Klan, Z. Nowaková, J. Orten 
(i pseud. Karel Jílek), I. Osvald, V. Stránský, 
Z. Vavřín, J. Weigner aj. Z cizích básníků a pro
zaiků byli tištěni B. Brecht, Š. Čepček, F. Gar- 
cía Lorca, H. Heine, P. Karvaš, E. Kástner, V V 
Majakovskij, T. Mann, E. Toller, Š. Žáry aj. 
V kritických rubrikách působili K. Bednář 
(i pseud. Prokop Kouba), M. Beneš, K. Brušák, 
E. F. Burian, J. Černý (pseud. Jan Horák), 
L. Čivrný, J. Hájek (pseud. Jiří Buřič), A. Hoff- 
meister, M. Kárný, V. Kocourek (pseud. Vítěz
slav Cattler), P. Kropáček, E. Ludvík, J. Orten, 
I. Osvald, A. Paderlík, K. Reiner (i šifra KR), 
O. Růžička, J. Tráger, J. Weigner aj. Časté zde 
byly příspěvky anonymní, šifrované nebo po- 
depsané pseudonymy. Karikatury tiskli F. Bi
dlo, Ž. Duchna, A. Hoffmeister, A. Pele aj. Ob
razy reprodukovali A. Justitz, V. Špála aj.

LITERATURA: H. Mejdrová: M. k. po třiceti le
tech, Plamen 1965, s. 88; J. Hájek: M. k. po padesáti 
letech, Tvorba 1986, č. 3, příl. Kmen.
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1876-1885

Literární a myšlenkové hnutí mladé moravské inte
ligence, usilující literární tvorbou, žurnalistickou, 
osvětovou i organizační činností o rozvoj národního 
veřejného života na Moravě.
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Hnutí, pro něž se ustálilo označení M. M., bylo 
výrazem prudkého vzestupu národního ruchu 
na Moravě po zřízení českých středních škol. 
Jeho jádrem byli absolventi a studenti prvních 
českých gymnázií na Moravě (zal. 1867 v Brně 
a Olomouci), která se stala novými středisky li
terárních snah moravské mládeže; ty zasáhly 
i studenty gymnázia v Kroměříži, učitelského 
ústavu v Brně aj. Zárodkem hnutí byly na 
gymnáziích od počátku 70. let víceméně tajné 
literární kroužky, které pořádaly soukromé de
batní večery, organizovaly odběr českých knih 
i literárních periodik a vydávaly vlastní psané 
časopisy. Vlivem svých profesorů, kteří je vy
chovávali ve vlastenecky uvědomělé občany 
(v Olomouci zvi. J. Havelka, J. E. Kosina, 
V. Prásek, J. Sytko, v Brně E Bartoš, V. Royt, 
V. Šťastný, A. Vašek), absolventi již většinou 
neodcházeli na vysoké školy do Vídně, nýbrž 
do Prahy a mnozí z nich studovali slovanské ja
zyky a literatury. V Praze 1873 založili jako or
ganizační základnu pro své snahy spolek Mo
ravská beseda a při něm 1874 filozofický klub 
a klub řečnický (literární). Mladí Moravané 
byli strženi pražským kulturním ruchem i osl
nivým nástupem nové ruchovské a lumírovské 
básnické generace a toužili, aby Morava nezů
stala stranou. Po přípravných pracích, jimž stál 
v čele L. Čech (který získal podněty i od svého 
přítele T. Masaryka), vydali v březnu 1876 pro
volání k moravským spisovatelům, vybízející je 
k účasti na Almanachu moravské omladiny. 
Ten pak s názvem Zora vyšel začátkem čer
vence 1876 (s vročením 1877) za redakce 
J. Boubely, L. Čecha a J. Vařeky s věnováním 
památce F. Palackého. Záhy na něj navázal 
2. roč. (1878, red. F. Bílý, V. Houdek a J. Veče
řa), dedikovaný F. Bartošovi. Příslušníci M. M. 
publikovali také v Moravské orlici, olomouc
kém Našinci a v Koledě, která se zvi. v 4. roč. 
(1879), redigovaném J. Večeřou, stala jejich tri
bunou. Pokračování Koledy představoval ča
sopis Zora (1882-83, red. J. Hudec a B. Popel
ka). Volněji s okruhem M. M. souvisel vznik 
dalších periodik, vydávaných ve Vel. Meziříčí: 
pedagogického časopisu Národ a škola a (pů
vodně jeho přílohy) Lit. listů (oba 1880 založil 
F. M. Vrána). Posledním kolektivním vystou
pením M. M. byl 3. roč. almanachu Zora (1885, 
red. J. Herben, J. Kabelík a F. Roháček). Na 
první dva almanachy M. M. se pokusil nepříliš 
úspěšně navázat 1883 sborník nejmladších 
adeptů literatury vydaný v Brně rovněž pod 

názvem Zora; debutovali v něm V. Mrštík 
(pseud. V. Manfred Jimramovský aj.), A. Vrbo
vá (tj. pozdější Jiří Sumín; zde pod pseud. Sera
fína Svitavská) a V. Pittnerová. Hnutí M. M. 
není totožné se stejnojmenným, leč výrazně 
politickým hnutím z 1896-97, byť s ním mělo 
v lecčems obdobné snahy i některé personální 
souvislosti.

Literární snahy M. M. byly součástí širšího 
hnutí, jehož příslušníci, pocházející většinou 
z chudších venkovských rodin, osvojovali si 
mimo školu poznatky moderní vědy a zejména 
filozofie, zajímali se o odsuzovaný darwinis- 
mus a ze studia francouzských revolucí čerpali 
oporu pro svůj spontánní demokratismus. 
Znechuceni spory mezi staročechy a mladoče- 
chy odvraceli se od politických stran a soudili, 
že jedině na základě vzdělanosti se národ do- 
může i samostatnosti politické. Proto svou prá
ci na poli literatury a vědy spojovali s osvěto
vou činností na venkově. Bezprostředním 
cílem M. M. bylo pracovat k dovršení národní
ho probuzení moravského lidu a vést ho k vě
domí česko-moravské jednoty, povznést Mora
vu na kulturní úroveň Čech a dosáhnout toho, 
aby Morava svébytně, využitím své kulturní 
a historické individuality, přispěla k rozvoji 
českého písemnictví. Třebaže požadavkem ná
rodního umění, slovanskou orientací a důra
zem na etické a národně uvědomovací působe
ní literatury kráčela ve stopách J. E. Kosiny 
a blížila se tzv. škole národní (mnozí její 
příslušníci se také 1879 iniciativně účastnili 
Almanachu české omladiny, hlásícího se k ná
rodnímu směru), nepodlehla jednostrannosti 
a uznávala namnoze i oprávněnost lumírov- 
ských snah, jimiž ostatně byli básníci M. M. ve 
své poetice silně ovlivněni. Ražení nových cest 
bylo ovšem patrnější v prozaických pracích. 
Literární program M. M. uceleně formuloval 
L. Čech ve stati O úkolu krásné literatury čes
ké na Moravě v 3. roč. almanachu Zora (1885). 
Proklamoval v ní v podstatě realistické pojetí 
literatury (žádal po spisovatelích studium ži
votní reality, zvláště duše lidu; literatura měla 
pomáhat v boji o národní existenci, svobodu 
a humanitu bez moralizování a didaktické 
tendence, prostým dojmem krásna) pojící se 
s regionalismem, tj. požadoval, aby v rámci jed
notné krásné literatury české existovala „spi
sovatelská škola moravská“, která by si všíma
la „speciálních potřeb, tužeb, snah českého 
lidu na Moravě“. V časopisech, kde hráli pří-
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slušníci M. M. vůdčí roli (Koleda, pak Literární 
listy, Niva), se rozvinula tzv. moravská kritika, 
která se výrazně uplatnila při prosazování lite
rárního realismu. Zčásti sice byla zaměřena 
úzce filologicky, nicméně především v pracích 
L. Čecha k nám uvedla i Tainovu sociologii, 
Hennequinovu estopsychologii a jiné moderní 
metody a připravila tak půdu pro vystoupení E 
X. Šaldy a dalších kritiků 90. let právě v těchto 
moravských časopisech (proto i oni byli v po
lemikách pejorativně označováni jako morav
ská kritika). - M. M. se podařilo podnítit ruš
nější literární a myšlenkový život na Moravě; 
znamenala také průlom do dosavadního domi
nantního postavení kněžské literatury. Někteří 
její příslušníci velmi záhy, jiní až za studií 
v Praze či ještě později překonávali vliv mo
ravského klerikálního prostředí i konzervativ
ní prvky působení svých učitelů. Od bartošov- 
ského idealizujícího zaujetí lidovým životem 
došli ke kritickému postoji k němu, odhalovali 
jeho vady a zaostalost, věnovali pozornost ves
nické i městské chudině, stávali se prvními 
moravskými spisovateli sociálními. Rovněž ná
rodní charakter umění pojímali šíře; nespočí
val jim pouze v lidové tradici a ve vlastenec
kých látkách, nýbrž i v pravdivém zobrazení 
současných životních poměrů včetně proniká
ní nových idejí do duchovního ustrojení náro
da. (Nejdále v moderním pojetí národního 
umění dospěl již 1879 H. Babička v Koledě 
formulací „Buď svým a budeš českým“.) Pří
slušníci M. M. věnovali také značnou pozor
nost Slovensku; poznávali jeho život z vlastní 
zkušenosti, budili zájem o slovenskou literatu
ru, navazovali styky se slovenskými spisovateli 
(přispěli např. do Hurbanovy Nitry 1876 
a 1877) i s pražskými studenty pocházejícími 
ze Slovenska (J. Vlček aj.) a usilovali o těsnou 
česko-slovenskou spolupráci. Z M. M. vyšli 
prozaici J. Večeřa, E Roháček a J. Herben, kte
rý svou románovou kronikou Do třetího 
a čtvrtého pokolení nejvíce naplnil literární 
program hnutí, básníci a překladatelé ze slo
vanských literatur J. Hudec a F. Táborský, kriti
kové a literární historikové H. Babička, F. Bílý, 
L. Čech, V. Houdek a J. Korec, dále filolog 
E Jokl, přírodovědec a folklorista J. Klvaóa, 
pedagogové a organizátoři pokrokového uči
telstva J. Mrazík a J. Úlehla, národohospodář 
a sociolog J. Koloušek aj. Postupně se k literár
ním snahám M. M. připojovali i autoři, kteří 
nebyli přímo spojeni s genezí hnutí, jako J. Ka

lus, G. Preissová, O. Bystřina, E S. Procházka, 
F. Pěčka Místecký, J. Kabelík aj. - V hnutí 
M. M. se utvářely tendence (kriticismus, ze
jména vůči soudobé politice, antiklerikalismus, 
sociální snahy, úsilí o systematickou práci na 
venkově) charakteristické i pro tzv. politické 
realisty, skupinu, která se v 2. polovině 80. let 
seskupila kolem T. Masaryka a Herbenova Ča
su. Nové problémy, které tehdy vystoupily do 
popředí veřejného života, vedly k tomu, že M. 
M. z valné části vplynula do tohoto směru, 
v němž ostatně někdejší účastníci hnutí hráli 
významnou roli. Mnozí přitom dále pracovali 
v duchu jeho snah na povznesení kulturního 
života Moravy a vzdělávání lidu, a to jak přímo 
v terénu, tak např. v rámci akcí a publikačních 
podniků Moravské (později Moravskoslezské) 
besedy v Praze. K programu vytyčenému lite
ratuře na Moravě L. Cechem v Zoře 1885 se 
hlásil literární časopis Niva, založený 1891 
F. Roháčkem, i Moravská revue, vydávaná 
1899 J. Tůnou; umělecky jej naplňovali G. Preis
sová, bratři Mrštíkové, J. Merhaut aj.

LITERATURA: F. Roháček: Moravská bibliotéka. 
Zora 1882, s. 454; M. Hýsek in Literární Morava v le
tech 1849-1885 (19H); Z. Nejedlý in T. G. Masaryk 
1, sv. 2 (1931: 1950 jako T. G. Masaryk, kniha 2.); 
F. Uher: Společenský význam hnutí „M. M.“ před 
sto lety, ČMM 1973, s. 78; P. Pešta: Literatura na Mo
ravě. Od zesvětštění literatury k vítězství realismu 
(1875-1900), Duha 1987, č. 4 + Iři jubilea, Jubilejní 
ročenka ke 120. výročí založení gymnázia na třídě 
kapitána Jaroše v Brně (1987) + První gymnazijní 
generace, sb. Pamětní listina. Tradice gymnázia na 
třídě kapitána Jaroše v Brně 1 (1989); J. Kudrnáč: Li
terární Morava 1890. Host 1991, s. 216; M. Zelenka: 
Jirásek a tzv. M. M., ČMM 1992, s. 327; J. Malíř: Od 
literatury k politice, VVM 1992, s. 459.

PP

Mládí

1914; 1919-1941

Časopis pro mládež se zábavně-poučným a beletris
tickým obsahem.

Podtitul: 1914 (roč. 1) Obrázkový měsíčník pro 
mládež; 1919-1920/21 (roč. 2-4) Obrázkové noviny 
pro mládež, dorost sokolský a studentstvo; 
1921/22-1926/27 (roč. 5-9) Obrázkové noviny pro 
mládež; 1927/28-1940/41 (roč. 10-24) Obrázkový ča
sopis pro mládež. - Redaktoři: 1914 (roč. 1) J. Matě-
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jík a B. Jančík; 1919 (roč. 2) red. kruh učitelský; 
1919/20-1940/41 (roč. 3-24) red. kruh učitelský s hl. 
redaktorem A. Prachařem. - Nakladatel (vydavatel): 
1914,1919-1940/41 (roč. 1-24) F. V. Pokorný, Brno. - 
Perlodicita: 1914 (roč. 1) měsíčník, od ledna do červ
na 6 čísel; 1919 (roč. 2) čtrnáctideník, od ledna do 
června 10 čísel; 1919/20—1940/41 (roč. 3-24) čtrnácti
deník, od září do června 20 čísel. - Přílohy: 1940/41 
(roč. 24) pohádka Princezna a hoch a Povídky z pří
rody od J. Hubálka.

M., vycházející krátce před 1. světovou válkou, 
bylo obnoveno 1919 a po celou následující více 
než dvacetiletou existenci mělo stabilní re
dakční vedení i stabilního nakladatele. Re
dakční kruh a základní autorský kádr tvořili 
učitelé a tito stálí přispěvatelé se nezřídka an
gažovali jak publicisticky, tak jako pisatelé 
próz a veršů; mezi spolupracovníky patřili ně
kteří členové Moravského kola spisovatelů, 
zvláště B. Beneš Buchlovan a S. Cyliak, dále 
i J. Cipr, J. Spáčil, Ad. Veselý aj. Jako časopis 
podporující tvořivost mládeže ponechávalo M. 
prostor i pro beletristické a zpravodajské pří
spěvky svých čtenářů.

M. se po celou dobu přidržovalo zhruba té
hož obsahového a tvarového schématu určo
vaného představami učitelské redakce o vhod
ném spojení zábavy, výchovy a vzdělání. 
Redakce též zjevně usilovala kombinovat pub
licistický a beletristický obsah časopisu s novi
novým zpravodajstvím (M. bylo zpočátku 
označováno v podtitulu jako noviny, později 
jako časopis, aniž však změnilo obsah). První 
část každého čísla zpravidla sestávala z belet
rie a článků (popř. fejetonů), prostředkujících 
přístupnou i zábavnou formou poučení z růz
ných oblastí přírody, techniky, kultury a histo
rie a vedoucích mládež k vlastenectví, demo
kratickému smýšlení, pracovitosti, vztahu 
k přírodě (pro tento ryze občanský obsah, 
oproštěný od náboženské tendence, se M. stá
valo předmětem útoků klerikálních kruhů). 
V druhé části bylo M. rozčleněno do několika 
více méně stálých rubrik, jako byl Slovenský 
koutek, Naše káňata (sokolská rubrika), Zá
bavný koutek, Naše práce nebo Práce žáků, 
Různé' zprávy, Z domova i ciziny aj. Tematiku 
několika čísel v ročníku vždy opakovaně udá
vala politická výročí (hlavně 28. říjen), jubilea 
uměleckých, vědeckých a politických osobnos
tí (vesměs drobné kompilační články a medai
lony) nebo i tradice a události spjaté s průbě
hem roku (např. krajové vánoční a velikonoční 

zvyky). Podobu původní beletrie, z umělecké
ho hlediska mnohdy nevýznamné, ovlivňovaly 
tytéž pragmatické vzdělavatelsko-výchovné cí
le. Pravidelně publikovaná poezie sestávala 
z příležitostných veršů, drobné přírodní a spo
lečenské lyriky, básní o zvířátkách a s pohád
kovými náměty, říkadel aj.; vedle četných prací 
svých stálých spolupracovníků přetiskovalo M. 
také poezii předních českých básníků 19. stole
tí (nejvíce J. V. Sládek, pak i S. Čech, V. Hálek, 
A. Heyduk, E. Krásnohorská, J. Neruda, 
J. Vrchlický), později rozšířilo repertoár o au
tory 20. století (V. Dyk, J. Hora, J. Seifert, 
A. Sova, L. Stehlík, E Šrámek, K. Toman aj.). 
Prozaická část přinášela povídky ze života dě
tí, pohádky, pověsti, folklorně zabarvená vy
právění (zvláště z Valašska a Slovácká), cesto
pisné črty aj. Ze známých prozaiků byl častým 
přispěvatelem B. Beneš Buchlovan, později 
i B. Říha (3. roč. přetiskl povídky J. Johna 
a R. Medka). Ve 30. letech přinášelo M. v oddí
lu Beseda také rozsáhlejší prózy na pokračová
ní (od K. Sojkové, J. Brožové-Malé aj.). Rozší
řeným žánrem se staly scénky, vytvářené však 
dost stereotypně na známé pohádkové motivy 
(Kašpárek) nebo formou dialogizovaných vý
stupů k různým událostem a výročím. - V M. 
publikovali poezii'. A. Barnet, V. Bízek, J. Bu- 
dínský, S. Cyliak, J. Červenka, K. Dewetter, 
A. Habřina, K. Hroch (i pseud. Karel Doub- 
ravský), A. Jenne, M. Jehlička, J. Kalus, A. Ko
zel, J. Kubíčka, V. Mazálek, J. Nerad, Z. Nová, 
J. Ošmera, F. Pátek, K. Paukner, B. Pfleger, 
J. Prchal, F. S. Procházka, H. Sedláček, M. Sed- 
loňová-Novotná, F. Směj a, M. J. Sousedík, 
J. Spilka, J. Šulc, A. Travěnec, A. Trn, A. Záruba 
aj.; prózu: B. Beneš Buchlovan, V. Bízek, J. Bro- 
žoyá-Malá, A. Caha, J. Cipr, S. Cyliak, J. Čáp, 
J. Čepek, A. Černý, K. Dewetter, A. Dichtl, 
J. Fuksa, O. Grydilová, J. S. Guth - Jarko vský, 
A. Habřina, M. Heinzová, K. Hroch, J. Hubá- 
lek, A. Humpolík, V. Ilich, J. Jech, F. Jungbauer, 
R. F. Jura, F. Kárník, J. Klvaňa, J. Knotek, F. Ko
peček, A. Kozel, A. Mach, J. Matějík, V. Mazá
lek, F. Mrkvička, A. Ondrůj, Z. Opluštil, J. Oš
mera, M. Paclíková, F. Pátek, K. Paukner, 
J. Pavel, J. Petrus, B. Pfleger, Š. Polášek (pseud.
J. E. Topol), A. Prachař, M. Prášek, J. Prchal,
K. Ptáčková-Pilátová, B. Říha, H. Sedláček 
(i pseud. Promyk), K. Sojková, J. Strnadel, 
J. Soukal, M. J. Sousedík, J. Spáčil, A. Štěpán
ková (podp. Hana Štěpánková), F. Továrek, 
A. Trn, Z. Vašica, Ad. Veselý, M. Veselý, L. V.
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Voříšek, F. Wenig, A. Záruba, J. Zimerman aj.; 
scénky: M. Heinzová, A. Kozel, F. Pátek, 
A. Prachař, J. Prchal, M. Veselý, J. Zimerman aj. 
- Výtvarnou složku M. tvořily většinou tech
nicky nedokonalé fotografie a málo zdařilé 
(převážně anonymní) kresby; obohacením by
ly občasné reprodukce kreseb M. Alše.

LITERATURA: an.: M., Úhor 1914, s. 56; J. Pávek: 
M., Úhor 1919, s. 85; Svbd. (O. Svoboda): M., tamtéž, 
s. 143 + Úhor 1920, s. 147; J. Z. Stehlík: M., tamtéž, 
s. 68; J. Balcar: M., Úhor 1921, s. 125 + Úhor 1924, 
s. 14; O. Pospíšil: M., Úhor 1927, s. 67; an.: Časopisy 
pro mládež, Úhor 1930, s. 168.

zpk, et

Petr z Mladoňovic
* kolem 1390 asi Mladoňovice u Jemnice 
†7.2.1451

Pražský univerzitní mistr, literát husitské doby, 
účastník Husova procesu v Kostnici a autor nejpo
drobnější zprávy o něm.

Psán též z Mladenovic, z Mladoněvic, z Mladě- 
něvic, z Mladějovic, Mladenovič, Mladěnovic. - 
Vystudoval na pražské univerzitě (na bakalář- 
ství ho promoval 1409 M. J. Hus), 1411 byl čle
nem Hedvičiny koleje, o jeho činnosti však 
není nic známo. 1414 odjel do Kostnice mezi 
průvodci M. J. Husa jako písař Jana z Chlumu, 
oficiálního posla pražské univerzity ke konci
lu. Ve funkci sekretáře poselstva byl přítomen 
jednání koncilu, měj styk i s uvězněným Hu
sem. Po návratu do Čech se počátkem 1416 stal 
mistrem, 1420 byl kazatelem u Sv. Michala na 
Starém Městě za farářství Křišťana z Prachatic, 
1420 byl mluvčím pražských mistrů ve sporu 
s tábory, v lednu 1421 polemizoval s V. Koran- 
dou. Patřil k nej umírněnějšímu křídlu praž
ských mistrů. Po ovládnutí Kutné Hory praža- 
ny v dubnu 1421 tam byl kazatelem, později asi 
i správcem fary, s pražany a Žižkou unikl před 
Zikmundem. Od dubna 1426 do dubna 1427 
byl děkanem artistické fakulty (znovu potom 
od října 1441 do října 1442). Po svržení Zik
munda Korybuta byl jako jeho přívrženec 
uvězněn na Staroměstské radnici a na víc než 
11 let vypuzen z Prahy. 1438 je doložen v Bate- 
lově u Jihlavy, po Křišťanově smrti se v Praze 
stal farářem u Sv. Michala. 1439 byl rektorem 

univerzity, v lednu 1440 obnovil deset let neko
nané zkoušky na magisterství. Ve 40. letech 
měl výraznou účast na univerzitním životě ja
ko straník Rokycanův, 1446 byl delegován do 
Říma k jednání o Rokycanově arcibiskupství, 
ale cestu nenastoupil. 1448 vystoupil radikálně 
na Rokycanovu obranu proti papežskému le- 
gátu J. Karvajalovi. Z posledních let života 
o něm nejsou zprávy.

M. stěžejním dílem je rozsáhlá latinská zprá
va o Husově kostnickém procesu a smrti, ozna
čovaná zpravidla konvenčním názvem Relatio 
de M. Joannis Hus causa in concilio Constanti- 
nensi acta. Vznikala v několika redakcích brzy 
po M. návratu do Čech na základě úředních 
dokumentů, dopisů, usnesení atd. a autorových 
svědeckých záznamů. Zpráva zachycuje dobu 
od Husova odjezdu z Krakovce do Kostnice až 
po jeho upálení. Historická pramenná hodnota 
zprávy jako převážně materiálové sbírky pře
vyšuje její literární kvality. Působivá poslední 
část zprávy o Husově upálení, založená na au
torově očitém svědectví, byla - snad autorem 
samým - zpracována i česky, stala se pod ozna
čením Pašije M. J. Husí součástí utrakvistické 
bohoslužby a byla čítána až do Bílé hory v kos- 
telích o Husově svátku; dochovala se v četných 
opisech i tiscích. Přeložena počátkem 16. stole
tí znovu do latiny, stala se spolu se spiskem 
o procesu a smrti M. Jeronýma Pražského, kte
rý M. latinsky sestavil na základě zprávy ne
známého autora, hlavním zdrojem vědomostí 
o Husovi a Jeronýmovi v protestantském světě 
v následujících staletích. - Za pobytu v Batelo- 
vě sestavil M. latinský kompilativní slovníkový 
rejstřík kanonických ustanovení ve vnitřních 
záležitostech církevního života pro potřebu 
nových kněží.
KNIŽNĚ: Pašije M. J. Husi (in Pasionál 1495); His- 
toria Joannis Hussi et Hieronymi Pragensis fideliter 
relata (asi 1527); Tuto se bude praviti M. Jan Hus 
svaté paměti, kterak jest utrpenie měl (1. pol. 
16. stol.); Život M. Jana Husa, kazatele slova boží
ho... (mezi 1563-1597); Tuto se vypisuje o M. Jero
nýmovi svaté paměti (1. pol. 16. stol.); Život a sko
nání slavného M. Jeronýma (asi 1597); Život 
M. Jeronýma, na česko vyložený... (1612). I EDICE: 
Relatio de M. J. Hus causa...: in Geschichtsschreiber 
der hussitischen Bewegung in Bóhmen 1 (1856, ed. 
K. Hófler); in Documenta M. Johannis Hus vitam, 
doctrinam, causam in Constantiensi concilio ac- 
tam... illustrantia... (1869, ed. F. Palacký); in FRB 8 
(1932, ed. V. Novotný); Pašije M. J. Husi: in O čes
kých mučednících knihy paterý (1917, ed. V. Flajš-
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hans); in Pasionál (1926, ed. Z. Tobolka, faksimile); 
in FRB 8 (1932, ed. V. Novotný); in Hus a Jeroným 
v Kostnici (1953, ed. M. Nedvědová); in Výbor z čes
ké literatury doby husitské 1 (1963, ukázka). - Pře
klady: Zpráva o soudu a odsouzení M. J. Husi 
v Kostnici (b. d., 1917, přel. V. Flajšhans); Zpráva 
o M. Janu Husovi v Kostnici (1965, přel. E Heřman- 
ský) —> ant. Ze zpráv a kronik doby husitské (1981); 
Vypravování o M. Jeronýmovi Pražském, upáleném 
v Kostnici pro jméno Kristovo, ant. Ze zpráv a kro
nik doby husitské (1981, přel. E. Kamínková). I

BIBLIOGRAFIE: P. Spunar in Repertorium auc- 
torum Bohemorum provectum idearum post Uni- 
versitatem Pragensem conditam illustrans 1 (Wroc- 
law 1985); Knihopis č. 10,3259,3261-62,7039-45.1 
LITERATURA: J. Jireček in Rukověť 1 (1875); 
F. Procházka: O menších spisech P. z M., Zprávy 
o zasedání KČSN 1882,1, s. 310; A. Kraus in Husit
ství v literatuře, zejména německé, v prvních dvou 
stoletích svých (1917); V. Novotný in FRB 8 (1932); 
F. M. Bartoš: ref. FRB 8, Časopis archivní školy 
9-10,1931-32, s. 296 + in O Husa a o Husovi (1935) 
+ Osud Husova evangelisty Petra Mladoňovice, 
Teologická příloha Křesťanské revue 1963, s. 79; 
Z. Fiala in P. z M.: Zpráva o M. Janu Husovi v Kost
nici (1965); J. Hejnic:lři veršovaná husitská epitafia, 
Zprávy Jednoty klasických filologů 1967, s. 76; 
I. Hlaváček in ant. Ze zpráv a kronik doby husitské 
(1981); P. Voit: K dataci Života M. Jeronýma od P. 
z M., sb. Česká bibliografie 23,1987, s. 221.
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Mladý hlasatel

1935-1941

Barevný obrázkový časopis pro starší děti přinášejí
cí beletrii, poučné texty, též některé netradiční útva
ry, zvláště komiksové seriály.

Titul: 1935/36 (roč. 1) Malý hlasatel, 1936/37-1940/41 
(roč. 2-6) Mladý hlasatel. - Podtitul: Obrázkový zá
bavný časopis pro chlapce a děvčata. - Odpovědní 
redaktoři: 1935/36-1938/39 (roč. 1^4, do č. 4) B. Men- 
cák, 1938/39-1940/41 (roč. 4 od č. 5 - roč. 6) K. Bureš. 
- Vydavatel: 1935/36-1940/41 (roč. 1-6) Melantrich, 
akc. spol., Praha. - Periodicita: týdeník; 1935/36 
(roč. 1) od září do srpna 44 čísla a 1 číslo reklamní; 
1936/37 (roč. 2) od září do července 44 čísla; 1937/38 
(roč. 3) od září do července 44 čísla a 1 zvláštní číslo 
se soutěží; 1938/39 (roč. 4) od září do července (s pře
rušením říjen-listopad) 36 čísel a 1 zvláštní nečísl, 
vydání; 1939/40 (roč. 5) od září do července 45 čísel; 
1940/41 (roč. 6) od září do května 38 čí
sel; 15. 5. 1941 časopis zastaven. - Přílohy: 
1935/36-1940/41 (roč. 1-6) 15 samostatných svazků 
delších dobrodružných povídek Knihovny Mladého 

hlasatele (15. svazek neukončen); 1940 (roč. 6) 
obrázkový sešit Mladého hlasatele Rychlé šípy.

M. h. vstoupil do dětského časopisectví se zá
měrem překonat vžité, standardní pojetí časo
pisů pro mládež a postupně se také vzdaloval 
dosavadní praxi jak obsahově, tak výtvarným 
řešením a technikou tisku (nebývalé množství 
obrázků, barevný ofset). Koncepci časopisu, 
snažícího se především podněcovat mladé čte
náře k činorodosti a navazovat s nimi nové for
my kontaktu, vypracoval J. Foglar, který využil 
svých zkušeností z junáckého hnutí; sám se 
však v prvních ročnících nestal členem redak
ce, působil zde pouze jako spolupracovník 
(kromě příspěvků např. i vedení rubriky 
Skautská stezka). Z Foglarova programu byl 
mj. realizován 1937 (od 36. čísla 2. roč.) námět 
na tvoření čtenářských klubů M. h.; ty si záhy 
získaly značnou popularitu a jejich existence 
podstatně ovlivnila zájem čtenářů o časopis, 
a tudíž i jeho stoupající náklad; na přelomu 30. 
a 40. let se M. h. stal největším dětským časopi
sem a dosahoval nákladu až přes 200 000 výtis
ků týdně. Poté, co byl v září 1938 vedoucí re
daktor B. Mencák povolán do armády, bylo 
vydávání M. h. po dvouměsíční pauze obnove
no v čele s novou redakcí; jejím vedoucím byl 
jmenován K. Bureš (dosavadní redaktor spor
tovního týdeníku Star vydávaného rovněž 
v Melantrichu) a jejím členem se stal i J. Fog
lar, který teď mohl důsledněji realizovat své 
původní záměry. 15. 5.1941 byl časopis zasta
ven německými okupačními úřady.

Jako nejčtenější časopis pro mládež na 
sklonku meziválečného období a počátku oku
pace působil M. h. na značnou část tehdejší 
mladé generace a podílel se na její výchově 
v humánním a vlasteneckém duchu. Prvním 
třem ročníkům vtiskl B. Mencák zábavně-po- 
učný a beletristický ráz. Vedle tematicky roz
manitých poučných článků přinášel M. h. drob
né zpravodajství např. v rubrikách Zprávy 
z celého světa a Zajímavosti, informace o kni
hách, filmech, sportu aj., zaznamenával, byť ne
soustavně, kulturní aktuality a významná výro
čí, a to včetně literárních (K. J. Erben, K. H. 
Mácha, B. Němcová, úmrtí F. X. Šaldy aj.), ob
čas psal o autorech mládeži blízkých (např. 
J. London). V beletristické části převážila pró
za, zvláště pohádky, pověsti, historické a dob
rodružné příběhy. Od 4. roč. za řízení K. Bure
še a J. Foglara získával M. h. postupně na
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Mlčoch

zájmově výchovném charakteru a plnil i orga- 
nizátorskou úlohu (čtenářské kluby M. h.). 
Uskutečňoval nebývalé rozsáhlý styk se čtená
ři: k jeho dřívějšímu obsahu přistoupily četné 
podněty pro rozvíjení zájmové činnosti, aktivi
zující čtenáře k užitečné práci ve volném čase 
(inspirace pro čtenářské kluby, soutěže, vlastní 
literární a výtvarné práce čtenářů, sportovní 
školy, kroužek radiotelegrafie, filatelie, hádan
ky aj.). M. h. vyhovoval i vzdělavatelským zá
měrům (články z historie, zeměpisu, astrono
mie, techniky, speciálně i radiotechniky, 
přírodopisné a cestopisné črty, medailony spi
sovatelů) a potřebě rozptýlení (např. veselé 
kreslené seriály). V beletrii nová redakce ak
centovala žánr povídky a ta se také stala jed
nou z nosných částí časopisu; kmenovým auto
rem se stal (od 13. čísla 4. roč.) O. Batlička, 
poutavý vypravěč vlastních dobrodružných 
příběhů (v M. h. jich otiskl téměř jeden a půl 
stovky), vedle něho zde častěji publikovali 
J. K. Čemus, J. Pecháček, J. M. Troska aj. Poezie 
se v M. h. objevovala řidčeji a v posledních roč
nících téměř vymizela. M. h. jako jeden z mála 
tehdejších časopisů pro mládež přinášel i ukáz
ky z tvorby sovětských autorů (B. Pasternak, 
M. Prišvin, A.Tolstoj, B. Žitkov aj.), jejichž pře
klady se častěji objevovaly pod šifrou jawa 
(J. Wagsteinová). Organickou součástí časopi
su, a to již od 1. roč., byly vkládané prózy (pří
lohy), které tvořily Knihovnu M. h. (byly na ně 
vydávány i původní desky) a celkově dosáhly 
15 svazků (O. Batlička, F. Běhounek, E. Fiker, 
J. Foglar, J. Kudela, J. Pecháček, J. M. Troska; 
z cizích autorů J. London, J. Mackwort aj.). Stá
le větší prostor v M. h. obsazovaly seriály, tvo
řené montáží slova a obrazu. Byl to zejména 
populární, výchovně a zábavně pojatý komik- 
sový seriál Rychlé šípy, vzniklý spoluprací 
J. Foglara s ilustrátorem J. Fischerem (na 
sklonku 6. roč. s V. Junkem), dále disneyovský 
seriál s Myšákem Mickeym a Kačerem Donal
dem nebo i poučné seriály s fotografickou do
kumentací (např. Cesta kolem světa ve 4. roč.). 
- V M. h. publikovali básně: B. Brožek, J. Čá
rek, J. Dolina, K. Hroch (pseud. Karel Doub- 
ravský), J. P. Kubíčka, B. Mencák, K. Pilátová- 
-Ptáčková (pseud. K. P. Dřevnická), J. Prchal, 
F. S. Procházka, H. Sedláček, J. Spilka, E Velko- 
borský, M. Veselý aj.;prózy (včetně črt a belet- 
rizovaných poučných textů): O. Batlička, 
F. Běhounek, B. Brožek, J. Brožová-Malá, 
E Bulánek-Dlouhán, J. K. Čemus, Z. Endris, 

E. Fiker, J. Foglar, N. Frýd, J. Havel, J. Holler, 
M. Jariš, V. Kaplický, H. Klánová, J. Kudela, 
M. Majerová, H. Malířová, L. Mašinová, 
J. Matzal (pseud. J. M. Troska), K. Michl, E. E 
Misek, J. Pecháček, J. Petrbok, J. Petrus, K. Pi- 
látová-Ptáčková (pseud. K. P. Dřevnická), J. V. 
Pleva, J. Prchal, J. V. Rosůlek, H. Sedláček, 
ETaubitz (pseud. Jan Dolina), R. F. Vojir.T. Č. 
Zelinka aj. M. h. též přetiskoval menší ukázky 
z děl domácích a cizích autorů (M. V. Krato
chvíl, K. H. Mácha, M. Majerová, J. Morávek,
I. Olbracht, z cizích autorů kromě již výše jme
novaných např. R. Halliburton, J. London, A. S. 
Puškin aj.). Výtvarně se v časopise uplatnily 
především reportážní fotografie a barevné 
ilustrace poměrně početné skupiny součas
ných malířů (R. Adámek, T Bechnik, E Bidlo,
J. Fiala, J. Fischer, O. Fuchs, L. Ilečko, B. Koneč
ný, J. Lada, A. Moravec, B. (Míla) Paša, J. Pe
cháček, V. Preiss, E Skořepa, J. Trnka, M. Voře- 
chová-Vejvodová, V Živný aj.).

LITERATURA: S.: Malý hlasatel, Komenský 63, 
1935/36, s. 144; E Novotný: O některých našich časo
pisech pro mládež, LitN 8,1935/36, č. 4; J. Prchal: Po
čet dětských časopisů, Úhor 1939, s. 132; K. Bureš: 
Program M. h., tamtéž, s. 153; Hň. (J. Hostáň): Mají 
mít časopisy kluby čtenářů?, tamtéž, s. 198; S. Sohr in 
Zase zní píseň úplňku (1968); J. Mrva in Jaroslav 
Foglar (1990); Z. Pírek in Čtenářské kluby J. Fogla
ra (1990); J. Foglar Jestřáb: Jak to bylo s M. h.? 
(k pokusu o obnovení M. h. 1991), Tramp 1993, č. 5; 
J. Tůma Akéla: Ještě k dopisu J. Foglara, tamtéž, č. 8; 
yan: 55 let Rychlých šípů, Svob. slovo 17. 12. 1993: 
A. Rajský Tóny: K. Bureš - pětaosmdesátník, Plzeň
ský deník 16. 4.1994 + O. Batlička, někdejší spolu
pracovník časopisu M. h., Plzeňský deník 24.7.1995 
+ K. Bureš, Jestřábův tandemista, Tramp 1996, č. 11; 
J. Herout: Rychlé šípy v Praze? (k uspořádané vý
stavě k typu komiksového seriálu), Res Musei Pra- 
gensis 1997, č. 6.

zpk, et

Karel Mlčoch

* 19.10.1907 Žešov u Prostějova
† 7.5.1996 Praha

Prozaik hanácké vesnice, lidový písmák; publicista, 
popularizující osvětovou a knihovnickou práci.

Syn rolníka. Studia na zemské vyšší reálce 
v Prostějově přerušil 1924 před dokončením 
kvinty a 1925-27 absolvoval prostějovskou
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Mnich

dvouletou zemskou odbornou školu hospo
dářskou (mat. dálkově až 1954). Poté pracoval 
v hospodářství svého otce v rodišti 1935-45. 
Od 1945 působil jako novinář (1946-52 mj. 
spolupracoval s ostravským studiem Českosl. 
rozhlasu, např. 1948 autor hry pro ml. Zlaté 
brambory); 1950-51 redigoval závodní časopis 
prostějovského Agrostroje, 1951-52 byl redak
torem Českosl. tiskové kanceláře, 1952-54 tis
kovým referentem Ústředí lidové tvořivosti 
v Praze, 1954-56 pracoval v redakci časopisů 
Osvětová práce a Osvětová beseda, 1957-72 
byl redaktorem knihovnického měsíčníku Čte
nář. 1972 odešel do důchodu; zemřel na in
farkt.

Do literatury M. vstoupil knihou drobných 
próz a přírodních obrázků (Výkřiky srdce), 
zpracovávající v náčrtech tradiční problémy 
venkovského života. Jako básník rolnického 
sepětí se zemí byl zařazen na jaře 1939 do 
sborníku písmáckých veršů Básně rolníků, 
soustavně se však věnoval jen próze. Jeho po
vídky a romány vyznačuje obdiv k fyzické 
a mravní síle tradičního selství i snaha vystih
nout proměnu hanácké vesnice pod vlivem 
1. světové války a postupujícího technického 
rozvoje. Rodinné, milostné i sociální konflikty 
M. zobrazoval převážně v drobnokresbě, me
todou popisného realismu (nevyhýbal se však 
ani rozcitlivělým gestům a expresivnímu výra
zu), která spontánně souzněla s tezemi a eti
kou ruralismu (vyzdvihující selské sebevědomí 
a houževnatost, patos lásky k půdě a návrat 
k přirozenému mravnímu řádu). Ve svém nej- 
rozsáhlejším díle, v tragickém příběhu tělesně 
postiženého muže (Život a smrt blázna 
Matěje), M. dospěl k pokusu o románovou 
analýzu nenávistné a nebezpečné zloby (při
bližující se zčásti protektorátní psychologické 
próze). - Po 1948 M. příležitostně publikoval 
povídky, satirické črty a divadelní výstupy, jako 
redaktor osvětových časopisů psal především 
glosy a zprávy z kulturního života, medailony 
a rozhovory s literáty.

ŠIFRY: (ch),K. M., KM, Km, km. I PŘÍSPĚVKY in: 
sb. Básně rolníků (1939); Čes. slovo; Českosl. demo
kracie (1947-48); Českosl. loutkář (1959); Českosl. 
rozhlas; Čin (1946); Čtenář (1952-73); Hlas Jeseníků 
(1947); Hlas lidu (Prostějov 1945-46); Ilustrovaný 
zpravodaj; Jihočes. pravda (Čes. Budějovice); sb. 
Klas (Prostějov 1947); sb. Krásná a milostivá (1941); 
Kultura; Lid. demokracie; Lid. noviny (1939-40, 
1949); Lumír (1939); Mateřídouška; Mladá vesnice; 

Mor. noviny (Brno, od 1930, debut); Moravskoslez
ský deník (Ostrava 1940); Mor. večerník (Olo
mouc); sb. Očima písmáků (Brno 1940); Osvětová 
práce, pokr. Osvětová beseda (od 1952); sb. Příběh 
pionýra Pěti a jiné aktovky (1954, D pro ml. Zlaté 
brambory); Rolnické hlasy (1958); Rudé právo; Sel
ské listy (Olomouc, od 1930); Stráž lidu (Olomouc 
1947,1950-51); Stráž na Dyji (1947); Stráž Vysočiny 
(1947); Svět práce; Svět v obrazech; Svoboda; Štafe
ta (Prostějov 1982); Večerní Praha; Venkov; Vlasta; 
Wikovák, pokr. Prostějovský strojař (Prostějov 
1948-51); Zář (Pardubice); Zeměd. noviny. I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Výkřiky srdce (PP 1935); Stopami 
v brázdách (PP 1940); Hrubešovo plémě (R 1942); 
Nabráno z proudu (PP 1944); Sedlák zapsaný čertu 
(pohádka, 1944, spolu s Legendou o Hanácích O. F. 
Bablera); Život a smrt blázna Matěje (R 1946). - 
Ostatní práce: Za další rozvoj kulturních služeb pra
cujícím (1959, s M. Hromádkou). I REDIGOVAL 
časopisy: Prostějovský strojař (1950-51), Osvětová 
práce, pokr. Osvětová beseda (1954-55,1956); Čte
nář (1957-72, s J. Houškovou, i s red. kruhem); pro
gram: 22. Jiráskův Hronov (1952). I

LITERATURA: • ref. Výkřiky srdce: B. Slavík, 
LidN 23.7.1935; J. V. S. (Sedlák), Venkov 8.1.1936 
•; • ref. Stopami v brázdách: B. Slavík, LidN 11.11. 
1940; Fg. (J. Flégl), Kulturní zprávy 1940, s. 310 •
ref. Hrubešovo plémě: bs (B. Slavík), LidN 5.7.1942; 
V. T. (Tichý), Nár. práce 3. 3.1943 •; • ref. Nabráno 
z proudu: Ns. (J. Nečas), Naše doba 51, 1943/44, 
s. 424; strn. (J. Strnadel), Nár. práce 3. 5. 1944; VK 
(V. Kolář), LidN 10.7.1944 •.

mb

Mnich sázavský
viz in Pokračovatelé Kosmovi

Tomáš Mnich

* 1.3.1766 Beňov u Přerova
† 17.2.1834 Dřevohostice u Holešova

Básník, člen Puchmajerovy družiny, autor původní 
a přeložené lyriky milostné, přírodní a náboženské.

Psán též Mnich. - Studoval v Kroměříži 
a v Olomouci, kde byl 1793 vysvěcen na kněze. 
Kaplanoval za faráře K. V. Janty, rovněž básní
ka Puchmajerovy družiny, v Dolním Štěpáno
vě (Štěpánov) u Olomouce, potom nedaleko 
svého rodiště v Domaželicích, 1815 se stal fará
řem v blízkých Dřevohosticích. Založil tam

300



Moderní revue

českou knihovnu a do konce života se horlivě 
staral o její provoz.

V olomouckém semináři byl žákem J. Dob
rovského, tomu také posílal M. verše pro Puch- 
majerovy almanachy jiný jejich moravský při
spěvatel, farář J. Zabranský. V almanaších bylo 
otištěno několik skladeb M. laškovné milostné 
poezie (též překlad z G. A. Biirgera) a delší 
přírodně popisná báseň s nábožensky morali
zujícím závěrem; skladby leckdy disponují ná
padnými a ve své době neobvyklými rýmy. 
M. psal verše i později, hlavně nábožné písně. 
Proponovaný výbor z nich (v kal. Moravan na 
r. 1860) se neuskutečnil.
PŘÍSPĚVKY in: Hlasatel český (1808); alm. Nové 
básně (1798); alm. Sebrání básní a zpěvů (1797). I

LITERATURA: M. Hýsek: Bůrgerovy ohlasy 
v české literatuře, LF 1908, s. 115 + Dvě poznámky 
k Puchmajerovým almanachům, LF 1932, s. 169.

mo

Moderní revue pro literaturu, umění a život 

1894-1925

Revue věnovaná beletrii, výtvarnému umění a umě
lecké teorii a kritice, která významně ovlivnila tvor
bu autorů několika generací a překladatelskou 
a ediční činností orientovanou na soudobé moderní 
evropské myšlenkové a literární proudy obohatila 
domácí literární dění. V druhé polovině 90. let orgán 
nekonformního myšlení a novátorských uměleckých 
tendencí, především symbolismu a dekadence, od 
počátku 20. století pěstitelka zejména novoroman- 
tických a novoklasicistních postupů, v poválečném 
období kulturněpolitický měsíčník krajně pravico
vého a nacionalistického zaměření.

Redaktoři: 1894/95-1924/25 (roč. 1-31 do č. 4) 
A. Procházka; 1925 (roč. 31) soubor In memoriam 
A. Procházky suplující č. 5-12 V. Dyk, J. Karásek, 
J. Krecar, F. Kobliha. - Vydavatelé: 1894/95-1898/99 
(roč. 1-5) vydavatelstvo (K. P. Dražďák, B. Chaloup
ka, K. Kamínek, J. Karásek, J. Klička, H. Kosterka, 
A. Procházka; do 1895 i D. Panýrek a A. Sova); 
1899/1900-1900/01 (roč. 6-7) H. Kosterka z pověření 
skupiny majitelů (K. P. Dražďák, B. Chaloupka, K. 
Kamínek, J. Karásek, H. Kosterka a A. Procházka); 
1901/02-1924/25 (roč. 8-31) A. Procházka; Praha. 
- Periodicita: 1894/95-1913/14 (roč. 1-20) 
a 1917-1924/25 (roč. 23-31) měsíčník; 1915-16 (roč. 
21-22) dvouměsíčník; 31 ročníků MR vyšlo ve 
40 svazcích, tj. v 324 sešitech (pravidelně 8. den v mě

síci; sešity byly průběžně číslovány od roč. 12,1905 se 
zpětnou platností od začátku časopisu), a to tak, že 
1894/95-1898/99 (roč. 1-5, sv. 1-10, seš. 1-60) vychá
zela MR ročně ve 2 svazcích od října do března 6 čí
sel a od dubna do září opět 6 čísel, a stejně i (někdy 
s nepatrnými variantami) 1911/12-1912/13 
(roč. 18-19, sv. 24-27, seš. 206-229) a 1917/18 (roč. 24, 
sv. 32-33, seš. 260-271). 1899/1900-1910/11 (roč. 
6-17, sv. 11-23, seš. 61-205) 12 čísel souhrnně od říj
na do září a stejně (někdy zase s nepatrnými obmě
nami) 1913/14 (roč. 20, sv. 28, seš. 230-241) 
a 1918/19-1923/24 (roč. 25-30, sv. 34-39, seš. 
272-319), přičemž roč. 12 (1905/06) měl 13 čísel 
a zvláštní číslo 12 (sv. 18) zabral překlad románu 
(J. Barbey ďAurevilly: Ženatý kněz) a roč. 27-30 
(1920/21-1923/24) zpravidla ve dvojčíslech; 1915 
(roč. 21, sv. 29, seš. 242-247) 6 čísel od března do 
listopadu; 1916 (roč. 22, sv. 30, seš. 248-253) 6 čísel od 
ledna do listopadu; 1917 (roč. 23, sv. 31, seš. 254-259) 
6 čísel od ledna do července; 1924/25 (roč. 31, sv. 40, 
seš. 320-323) jen 4 čísla od října do ledna, zbylých 8 
nahradil soubor In memoriam A. Procházky 
(seš. 324). - Edice: Knihovna MR (1895-1924, 75 
svazků, ed. A. Procházka); jako románové přílohy 
časopisu označeny svazky 31 (J. Karásek: Gotická 
duše, 1900) a 43 (A. Gide: Prométheus špatně při
poutaný, 1904).

S myšlenkou vydávat samostatný literární 
a kritický časopis přišel A. Procházka, jenž ve 
spolupráci s J. Karáskem ze Lvovic také MR 
založil a po celých 30 let podstatně ovlivňoval 
její koncepci. Bezprostředním popudem byly 
obavy obou protagonistů ze ztráty publikač
ních možností v moravských časopisech (Lit. 
listy a Niva) kvůli postupnému názorovému 
rozchodu s F. X. Šaldou (jejich životní nepřá
telství provázelo takřka celou existenci časopi
su četnými polemikami oživovanými oběma 
stranami). Vznik MR byl především výrazem 
vyhraňujícího se uměleckého a kritického 
zaměření radikální, dekadentně symbolistní 
části generace 90. let, její potřeby vytvořit pub
likační základnu pro individualistický a kos
mopolitní program estetismu a psychologismu. 
Obsahovou i výtvarnou podobu MR pak ovliv
nily francouzské časopisy La Plume a Mercure 
de France. V informaci o budoucí revui (Lit. 
listy, září 1894) Procházka a Karásek formulo
vali její cíl: poskytnout prostor mladému hnutí 
a umožnit mu rozvoj, sledovat moderní umě
lecké směry a různorodé projevy moderního 
života v odborných pojednáních, v kritice 
i v beletrii, jejíž výběr se měl řídit svrchovanou 
uměleckostí textů domácích i cizích, začlenit se 
do moderního evropského kulturního proudě-
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ní. Jelikož Procházka s Karáskem nemohli ze 
svých platů vydávání časopisu financovat sami, 
ustavili vydavatelské družstvo. Jediným redak
torem se stal A. Procházka, když J. Karásek 
ještě před vydáním 1. čísla rezignoval na funk
ci šéfredaktora (po celou dobu existence listu 
byl však jeho hlavním autorem a spolupracov
níkem, pomáhal zejména zajišťovat příspěvky, 
které ojediněle, za Procházkovy nepřítomnos
ti, i redigoval, např. č. 3 z prosince 1894 nebo 
2 čísla v roce 1910). Redakcí a administrací se 
stal Procházkův byt v Poštovské ul. (nyní ul. 
K. Světlé) č. 32 a tam se také autoři a spolupra
covníci MR scházeli. Již během 1. roč. 
(1894-95) provázely vydávání časopisu finanč
ní potíže a problémy s distribucí mimopraž
ským předplatitelům (aby ušetřil na vracení 
předplatného, rozdělil Procházka ročník do 
dvou samostatných svazků; tato praxe trvala 
do 1899, obnovena byla ještě 1911-13 
a 1917-18); i když se finanční situace vylepšila 
vydáváním Knihovny MR (od února 1895), 
skončilo hospodaření po 1. roč. deficitem, na 
jehož uhrazení se podíleli akcionáři vydavatel
ského družstva (již bez Panýrka a Sovy). Způ
sob uspořádání jednotlivých čísel a zejména 
žánrové proporce, zavedené v prvních svaz
cích, MR víceméně zachovávala trvale; prostor 
věnovala beletrii (přičemž pravidelně tiskla na 
pokračování rozsáhlejší prozaické a dramatic
ké texty), filozofickému a estetickému myšlení 
v studiích a esejích (některé rozsáhlejší texty 
vyšly též na pokračování), nepravidelně (po 
1918 rozsáhleji) společenským a politickým 
problémům, soustavně kritice a polemice lite
rární, divadelní, výtvarné, od 1907 hudební 
a od 1912 filozofické (nepravidelně rubriky 
Kritika, Volná tribuna, Aktuality, Poznámky, 
Časopisy, Nové knihy, Kronika, Měsíční hlíd
ka, Divadlo, Výstavy, Glosy, Měsíční přehled, 
Z plynoucí chvíle, Hudba, Filozofie, Knihy ver
šů, Knihy prózou, Knihy překladů, Den ode 
dne ad.). Od 1895 spolupracoval s časopisem 
S. Przybyszewski, jenž z Berlína zprostředko
vával kontakt zvláště s německým a skandi
návským modernistickým hnutím, upozorňo
val na zahraniční literáty a výtvarníky 
(R. Dehmela, P. Louýse, E. Muncha, E Ropse, J. 
Schlafa aj.); když 1898 přesídlil do Krakova, 
udržovala MR úzké styky s časopisem Žycie 
a polskou modernou, včetně výměny textů 
i štočků. Zvláště A. Procházka a J. Karásek 
(později i M. Marten) se osobně stýkali a pře

devším korespondovali s autory francouzský
mi (prostřednictvím M. Kalašové i s M. Mae- 
terlinckem), německými (s R. M. Rilkem, 
H. von Hofmannsthalem aj.), skandinávskými 
(přes H. Kosterku), italskými (s G. D’Annun- 
ziem), španělskými (s E. de Castrem) i ruskými 
(s V. Bijusovem). 1895 se stal redakčním spolu
pracovníkem S. K. Neumann, o rok později 
i K. Hlaváček. Své pojetí moderního umění vy
jadřoval okruh MR též prostřednictvím dal
ších aktivit: 1896 založil spolek Intimní volné 
jeviště (zprávy o jeho činnosti, na níž se orga
nizačně podíleli hlavně předsedové K. Kamí
nek a K. Engelmúller a jednatel F. Titěra, se 
v časopise objevovaly 1896-99), který uváděl 
hry, pořádal recitační večery a přednášky; 1896 
vydal S. K. Neumann Almanach secese blízký 
charakteru MR; 1900 vyšel nákladem MR Al
manach na rok MCM (27. svazek Knihovny 
MR) s texty jejích pravidelných přispěvatelů. 
1899-1901 se staral o vydávání a administraci 
časopisu H. Kosterka na základě smlouvy s re
daktorem A. Procházkou a pověření skupinou 
akcionářů a majitelů; poté, co se jejich pro
středky ještě před uzavřením 7. roč. (sv. 12) vy
čerpaly, doplnil je mimořádně A. Procházka, 
který se tak 1901 stal výlučným vlastníkem 
a vydavatelem MR. Věnoval jí převážnou část 
svého času, oddaně a obětavě hradil ze svého 
úřednického platu náklady, obstarával též ad
ministraci a expedici. Ráz MR v druhé etapě 
její existence (od počátku 20. stol, do 1. světo
vé války) poznamenaly proměny autorského 
okruhu (odchod některých výrazných osob
ností) a pozvolná orientace k novoromantismu 
a novoklasicismu; tehdy se stal významným re
dakčním spolupracovníkem M. Marten. 1905 
se (s Procházkou) přestěhovala redakce na 
Anenské nám. č. 203. V poslední fázi působ
nosti časopisu byli (vedle J. Karáska) hlavními 
Procházkovými spolupracovníky K. Fiala, 
J. Krecar a F. Kobliha; MR nabyla, zvláště v po
válečných letech, charakteru konzervativního 
kulturněpolitického měsíčníku, který v estetic
kém názoru setrvával na artistních pozicích 
a jehož politická orientace byla krajně pravi
cová. Válečná situace narušila pravidelnost vy
dávání revue (1915-17 vyšlo pouze 6 čísel) 
a ovlivnila také rozsah ročníků. S redaktor
skou činností a organizační houževnatostí 
A. Procházky byla MR natolik spjata, že po je
ho smrti přestala vycházet. Její poslední ročník 
proto logicky uzavřelo zvláštní číslo (5-12) In
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memoriam A. Procházky, připravené okruhem 
autorů a spolupracovníků. - MR věnovala 
značnou pozornost výtvarnému umění v od
borných studiích a kritikách a od 3. svazku 
(1895) obsahovala i obrazovou složku, přiná
šela reprodukce i originály grafik, kreseb, ex- 
libris, obrazů, plastik atd. výtvarníků spjatých 
s estetickým názorem časopisu, jimž nezřídka 
pomáhala prosadit se v českém kontextu, 
zprvu více zahraničních (G. Vigeland, 
E. Munch, E Vallotton, E Rops, A. Rodin, 
A. Beardsley, C. Meunier, Ch. Doudelet, V. van 
Gogh, O. Redon, J. Sattler, J. Ensor, P. Gauguin,
G. Moreau, É. Bernard, W. Blake aj.) a pak (ze
jména od 1915) převážně domácích (K. Hlavá
ček, S. K. Neumann pod pseud. Kupidos,F. Ka- 
ván, J. Šír, E Bílek, T. E Šimon, J. Štursa, 
Z. Braunerová, E Kobliha, J. Hodek, M. Klic- 
man, V. H. Brunner, J. R. Marek, P Kotík, 
K. Vik, S. Tusar, J. Konůpek, M. Švabinský aj.). 
Grafickou úpravu časopisu poznamenaly fran
couzské vzory; vyznačovala se obměňovanými 
barevnými a zdobenými obálkami, ornamenta- 
cemi, volným pojetím ilustrace a výběrem gra
fik (především dřevorytů a leptů). Na výtvarné 
koncepci a jeho úpravě a výzdobě se postupně 
podíleli především K. Hlaváček, Z. Braunero
vá, E Kobliha, V. H. Brunner, M. Klicman 
a J. R. Marek. MR se tak stala prvním českým 
bibliofilsky upraveným časopisem, jehož výtis
ky vycházely v několika verzích (luxusní a pré
miová vydání na lepším či ručním papíře obsa
hovala zvláštní přílohy a originální grafické 
listy). - Úsilí o harmonii obsahové a výtvarné 
stránky se plně projevilo v podobě svazků při
družené Knihovny Moderní revue provázející 
časopis po celou dobu jeho trvání. Podnět 
k jejímu zřízení pocházel pravděpodobně od
H. Kosterky, jehož překlad Strindbergova ese
je Radost života vyšel (vedle Procházkovy 
sbírky Prostibolo duše) nákladem MR ještě 
před číslováním edice. Knihovna (podobně ja
ko Knihy dobrých autorů vydávané K. Neu
mannovou a řízené A. Procházkou, Kosterkův 
Symposion a Moderní bibliotéka redigovaná 
K. H. Hilarem) zahrnovala většinou autory, je
jichž texty (či ukázky z nich) MR představova
la. Do české literatury uvedla tituly J. Karáska 
(Stojaté vody byly 1. sv. edice, dále konfiskova
ná Sodoma, Sexus necans, Gotická duše aj.), 
O. Březiny (Tajemné dálky, Svítání na západě, 
Větry od pólů, Stavitelé chrámu), S. K. Neu
manna (Jsem apoštol nového žití, Apostrofy 

hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufajících), 
K. Hlaváčka (Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna), 
A. Sovy (Vybouřené smutky), přinesla práce 
V. Dýka, B. Knoesla, K. Kamínka, L. Zikové, 
A. Procházky, K. Červinky, K. Babánka,
E. Klase, J. Holého, K. Tomana, M. Martena,
F. Soldána, R. Krupičky (1922 též Nerudovu 
povídku U tří lilií). 26 svazky byli zastoupeni 
zahraniční autoři (zpravidla v Procházkových 
překladech): Ch. van Lerberghe, S. Przyby- 
szewski, D. Przybyszewska, E. de Castro, 
M. Maeterlinck, A. Gide, H. von Hofmann- 
sthal, O. Wilde, S. Mallarmé, A. Rimbaud, S. 
Phillips, G. D’Annunzio, H. de Régnier, P. Clau- 
del, R. de Gourmont, P. Lou"ys, Rachilde). Vy
šly v ní též výtvarné publikace (např. Hlaváč
kovy mědirytiny a lepty, Koblihový dřevoryty). 
Knihovna MR znamenala počátek bibliofil
ských knižnic u nás, formovala ji snaha o neob
vyklost, až výstřednost (nesourodé formáty 
svazků, volba papíru, obálek, písma, typografic
ké zvláštnosti); knižní úpravě se 1895-1906 vě
noval zejména A. Procházka, dále S. K. Neu
mann a H. Kosterka, od 1906 Z. Braunerová, 
F. Kobliha a M. Klicman; obálky, ilustrace a vý
zdobu pořizovali S. K. Neumann, K. Hlaváček, 
M. Jiránek, F. Bílek, Z. Braunerová, F. Kobliha, 
V. H. Brunner, M. Klicman, J. R. Marek a T. F. 
Šimon. K tiskařům edice (stejně jako časopisu) 
patřili zejména E. Stivín, A. Malíř a J. Skalák.

V druhé polovině 90. let byla MR především 
centrem českého symbolismu a dekadence, vý
znamným zdrojem nekonformního myšlení 
a aktivizujícím činitelem literárního dění. Ra
dikálně odmítla realismus a pozitivismus, mi- 
moestetické ovlivňování umění, zejména poža
davek jeho sociální užitečnosti a mravního 
působení, vystupovala proti omezením vyplý
vajícím z kolektivistických tezí, vlasteneckých 
idejí a klerikalismu, provokovala a přitahovala 
svým ostře protiměšťáckým ražením. Přinesla 
osobitou koncepci vyhraněného estetismu, 
opírající se o nietzschovský individualismus 
(í. svazek uvedla textem K přírodopisu morál
ky, na pokračování vyšel v tomto období i An
tikrist), o filozofický egotismus M. Stirnera, 
Przybyszewského mystickou filozofii „nahé 
duše“ (uveřejnila jeho práce Tragédie pohlaví, 
K novému bytí, Homo sapiens aj.) a francouz
ský symbolismus a dekadenci (Huysmansův 
román Naruby vycházel v MR 1896-97). Teo
retické články a eseje v prvních svazcích (J. Vo- 
rel, J. Karásek, A. Procházka, B. Chaloupka)
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vyjadřovaly generační pocit společenské krize 
a absence hodnot, vlastní nezakotvenosti, úna
vy a skepse, proklamovaly hledání výjimečnos
ti a zdůrazňovaly prvotnost imaginativního 
světa umění soustředěného k duševním hnu
tím a subjektivním pravdám. Dekadentní hnu
tí nahlížely jako směřování k volnosti myšlen
ky a slova a nacházení krásy, dosud s životem 
nespojitelné, v budoucnu jej však scelující. Od 
1896 je patrný růst zájmu o ideje liberalismu 
a etického anarchismu (M. Stirner, J. Grave, 
A. Retté, H. Albert, A. Steens aj.). Glosa k ma
nifestu České moderny odmítla jeho hromad- 
nost a zdůraznila naopak potřebu pěstovat 
individuálnost. Další úvahy (především 
A. Procházky) tematizovaly „renesanci pohan
ství“, otevíraly problematiku snu, podvědomí 
a chorobných stavů člověka, otázky pudovosti 
a pohlavního života, vztahu homosexuality 
a morálky. Wildovský sešit (s prvním českým 
překladem tohoto autora od H. Kosterky 
a s obhajobou homosexuality od O. Panizzy) 
byl v červnu 1895 odvážným a v Evropě ojedi
nělým počinem. Rozsáhlejší články a eseje by
ly dále věnovány okultismu (K. P. Dražďák 
pod pseud. KDosi, A. Procházka, v překladu 
I. Matuszewski), internacionálnímu myšlení 
(K. Hlaváček), teosofii apod., posléze převáž
ně jednotlivým uměleckým osobnostem, smě
rům a dílům (A. Procházka psal o E Vallottono- 
vi, J. Ruskinovi a o francouzském romantismu, 
K. Hlaváček o F. Ropsovi, J. Karásek o Pélada- 
novi, S. Mallarméovi a G. Eekhoudovi, A. V. 
Haber o É. Zolovi, S. K. Neumann o představi
telích moderního užitého umění apod.). Kriti
ce věnovali teoretickou pozornost na začátku 
ojediněle F. V. Krejčí a soustavně J. Karásek, 
jenž ji prohlásil za umělecký žánr hledající du
ševní soulad mezi umělcem a interpretem. Kri
tika okruhu MR nabyla již v prvních svazcích 
širokého záběru, programově se hlásila k pod
nětům francouzské psychologické školy, spojo
vala impresi a analýzu, požadovala tvůrčí ori
ginalitu a stylovou vyhraněnost v intencích 
novodobé estetiky, proklamovala odpor k prů
měrnosti a ironizovala sentimentální a banali- 
zující projevy. Od 1898 (sv. 8) byla recenzent- 
ská část časopisu rozšířena a literární kritika 
pravidelně sledovala domácí beletristické no
vinky i novou literaturu o umění, komentovala 
aktuální dění, vstupovala do polemik (spory 
A. Procházky a S. K. Neumanna s Rozhledy 
a F. V. Krejčím po prohlášení České moderny 

a po Almanachu secese, J. Karáska s J. S. Ma- 
charem, 1900 začala „pseudonymovou“ aférou 
dlouholetá ostrá polemika Karáska a Procház
ky se Šaldou); značnou pozornost věnovala 
MR novým překladům a českým časopisům 
(zejména A. Procházka a J. Karásek). Pravidel
ný prostor vyhrazený informacím o zahranič
ních literárních novinkách, časopisech a kul
turních událostech vyplňovaly příspěvky 
A. Procházky, J. Karáska (1899-1900 listy z Pa
říže) a B. Chaloupky; 1899-1901 referovali pro 
MR i A. Donath, A. Guth, P. Leppin, E. Gau- 
bert, G. Lipparini, V. Jelovšek, S. Lack, C. Hoff- 
mann, G. Jeny. Divadelní a výtvarné recenze 
doplňovaly články o kulturním dění (např. 
A. Procházka a K. Kamínek pod společ. pseud. 
Adolf Nový komentovali akce za zachování 
starobylého rázu Prahy) a též o národopisné 
výstavě 1895. - Ráz beletristických příspěvků 
korespondoval s programovým zaměřením 
MR, která záhy soustředila okruh významných 
generačních autorů: A. Sovu, O. Březinu, J. Ka
ráska, K. Hlaváčka, S. K. Neumanna, V. Dýka. 
Určujícími se staly dekadentní, symbolistické 
a impresionistické postupy, převládala poetika 
snových vizí a vnitřního nazírání, výrazná styli- 
zovanost, skeptický iluzionismus. Z autorů 
starších generací byl přispěvatelům MR nej- 
bližší mysticismus a intuitivismus J. Zeyera 
(o jeho texty, podobně jako o práce J. Arbesa 
a O. Auředníčka, Procházka s Karáskem mar
ně usilovali). Poezii v celé šíři výrazně prostou
pila dekadentní (auto)stylizace, častá byla 
gesta aristokratické odcizenosti, přechodnosti 
a deziluze, četné byly postavy vyděděnců, mo
tivy výlučnosti, prokletí, smrti, perverze, halu- 
cinačních a chorobných stavů, satanské, provo
kativně erotické momenty. Vedle J. Karáska 
(kvůli jeho básním Sodoma a Venus masculi- 
nus bylo konfiskováno 6. číslo 2. svazku, stejně 
jako 6. číslo 3. svazku kvůli Przybyszewského 
Neznámému) a K. Hlaváčka (jemuž bylo vě
nováno červencové číslo 1898, sv. 8) psali deka- 
dentně symbolistní verše (s různou mírou vyjá
dření citové zjitřenosti, bezvýchodnosti 
i sentimentu a s nestejně vypjatou autostyliza- 
cí) B. Knoesl, J. Opolský, V. Houdek, Jan z Woj- 
kowicz a další, vesměs zapomenutí autoři, 
včetně řady předčasně zemřelých, jejichž tvor
ba je spjata takřka výlučně s MR (L. Ziková, 
K. Nejč, B. Reimann, V. Jindra). Dekadentně 
a barbarsky zabarvené a protiměšťácky vyhra
něné texty některých básníků postupně pro-
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cházely výrazovým oproštěním a přinášely na 
stránky časopisu nové tendence: sarkastickou 
a satirickou polohu (V. Dyk, J. Holý, J. Mach), 
anarchistické postoje (S. K. Neumann, A. V. 
Haber). V próze se významně projevil sklon 
k subjektivizaci a k poetizaci, převažoval žánr 
básnické prózy a črty. Dekadentní symbolika 
marné cesty, zmaru a zhoubných střetů snu 
a reality byla charakteristická pro impresivní 
prózy K. Kamínka, L. Zikové, K. P. Dražďáka, 
předsmrtný deník V. Jindry i pro psychologic
ké ponory Jana z Wojkowicz. A. Sova otiskl 
Rozvíření samotářských strun a Svátek smíře
ní, V. Dyk prózu Hučí jez. Rozsáhlejší texty 
a zároveň žánr imaginárního portrétu repre
zentovala Karáskova Legenda o melancholic
kém princi (v programové předmluvě autor 
vyjádřil zájem o umělé světy a metody sugesce, 
pro časopis příznačný). Orientace na soudobé 
moderní směry a na zahraniční autory (MR tu 
navázala na Vrchlického kosmopolitní zamě
ření) přisoudila významný prostor překladům 
(na pokračování vyšly např. texty M. Barrěse, 
J.-K. Huysmanse, S. Przybyszewského, J. Lafor- 
gua, G. D’Annunzia). 1896-97 (sv. 4-6) byli 
někteří cizí autoři tištěni i v originále (P. Alten- 
berg, M. Dauthendey, R. Dehmel, A. Donath, 
A. Guth, A. Mombert, R. M. Rilke, L. Riotor 
aj.). Prosincové číslo 1899 (sv. 11) bylo věnová
no překladům nej mladší francouzské poezie. - 
1894-1900 (sv. 1-11) publikovali verše: K. Ba- 
bánek, O. Březina, K. P. Dražďák, J. J. Drobný, 
A. Dvořák, V. Dyk (i pseud. Viktor Souček), 
M. Fučík, A. V. Haber (podp. V. Haber), K. Hla
váček, V. Houdek, J. Karásek, J. Karmín, F. Ka- 
ván, J. Klička, B. Knoesl, J. Mach (podp. J. S. 
Mach), J. S. Machar, J. Muldner, K. Nejč, S. K. 
Neumann, J. Opolský, J. Pavlíček, B. Reimann, 
F. Soldán, A. Sova, L. Suchý, Jan z Wojkowicz,
L. Ziková aj. Prózy tiskli.- V. Dyk, B. Chaloup
ka (pseud. B. Chlad), V. Jindra, J. Karásek, 
E. Lešehrad, A. Lubas (pseud. Artuš Bogu- 
šov), J. Malý, M. Marten, A. Sova, L. Ziková ad. 
Dramatickým textem přispěl V. Dyk. Beletrii 
cizích autorů (H. Bang, M. Barrěs, Ch. Baude- 
laire, E. de Castro,T. Corbiěre, G. D’Annunzio,
R. Dehmel, R. de Gourmont, K. Hamsun, J.-K. 
Huysmans, A. Jarry, G. Kahn, J. Laforgue,
S. Mallarmé, S. Merrill, J. Moréas, Novalis, J. Pé- 
ladan, A. Pinheiro, D. Przybyszewska, S. Przy- 
byszewski, H. Rebeli, H. de Régnier, A. Retté, 
R. M. Rilke, F. de Robert o, A. Samain, J. Schlaf,
M. Schwob, K. Tetmajer, E. Verhaeren, P. Ver- 

laine, W. Whitman, G. Wied, O. Wilde aj.) pře
kládali zejména.- B. Chaloupka, J. Karásek,
H. Kosterka, E. Lešehrad, S. K. Neumann, 
A. Procházka. Literární kritiku psali: A. Breska 
(i šifra A. B.), K. P. Dražďák, V. Dyk, A. V. Ha
ber (podp. V. Haber), K. Hlaváček (i šifra 
K. H.), B. Chaloupka (i šifry B. C., C., -C-, Ch.), 
K. Kamínek (i šifra Kam.), J. Karásek (i šifry 
J. K., K., -K-), H. Kosterka, M. Marten (pod vl. 
jm. M. Šebesta), S. K. Neumann (i šifra N.), 
A. Procházka (i šifry -A-, A. L., ALAP, A. P., -f-, 
E-, h. -h-, K. L., -kp-, L.-, -m-, M., P. A., R. Z., 
- -a-, ***, +++ ad.); divadelní kritice se věnova
li: V. Dyk, K. Kamínek (i šifry -K., K. K.), 
J. Klička (i šifra -č-), S. K. Neumann (i šifra 
S. K. N.), A. Procházka; referáty o výtvarném 
umění přispěli: A. Breska, K. Engelmůller 
(pseud. K. E. Můller, šifra -m-), K. Hlaváček 
(i šifra K. H.), J. Karásek, B. Knoesl, S. K. Neu
mann (i šifra S. K. N.), A. Procházka.

V druhém období (od počátku století do
I. světové války) narůstala v beletristické části 
MR secesní dekorativnost a meditativní a me
lancholické naladění, došlo k rozvolnění deka
dentní a symbolistní stylizace a k postupnému 
převládnutí novoromantické a posléze novo- 
klasicistní poetiky. Oporou zůstával estetický 
idealismus, individualismus, kritická skepse 
a kosmopolitní zaměření. Během prvního de
setiletí 20. století přestali přispívat A. Sova, 
O. Březina, V. Dyk, S. K. Neumann a J. Opol
ský. Časopis představil (zvláště v čísle nazva
ném Básnické jaro 1902) i řadu začínajících 
(nezřídka nevýrazných či epigonských) auto
rů; okruh přispěvatelů se čím dál více uzavíral 
do sebe a MR se pěstěním své výlučnosti po
zvolna oddělovala od dění českého literárního 
života. Vedle J. Karáska se kmenovými básníky 
časopisu stali zejména J. Hilbert, J. Holý, 
R. Krupička, R. Medek, K. Šelepa, F. Taufer, 
svou lyriku též pravidelně tiskl A. Procházka 
pod pseud. A. Navrátil. Rozmělňující posun od 
dekadentně traktované snovosti a rozervanos- 
ti k senzitivnímu vyjádření touhy po harmonii 
a romantické pocitovosti byl patrný např. v poe
zii J. Můldnera a K. H. Hilara. Osobitý tón za
zněl ve verších B. Reynka, Jos. Šimánka, R. Je
senské. V prvních letech století stránkami MR 
prošla řada autorů nové nastupující generace, 
zejména K. Toman a J. Mahen a i básníci vý
směšného gesta a bohémské stylizace (F. Gell- 
ner, F. Šrámek, L. Freimuth). V rubrice 
Satyricon se objevily texty V. Dýka, A. Velhar-
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tického, R. Haška aj. V10. letech se do MR do
staly i básně J. Hory, J. Hořejšího a K. Čapka. 
Rozsáhlejší prozaické a dramatické práce 
(přes 40 titulů) byly opět tištěny na pokračová
ní, která postupně zaplňovala značný rozsah 
jednotlivých svazků (většina prací J. Karáska 
z tohoto období, dále např. Dravci M. Marte- 
na, Michelangelo Buonarroti J. Marii, Zlatý 
věk R. Medka a díla A. Jarryho, A. France, 
G. Flauberta, S. Kierkegaarda). Tzv. druhou vl
nu dekadence tvořili především esejisté a pro
zaici (M. Marten, A. Breisky, P. Kles aj.) rozví
jející podněty psychologické analýzy, prvky 
egotismu, morbidní motivy, dandyovskou ges- 
taci a žánry imaginárního portrétu a impresio- 
nisticky lyrizované prózy; z dekadentních vlivů 
těžily novoromantické prózy E. Klase, M. Rut- 
teho, R. Jesenské a E. Jurčinové. - Odrazem 
proměn autorského okruhu bylo redakční pro
hlášení (1902, sv. 14) o obsahové proměně ča
sopisu, který chtěl po rozpadu generace 90. let 
sloužit v nezměněném duchu především vývo
ji jednotlivých tvůrců. Teoretické a programo
vé články (především Procházkovy) v letech 
1902-06 ironizovaly snažení mladých autorů 
kolem časopisů Srdce a Moderní život, opako
valy požadavek tvůrčí individuality, znovu zdů
razňovaly nejvyšší autoritu krásna, autonomii 
umění a jeho neslučitelnost s lidovostí, bez- 
účelnost mimoestetických, zvláště morálních 
kritérií. Konzervativní estetické myšlení MR 
rozvíjel M. Marten, jenž ve svých esejích kladl 
důraz na svébytnost a nadřazenost umění a je
ho odtrženost od života, zvýrazňoval psycholo
gickou vyhraněnost, metody niterné imaginace 
a sugesce, teoreticky zdůvodňoval proměny 
impresionistických, novoromantických a klasi- 
cizujících metod. 1906 (sv. 19) A. Procházka 
oznámil rozhodnutí netisknout začátečnické 
práce (v letech 1902-06 se zde mihla řada ne
známých jmen) a stavět na již vyhraněných 
osobnostech domácích a překládaných, záro
veň rozšířit okruh spolupracovníků i rozpětí 
názorů a témat. Kritici z okruhu MR prosazo
vali artistní preciznost a kultivovanost, trvali 
na výlučnosti tvůrce a vystupovali proti nastu
pujícím směrům (K. Fiala odmítl vystoupení 
předválečné moderny v Almanachu na rok 
1914). V 10. letech se v teoretických statích 
a kritických esejích stále více vyskytoval poža
davek řádu a dostavovalo se i vědomí kul
turních tradic (Procházkou proklamovaný 
„individualismus na podkladě tradičním“), 

projevoval se vliv francouzského novoklasicis- 
mu i katolického mysticismu. K. H. Hilar se 
v eseji Doba syntetická (1913, sv. 27) pokusil 
charakterizovat ideál duševní rezonance v ob
dobí syntézy uměleckých směrů. Také v tomto 
období byli řadou esejů představeni cizí auto
ři: F. Nietzsche, R. de Gourmont, J.-K. Huys- 
mans, T. Gautier, J. Laforgue, É. Bernard, 
P. Lafargue, S. Kierkegaard, O. Wilde, interpre
tacemi Huysmansova románu Naruby É. Hen- 
nequin, J. Barbey ďAurevilly a V. Pica. Literár- 
někritická část časopisu si udržovala značný 
rozsah, zájem o zahraniční novinky a události 
a o překladovou literaturu (A. Procházka, 
M. Marten, J. Karásek, A. Breisky, K. Fiala, 
P. Leppin aj.), o časopisy a odbornou literaturu 
(A. Procházka, M. Marten) i útočný tón (pole
miky s F. X. Šaldou, V. Dykem, J. Kodíčkem 
aj.). R. Procházka psal od 1912 (sv. 25) úvahy 
o filozofické kultuře a referoval o filozofické 
literatuře. Vedle recenzí divadelních předsta
vení a domácích i zahraničních dramatických 
textů se objevovaly články a eseje M. Martena 
(pseud. Leon Brauner) o renesančním drama
tu, J. Hilberta o monologu v tragédii, J. Mahe- 
na (pseud. J. Sequens) o naturalismu, J. Karás
ka o H. Kvapilové, K. H. Hilara o E. Vojanovi 
aj. Referáty o výtvarných výstavách a publika
cích (mj. 1906-08 Martenovy listy z Paříže, dá
le příspěvky cizích autorů) opět provázela řa
da medailonů výtvarných umělců a studií 
(např. A. Procházka o J. Ensorovi, H. Schwei- 
gerovi a o pražské secesi; M. Marten o O. Re- 
donovi a o J. Štursovi; dále J. Karásek, R. Je
senská). Od 1907 (sv. 20) se pravidelně 
objevovaly hudební eseje a recenze, zejména 
z pera K. Fialy. -1900-14 (sv. 12-28) v MR tisk
li básníci: K. Babánek, O. Březina, K. Čapek, V 
Dyk, L. Freimuth, F. Gellner, S. Hanuš, R. Ha
šek, J. Hejda, J. Henc (pseud. Jaroslav Vosyk), 
K. H. Hilar, J. Hilbert, J. Holý, J. Hora, J. Hořej
ší, V Chaloupecký (pseud. V. C. Banjom), R. 
Jesenská, J. Karásek, J. Karmín, P. Kles, R. Kru- 
pička, J. Mahen (i pseud. H. Lang), R. Medek, 
J. Múldner, S. K. Neumann, J. Opolský, Q. Pa
lička, J. Pavlíček, A. Procházka (pseud. Alois 
Navrátil), B. Reynek, K. Scheinflug, F. Soldán, 
A. Sova, K. Šelepa, Jos. Šimánek, F. Šrámek, 
F. Taufer, Z. Tlamich, K. Toman, A. Velhartický, 
Ad. Veselý, Ant. Veselý, J. Vrchlický, Q. M. Vy
skočil, K. Zelenka (podp. Svato Zelenka) aj.; 
prozaici: K. Adam, V. Dyk (i pseud. Alois Pe
terka), R. Jesenská, E. Jurčinová, K. Kamínek,
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J. Karásek, E. Klas (i pseud. Edvard Stoj, Ed
vard Stoy), P Kles, J. Mahen, M. Marten,
R. Medek, J. Miildner, J. Opolský, J. Pasovský, 
M. Rutte (i podp. M. Rutte Havelský), K. Šar- 
lih (i podp. K. Šarlík), E Zavřel ad.; dramatici: 
V. Dyk, J. Karásek, J. Mahen, J. Maria, M. Mar
ten. V překladech F. Bíbla (pseud. Jan Hart), K. 
Fialy (pseud. Karel Hendrych, Řehoř Hro- 
nek), V. Chaloupeckého (pseud. V. C. Banjom), 
M. Kalašové, K. Kamínka, J. Karáska (i pseud. 
Jiří Tiller), E. Kleinera, A. Kopalové, H. Kos- 
terky, J. Krecara, P. Křičky, J. R. Marka, 
M. Martena (i pseud. Ivan Skála), J. Matouše,
S. K. Neumanna, K. Neumannové, J. O. Novot
ného, L. Pfustera (i šifra L. P), A. Procházky 
(i pseud. Adolf Zpěvák, Čeněk Vlach, Franti
šek Jelínek, Ignát Ctibor, Jiří Lamprecht, Josef 
Hořan, Karel Holý, Karel Pudlač, Lambert La- 
kosil, Marek Povolný, Norbert Fomeš, Prokop 
Hamouz, Robert Hořan, Vilém Rauscher, šifry 
A. P.,T. A.), B. Reynka, F. Tichého (pseud. Zde
něk Broman), A. Muťovského (podp. A. Mu- 
ťovský-Truksa), J. Živného aj. byli z cizích au
torů beletrií zastoupeni mj.: K. Balmont, J. 
Barbey ď Aurevilly, Ch. Baudelaire, A. Beards- 
ley, M. Beerbohm, É. Bernard, A. Bertrand, F. 
Blei, V Brjusov, R. Browning, P. Claudel, G. 
D’Annunzio, R. Dehmel, T. De Quincey, E. 
Dowson, G. Flaubert, A. France, T. Gautier, A. 
Gide, Z. N. Gippiusová, R. de Gourmont, H. 
von Hofmannsthal, F. Jammes, A. Jarry, J. 
Kasprowicz, J. Keats, S. Kierkegaard, J. Lafor- 
gue, Lautréamont, A. Lebey, P. Louýs, M. Mae- 
terlinck, S. Mallarmé, J. Moréas, C. Norwid, No- 
valis, W. Pater, J. Péladan, S. Przybyszewski, 
Rachilde, H. de Régnier, R. M. Rilke, A. Rim- 
baud, J. Schlaf, M. Schwob, A. Strindberg, A. 
Suarěs, A. Symons, E. Verhaeren, P. Verlaine, A. 
de Villiers de ITsle-Adam, O. Wilde. Literární 
kritiku psali: A. Breisky, V. Dyk (i šifra V. D.),
K. Fiala, K. H. Hilar (i šifra H. K.), J. Karásek 
(i podp. Jiří ze Lvovic, šifry J. K. L., J. K. ze L.,
J. ze L., K., K-K, S., S. L.), H. Kosterka (šifra H.
K. ), M. Marten (i pseud. Pavel Orsey, Ivan Ská
la, šifry M., M. M.), J. Matouš, R. Medek, L. Pa
točka, L. Pfuster (i pseud. Jan Stenhardt, Jan 
Stenhart, šifra J. S.), A. Procházka (i pseud. 
Alois Haraš, Gustav Kříž, Jindřich Tichý, Jiří 
Pudlač, Julius Čepek, Karel Pudlač, Ludvík 
Horák, Martin Laton, mj. šifry a, -A-, Alap, 
ALAP, A. P., A. R., h., K. Z., L. H., L. P., R. R.,
T. A., x.), R. Procházka (i šifry co, -co-), M. Rut
te; divadelní kritikou se zabývali: F. X. Hodáč, 

K. H. Hilar, J. Hilbert, K. Kamínek (i šifra K. 
K.), J. Karásek, M. Marten, M. Nechlebová 
(i pseud. František Hoder), L. Patočka, A. Pro
cházka (i šifra A-TR-A) aj.; výtvarné kritice se 
věnovali: J. Karásek, J. R. Marek (podp. J. Ma
rek), M. Marten (i šifra M. M.), S. K. Neumann 
(i šifra S. K. N.), L. Patočka, A. Procházka 
(i pseud. Hubert Cyriak, šifra H. C.), K. Svobo
da; hudební kritiku psali: K. Fiala, K. B. Jirák.

Za války vycházela MR v zúžené podobě, 
udržovala však proporce mezi domácími a za
hraničními beletristickými texty a esejistikou 
a kritikou, v poválečném období se proměnila 
v kulturněpolitický měsíčník, věnující větší po
zornost politickým a ideologickým problé
mům a omezující prostor pro (především pře
kládanou) uměleckou tvorbu. Pro beletristické 
příspěvky byly charakteristické (dobově kon
zervativní) ohlasy dekorativismu, parnasistní 
a romantické ladění, zaznívaly v nich i senti
mentální tóny. Charakter umělecké literatury 
určovaly texty J. Karáska, J. Marii, R. Jesenské, 
E. Jurčinové, R. Krupičky, R. Medka, do okru
hu přispěvatelů se vrátili V. Dyk a J. Opolský, 
pod pseudonymem A. Navrátil psal dále verše 
A. Procházka. Za války se nadále objevovaly 
básně J. Holého, J. Hory, prózami přispěli i J. 
a K. Čapkové. Z nových autorů se v posledním 
období prosazovali básníci J. Bednář, E. Dvo
řák, K. Erban, F. Hrbek, J. Chaloupka, J. Sajíc, 
J. Spilka, F. Unger, V. Vylétal; verši, básněmi 
v próze a též prózami O. Levý, E. Troníček, 
A. Trýb. Autory dvacítky rozsáhlejších próz 
a dramat publikovaných na pokračování byli 
J. Karásek, J. Maria, E. Jurčinová, R. Krupička, 
v překladech A. Suarěs, R. Browning, P. Clau
del, R. de Gourmont, A. Gide a J. Slowacki. - 
Estetické myšlení si udržovalo osobitost dobo
vě archaickým trváním na neměnné podstatě 
a nadřazenosti umění (jako domény subjektu 
a jeho nitra) nad životem. A. Procházka se sna
žil uchovat v MR duch nezávislosti a výjimeč
nosti, vystupoval proti civilismu, vitalismu, ku
bismu a futurismu; J. Krecar opakoval tezi 
o neslučitelnosti umění se životem a propago
val myšlenky lartpourlartismu. Postupně narůs
tal důraz na tradiční a pozitivní hodnoty; po 
vzniku samostatného státu K. Fiala vyhlásil, že 
MR v nové době zakládá své působení na vě
domí povinnosti a chce být nositelkou tradice 
a vývojových jistot. Časopis pravidelně (z indi- 
vidualistických, protimaterialistických a estét- 
ských premis i s jistou nedůvěrou v demokra-
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cii) věnoval pozornost otázkám národního 
zdokonalení jako problému duchovního, vy
jadřoval se k poměru tvořivosti a politiky, stále 
více komentoval společenské dění, akcentoval 
mravní, občanské a státotvorné ideje, zastával 
vyhraněně nacionalistické a pravicové stano
visko s momenty protiněmeckými, protižidov
skými a protisocialistickými (zejména A. Pro
cházka, od 1918 v rozsáhlých samostatných 
rubrikách Památné kaménky, Na okrajdnů, 
Žlučové kaménky, Obětní svíčičky\ dále S. Jež, 
A. Trýb a J. Živný). V překladech byly tištěny 
eseje především Ř. de Gourmonta, A. Suarěse, 
J.-K. Huysmanse a G. Flauberta. V recenzová
ní filozofických textů pokračoval R. Procházka 
(do 1920), který se v teoretických úvahách po
drobněji věnoval ideologii války, hinduismu 
a rozporuplnosti kulturního dění; F. Drápal 
psal o Bergsonovu vitalismu a o Einsteinovu 
principu relativity. V literární kritice se vedle 
A. Procházky (mj. v polemice s K. Čapkem 
1920 obhajoval modernost a aktuálnost svého 
listu) a J. Karáska nejzřetelněji projevovali 
J. Krecar (vystoupil proti žurnalistické a stra
nické kritice a interpretoval kritiku jako du
chovní zápas, psal o poezii národního cítění) 
a K. Fiala (v polemice s S. K. Neumannem 1915 
podtrhl subjektivnost kritického hodnocení 
a náročný zřetel k tvárné podstatě díla). Stálá 
pozornost byla věnována zahraniční a překla
dové literatuře, odborným publikacím, nově 
i válečné (V. Dyk), okrajové a ženské literatu
ře (J. M. Augusta). Eseje o dramatickém umění 
psali A. Procházka (např. o textech V. Dýka 
a J. Hilberta) a K. H. Hilar (o psychologii he
recké tvorby); o výtvarnících pojednávali 
J. Karásek (o E. Degasovi a F. Koblihoví), 
L. Patočka (o M. Švabinském), A. Procházka 
(o J. Zrzavém), F. Kobliha (o J. Mánesovi,
J. Preislerovi, A. Hudečkovi, M. Pirnerovi 
a o V. Hynaisovi), v překladu R. de Gourmont 
aj.; další referáty upozorňovaly též na výtvarné 
a bibliofilské publikace a knižní úpravy. - 
1915-25 (sv. 29-40) přispěli poezií: R. Bartocha 
(pseud. Vlastislav Rostan), A. Bebr, J. Bednář,
K. J. Beneš (podp. K. Beneš Jizerský), R. Broj, 
F. Čerka, E. Dvořák, V. Dyk, J. Eiselt, K. Erban, 
Z. Havlíček, J. Holý, J. Hora, F. Hrbek, J. Cha
loupka, R. Jesenská, J. Karásek, J. Klán, J. Kre
car, R. Krupička, R. Medek, F. Melichar 
(pseud. Oldřich Vojen), B. Múhlstein, J. Opol- 
ský, Q. Palička, A. Procházka (pseud. Alois Na
vrátil), J. Sajíc (i podp. A. J. Sajíc), F. Skácelík, 

J. Spilka, K. Šelepa, Jos. Šimánek, E. Troníček, 
A. Trýb, F. Unger, Ad. Veselý, V Vylétal, Jan 
z Wojkowicz, M. D. Zelenka (i pseud. M. D. 
Pelhřím) aj. Prózu publikovali: J. M. Augusta 
(podp. V. M. Augusta), J. Čapek, K. Čapek, 
R. Jesenská, E. Jurčinová, J. Karásek, O. Levý, 
J. Maria, R. Medek, J. Opolský, F. Skácelík, 
A. Trýb aj. Dramata psali: R. Krupička, J. Ma
ria, J. Živný. Překládali především: J. Karásek, 
J. Krecar, J. Marek, J. Matouš, K. Pražáková, 
A. Procházka (i šifra A. P.) a J. Živný. Z cizích 
autorů beletrie se objevili: Ch. Baudelaire, 
R. Browning, E. de Castro, P. Claudel, 
G. D’Annunzio, A. Gide, R. de Gourmont, 
J. Laforgue, S. Mallarmé, S. Merrill, E. A. Poe, 
Rachilde, H. Rebeli, H. de Régnier, A. Samain, 
M. Schwob, J. Slowacki, A. Suarěs, L. Tailhade, 
P. Valéry, E. Verhaeren, P. Verlaine, A. de Villi- 
ers de ITsle-Adam aj. Literární kritikou se za
bývali zejména: J. M. Augusta (podp. V. M. Au
gusta), F. Drápal, K. Fiala (i pseud. Řehoř 
Hronek), K. H. Hilar, Š. Jež, J. Karásek (i šifra 
J. K-K ze L.), J. Krecar (i šifry JAR. KR., J. K.), 
J. R. Marek (podp. J. Marek), J. Matouš, R. Me
dek, M. Pácalt, L. Patočka, A. Procházka (i šif
ry A. A., A. P, P. A., T. A.), R; Procházka, 
F. Stiebitz, A. Trýb, V. Vylétal, J. Živný (i šifra 
J. Ž.); divadelní kritiku tiskli: J. Karásek, J. Kre
car, L. Patočka, A. Procházka (i šifry Alap, 
ALAP); výtvarné kritice se věnovali: M. Klic- 
man, F. Kobliha (i podp. F. F. Kobliha), J. R. Ma
rek (podp. J. Marek), L. Patočka, A. Procházka 
(i pseud. Hubert Cyriak, šifra H. C.); hudební 
kritiku psali: K. Fiala (i šifra K. E), J. Reisser, 
J. E. Zelinka aj.
LITERATURA: sb. MR 1894-1925 (1995, ed. 
L. Merhaut a O. M. Urban; přisp, mj. Z. Hrbata, 
D. Chirico, J. Med, L. Merhaut, Z. Pešat, R. B. Pyn- 
sent, C. Servant, I. Slavík, A. Zach, J. Zizler; obs. též 
soupisy autorů a edicí). I • ref. MR: J. Vorel, Roz
hledy 4,1894/95, s. 93; J. J. Veselý, Vlast’ 11,1894/95, 
s. 663 •; J. Karásek, A. Procházka: Intimní volné je
viště, Lit. listy 17,1895/96, s. 162; EV. Krejčí: K dneš
nímu stavu mladého hnutí, Rozhledy 6, 1896/97, 
s. 354; an.: „Po deseti letech bankrot“..., Osvěta 
1899, s. 190; F. V. Krejčí: Deset let mladé literatury, 
Rozhledy 12,1901/02, s. 5 a pokr. (sep. 1903); F. X. 
Šalda in Moderní literatura česká (1909) -> Studie 
z české literatury (1961) + Par nobile fratrum (pole
mika), Novina 4, 1910/11, s. 735 -> KP 8 (1956); 
O. Theer: V zářijové Moderní revui... (polemika 
o charakteru generace z MR), Přehled 12,1913/14, 
s. 78; V. D. (Dyk): Kronika (20 let MR), Lumír 1915, 
s. 38; Č. J. (Jeřábek): Poválečná temperatura českých 
revui..., MS1R 13,1919/20, s. 12; • ref. MR: O. Štorch-
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-Marien, Cesta 3,1920/21, s. 459 a pokr.; J. O. N. (No
votný), Cesta 4, 1921/22, s. 276 a pokr. + Cesta 6, 
1923/24, s. 283 •; J. H. (Hora): Svátek MR, RP 11.5. 
1923; J. Karásek: Večer S. Przybyszewského v Lucer
ně, Lit. listy 1,1923/24, s. 22; V. D. (Dyk): Třicet a tři
atřicet (ročníků a svazků MR), Lumír 1924, s. 434; 
J. O. Novotný: Kulturní přehled (o zániku MR), Ces
ta 7,1924/25, s. 380; M. Rutte: Za A. Procházkou, NL 
18. 1. 1925; In memoriam A. Procházky, zvi. č. MR 
1925, sv. 40 (K. H. Hilar, E. Jurčinová, J. Karásek, 
H. Kosterka, J. Maria aj.); an. (A. Novák): Jak vznik
la MR, LidN 28. 4.1925; A. Roček: Sborník In me
moriam A. Procházky, Samostatnost 1. 5. 1925; 
A. Hartl: Kus české literární minulosti, Kritika 1925, 
s. 204; K. H. Hilar in Odložené masky (1925); J. Kre- 
car: Redakce MR, Kulturní zpravodaj 2, 1925/26, 
s. 3; V. Dyk: Poslední číslo MR, Lumír 1925, s. 156; 
EV. Krejčí: K počátkům české moderní kritiky, No
vá svoboda 1926, s. 7 a pokr.; K. Zink: 8. aukce - Kni
hovna A. Procházky 1, 2 (1926); J. Karásek: Vzpo
mínka na S. Przybyszewského, RA 3,1927/28, s. 70 + 
V. Dyk a MR, Lumír 54,1926/27, s. 458 —>Vzpomín
ky (1994); A. Sova: Jaký byl můj poměr k MR a k je
jím představitelům, LitN 1,1927/28, č. 13; P. Fraenkl: 
K vývoji novodobé české literární kritiky, RA 5, 
1929/30, s. 317 a pokr.; S. K. Neumann: O A. Pro
cházkovi a MR, Lit. rozhledy 13,1928/29, s. 46 a po
kr. -» Vzpomínky 1 (1931); J. Karásek: Počátky 
O. Březiny v MR, Ces. bibliofil 1929, s. 84; A. N. (No
vák): O. Březina a MR, LidN 2. 6.1929; J. Karásek: 
Tištěno na strojích E. Stivína, Čes. bibliofil 1929, 
s. 162 + Vzpomínky na počátky MR, RA 5,1929/30, 
s. 303 a pokr. + Psychologické poznámky k poznání 
literární generace let devadesátých, RA 6,1930/31, 
s. 337 a pokr. —> Vzpomínky (1994) + Počátky MR, 
RA 7v, 1931/32, s. 12 a pokr. -» Vzpomínky (1994); 
F. X. Šalda: Počátky MR podle J. Karáska ze Lvovic, 
ŠZáp 4, 1931/32, s. 278 —> J. Karásek: Vzpomínky 
(1994); Ok. (V. Prokůpek): Počátky MR, Venkov 
15. 3.1932; K. Krejčí: S. Przybyszewski a MR, LidN 
5. 8.1935; M. Novotný: Neumannova secesní epizo
da, LidN 16. 2. 1936; J. Karásek: Jubileum českého 
symbolismu, Lumír 63,1936/37, s. 6; S. Przybyszew
ski in Listy 1 (Varšava 1937); J. Krecar in Křižovat
ky nad Vltavou (1938); J. Karásek: MR a soudobá 
zahraniční tvorba, LitN 1940, s. 198 + Kritika gene
race MR, sb. O českou literární kritiku (1940) + Po
slední číslo MR, Nár. politika 31.12.1944 —> Vzpo
mínky (1994); B. Knoesl: Jak jsem se dostal mezi 
dekadenty, Marginálie 21,1948/49, s. 72; K. Teige: F. 
X. Šalda a devadesátá léta, sb. F. X. Salda 
1876-1937-1967 (1968) -» Osvobozování života 
a poezie (1994); Z. Trochová: Listy F. X. Šaldy J. S. 
Macharovi, sb. Literární archiv 3-4, 1968-69, s. 76; 
L. Lantová: Knihovna MR (soupis svazků), Listy 
Klubu přátel poezie, 1969, prosinec, s. 11; L. Hlavá
ček: Začátky moderní české knihy, Výtvarné umění 
1970, s. 350; L. Kuchař: Glosa k historii Intimního 
volného jeviště v Praze, sb. Otázky divadla a filmu 2 
(1971); Z. Niedziela: Rola „MR“ w ksztaltowaniu 

nowej šwiadomošci estetycznej w Czechach, sb. Mo- 
dernizm w literaturách stowiaňskich (Krakov 1973); 
J. Kryšková: MR A. Procházky a její význam pro 
rozvoj české knižní kultury, Strahovská knihovna 
14-15,1979-80, s. 147; Z. Pospíšil: Skica k české es
tetice přelomu století, Estetika 1981, s. 81; J. Hlouš
ková: Przybyszewski a MR, Slavia 1981, s. 170; J. Ku- 
drnáč: Česká dekadence, SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 
1982, č. 29; J. Baluch in Czescy symbolišci, dekaden
ci, anarchišci przelomu XIX i XX wieku (Wroctaw 
1983); P. Wittlich in Česká secese (1982); J. Med: 
Symbolismus - dekadence, ČLit 1985, s. 119; E. Ta
xová in Experimenty (1985); J. Karásek: Jan Neruda 
a MR, sb. Literární archiv 21-22, 1985-86, s. 218; 
T. Vlček in Kapitoly z českého dějepisu umění 
(1987); J. Kudrnáč: Z typologie literárních let deva
desátých, SPFF Brno ř. D - lit. vědná, 1987, č. 34; 
J. Zouhar: MR a náboženství, sb. Náboženství v čes
kém myšlení (1993, s. 123); J. Javůrek: MR, Print & 
Publishing 1993, č. 5; J. Karásek in Vzpomínky 
(1994); M. Pokorný: MR vyšla poprvé právě před sto 
lety, Mladá fronta Dnes 8. 10.1994; L. H. Augustin 
(L. Hlaváček): Estetický egotismus MR,Tvar 1994, 
č. 17; M. Kvapil in Bohemo-serbica, Bohemo-croati- 
ca (1995, s. 69); T. Pospiszyl: Moderní dekadent po 
sto letech, LidN 10.6.1995, příl. Národní 9; J. Hlouš
ková: České, polské a německé materiály na strán
kách MR konce minulého století, Slavia 1996, s. 177; 
O. M. Urban: Na cestě k věčnému ideálu. Výtvarná 
kritika a esejistika na stránkách MR, Umění 1996, 
s. 391; sb. Literární archiv 28,1997 (přisp, mj. J. Med, 
J. Kudrnáč, D. Vojtěch, G. Dupačová, P. Holman, 
J. Hloušková, L. Merhaut, Z. Pokorná, R. Khel); in 
S. Przybyszewski: Paměti - Korespondence (1997, 
ed. J. Hloušková).

Itn

Moderní život

1902-1903

Časopis šířící tvorbu nejmladších autorů z přelomu 
19. a 20. století rozličné a umělecky nevyhraněné 
orientace.

Podtitul: 1902 (roč. 1) Revue pro život, literaturu 
a umění; 1903 (roč. 2) Revue pro život, literaturu 
a umění. Orgán spolku literátů mladé generace „Sy
rinx“. - Redaktoři: 1902 (roč. 1) K. H. Hilar a do č. 13 
J. Skarlandt; 1903 (roč. 2) R. Hašek, odp. red. 
A. Krystinová-Popelková. - Vydavatelé: 1902-03 
(roč. 1-2 do č. 5) F. Adámek, Praha; 1903 (roč. 2, 
č. 6-10) Knihtiskárna V. Popelky, Týn n. Vltavou. - 
Periodicita: 1902 (roč. 1) čtrnáctideník, od 15.3. do 1. 
12. 1902 (kromě července a srpna), 14 čísel; 1903 
(roč. 2) měsíčník (kromě června-srpna), 10 čísel, 
z toho 2 dvojčísla (6-7,9-10).
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Moderní život

M. ž. vznikl s cílem analogickým s cíli časopisu 
Srdce a sborníku Letáky: zveřejňovat a propa
govat práce nejmladších autorů a tak napomá
hat rozvoji jejich vloh. Jeho koncepci pozna
menala snaha dosáhnout sebeuvědomění 
a tvůrčího uplatnění generace a zároveň spoje
ním beletrie s filozofií obrodit dosavadní lite
raturu. V mlhavých vstupních prohlášeních se 
M. ž. přihlásil k modernosti (nezřídka ztotož
ňované s mladostí), již však měl doprovázet 
kritický odstup od slabostí a nešvarů moderní
ho času. Modernost chtěl sledovat i v jiných li
teraturách a také v domácím mimoliterárním 
uměleckém životě. K tomu měla sloužit jednak 
nepravidelná a nesoustavná rubrika Obzory, 
přinášející informace ze soudobého dění ve 
světě i z kulturního života domácího, jednak 
kritické rubriky věnované jednotlivým umě
leckým druhům s tituly Literatura, Divadlo, 
Hudba a (ojediněle) Malířství. Zklamání z ne
naplněného programu a zejména z tvorby ge
nerace, která prý nezralostí a různicemi proká
zala, že není schopna stát na vlastních nohou, 
vyjádřil úvod ke 2. roč., kdy se M. ž. stal orgá
nem literárního spolku Syrinx. V tomto vstupu 
si časopis uložil úkol publikovat v liberálním 
duchu rozmanité vzory umělecké i morální 
a jejich konfrontací umožnit zrání nej mladší 
generace. Pro zaměření nové redakce je pří
značná náhrada rubriky Zprávy z Moravy (J. J. 
Drobný) z 1. roč. rubrikou Dopisy z Paříže 
(A. I. Bláha) ve 2. roč. Po jeho ukončení byl 
však časopis definitivně zastaven pro ne
úspěch finanční i umělecký. Při něm vycházela 
1902-03 též Knihovna M. ž. (4 sv. a 2 sv. po za
stavení časopisu bez zvláštního označení); na 
ni pak od 1903 navázala Hilarova Moderní 
bibliotéka.

Uveřejňované texty poznamenala přede
vším symbolistická a novoromantická poetika, 
patrné byly i vlivy ustupujícího dekadentství 
a nastupujícího bohémství. V obou ročnících 
M. ž. publikovali beletrii R. Hašek, K. H. Hilar, 
S. Karmen, J. Lukavský, J. Mach, J. Múldner 
(i pseud. J. R. Šíma), E. Musil Daňkovský 
(podp. B. Musil z Daňkovských), G. R. Opo
čenský, J. Opolský, K. Pikart, J. Skarlandt, 
P. Skřivan, P. Sula, B. Těsnohlídek (i pseud. 
A. Bellis), A. Velhartický a Q. M. Vyskočil;
1. roč. dále obsahoval příspěvky S. Cempera, 
R. Jesenské, V. Krofty, E. Lešehrada (podp. 
Em. šl. z Lešehradu), J. Mrzenové-Trnovské, 
K. Sudkové, B. Trčky, O. Trojanové, M. Věžna- 

ra, A. Weniga, Jana z Wojkowicz aj.; 2. roč. V. 
Dýka, L. Freimutha, J. Havlíčka, J. S. Holého, 
V. Chaloupeckého (pseud. V. Ch. Banjom), 
H. Jelínka, J. Karáska, S. Kovandy, L. Křikavy,
J. Mahena, J. Matějky, S. K. Neumanna, A. Rá
že^ J. Soukenky (pseud. Neklaň), A. Sovy, 
F. Šrámka, R. Tesnohlídka, F. Tichého (pseud. 
Zdeněk Bromán), K. Tomana aj. Cizí básníky, 
Ch. Baudelaira a P. Verlaina (v 1. roč.) a Ukáz
ku ze hry Mrtvé město G. D’Annunzia (ve
2. roč.) překládal E. Lešehrad; verše M. Mae- 
terlincka přeložil F. Bíbl (pseud. J. Hart); mo
derní německou poezii uváděl V. Chaloupecký 
(pseud. V. Ch. Banjom), prózu A. France J. Jan
da (šifra J.). Vedle redakčních prohlášení 
v úvodech ročníků vyjadřovala programové 
úsilí M. ž. zejména studie K. H. Hilara (pod pů
vodním jm. F. K. Bakule) V chaosu moderní 
doby. Nečetné další úvahy (zčásti i překlady) 
se zabývaly obecnými otázkami umělecké 
tvorby, stylu (H. Bahr) i historické problemati
ky starého Říma a nástupu křesťanství (E. Re- 
nan), rozsáhlejší portréty pak francouzskými 
symbolisty a francouzskými prozaiky (E. Leše
hrad) i mladými autory (J. Skarlandt) a J. Vrch
lickým (J. Soukenka). Kritikou nej sledovaněj
ším druhem byla literatura, pak divadlo 
a hudba, výtvarné umění jen zřídka. V1. roč. se 
kritice věnovali R. Hašek, K. H. Hilar, E. Leše
hrad, E. Musil Daňkovský, A. Velhartický aj. 
Ve 2. roč. se zvláště rozšířil prostor pro kritiku 
a pro komentáře a zprávy z literárního živo
ta. O poezii v něm psali R. Hašek a J. Mahen 
(otiskl tu též známý posudek Bezručova Slez
ského čísla), o próze J. Soukenka aj., o divadle
K. H. Hilar (i šifry -Car, K. H., Kap.), rubriku 
Obzory zaplňovali vedle uvedených kritiků 
i L. Freimuth, J. Lukavský, J. Mach, E. Musil 
Daňkovský, R. Těsnohlídek a K. Toman.

LITERATURA: L. Horák (A. Procházka): Genera
ce, MR1902/03, sv. 14, s. 161 —» České kritiky (1912); 
• k tomu polemika: J. Soukenka (Neklaň) a ZYX 
(R. Hašek), Moderní život 1903, s. 59; L. H. (A. Pro
cházka), MR 1902/03, sv. 14, s. 277 •; an.: M. ž., Zvon 
4,1903/04, s. 156; A. Pražák in J. Mach: Básně (1933);
L. Merhaut in Cesty stylizace (1994); A. Zach: Edice 
družiny Moderní revue, sb. Moderní revue 
1894-1925 (1995,s. 239).

lni

Modlitba Kunhutina viz Kunhutina píseň
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Mojžíš

Antonín Mojžíš

* 23.3.1856 Louny
† 31.12.1927 Jindřichův Hradec

Pedagog věnující se všestranné výchově mládeže; 
před vlastní spisovatelskou činností dával přednost 
vydávání hodnotné četby pořizováním antologií 
starší i soudobé literatury, překládání, přípravě zá
bavných pomůcek, didaktických příruček a návodů, 
pořádání edice a řízení časopisu pro mládež.

Podepsán i Antonín Mojžíš Lounský a J. Moj
žíš; otec dramatika Stanislava Loma. - Obec
nou školu a nižší reálku navštěvoval v rodišti. 
Po studiu na učitelském ústavu v Hradci Král. 
(1871-74) dva roky praktikoval na škole 
v Lounech a po učitelských zkouškách (1876) 
vyučoval na obecné škole ve Vysočanech a od 
1877 na obecné dívčí škole v Lounech. Vlastní 
osvětové, literárnědidaktické a organizátorské 
práci se plně věnoval od 1878, kdy začal půso
bit na školách v Karlině (Praha-K.): nejprve ja
ko učitel dívčí měšťanské školy a pak od 1896 
jako ředitel obecné školy dívčí. Vedle toho pů
sobil v 90. letech ještě na obchodní aj>růmys- 
lové pokračovací škole pro dívky při Ženském 
výrobním spolku, na kupecké škole pokračo
vací a na průmyslové obchodní škole pokračo
vací. Vedle učitelského povolání zasvětil M. 
svůj celoživotní zájem péči o duchovní, tělesný 
a materiální rozvoj školní mládeže. Osnoval ji 
na moderních metodách, které poznal na 
svých cestách po německy mluvících zemích. 
Pořádal osvětové přednášky, psal pojednání 
v odborném tisku, založil 1900 městský útulek 
pro chudou mládež v Karlině a držel nad ním 
pedagogický dozor, podnítil zrod Bolzanova 
učitelského sirotčince, organizoval vznik a ší
ření feriálních osad, pracoval v učitelském 
spolku Budeč.

Rozhodnou složku M. práce s dětmi tvořila 
literatura. Především usiloval o to, aby školáci 
měli přístup k hodnotné domácí četbě. Již od 
80. let vydával výbory poezie a prózy z tvorby 
českých autorů pro mládež, počínaje obroze
ním, přitom v nich postupně zvětšoval podíl 
beletristů současných (I. Geisslová, L. Gross- 
mannová Brodská, J. K. Hraše, P. Maternová, 
R. Jesenská, J. Nečas). Výběr textů podřizoval 
výchově k vlastenectví, zároveň však sledoval 
obecnější cíl, rozvíjet individualitu mladého 
člověka, jímž přesahoval oficiální nábožensky 
podpíranou státní ideologii, usídlenou tehdy 

zejména v literatuře pro mládež. Pro tyto zá
měry se M. podařilo získat i některé kolegy ze 
studií či z Karlina (F. Hyšman, M. Marhan, 
J. Svákovský aj.) i karlínské nakladatele. Vedle 
svazku básní o osobnostech a událostech čes
kých dějin (Kvítí z luhů vlasteneckých) a vyso
ce ceněného výboru veršů pro nej menší 
(Z dětského světa) sestavil i kompendium čes
ké slovesnosti pro děti České dítě, přinášející 
průřez lidovou tvorbou 19. století a obsahující 
pohádky, písně, říkadla, hry, hádanky, přísloví 
a pořekadla. Zájem o M. antologie neustal ani 
po vzniku samostatného státu, takže ve své 
ediční činnosti pokračoval i v nových pomě
rech. Jako překladatel se hlavně zasloužil 
o další převyprávění slavného Robinsona, ze
jména pak v češtině do té doby neznámé 2. čás
ti, dále o uvedení pohádek bratří Grimmů 
a Andersenových báchorek. Původní M. tvor
ba se omezila na naučná pojednání přibližující 
školákům pracovní náplň rozmanitých řeme
sel a na učebnice němčiny. Také s M. Marha- 
nem redigovaný časopis Zlaté mládí i knižnice 
Pokladnice mládeže v nakladatelství A. Hyn
ka, kterou M. založil a kterou orientoval na pů
vodní prozaické, básnické i odborné práce, se 
řadily k tomu nejcennějšímu, co ve své době 
pro mládež vycházelo.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. M. (též Ant. M., Amt., 
M.) Lounský, Lounský; A. L., A. M., A. M. L., M-š. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1901, pseud. A. M. 
Lounský); Beseda učitelská (1870-82); Budečská 
zahrada (1881-82); Čes. škola (1880); Jaro (1913); 
Komenský (Olomouc, od 1879); Nár. listy (1910); 
Paedagogium (od 1880); Revue učebných pomůcek 
(1906); Škola a život; Štěpnice (1865-68); Učitelské 
noviny (1927); Učitelský přehled (1907); Výr. zpráva 
škol obecných a měšťanských (1892-93); Zábavné 
listy (1882-83); Zlaté mládí (1885-95). I KNIŽNÉ. 
Překlady a adaptace’. Kytice z parabol Krummache- 
rových (1881); J. H. Campe: Robinson (b. d., 1884); 
E. von Rhoden: Růženka Květová (1886); A. F. F. 
Hoffmann: Dobré duše (b. d., 1887); Zdravotní pra
vidla pro školní mládež (1891); D. Defoe: Život 
a podivuhodná dobrodružství Robinsona Krusoa, 
jak je sám vypravuje (1894, pseud. A. M. Lounský, 
s J. Švákovským); J. a W. Grimmové: Dětské pohád
ky 1, 2 (b. d., 1896, pseud. A. M. Lounský, s J. Svá- 
kovským); Andersenovy báchorky (b. d., 1906, 
pseud. A. M. Lounský, s J. Švákovským). - Ostatní 
prače.-Praktické příklady a zábavy počtářské ku po
čítání zpaměti na středním a vyšším stupni školy 
obecné (1880, s M. Marhanem); O řemeslech (b. d., 
1884, pseud. A. M. Lounský); O útulcích pro chudou 
mládež školní (b. d., 1891); Zrcadlo slušnosti
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a ušlechtilých mravů (b. d., 1894); Návštěvou v díl
nách 1-3 (1901-03, s E Hyšmanem); Praktické ho
vory německé (b. d., 1911); Učebnice jazyka němec
kého pro měšťanské školy 1, 2 + Průvodce 
k učebnici... (1914,1916, s J. Sulistou); Učebnice ja
zyka německého pro občanské školy (b. d., 1920, 
s J. Šulistou); Učebnice jazyka německého pro jed
noroční učebné kursy (4. třídy) při měšťanských 
školách (1924, s J. Šulistou); Dětské potěchy (b. d., 
pseud. Lounský, s J. Svákovským). I REDIGOVAL 
časopis: Zlaté mládí (1885-95, s M. Marhanem); 
knižnici: Pokladnice mládeže (1885-1909). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL (vesměs pro mládež): Z příro
dy (BB 1881, pseud. M. Lounský); Drobné povídky 
(1882); Žertovné čtení pro mládež (PP 1883); Výbor 
bajek českých a cizojazyčných (1883); Domácí zví
řata (leporelo, b. d., 1884); Květy a klasy (nápisy do 
památníku, b. d., 1884, pseud. Ant. M. Lounský); Zá
bavy pro chlapce (b. d., 1886, pseud. Ant. M. Loun
ský); Pohádky (b. d., 1886); Z dětského světa (BB 
1886); Kvítí z luhů vlasteneckých (BB b. d., 1887); 
České dítě (BB 1889); Zimní květy (pohádky, b. d., 
1890, pseud. Ant. M. Lounský, s F. Hyšmanem); Ná
pisy do památníku (b. d., 1890, pseud. A. M. Loun
ský); U babičky (PP b. d., 1890); Sbírka slohových 
úkolů pro školy obecné a měšťanské (1892, s F. Hyš
manem); Včelka (BB 1893, s F. Hyšmanem); Obráz
ková abeceda (b. d., 1894); Všeobecný gratulant 
(b. d., 1895, s J. Flekáčkem; soubor všech t. r. jednot
livě vydaných příruček: Malý gratulant pro děti, Ma
lý gratulant pro mládež, Gratulant pro mládež); Do
pisovatel mládeže, obsahující dopisy pro hochy 
a dívky (1897, s F. Hyšmanem); České národní há
danky (1899); České národní hry (BB 1902, pseud.
A. M. Lounský); Vínek ze spisů Fr. Lad. Čelakov- 
ského (1903, s K. Bolinou); Severské pohádky (b. d., 
1906, pseud. A. M. Lounský, s J. Svákovským); Dě
dečkovy pohádky (1928); Babiččiny pohádky 
(1928); Zlatá kniha pohádková (1928, souhrn obou 
předchozích knih);^ obrázkové knížky, vesměs b. d.: 
Kouzelná flétna; Červená Karkulka; Šípková Rů
ženka. I

LITERATURA: • ref. Výbor bajek...: an., Světo
zor 1882, s. 611; J. Soukal, Lit. listy 1883, s. 50 •; 
P. Durdík: ref. ant. Žertovné čtení pro mládež, Čes. 
škola 1883, s. 159; • ref. knižnice Pokladnice mláde
že: B. Patera, Beseda učitelská 1885, s. 139; J. Soukal, 
Lit. listy 1885, s. 124 •; K. Pochyba: ref. ant. Z dět
ského světa, Beseda učitelská 1886, s. 394; an.: ref. 
ant. Pohádky, tamtéž, s. 687; -ský (J. Dolenský): ref. 
ant. Kvítí z luhů vlasteneckých, Lit. listy 1887, s. 157;
B. Patera: ref. Sbírka slohových úkolů..., Komenský 
1892, s. 525; • ref. knižnice Pokladnice mládeže: 
L. Grossmannová Brodská, Jitřenka 1892, s. 254; 
L. Benýšek, Hlas národa 9.5.1904 •; • ref. ant. Čes
ké dítě (2. vyd.): V. F. S. (Suk), Střední škola 1926, 
s. 191; Č. Zíbrt, ČL 27,1926/27, s. 232 •; V. P. (Proků- 
pek): ref. ant. Dědečkovy pohádky a Babiččiny po
hádky, Venkov 23.12.1927; V. F. Suk: ref. Zlatá kni
ha pohádková, Úhor 1928, s. 12; • nekrology: an., 

Naše kniha 1928, s. 2; J. Hloušek, Úhor 1928, s. 20; 
og., LidN 2.1.1928 •; A. Polánský: Rozhovor se spi
sovatelem S. Lomem, Jas 1930, č. 1.

mhs

Otokar Mokrý

* 25.5.1854 České Budějovice
† 1.1.1899 Vodňany

Básník, prozaik a překladatel, hlavně J. Slowackého; 
tematicky čerpal z jihočeské historie a krajiny, poeti
kou se přimykal ke generaci ruchovské a lumírov- 
ské.

Křtěn Antonín Otokar, podepisoval se též 
Otakar M. - Pocházel z rodiny notáře. Vystu
doval gymnázium v rodišti (mat. 1873) a poté 
práva v Praze (doktorát 1876). Od studií se 
účastnil literárního života: pod pseud. O. Hali
na vystoupil 1872 v almanachu jihočeské mlá
deže Anemónky, 1873 se stal členem Umělec
ké besedy, kde pravidelně přednášel o české 
literatuře i polské poezii; soustavně o nich také 
referoval v Lumíru, Světozoru a Květech. Pů
sobil též v redakci Nár. listů a účastnil se spol
kového života, přednesl řadu příležitostných 
proslovů. Po ukončení právnických studií pra
coval v advokátních kancelářích dr. Strakaté
ho a dr. Trojana. Oženil se 1878 a po otcově 
smrti se 1884 ujal notářství ve Vodňanech. 
Spolu s F. Heritesem a J. Zeyerem, který do již
ních Čech zajížděl na letní pobyt, vytvořili tzv. 
vodňanský trojlístek. Na přelomu 80. a 90. let 
M. vstoupil do politického života jako posla
nec českého sněmu za Strakonice (odstoupil 
1891). Podnikl několik cest do západní Evropy 
(Belgie, Francie, Holandsko, Německo, Švý
carsko), do Itálie, Slovinska i na Balkán (Bul
harsko, Srbsko) a do Malé Asie, několikrát po
býval i na Slovensku.

Příznačným rysem M. veršů je melancholií 
zabarvený, reflexivní lyrický projev, jenž se 
uplatňuje hlavně v deskriptivní poezii krajin
né, proniká však i do M. historické epiky evo- 
kující tradici rodného kraje. V lyrice patří 
k nej osobitějším dílům prvotina Jihočeské me
lodie, vyznačující se rétoricky nadneseným 
a bohatě alegorizujícím stylem, ale též písňo
vým popěvkem; využívá četných antikizujících 
a historických motivů a projevuje smysl pro pi
toreskní detail a pro krajinnou atmosféru. Pro-
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zrazuje, že autorem je kultivovaný, historicky 
poučený, demokraticky smýšlející a vlastenec
ky cítící vzdělanec. V následující sbírce Básně 
k tomu přistupuje melancholická nota stesku 
po zemřelé sestře i náladová motivika dojmů 
z cesty do Itálie; zaznívají v ní rovněž tóny 
smutku, pocitů nenaplněné touhy, tísnivé ne
hybnosti aj. Do protikladu k zářivé italské sce
nerii je postaven mlhavý sever a jeho poetická 
chudoba. Závěr sbírky ústí opět v historické 
reminiscence. V dalších sbírkách přibyly k ver
šům z cest biblické motivy s prvky křesťanské 
exaltace. Pokusem o básnický ohlas společen
ských poměrů se stala sbírka Jasem a šerem, 
v níž se tradiční motivy melancholie mísí s mo
tivy historickými a filantropicky pojatými mo
tivy sociálními. V jediné ryze epické skladbě 
Na Dívčím kameni ztvárnil M. v dobově ideali
zované, novoromantické podobě národnostní 
i náboženský konflikt vázaný na milostnou zá
pletku a zasazený do jihočeského Povltaví 
v dobách husitských válek. Prozaické soubory 
povídek, arabesek, drobných črt setrvaly pře
vážně v rovině konvenční žánrové drobnokres- 
by. Větší dosah měly M. překlady stěžejních děl 
polského romantika J. Slowackého (Balladyna, 
Lilia Weneda, převod Mazepy zůstal v rukopi
se). M. překládal též z francouzštiny.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: O. Halina, Otakar Hali
na; M., O. M. I PŘÍSPĚVKY in: alm. Anemónky 
(1872); Beseda (Olomouc, Brno 1874-75); sb. Biblí 
k svobodě! (1882); ČČM (1876-84); sb. Čechy 
(1884); Čes. revue (Vídeň 1889); Domácí krb 
(1882-83); Hlas národa (1889); Jitřenka (Polička 
1903); Koleda (1879); Květy (1879-97); Lumír 
(1874-92); sb. Morava svým Maticím (Brno 1897); 
Národ sobě (1880); Nár. listy (1880-92); Obrazy ži
vota (1873); Osvěta (1876-80); Posel z Prahy; alm. 
Ruch (1873); Ruch (1880, 1886); sb. Sirotám pří
bramským (1892); Slovanský almanach (Vídeň 
1879); Světozor (1876-91); Šotek (1881); Vesna 
(1887); Zábavní listy (1880-81); Zlatá Praha 
(1884-93). I KNIŽNĚ. Beletrie: Jihočeské melodie 
(BB 1880); Básně (1883); Povídky a arabesky 
(1884); Na Dívčím kameni (B 1885); Povídky 
a drobné kresby (1886); Dumy a legendy (BB 1888); 
Jasem a šerem (BB 1893). - Překlady: J. Slowacki: 
Básně 1, 2 (1876, 1880) + Balladyna (b.d., 1893) + 
Lilia Weneda (b. d., 1897); L. Biart: Silveria (1896); P. 
de Musset: Zuby Turcovy (1896). I REDIGOVAL 
časopis: Domácí krb (1883); knižnici: Ottova laciná 
knihovna národní (1881). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Básně samouka Františka Chládka (1884). I

LITERATURA: B. Jocov: O. M. (1928). I • ref. 
překl. J. Slowacki: Básně 1: Hč. (J. Holeček), Lumír 

1877, s. 30; faš (F. A. Šubert), Pokrok 13.7.1878 •; • 
ref. Jihočeské melodie: an., Lumír 1880, s. 560; E S. 
(Schulz), NL 15. 12. 1880; J. Tichý (F. J. Rypáček), 
Koleda 1881, s. 31; J. Neruda, Osvěta 1881, s. 370 —> 
Literatura 3 (1966) •; • ref. Básně: E. M. (Miřiov- 
ský}, Lumír 1883, s. 464; F. S. (Schulz), NL 7.8.1883; 
A. Snajdauf, Ruch 1883, s. 509; E Zákrejs, Osvěta 
1884, s. 70 •; • ref. Povídky a arabesky: S. Č. (Čech), 
Květy 1884, s. 250; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 
1884, s. 31; Em. M. (Miřiovský), Lumír 1884, s. 96; 
F. Bílý, Osvěta 1884, s. 276; F. S. (Schulz), Zlatá Pra
ha 1884, příl. č. 2 •; • ref. Na Dívčím kameni: B. Čer
mák, NL 28. 5.1885; F. Zákrejs, Osvěta 1885, s. 845; 
P. Marek, Lit. listy 1885, s. 133; E. Miřiovský, Zlatá 
Praha 1885, s. 355; F. Kvapil, Ruch 1885, s. 503; M. A. 
Šimáček, Světozor 1885, s. 462; an., Lumír 1885, 
s. 239; an., Květy 1885, s. 737 •; an. (J. Neruda): O. M., 
Humorist, listy 1886, č. 29 -» Podobizny 3 (1955); • 
ref. Povídky a drobné kresby: F. V. Vykoukal, Světo
zor 1886, s. 668; F. Kvapil, Květy 1886, s. 503; V. Ví
tězný, Lit. listy 1886, s. 291 •; • ref. Dumy a legendy: 
er (J. Herben), Čas 2, 1887/88, s. 234; F. Zákrejs, 
Osvěta 1888, s. 564; V. Vítězný, Lit. listy 1888, s. 196; 
F. Kyselý (B. Sauer), Hlídka lit. 1889, s. 55 •; • ref. 
překl. J. Slowacki: Balladyna: Powaga (A. Procház
ka), Lit. listy 1893, s. 305; F. Skalík, Hlídka lit. 1893, s. 
414 •; • ref. Jasem a šerem: F. V. Krejčí, Lit. listy 
1893, s. 13; J. Karásek, Rozhledy 1894, s. 78 •; • nek
rology: A. Klášterský, Světozor 33, 1898/99, s. 106; 
S. Čech, Květy 1899, s. 265; L., Zlatá Praha 16, 
1898/99, s. 108; an., Lumír 1899, s. 143; an., Lit. listy 
1899, s. 103 •; F. Herites in Vodňanské vzpomínky 
(1904); J. Bečka: O. M., Osvěta 1919, s. 488; V. Novák: 
M. báseň Na Dívčím kameni, LF 1920, s. 211; F. He
rites: Opravdu je tomu..., Čes. svět 20,1923/24, č. 17; 
A. Stašek in Vzpomínky (1925); A. V. Majer: O. M., 
Otavan 1929, s. 18; J. Petrák: Vodňanský trojlístek, 
Nár. práce 8.12.1940; J. Pelikán: Z problematyki tlu- 
maczeň literatury polskiej na j$zyk czeski, SPFF 
Brno, ř. D-lit. vědná, 1968, č. 15 + in Juliusz Slowac
ki wsród Czechów (1974); J. Pazdera: k 130. výr. na
rození, Výběr z prací členů Historického klubu při 
Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 1984, s. 314.

ahm

Václav Mollenda
* 30.10.1840 Písek
† 10.10.1903 Zbraslav (Praha-Z.)

Autor humorných deklamací, dramatických skladeb 
a historické epiky v národně oslavném duchu.

Podepisoval se též Molenda a zprvu Věnceslav 
M. - Pocházel z početné měšťanské rodiny. 
Gymnázium vychodil v rodišti (1852-59), prá-
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va absolvoval 1863 v Praze. Po kratší právnické 
praxi v Písku vstoupil 1864 do služeb pražské
ho magistrátu a ještě t. r. přestoupil k pražské 
policii. Jako adjunkt působil od 1871 na hejt
manství v Hořovicích, 1874 se vrátil do Prahy 
jako koncipista na policejní ředitelství, kde pro 
své jazykové předpoklady (s němčinou bilingv
ní) dosáhl rychlé kariéry: 1880 se stal komisa
řem, 1891 vrchním komisařem a 1898 policej
ním radou. Ze své funkce působil i jako cenzor, 
jenž dokázal respektovat potřeby české společ
nosti; mj. povolil vydání Písní otroka S. Čecha 
a zasloužil se o rozvoj českých spolků. Zemřel 
ve svém letovisku Závist u Zbraslavi jako 
přednosta tiskového, spolkového a divadelní
ho oddělení pražského policejního ředitelství.

Ve svých pracích M. tíhl k jevištnímu proje
vu; vztah k divadlu si přinesl z domova: spolu se 
svými sourozenci vystupoval již jako gymnazis- 
ta s píseckými ochotníky, kteří také později 
uvedli jeho první dramatický pokus (Pokažené 
námluvy). Příchod do Prahy a přátelství s J. Ba
rákem, který mu umožnil literární debut (Be- 
sedník 1861), usměrnily M. zájem k drobným 
příležitostným, nejčastěji žertovným výstu
pům. Oblibu si získaly zejména dekíamace pro 
dámy (Obrana krinolíny, Kdyby mužů nebylo!) 
určené pro R. Podlahovou. Drobné humoristic
ké a satirické útvary psal M. i pro Humoristic
ké listy (žertovná próza Truchlivé epos o tom 
píseckém triumvirátu, satirická báseň Lokaj 
k lokajům), pro dívky ve Zlatých klasech zase 
rozmarná akrosticha na dívčí jména. Na jeviště 
pak pronikl svými jednoaktovkami a fraškami, 
vzniklými vesměs v 60. letech. Hrály se v Pro
zatímním divadle (na lidovém humoru založe
ná selanka z vesnického života Duch otce) a na 
scéně v Kravíně (Sluha lékařem). Pokoušel se 
zpracovat i některá populární témata ze světo
vé literatury (např.y rukopisu uloženém v Nár. 
muzeu zůstala hra Švec - hejtman z Kopníku). 
Postupně od komedií a humoristické prózy 
(Večer svatojanský) se M. obrátil k motivům 
z národních dějin: knižně z těchto prací vyšly až 
posmrtně jen dvě knihy oslavných epických 
básní (Jan Hus, Jan Žižka) a tragédie Václav IV. 
Své bilingvní založení uplatnil M. pod pseudo
nymem u příležitosti sňatku korunního prince 
Rudolfa ve sbírce Herzensbluten (Květy srd
ce), obsahující apostrofy manželského páru, 
monarchie a císaře, ale též v heinovském stylu 
verše žertovné, milostné a přírodní a také bás
ně prodchnuté citovým vztahem k Praze (Auf 

der Karlsbrůcke). Rovněž pod pseudonymem 
vydal M. pojednání o postavení úřednictva 
v monarchii, v němž sarkasticky poukázal na 
špatné sociální poměry drobných úředníků. - 
Podle vydavatele hry Václav IV. M. napsal ještě 
četné básně, frašky (Čert v sukni), veselo
hry (Ten pravý, Ďábel v kožichu), salonní hry 
(Král burzy), historická dramata (Přemyslovci 
a Vršovci) i operní libreto (Snouby v Crécy). 
Zůstaly však nevydány nebo nehrány a ani se 
nezachovaly.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alfa a Omega, Alfa Ome
ga, Alfa-Oméga, Rudolf Heim; V. L. M., V. M. I 
PŘÍSPĚVKY in: Besední deklamátorka (1869); Be- 
sedník (1861-62, 1864); Deklamovánky a básně 
k besedám pro ženské (1862); Humorist, listy (od 
1862); Hvězda (Olomouc, Brno 1863); Malý Besed- 
ník (1895); Národní kalendář (1867); Otavan (Písek 
1864); Poutník od Otavy (Písek); Úplný besedník 
(1877); Zlaté klasy (Písek 1863-66). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Večer svatojanský (P 1867); Rovnoprávnost 
lásky aneb Svůj k svému a vše po právu (D 1868, šif
ra V. M.); Herzensbluten (BB 1881, pseud. Rudolf 
Heim); - posmrtně: Král Václav IV. (D b. d., 1904); 
Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova (BB b. d., 1904); Kdy
by mužů nebylo! (dekíamace, b. d., 1910). - Ostatní 
práce: Die Beamtenfrage in Ósterreich (1872, 
pseud. Alfa-Oméga). I SCÉNICKY. Hry: Pokažené 
námluvy (1864,1873 s tit. Osudné námluvy); Duch 
otce (1866); Na Dušičky (1872, šifra V. L. M.); Sluha 
lékařem (1872). I

LITERATURA: an.: ref. Pokažené námluvy, Ota
van 1864, s. 70; e ref. Duch otce: J. N. (Neruda), NL 
11.4.1866 -» České divadlo 3 (1954, s. 97); an., Lu
mír 1866, s. 238 •;• nekrology (an.):NL 12.10.1903; 
Prager Tagblatt 12. 10. 1903 •; Vydavatelova po
známka in V. M.: Král Václav IV. (1904); an.: ref. Král 
Václav IV, NL 24.6.1904.

mhs

Monatschrift der Gesellschaft des Vater- 
lándischen Museums in Bohmen 
viz in Časopis Národního muzea

Josef Vratislav Monse

* 15.6.1733 Nové Město (N. M. na Moravě)
† 6.2.1793 Olomouc

Významný představitel moravského osvícenství 
a patriotismu. Právník, autor latinsky a německy
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psaných děl o politických, právních a kulturních dě
jinách Moravy.

Pokřtěn Josef Vít, jméno Vratislav přijal 1773 
jako vlastenecké. - Narodil se ve vážené patri- 
cijské rodině; otec, městský syndikus, předčas
ně zemřel na následky útrap ve válečném zaje
tí. M. se ujal strýc farář a poslal ho na šestileté 
jezuitské gymnázium do Telče, které M. absol
voval za čtyři roky (1748-52). Tzv. filozofii 
studoval v Praze a práva ve Vídni (doktorát 
1762, disertace Triga disquisitionum juridica- 
rum anexis assertationibus ex jure universo - 
Trojí způsob právních vyšetřování s přidáním 
právních názorů z veškerého práva), kde se 
i oženil. Od 1764 byl advokátem v Olomouci; 
z touhy po vědecké činnosti si podal žádost 
o místo profesora práv na tamější univerzitě, 
které obdržel 1767. Přednášel právo státní a ja
ko první na Moravě právo přirozené, později 
(definitivně od 1774) také právo církevní. Po 
celou dobu univerzitní činnosti se snažil o vy
tvoření stolice vlasteneckého, tj. moravského 
práva. Vykonával řadu významných funkcí: od 
1769 přísedící studijní a cenzurní komise 
v Olomouci, od 1775 světský dohlížitel olo
mouckého semináře, od 1776 ředitel právnic
kých studií, od 1777 prefekt univerzitní kni
hovny pro světské obory. 1778 v souvislosti 
s přeložením olomoucké univerzity zanechal 
advokátní praxe a přestěhoval se s rodinou do 
Brna. 1780 byl jmenován rektorem univerzity 
a za zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Za 
brněnského pobytu se sblížil s řadou morav
ských vlastenců (J. P. Cerroni, A. Habrich, 
B. Mangold aj.), byl v kontaktu s pražskou uče
nou společností (korespondence s G. Dobne- 
rem, J. Dobrovským, F. M. Pejclem a K. R. Un- 
garem; od 1785 člen KČSN) a členem 
některých vědeckých společností zahranič
ních. Když se 1782 univerzita vrátila do Olo
mouce, byl M. pověřen její reorganizací v lyce
um. Této příležitosti využil ke krátkodobému 
zřízení stolice moravského práva. 1788-92 byl 
M. jedním z hlavních organizátorů a přispěva
telů osvícenského a zemsky vlasteneckého 
vlastivědného měsíčníku Mdhrisches Magazín 
(tiskem vyšla 3 čísla v Brně 1789, reedice 1792; 
ostatní přispěvatelé: J. A. F. Mitrovský, 
F. J. Schwoy, L. E. D. Trautenburg, pravděpo
dobně i J. Dobrovský); časopis obsahoval člán
ky a dokumenty k moravským dějinám a kul
turní historii, dále k ekonomii, statistice, 

geografii a přírodním poměrům na Moravě. - 
Od podzimu 1792 trpěl M. vážnou jaterní cho
robou, jíž na jaře následujícího roku podlehl.

Osvícenská orientace právnických studií ve 
Vídni (učitelé K. A. Martini, P. J. Riegger, 
J. Sonnenfels) vedla M. zprvu k zájmu o dosud 
opomíjené přirozené právo a k propagaci jose
fínské myšlenky nadřazenosti státu nad církví. 
Postupně se však cele zaměřil na bádání 
o právních dějinách Moravy, pojímaných v ši
roké souvislosti s moravskou politickou a kul
turní historií. Metodicky navazoval na Pitrovu 
a Dobnerovu kritickou historiografickou ško
lu, tj. vycházel ze systematického studia pra
menného materiálu. Napsal řadu latinských 
a později německých spisů i drobnějších trak
tátů, připojovaných k disertacím jeho žáků. Ja
ko vysokoškolské příručky pro potřebu chys
tané katedry moravského práva měly sloužit 
Tabula juris publici marchionatus Moraviae 
(Přehled veřejného práva Markrabství morav
ského) a Leitfaden zu den Vorlesungen uber 
die Landesgesetze des Markgraftums Mdhren 
(Rukověť k přednáškám o zemských zákonech 
moravských). Vrcholným M. dílem je Versuch 
einer kurzgefassten politischen Landesge- 
schichte des Markgraftums Mdhren (Pokus 
o stručné politické dějiny Markrabství morav
ského); líčí období do 1306 a mělo sloužit jako 
podklad pro studium právních dějin na Mora
vě. Moravské kulturní historii jsou věnovány 
Suppeditata ad historiam litterarium Moraviae 
(Příspěvky k literárním dějinám Moravy), je
jichž základ tvoří edice fragmentů rukopisné
ho díla J. J. Středovského Soupis moravských 
spisovatelů doplněná M. předmluvou, dále 
Infulae doctae Moraviae - biografie učených 
moravských biskupů, inspirovaná prací M. A. 
Voigta Effigies virorum eruditorum, nedokon
čená biografie Karla staršího ze Žerotína aj. 
Do této souvislosti patří i M. záměr sbírat mo
ravské lidové písně, které ho zaujaly svou este
tickou hodnotou. - Na konci 80. let zahájil M. 
řadu publikací o městském právu na Moravě 
knihou Uber die dltesten Municipalrechte der 
konigl. StadtBriinn und dessen Bezirks (O nej
starších městských právech král, města Brna 
a jeho okresu). Pokračovat hodlal spisem 
o právech olomouckých, který však již nedo
končil (rkp. Fragmenta pro notitia historica 
studii juridici Olomucensis). Na okraji M. tvor
by, avšak v duchu jeho osvícenského smýšlení, 
stojí dva české překlady lidovýchovných bro-
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žurek z němčiny a francouzštiny. - Omylem 
byly s M. jménem spojovány padělané listiny 
z 19. století, tzv. Fragmenta Monseana.
PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen der k. bóhm. Ge- 
sellschaft der Wissenschaften (1787); Máhrisches 
Magazín (1789). I KNIŽNĚ. Práce o dějinách, prá
vech a literatuře: Triga disquisitionum juridica- 
rum...(Vídeň 1762); Diatribe de societatis conjuga- 
tae inaequalitate ad principia juris naturae exacta 
(1764); Synopsis ex jure ecclesiastico (1775); Pii Má
nes et eximia in rem litterariam merita Perillustris 
ac Clarissimi Domini Pavli Josephi a Riegger... 
(1776);Tabula juris publici marchionatus Moraviae 
(1776); De antiquitate hodiernae jur. ecclesiastici 
doctrinae (1777); Suppeditata ad historiam litterari- 
um Moraviae (1777); Infulae doctae Moraviae 
(1779); Ursprung und Folgeordnung der Landes- 
hauptleute in Máhren (1780); Leitfaden zu den Vor- 
lesungen uber die Landesgesetze des Markgraftums 
Máhren (1783); Versuch einer kurzgefassten politis- 
chen Landesgeschichte des Markgraftums Máhren
I, 2 (1785,1788; ke 2. d. připojena předmluva J. Dob
rovského Úber die áltesten Wohnsitze der Slawen); 
Uber die áltesten Municipalrechte der kónigl. Stadt 
Briinn und dessen Bezirks (1788); Historischer Ver
such úber das Landes-Wappen des Markgraftums 
Máhren (1792). - Překlady: A. A. Cadet de Vaux: 
Ponavržení prostředků k umenšení nezdraví tako
vých příbytků, které rozvodnění podrobené byly 
(1785); K. von Eckartshausen: Odkryté tajnosti ča- 
rodějnických kunštů (1792). I KORESPONDEN
CE: J. Volf, M. B. Volf: Příspěvky k životu a dílu
J. Dobrovského. Řada 2 (dopis J. Dobrovskému 
z 1791-92; 1935). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Joa- 
chimi Georgii Darjes De modis in státu naturali 
componendi controversias... (1777); Dialogus inter 
clericum et militem super dignitate papali et regia 
(1779); Caroli L. B. a Zierotin epistolae selectae 
(1781); G. Dobner: Kritische Untersuchung, wann 
das Land Máhren ein Markgraftum geworden, und 
wer dessen erster Markgraf gewesen sei (1781); Jura 
primaeva Moraviae (1781, s M. předmluvou). I

LITERATURA: K. Žák: Národní buditel PhDr. 
a JUDr. Vratislav šl. M., univerzitní profesor a ro
dák novoměstský (1933). IJ. Dobrovský: J. V. Edler 
von M. (biografie), Neuere Abhandlungen der k. 
bóhm. Gesellschaft der Wissenschaften 2,1795, s. 32; 
Ch. ďElvert in Historische Literaturgeschichte von 
Máhren und Ósterreichisch-Schlesien (1850); 
V. Brandl: Fragmenta Monseana či Zlomky Monse- 
ovy, ČMM 1878, s. 77; J. Pekař: J. V. M., Politik 6. 2. 
1897 (něm.) Z duchovních dějin českých (1941, 
čes. překl. J. Hobzek); V. Prásek: J. V. šlechtic M., Ča
sopis Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci 
1897, s. 3; S. Souček: První známý milovník české pís
ně lidové na Moravě, ČMM 1910, s. 390; an. in sb. 
Anderthalb Jahrhunderte. Rudolf M. Rohrer 
1786-1836 (1937, o Máhrisches Magazín); M. Krbec: 

J. V. M. jako vychovatel lidu, SPPF Olomouc, Čes. ja
zyk a literatura 2,1973, s. 87; A. S. Myfnikov in Vznik 
národněosvícenské ideologie v českých zemích 18. 
století (1974); B. Slavík in Od Dobnera k Dobrov
skému (1975); J. Kubíček, Z. Šimeček in Brněnské 
noviny a časopisy (1976); J. Blaha: J. V. M., sb. Pocta 
Josefu Dobrovskému, Václavkova Olomouc 1978 
(1982, s. 133); J. Kroupa in Alchymie štěstí. Pozdní 
osvícenství a moravská společnost (1986).

Ik

Morava

1901-1902

Beletristický časopis nevyhraněného zaměření, sou
střeďující zvláště mladší moravské autory z přelomu 
století.

Podtitul: 1901 (roč. 1) Beletristický moravský měsíč
ník; 1901/02 (roč. 2) Beletristický čtrnáctideník. - 
Redaktor, majitel a vydavatel: V. Břečka, Brno. - Pe
riodicita: 1901 (roč. 1) měsíčník, od března do září 
6 čísel; 1901/02 (roč. 2) čtrnáctideník, od října 1901 
do ledna 1902 6 čísel. - Příloha: 1901/02 (roč. 2) od 
č. 3: E. Navrátil: Novely (nedokončeno pro zánik ča
sopisu, způsobený hospodářskými potížemi v dů
sledku liknavosti předplatitelů).

M. reprezentuje skupinu časopisů (Neděle, 
Dvacátý věk), které se v prvních letech 20. sto
letí pokusily zaplnit mezeru vzniklou v literár
ním časopisectví na Moravě po zániku Nivy 
a Vesny na konci 90. let 19. století. Snažila se 
o soustředění moravské světské literární tvor
by (vedle ní vycházely vyhraněně katolické li
terární orgány Nový život, Náš domov a Obzor, 
řízené kněžími), ráda však tiskla i autory 
z Čech a Prahy. Redakční improvizace suplenta 
české reálky v Brně V. Břečky se výrazně pro
jevila v neustálenosti jednotlivých rubrik. Více
krát se objevily stránky věnované mladé tvorbě 
(v 1. roč. pod názvem Z mladé poezie, ve 2 roč. 
Z říše mladých), zajímavým informacím ze za
hraničního tisku, zvláště slovanského (Z cizích 
revuí, Ze slovanských revuí), informacím o lite
rárních novinkách (Naše knihy, Nové knihy, 
Kritika). Ojediněle sledovala M. umělecké vý
stavy, zato značnou pozornost věnovala čino
hernímu i opernímu repertoáru brněnského 
Nár. divadla (též anketa o jeho působení).

M. byla otevřena příspěvkům nej různější 
umělecké orientace: vedle sebe tiskla folklorní 
romance J. Kaluse, vlasteneckou poezii, sym-

316



Moravec

bolistickou báseň O. Březiny, dekadencí ovliv
něné příspěvky mladých, průbojné realistické 
povídky J. Uhra i sentimentální sociální horský 
obrázek J. V. z Finberka aj. Literární kritika se 
v M. až na několik výjimek nerozvinula, větši
nou přinášela jen stručná doporučení nových 
knih nebo informativní přehledy produkce 
jednotlivých nakladatelů. Jistou pozornost M. 
věnovala úsilí o českou univerzitu v Brně. - 
S básněmi v ní vystupovali zvláště J. Brož, F. X. 
Hodač (pseud. Bohuš Sáva), J. Hvízdal, 
M. Jahn, R. Jeřábek, J. Kalus, E. Lešehrad, 
E. Navrátil, F. Soldán, L. Pammrová (pseud. 
L. Pohorská), ojediněle O. Březina, K. Hašler, 
J. Soukal, básnický debut si zde odbyli J. Mar- 
cha (pseud. Domša N. Babický) a R.Tesnohlí- 
dek (pseud. Arnošt Bellis). Prózy tiskli: J. Dý
má (pseud. Josef Dumas), J. V. z Finberka, J. K. 
Havlovský, M. Marten, E. Navrátil, F. Sekani
na, J. Slabý, J. Sumín, E. Tréval, J. Uher, drama
tický proverb publikoval Q. M. Vyskočil. Z ruš
tiny překládal M. Gorkého A. G. Stín (tj. A. 
A. Vrzal), z němčiny V. Břečka (drama 
A. Schnitzlera Závoj Beatričin). Významnější 
stati o literatuře psali A. Pražák (o J. Nerudovi, 
G. Preissové) a F. Sekanina (o J. Zeyerovi). 
O slovanských revuích (ruských a polských) 
informoval B. Prusík.

LITERATURA: M. Hýsek in Paměti (1970, s. 97 
a 109); J. Dufek (B. Marčák):lri časopisy z počátku 
století, SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1982, č. 29.

PP

Bedřich Moravec
* 28.2.1859 Praha
† 20.2.1936 Starý Plzenec

Autor výchovných povídek pro mládež a románové 
i povídkové četby pro dospělé.

Pocházel z rodiny soukeníků a majitelů val
chovny v Plzni. 1872-75 studoval na reálném 
gymnáziu v Plzni. 1876-78 byl výpomocným 
učitelem v Nových Mitrovicích a ve Spáleném 
Poříčí u Rokycan. Poté sloužil na vojně, za 
okupace Bosny a Hercegoviny spravoval 1882 
c. k. etapní velitelství ve Splitu. Po návratu byl 
úředníkem v pražské advokátní kanceláři a od 
1886 se soukromě připravoval na učitelské po
volání na čes. ústavu vzdělání učitelů v Praze 
(mat. 1890). Potom vyučoval na různých ško

lách na Rokycansku: 1890-91 ve Volduchách, 
1891-97 v Mirošově, 1897-1903 na měšťanské 
škole přímo v Rokycanech, 1903-23 v Trokav- 
ci u Mirošova; ve šk. roce 1923-24 byl jmeno
ván definitivním řídícím učitelem v Mešně. Byl 
otcem početné rodiny (8 dětí), poslední léta ži
vota trávil ve Starém Plzenci.

Těžiště díla M. spočívá v povídkách a pró
zách pro mládež, situovaných do různých pro
středí, historických etap i do autorovy součas
nosti, s převažujícím zřetelem k mravní 
a národní výchově. Látku k prvním povídkám 
čerpal ze svého pobytu v Dalmácii. Četné po
vídky z venkovského života, humoresky i di
dakticky orientované exkursy do historie kra
je, v němž působil, vycházely z místních pověstí 
a často také využívaly dobrodružných, milost
ných i romanticky motivovaných zápletek. 
V dojemných až sentimentálních příbězích 
mladých hrdinů zdůrazňuje M. jejich kladné 
vlastnosti (lásku k vlasti a přírodě, obětavost, 
skromnost, statečnost a pevnou vůli), které bý
vají po zásluze odměněny. Umělecky nenároč
né romány pro dospělé čtenáře s historickými, 
psychologickými a milostnými náměty nevysti
hují dobové reálné konflikty a způsobem po
dání se blíží triviální literatuře. Mnohé z těchto 
prací plodného spisovatele vycházely v Chica
gu u vydavatele českých novin a knih A. Ge- 
ringera. M. se též zabýval národopisem Pod- 
brdska a popularizací přírodovědy. - Kromě 
bibliograficky doložených prací uvádějí někte
ré slovníkové přehledy (zvi. Čeští spisovatelé 
dnešní doby F. S. Frabši) několik dalších M. 
próz, popř. i jejich vročení (Rozmary osudu, 
1921; Souzvučné akordy, 1930; Bloudění, 1931; 
Láska a čest, 1933; Zeman chýlický).

PSEUDONYMY: B. Semenov, B. Semov, Venator 
(dub., častý pseud. J. V. Rozmary). I PŘÍSPĚVKY 
in: kal. Amerikán (Chicago 1882-1946); Brdský kraj 
(Rokycany); Čes. lid (1897-99); Hornický kalendář; 
Lesní stráž; Lovecké listy; Lovecký obzor; Paleček; 
Rokycanské listy; Svornost (Chicago). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Z různých věků (PP pro ml., 1896); Posled
ní pán z Homberka (P 1897); Z hájův a luhův (PP 
pro ml., 1897); Ivan Karalipeo (P 1898); Z mlhavých 
dob (PP pro ml., b. d., 1898); Od moře Siného (PP 
pro ml., b. d., 1899); Z domácích niv (PP pro ml., 
b. d., 1899); Z lesních stínů (PP pro ml., b. d., 1899); 
Z pobratimského jihu (PP pro ml., 1901); Poturče- 
nec (P 1901); Širým krajem (PP pro ml., 1902); Pouť 
za štěstím (P pro ml., 1903); V cizině (PP pro ml., 
1903); Za ctí (PP pro ml., 1903); Dvojí duše (P, Chi
cago 1904); Elena (P, Chicago 1904); Sirotek Mate
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(P pro ml., b. d., 1904); Živé obrázky (PP pro ml., 
b. d., 1904); V pruských zádavách (P pro ml., b. d., 
1905); Pevnou vůlí (P pro ml., 1906); Hřích obětí (R, 
Chicago b. d., 1907); Umučený život (R, Chicago 
b. d., 1907); Láska učí rozumu (P, Chicago b. d., 
1907); Z českých mysliven (PP pro ml., 1908); 
Z pobratimských vlastí (PP pro ml., 1908); Pět poví
dek (Chicago b. d., 1911); Poezie a skutečnost 
(R, Chicago b. d., 1911, pseud. B. Semov); Perleť 
(R, Chicago b. d., 1911); Bílý čert (R, Chicago b. d., 
1911); Písmák Hatina (P, Chicago b. d., 1911); Simo
na (P, Chicago b. d., 1911); Tóny jemné a drsné 
(P, Chicago b. d., 1911); Z ptačího života (PP pro ml., 
1911); Život (R, Chicago b. d., 1915); Zámek Huber
tus (R 1918, podle L. Ganghofera); Děti (R, Chica
go b. d., 1919); Vliv blahobytů (P, Chicago b. d., 
1922); Dva legionáři, Dědičný holub (PP, Chicago 
b. d., 1923); Válečný rozvrat (R 1923); Na Čejkově 
(PP, Chicago 1923); Záhady duše (R 1923); Klášter
ní myslivec (R 1924, podle L. Ganghofera); Mlčící 
les (R b. d., 1924, podle cizího námětu); Myslivec 
z hor (R b. d., 1924, podle L. Ganghofera); Peníze 
(R, Chicago 1925); Frajmaurer (R, Chicago b. d., 
1925); Pozdní květ (R b. d., 1925); Čtyři povídky 
(1926); Protekce (PP, Chicago b. d., 1926); Sirotci 
(R 1926); Různé lásky (R 1926); Martinská poustev
na 1,2 (R 1926, podle L. Ganghofera);Taje lesa (PP 
1927); Z lesních stínů (R 1927); Erna (PP, Chicago b. 
d., 1928); Když zapadalo slunce (R 1928); Muka 
(R, Chicago b. d., 1928); Neuznaní (PP 1928); Srdce 
ze zlata (R 1928); V době temnoty (R b. d., 1928); 
Dvě novely (b. d., 1929); Příhody myslivce ve stře
dověku (R 1929, podle cizího námětu, pseud. B. Se
mov); Štvané duše (R b. d., 1932); Na jaře i v podzi
mu (R, Chicago b. d., 1933); Hra s ohněm (PP b. d., 
1934); Rosnatka (R 1935); Když plakal génius náro
da (R 1936); Bílý kosatec (P, Chicago b. d.); Nemesis 
(R, Chicago b. d.); Panenka (PP, Chicago b. d.); Pou
to (R, Chicago b. d.). - Ostatní práce: Vycpávání ptá
ků (1907); Vycpávání savců (1907); O sbírání 
a uchovávání přírodnin (1907); Výrobky z lesa 
(1920). - Souborné vydání: Ozvěny z lesů. Souborné 
vydání myslivecké beletrie B. M. (nakl. J. V. Rozma
ra - Knihovna Loveckého obzoru, 1936-38,9 sv.). I

LITERATURA: K. J. Zákoucký: ref. Z různých 
věků, Vlast’ 13,1896/97, s. 376; E. Jeřábek: Czech and 
Slovaks in North America (1976, s. 144).

sb

Jan Morávek

* 1.5.1888 Kamenný Přívoz u Jílového
† 14.4.1958 Praha

Spisovatel lidových románů navazujících na tradici 
venkovské realistické prózy a zachycujících osobi

tost i proměny Posázaví, autor náladových povídek, 
črt a próz pro mládež; dramatik, básník a publicista.

Psal se též Fran M. - Vyrůstal v rodině řezníka 
a hostinského. Po ukončení měšťanské školy 
v Jílovém studoval chemické oddělení vyšší 
průmyslové školy v Praze; po 1. roč. studium 
ukončil a odjel k rodičům léčit svou plicní cho
robu. Po otcově smrti 1904 odešel z domova 
a stal se hercem kočovných divadelních spo
lečností. Po tříleté vojenské prezenční službě 
byl krátce (1912) v angažmá smíchovského In
timního divadla, 1912-14 členem Tuttrovy di
vadelní společnosti v Náchodě. 1914 se účastnil 
bojů 1. světové války na srbské frontě, byl zra
něn a po léčení v Osijeku (Chorvatsko) a poté 
v Praze (zůstat v ústraní nemocnice mu po
mohl E. Vojan) odešel do civilu. 1919 byl přijat 
jako herec do Vinohradského divadla, z fi
nančních důvodů však přešel k Hašlerově scé
ně do Lucerny. 1920 redigoval čas. Obrana 
venkova a byl redaktorem Kalendáře republi
ky, poté začal pracovat v nakl. Melantrich: vy
pomáhal v redakci Čes. slova, byl redaktorem 
Pražského ilustrovaného zpravodaje, který 
1924-40 řídil, 1925-32 redigoval též čas. Hvěz
da českosk paní a dívek. 1929 navštívil Dánsko, 
Norsko a Švédsko, později podnikl delší cestu 
do Francie. Byl členem Svatoboru. 1941 odešel 
předčasně do výslužby.

Počáteční období M. literární činnosti zahr
nuje idylizující básnické pokusy ovlivněné li
dovou poezií, zejména však popisné a nálado
vé povídky, črty, žánrové obrázky a satiry 
(shrnuté v souborech Nový Cyrano a jiné po
vídky o lásce, Historie psí a kočičí a jen trochu 
lidská), usilující o líbivost a stále častěji temati- 
zující autorovy válečné zážitky a tragický 
i očistný konflikt lásky a války. Stejné téma 
zpracoval v tezovitém dramatu Sražený orel 
a v autobiografickém románu reportážního rá
zu Špatný voják (později ještě v románu Jediná 
cesta).Ned\e toho na sklonku 10. a ve 20. letech 
napsal s V. Moserem řadu komedií se zpěvy 
a operetních libret pro lidová a ochotnická 
jeviště. M. se prosadil až jako autor lidových, 
regionálních románů, když svou životní látku 
našel v osobitosti a v proměnách rodného Po
sázaví (převážně z období od poloviny 19. sto
letí do 1. světové války). Navazoval na tradici 
venkovské realistické prózy (K. V. Rais), 
využíval své novinářské zkušenosti a stal se ve 
30. a 40. letech jedním z nejčtenějších autorů.
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Projevil se jako obratný fabulátor se smyslem 
pro lidovou mluvu a plynulost vyprávění, se 
sklonem k zjednodušené malebnosti a senti
mentální melodramatičnosti, k lyrickému po
pisu přírody i k naturalistickému detailu. 
Zobrazil kontrast lásky k domovu a válečné 
zkušenosti (Ohnivá lázeň), zachycoval rodové 
a profesní tradice, životní osudy a existenční 
zápasy rázovitých postav vorařů a plavců 
(Plavci na Sázavě, Byl na Sázavě přívoz), pyt
láků a lesáků (Divočina), kameníků (Skalní 
plemeno), obchodníků (Srdce na zámek). Při
tom pravidelně užíval romantizující schéma 
milostné zápletky (kdy po peripetiích působe
ných tlakem sociálních okolností vítězí sprave
dlnost a trpělivá láska), které rozmělňoval 
v dalších románech z Posázaví (Dědičný hřích, 
Mamánek, Opuštěná řeka, Chléb odříkaný) 
i z dalších prostředí: polabských rybářů (Rybá
řova žena), kočovných hereckých společností 
(Ztracený člověk, Pod mrakem), pražských tr
hovců (Lidé z trhu). N trilogii Zpáteční voda, 
Veselá ves, Kuropění se na sklonku 40. let po
kusil o zachycení osudů posázavských mlynář
ských a selských rodů od 70. let 18. století v šir
ším záběru sociálního a politického kontextu 
a v žánru románové kroniky. V 50. letech se 
snažil svůj obraz Posázaví částečně přizpůsobit 
dobovým socialistickorealistickým postupům 
(Plavecký mariáš, Lidé od vody). Svůj vztah 
k rodnému kraji a svou potřebu harmonie resu- 
moval v knize vzpomínek LJ nás na Sázavě 
a v povídce Děda Zdravíčko, oslavující životní 
moudrost převozníka žijícího v symbióze s ře
kou. M. prózy pro mládež charakterizuje di- 
daktičnost prosazující se v rámci vyzkoušených 
námětů: zejména látek z hereckého života (Bez 
masky...) a z Posázaví (Luba nevolnice zachy
cující konflikt pohanství a křesťanství v 10. sto
letí, Na hranici života a smrti o odboji v období 
nacistické okupace); román Sil jsem, nežal jsem 
věnoval osudům bratranců Veverkových. Roz
sáhlá byla též jeho novinářská činnost zábavné
ho a lidovýchovného charakteru. M. je rovněž 
autorem filmových scénářů a námětů (vesměs 
s K. Steklým): Prázdná kolébka (1944, strojo
pis), Zlaté hnízdo (1945, strojopis), Siréna 
(1946, strojopis), Kariéra (1948).
ŠIFRY: -or, -or-. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda naší ro
diny (1945-48;1948 R Země milovaná); Besedy Ča
su (1914); Čes. slovo; Haló - nedělní noviny 
(1948-49); Hovory o knihách (1937-39); Hvězda 
českosl. paní a dívek (od 1925); Kalendář republiky 

1924; Kopřivy; Květen (1945, 1949); Květy 
(1949-50); Lid. demokracie; Máj (1907, debut); 
Mladá fronta (1947); Národní kalendář na rok 1948; 
Nár. politika; Nár. práce; Nová svoboda (1930); No
vé slovo (1946); Obrana venkova (od 1920); Práce 
(1948-49); Právo lidu (1934); Pražský ilustrovaný 
zpravodaj (od 1920); Ročenka Května (1947-48); 
Rudé právo (1930); Svět práce (1946); Svět v obra
zech (1953); Svob. slovo (1946-47); Svob. zítřek 
(1946-48); sb. Symfonie války (1931); Venkov; Ze- 
měd. noviny (1946); - posmrtně: sb. Formani, vand- 
rovníci, voraři (1988); Podblanická čítanka (Bene
šov 1990). I KNIŽNĚ. Beletrie: Hrdinný kočiáš 
(P 1915, podp. Fran Morávek); Nový Cyrano a jiné 
povídky o lásce (1916); Matka (BB 1918); Historie 
psí a kočičí a jen trochu lidská 1, 2 (PP 1920); Boj 
o nebe (R 1922 <— Pražský ilustrovaný zpravodaj 
1921-22, přeprac. v kn. Srdce na zámek); Zlato (PP 
pro ml., 1923, přeprac. v knihách Horymír a Luba 
nevolnice); Sražený orel (D b. d., 1923, i prem.); 
Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobe- 
še (BB pro ml., b. d., J923, k obrázkům J. Lady); 
Dobrodružství Tondy Čutala (P pro ml., 1929, k ob
rázkům J. Lady); Veselý krok přes celý rok (BB pro 
ml., 1929, k obrázkům J. Lady); Fanynka z údolí 
(D b. d., 1929, s V. Moserem, prem. 1919 s hudbou V. 
Muhlbacha); Růženka z kantýny (D b. d., 1929, s V. 
Moserem, prem. 1918 s hudbou V. Muhlbacha); Král 
Podskalí (D b. d., 1929, s V. Moserem, prem. 1923 
s hudbou V. Muhlbacha); Špatný voják (R 1930); 
Ohnivá lázeň (R 1931); Plavci na Sázavě (R 1932); 
Divočina (R 1933); Skalní plemeno (R 1934); Byl na 
Sázavě přívoz (R 1935); Dědičný hřích (R 1936); 
Srdce na zámek (R 1937, přeprac. knihy Boj o ne
be); Jediná cesta (R 1938); Mamánek (R 1939); Bez 
masky aneb Tri od divadla a ostatní kolem nich 
(R pro ml., 1940); Ztracený člověk (R 1940); Opuš
těná řeka (R 1941); Rybářova žena (R 1941); Hory
mír (R 1941, přeprac. P z kn. Zlato); Luba nevolnice 
(R pro ml., 1941, přeprac. P z kn. Zlato); Pod mra
kem (R 1943); Chléb odříkaný (R 1944); Na hranici 
života a smrti (P pro ml., 1945); Lidé z trhu 
(R1946); Blázen z Lorety (PP 1946); Ráj u vody (PP 
1947); Zpáteční voda (R 1947,1. d. trilogie); Veselá 
ves (R 1948, 2. d. trilogie); Plavecký mariáš (PP 
1951); Kytka zelená (R pro ml., 1953); Lidé od vody 
(PP 1955); Sil jsem, nežal jsem (R pro ml., 1955); 
U nás na Sázavě (vzpomínky, 1957); - posmrtně: 
Děda zdravíčko (P 1958); Kuropění (R 1985, 3. d. 
trilogie, ed. F. D. Bulánek <- Květy 1949-50). I SCÉ
NICKY. Hra: Domov náš (1947, přepis kn. Srdce na 
zámek). - Operety (s V. Moserem a s hudbou 
V. Muhlbacha): Veselé komptoiristky (1917); Láska 
vždy vítězí (1917); Komtesa Iza (1918); Pohádka 
máje (1925); „Aut“ (1926); Já tě mám tolik rád...! 
(1926). I REDIGOVAL časopisy: Obrana venkova 
(1920), Pražský ilustrovaný zpravodaj (1924, od č. 47 
- 1940), Hvězda českosl. paní a dívek (1925-32). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Národní kalendář na 
rok 1948 (1947, s F. D. Bulánkem a J. Škodou). I
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LITERATURA: E D. Bulánek: Spisovatel, novi
nář a člověk J. M. (1948). I • ref. Nový Cyrano a ji
né povídky o lásce: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 16, 
1915/16, s. 574; -L, PL 25.6.1916 • ref. Špatný vo
ják: J. O. Novotný, Cesta 12,1929/30, s. 561; P. Buz- 
ková, Čin 1,1929/30, s. 842; V. Brtník, Venkov 19. 7. 
1930 •: • ref. Ohnivá lázeň: drb. (J. Borecký), Zvon 
32, 1931/32, s. 279; F. Dlouhán (Bulánek), Čin 3, 
1931/32, s. 828; a. (J. Hora), LitN 1932, č. 5 • ref.
Ohnivá lázeň a Plavci na Sázavě: J. St. (Staněk), Čes. 
osvěta 29, 1932/33, s. 185; K. Sezima, Lumír 59, 
1932/33, s. 535 •; • ref. Plavci na Sázavě: F. K. (Křeli- 
na), Venkov 29.12.1932; drb. (J. Borecký), Zvon 33, 
1932/33, s. 208; K. Hacker, LidN 25. 5. 1933; M. M. 
(Majerová), Čin 1933, s. 118 •; • ref. Divočina: A. N. 
(Novák), LidN 2. 12. 1933; drb. (J. Borecký), Zvon 
34, 1933/34, s. 125; K. Sezima, Lumír 60, 1933/34, 
s. 529; M. Majerová, Čin 1934, s. 1046 •; • ref. Skalní 
plemeno: J. Ťhon, LidN 26.11.1934; K. Sezima, Lu
mír 61,1934/35, s. 460; A. Č. (Černík), Čin 1935, s. 60 
•; • ref. Byl na Sázavě přívoz: Benj. J. (Jedlička), 
LidN 23. 12. 1935; K. Sezima, Lumír 62, 1935/36, 
s. 174; drb. (J. Borecký), Zvon 36,1935/36, s. 238 •; • 
ref. Dědičný hřích: Vch. (K. Vlach), Rozhledy 1936, 
s. 227 (též ref. Špatný voják); sl. (J. Strnadel), Ranní 
noviny 3. 12. 1936 •; • ref. Srdce na zámek: -kc. 
(J. Kunc), Rozhledy 1937, s. 198; V. T. (Tichý), PL 
18.11.1937; Sl (J. Strnadel), Čin 1938, s. 11 •; • ref. 
Jediná cesta: J. Šup, KM 1938, s. 440; vbk. (V. Běhou
nek), PL 13. 11. 1938; drb. (J. Borecký), Zvon 39, 
1938/39, s. 154 • ref. Mamánek: drb. (J. Borecký), 
Zvon 39,1938/39, s. 558; b. (V. Běhounek), Nár. prá
ce 28.5.1939; F. Křelina, Venkov 15.6.1939 •; • ref. 
Bez masky: Inz. (L. N. Zvěřina), Čteme 2,1939/40, 
s. 201; V. T. (Tichý), Nár. práce 29. 8. 1940 •; • ref. 
Ztracený člověk: Hk. (J. Holeček), Naše zprávy 
1940, č. 57; V. T. (Tichý), Nár. práce 22. 8. 1940;
J. Knap, Venkov 31. 10. 1940 •; V. T. (Tichý): ref. 
Opuštěná řeka, Nár. práce 11.6.1941; • ref. Rybářo
va žena: jšk. (J. Š. Kvapil), Naše doba 49, 1941/42, 
s. 318; vpa (V. Pazourek), LidN 13.6.1942 •; V.T. (Ti
chý): ref. Luba nevolnice, Nár. práce 27. 5. 1942; • 
ref. Pod mrakem: Lnz. (L. N. Zvěřina), Čteme 1943, 
s. 65; jšk (J. Š. Kvapil), LidN 25.5.1943 •; J. M. (Ma- 
choň): ref. Chléb odříkaný, LidN 13. 3. 1944; F. Bu- 
riánek: ref. Lidé z trhu, Zeměd. noviny 18. 7. 1946; 
Hdk.: ref. Na hranici života a smrti, Švob. noviny 
5. 3. 1946; • ref. Blázen z Lorety: zdk (Z. Koňák), 
NO 26. 7. 1946; F. H. (Hampl), Práce 22. 8. 1946;
K. Polák, KM 1946, s. 354 •; • ref. Zpáteční voda: Hý 
(L. Holý), Svob. slovo 31.10.1947; V.Tichý, Kulturní 
politika 3,1947/48, č. 28 •; V. Tichý: ref. Veselá ves, 
Kulturní politika 3,1947/48, č. 41; • k šedesátinám: 
kp (K. Polák), PL 1. 5. 1948; G (F. Gótz), NO 4. 5. 
1948 •; Z. Pešat: ref. Blázen z Lorety a Lidé z trhu, 
LidN 17. 7. 1949; G. Procházka: ref. Kytka zelená, 
LitN 1953, č. 31; • nekrology: F. D. Bulánek, Zeměd. 
noviny 15. 4. 1958; gf (G. Franci), LD 16. 4. 1958; 
K. Nový, LitN 1958, č. 16 •; • ref. Děda Zdravíčko: 
-No- (VI. Novák), Mladá fronta 14.6.1958; M. Jung- 

mann, LitN 1958, č. 27 •; F. D. Bulánek: Zpodobitel 
zašlého světa, Květy 1968, č. 17; E Hampl in Dobro
družství J. Seiferta a jiné vzpomínky na známé i mé
ně známé spisovatele (1969, s. 105); J. Šanda in J. M.: 
Ohnivá lázeň (1971) + Plavci na Sázavě (1974); E D. 
Bulánek in J. M.: Veselá ves (1978) + M. pragensia, 
LD 20.5.1978; D. Moldanová in J. M.: Byl na Sázavě 
přívoz (1988); J. Pelán in Formani, vandrovníci, vo- 
raři (1988).

Im

Moravská národní jednota 
viz Matice moravská

Moravská revue

1899

Realisticky orientovaný kulturněpolitický časopis 
věnující pozornost společenským otázkám, vědě, 
umění a literatuře.

Podtitul: Rozhledy po umění, vědě a životu sociál
ním (na obálce: Čtrnáctideník pro umění, vědu a ži
vot sociální). - Redaktor, majitel a vydavatel: J.Tůna, 
Brno. - Periodicita: 2x měsíčně, od 1. ledna 1899 do 
31. října 1899 14 čísel; v květnu vyšlo pouze 1 číslo, 
v srpnu a září žádné, v říjnu 1 číslo.

M. r. založil novinář, národohospodářský pub
licista a kulturní pracovník J.Tůna (* 1.9.1862 
Olešnice u Boskovic, † 27. 10. 1927 Letovice 
u Boskovic), stoupenec masarykovského rea
lismu, jejž předtím prosazoval v politickém 
hnutí Mladá Morava (1896-97) i vydáváním 
čtrnáctideníku Naše Morava (1897-98). Ob
dobné ideové zaměření měla M. r., která po zá
niku Nivy a Vesny 1897, v době, kdy moravské 
kulturní časopisectví bylo ovládáno kněžskými 
orgány, představovala typ moderního a pokro
kového periodika, zahrnujícího do svého zá
jmu kromě problémů Moravy širokou sféru 
duchovního života. Ve spolupráci s Morav
skoslezskou besedou v Praze byla při časopise 
zřízena Knihovna Moravské revue, v níž však 
vyšel pouze jeden svazek (přetisk stati K. Kad
lece O poddanství a robotě v českých zemích, 
původně publikované v M. r.). Brzký zánik M. 
r. byl podle prohlášení redaktora (obálka č. 14) 
způsoben nikoli nedostatkem platících před
platitelů, nýbrž „vnějšími vlivy“.
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M. r. byla kulturněpolitickým časopisem po
měrně širokých tematických a oborových zá
jmů. Přinesla stati z historie (J. Dvořák i pod 
šifrou J. D., K. Kadlec), filozofie (J. Suchý), též 
filozofie českých dějin a politiky (překlad 
něm. stati T. G. Masaryka a výtahy z jeho před
nášek), z etiky (J. Křen), práva (B. Lepař, 
Z. Lepař), pojednávala o moravském školství 
i o specifice vzdělávání slepců a hluchoněmých 
(J. Válek aj.), o dotacích moravské zemské 
správy na vědu a umění (F. Roháček), o aktu
ální otázce česko-německých vztahů na Mora
vě (J. Dočkalík, J. Dvořák, F. Jokl, V. J. Procház
ka aj.) nebo i politickém spojenectví s Maďary 
(K. Kálal). Značný zájem se soustřeďoval na 
obecnou i specificky moravskou problematiku 
umění. Otiskovány byly stati estetické (K. Pe- 
lant, překlad úvah L. N. Tolstého Co jest umě
ní?), výtvarné (K. Pelant) a literární (A. Mrštík: 
Literatura pro mládež) i referáty hudební 
(K. Sázavský i pod šifrou K. S., dále šifra A. P), 
sledován byl knižní trh na Moravě. Programo
vé navazování na snahy o osobitý přínos Mo
ravy českému umění se projevilo přetištěním 
starší stati L. Čecha O úkolu krásné literatury 
české na Moravě i úvahou J. Merhauta Cha
rakter brněnského divadla, jejíž úsilí o umělec
kou individualitu brněnské scény v následné 
anketě podpořili L. Janáček, K. Kadlec, J. Klva- 
ňa, J. Kvapil, F. Lacina, A. a V. Mrštíkové, F. A. 
Šubert aj. Literární recenze J. Kamenáře (šifry
J. Kř., Jkř.), R. Vrzala (šifra -aL), pseudonymu 
Zacharov a šifer -2b- a Sk. odmítaly průměrné 
a podprůměrné práce (B. Viková-Kunětická, 
V. Pittnerová, Otec Kondelík a ženich Vejvara 
od I. Herrmanna), a to včetně prací morav
ských autorů (Písničky F. S. Procházky, sbírka
K. Dostála-Lutinova Království boží na zemi), 
příznivě přijímaly prózy F. X. Svobody, R. Svo
bodové, J. Laichtera a S. Boušky. Kontakt s re
dakcí Herbenova Času umožnil Tůnovi již 1.3. 
1899 publikovat, že P. Bezruč žije v Brně. V be
letristické části kromě nemnoha básní známých 
autorů (V. Dyk, J. S. Machar, A. Sova, též 
K. Babánek, J. Kalus) převažovaly pokusy mla
dých, hlavně moravských spisovatelů (B. Glos, 
J. Kamenář, E. Navrátil, H. Nosková, tj. Malí- 
řová, B. Odstrčil, K. Rejsek, F. Sekanina, F. Sol- 
dán, J. Svítil pod pseud. J. Karník), které 
prozrazovaly vliv symbolistní a dekadentní 
stylizace i macharovského pesimismu. V pro
zaických příspěvcích časopis přinesl práce 
s venkovskou tematikou (L. Pohorská, J. Za

choval a zejm. román J. Sumína „...A rozmno
žím potomstvo tvé“, knižně vydaný 1903 s tit. 
Potomstvo) a dále lyrizující a reflexivní prózy, 
namnoze generační výpovědi mladých autorů 
(B. Beneš, J. Bureš, K. Elgart, F. Chaluha, 
J. Křen, J. Málek, J. Matějka, V. Mrštík, O. Theer 
pod pseud. O. Gullon).

LITERATURA: an.: Volné rozhledy (ke vzniku M. 
r.), Osvěta 1899, s. 189; an.: Otázka důstojného diva
dla českého v Brně (o anketě M. r.), Krok 1899, s. 93; 
an.: M. r., Naše doba 1899, s. 318; an.: Morava (k zá
niku M. r.), Srdce 1,1901/02, s. 29; J. Malíř: Počátky 
politického realismu na Moravě, ČMM 1987, s. 81.
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Působnost 1912-1949

Moravská spisovatelská organizace v Brně zdůraz
ňující svébytnost a tradice moravské literatury. Svou 
zprvu příležitostnou svépomocnou publikační čin
nost od 1929 soustředila do přidruženého Družstva 
Moravského kola spisovatelů, z něhož vybudovala 
významné regionální nakladatelství.

Moravské kolo spisovatelů (MKS) vzniklo ja
ko první samostatný literární spolek na Mora
vě z popudu moravských literátů soustředě
ných kolem deníku Moravská orlice po 
neúspěšném pokusu o společné působení s vý
tvarníky v Klubu přátel umění v Brně. Jeho 
stanovy byly schváleny 24. 5. 1912, ustavující 
schůze se konala v Luhačovicích 5.7.1912. Do 
prvního výboru spolku byli zvoleni V. K. Jeřá
bek (předseda), O. Bystřina (místopředseda), 
J. Holý (jednatel), S. Kovanda (pokladník), 
M. Jahn, F. Sokol Tůma, S. K. Neumann (členo
vé výboru). MKS si vytyčilo jako hlavní úkol 
hájit zájmy svých členů a plnit podpůrné 
a ediční funkce. K podpoře vdov a sirotků po 
spisovatelích a spisovatelů v nemoci a ve stáří 
zřídilo po vzoru pražského Svatoboru na pa
měť V. Mrštíka tzv. Mrštíkův fond. Podílelo se 
na rozhodování o zemské literární dotaci, po
řádalo zájezdy do menších moravských měst 
a podporovalo kulturní akce. Každoročně vy
dávalo členské knižní prémie. Po prvním roce 
činnosti sdružovalo 27 spisovatelů a 17 přispí
vajících členů. 1915-20 byl jednatelem spolku 
V. Martínek, za jehož redakce vyšel sborník
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Pozdrav Moravy bratřím v poli (1915). 1917 
podepsalo 17 členů MKS poselství českých spi
sovatelů Čes. poslancům na říšské radě. 1919 si 
spolek vymohl obnovení zemské literární do
tace, z níž byly uděleny ceny za válečné roky. 
Po válce převážně příslušníci nejmladší gene
race, ovlivnění moderními literárními směry 
a odmítající regionálnost, tradicionalismus 
a malou uměleckou náročnost, založili vlastní 
sdružení Literární skupina. V předsednictví 
MKS se od 1921 po odstoupivším V. K. Jeřáb
kovi vystřídali O. Bystřina (1921-23 a opět 
1925), J. Holý (1923-25), K. Elgart Sokol 
(1925-29), A. Trýb (1929-30), J. Staněk 
(1930-36). K oživení činnosti spolku došlo ze
jména po nástupu Ad. Veselého do funkce jed
natele (1923), kdy vznikly dvě sekce: vydava
telská, starající se o vydávání členských prémií, 
a organizační. 1924 bylo členy již 36 spisovate
lů, mj. B. Beneš Buchlovan, P. Bezruč, R. Boj- 
ko, Ó. Březina, J. Cipr, S. Cyliak, J. Deml, K. El
gart Sokol, M. Jahn, V. K. Jeřábek, J. Kalus, 
S. Kovanda, A. Mrštík, G. Preissová, O. Přikryl, 
J. Sumín, R. Tesnohlídek, A. Trýb. Vydavatel
ská činnost, kterou ve 20. letech inicioval zprvu 
zejména Ad. Veselý, postupně sílila a kromě 
každoročních prémií byly vzrůstajícímu počtu 
přispívajících členů, kteří tvořili odběratelskou 
obec na principu čtenářského klubu, nabízeny 
za výhodných podmínek další knihy od čin
ných členů spolku. 1925 založilo MKS pro své 
členy informační zpravodaj Pískle v trní, 1930 
změněný na spolkový časopis Kolo. Zintenziv- 
nění vydavatelské činnosti i růst počtu přispí
vajících členů v druhé polovině 20. let (1928 
mělo MKS 51 činných a 2750 přispívajících 
členů) vedlo k založení Družstva Moravského 
kola spisovatelů (DMKS), které se ustavilo 
jako svépomocný samostatně hospodařící na
kladatelský podnik při MKS (na mimořádné 
valné hromadě 25.11.1928) za jeho kapitálové 
účasti. Hlavními iniciátory byli K. Elgart So
kol, P. Fink, V Martínek, J. V. Sedlák a Ant. Ve
selý, prvním předsedou DMKS (1928-29) se 
stal K. Elgart Sokol, zástupcem MKS v druž
stvu byl V. Martínek. DMKS převzalo a rozšíři
lo předchozí vydavatelskou praxi MKS a 1932 
získalo nakladatelskou koncesi. Po útlumu čin
nosti během hospodářské krize převzala vede
ní MKS 1936 mladší generace, inklinující k ru- 
ralismu (Z. Bár, M. Elpl, R. Habřina, F. 
Horečka, J. Koudelák, F. Neužil, A. C. Nor, J. V. 
Sedlák, J. Spáčil, Ant. Veselý), předsedou se 

stal J. Marcha (do 1941). Zatím organizačně 
nejschopnější vedení realizovalo několik 
změn: zlepšilo hospodářskou základnu získá
ním nových přispívajících členů, což umožnilo 
v Brně otevřít vlastní knihkupectví a umělec
kou galerii. Od 1.1.1937 došlo k rozšíření ča
sopisu Kolo a za účasti klubu výtvarných uměl
ců Aleš (spoluvydavatele Kola 1937-38) k jeho 
proměně v umělecký revuální měsíčník, ote
vřený všem československým spisovatelům 
a malířům. V té době dostoupil počet činných 
členů 70 a MKS fungovalo jako oficiální repre
zentant moravských spisovatelů. Mnozí z vý
znamných členů (např. P. Bezruč, J. Čep, V. Ne
zval, G. Preissová, V Vančura, V. Závada) však 
ve spolku nikdy aktivně nepůsobili. Prostřed
nictvím návštěvy slovinského esejisty, kritika 
a překladatele české literatury B. Bořka byly 
rozvíjeny českosl.-jihoslovanské kontakty. 
V květnu 1939 se ustavila za předsednictví F. 
Trávnička regionální komise MKS pečující 
o zachování národního, kmenového a kulturní
ho svérázu jednotlivých krajů Moravy. Po za
stavení časopisu Kolo v únoru 1941 a pozděj
ším zatčení funkcionářů R. Habřiny (jednatele 
od 1938) a J. Zatloukala (předsedy od 1941) 
posílilo nové vedení MKS postavení spolku ze
jména intenzivní a ekonomicky úspěšnou edič
ní činností Družstva. Počátkem 1942 převzali 
řízení Družstva předseda MKS D. Chalupa, 
jednatel V. Stupka a V. Prokůpek, který byl 
koncem t. r. jmenován jeho prvním ředitelem. 
Do 1945 dosáhla odběratelská obec asi 5000 
členů. Ze svých zisků (zejména z výtěžku pro
deje protektorátními úřady nepovolených do
tisků vydávaných knih) podporovalo prospe
rující nakladatelství do konce okupace rodiny 
vězněných a popravených členů MKS i jiných 
umělců a autory, kteří nesměli publikovat. Po 
osvobození 1945 přerušil načas činnost MKS 
pokus komunisticky orientovaných morav
ských spisovatelů o jeho přeměnu v jednotnou 
spisovatelskou organizaci na Moravě pod ná
zvem Moravské literární sdružení. Neúspěch 
této snahy vedl v říjnu 1945 k založení další 
organizace Sdružení moravských spisovatelů, 
jejímž jednatelem se načas stal bývalý funkcio
nář MKS J. Zatloukal. MKS pokračovalo 
v přerušené činnosti, v květnu 1946 postavilo 
do svého čela V. Martínka a t. r. navázalo kon
takty s polskými spisovateli. Svými přibližně 
140 činnými a 9000 přispívajícími členy tvořilo 
za podpory nár. socialistické strany výraznou
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protiváhu socializujícím tendencím v morav
ské kultuře. Poválečné konflikty MKS se pře
nesly i na Družstvo, zejména ve střetech s kon
kurenčními brněnskými nakladatelskými 
podniky DMKS se vydavatelsky otevřelo i ne
členům MKS a ve snaze o překonání úzce re- 
gionalistického profilu usilovalo o získání no
vinek renomovaných autorů, vydávalo četné 
reedice (zejména úspěšné tituly zaniklého 
pražského nakl. Novina) a zařadilo i několik 
překladů. Čtenářskou základnu mělo rozšířit 
i ustavení Klubu mladých čtenářů (1947). 
Posledním předsedou DMKS byl od 1947 
M. Elpl. Po únoru 1948 se prostřednictvím akč
ních výborů sloučilo MKS a Sdružení morav
ských spisovatelů ve Skupinu moravskoslez
ských spisovatelů v rámci Syndikátu čes. 
spisovatelů. V následujícím roce však Skupina 
zanikla. Do DMKS byla počátkem března 
1948 dosazena národní správa (nár. správcem 
se stal berní úředník J. Caha, uměleckým ředi
telem V. Pazourek) a poté je rovněž převzal 
Syndikát čes. spisovatelů. Koncem 1948 nakla
datelství právně zaniklo, poslední rozpracova
né tituly vycházely ještě 1949. - První spolkové 
místnosti získalo MKS až 1924 na nám. Svobo
dy 21,1925 expedovalo publikace z bytu S. Cy- 
liaka ve Veverské 28,1925-27 sídlilo v Jakub
ské 1, 1928-29 v Bratislavské 58, 1930-32 na 
Zelném trhu 17, od 1933 ve Veselé 33, od 1936 
v paláci YWCA na Dominikánském nám. 2 
(spolu s knihkupectvím a uměleckou galerií), 
za okupace asi od 1943 na třídě Hermanna 
Góringa 37 (dříve a pak Masarykova), po vál
ce v Běhounské 3-5. Na adrese MKS sídlilo od 
konce 1928 též DMKS.

I když DMKS bylo formálně samostatným 
podnikem, s MKS bylo propojeno finančně 
(účastí spolku), personálně (vedoucími funkci
onáři) i členskou základnou (členy Družstva 
mohli být jen členové MKS). Publikace byly 
vydávány střídavě pod hlavičkou MKS (před 
založením DMKS a na přelomu 30. a 40. let) 
a DMKS (zejména na přelomu 20. a 30. let a po 
1942), vždy však jako součást jednoho ediční
ho programu. 1925-30 vydal spolek devět 
drobných monografií o moravských spisovate
lích P. Bezručovi, O. Březinovi, K. Elgartu So
kolovi, M. Jahnovi, V. K. Jeřábkovi, J. Kalusoví, 
A. Mrštíkovi, F. S. Procházkovi a E Sokolu Tů
movi se vzpomínkovými, životopisnými a lite- 
rárněhistorickými příspěvky zpravidla od ně
kolika autorů a biobibliografickými přehledy 
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(publikace byly někdy uváděny pod souhrn
ným označením Monografie o spisovatelích); 
edičně se na nich převážně podílel Ad. Veselý. 
Do konce 20. let vydalo MKS též několik titu
lů v koprodukci s pražskými nakladatelstvími 
Fr. Borový, Družstevní práce a Sfinx ze sazby 
jejich běžného nákladu. DMKS vydávalo hlav
ně tradiční realistickou a vypravěčskou prózu 
s tematikou moravského a slezského venkova, 
často v něm publikovali autoři hlásící se k ru- 
ralismu nebo tomuto programu blízcí. Příleži
tostně vydávalo též literaturu pro děti a mlá
dež. Po prvním pokusu o knižnici Knihy MKS 
(1927, 2 sv., autoři B. Beneš Buchlovan, M. 
Jahn) ještě před vznikem Družstva a po biblio
filské knižnici Studánka (1929-31, 4 sv., red. 
B. Beneš Buchlovan; autoři M. B. Bóhnel, 
K. Elgart Sokol, M. Jirko, J. V. Sedlák) se další 
knižnice rozvinuly až s ústupem knižní odbyto
vé krize z první poloviny 30. let. Prozaickou 
knižnici Nová knihovna MKS (1936-43,22 sv., 
red. M. Elpl, R. Habřina a Ant. Veselý), v níž se 
autorsky kromě jejích redaktorů uplatnili 
R. Bojko, J. Humberger, M. Jahn, S. Kovanda, 
F. Kožík, F. Kropáč, F. Křemela, V. Martínek, 
V. Prokůpek, M. Příleská, A. Skálová, F. Směja, 
J. Spáčil, V. Stupka, J. Sumín, A. Šrámek a z ci
zích E. Ott, doplňovala v téže redakci (M. El- 
pla později nahradil D. Chalupa) Nová knihov
na poezie MKS (1938-41,12 sv.; autoři Z. Bár, 
J. Florian, A. Gajdoš, R. Habřina, J. Kalus, 
J. Karník, Z. Kriebel, J. Marcha, M. Paráček,
J. V. Sedlák, J. Uher, J. Zatloukal). Zrušení oku
pačních edičních omezení umožnilo vznik no
vých knižnic, které naplňovaly poválečný roz
šířený ediční program. Poezie reagující na 
válečné hrůzy a poválečný společenský vývoj 
byla soustředěna do knižnice Sad (1946-48,12 
sv., red. J. Urbánková a F. Lazecký; autoři:
K. Bednář, R. Bojko, M. Jirko, B. Kafka, F. Kro
páč, F. Lazecký, F. Listopad, J. Ošmera, Z. Sky- 
ba, Z. Spilka, J. Strimplová, J. Vladislav). V pro
zaické knižnici Vinice (1946-49, 36 sv., red. 
M. Elpl a V. Prokůpek) byly kromě četných re
edic zastoupeny aktuální svědecké a vězeňské 
výpovědi (M. Elpl, O. Košutová), tradičně la
děné romány a povídky moravských autorů 
(A. Kolek, C. Kramoliš, F. V. Kříž, E Neužil, 
J. Spáčil aj.), konvenční prózy (S. Špálová) 
i vzpomínky (J. Čárek, J. Marcha). Od 1947 se 
vyskytly i překlady (J. Andrzejewski, F. Lefěv- 
re, H. Sóderberg aj.). Nevyhraněná knižnice 
Corona (1946-47,3 sv.) přinesla posmrtné tor-
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zo básně J. Hory Pokušení a překlady z J. P. Ja- 
cobsena a W. P. Thackerayho. O spojení vý
chovných cílů s uměleckostí programově usilo
vala mládeži určená prozaická knižnice 
Slunečnice (1946-48, 10 sv., red. V. Prokůpek 
a A. Šrámek; autoři F. Bíbus, K. Bochořák, 
R. Kapounová, J. Knob, S. Kovanda, E Kožík, 
F. Křelina, J. Loubalová, V. Martínek a J. Ne
čas), kterou doplňovala knižnice veršů a říka
del pro nejmenší Radovánky (1946-48, 4 sv.; 
autoři D. Chalupa, V. Renč, Z. Spilka, J. Urbán
ková). Jediná za války zahájená knižnice Most 
(1940-48, 4 sv., red. R. Habřina, V. Stupka,
J. Zatloukal) přinesla literárněvědně zaměře
né eseje a studie od J. Racka (Bratři Mrštíkové 
a jejich citový vztah k Leoši Janáčkovi), 
V. Stupky (Svědectví krásy a písma), F. Horeč
ky (Ohnivý květ) a F. V. Autraty (Magdalena 
Dobromila Rettigová). Graficky upravoval 
publikace MKS zprvu Ad. Veselý, později 
P. Dillinger, A. Jero, V. Mašek, E. Milén a ze
jména F. Bílkovský. Na výzdobě jednotlivých 
titulů se podíleli převážně s Moravou a Slez
skem spjatí výtvarníci J. Baruch, A. Beran, 
R. Brun, F. Doubrava, F. Duša, B. Dvorský, 
M. Florian, E. Hlavica, F. Hlavica, K. Jílek,
A. Kašpar, E. Kotrba, R. Kubíček, S. Lolek, 
F. Sůsser a F. Vrobel, ve 40. letech příležitostně 
též V. Rabas, V. Rada, V. Sedláček, V. Sivko, 
F. Tichý, J. Trnka aj.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Knihy 
MKS (1927); Studánka (1929-31); Nová knihovna 
MKS (1936-43); Nová knihovna poezie MKS 
(1938-41); Most (1940-48); Corona (1946^7); Ra
dovánky (1946-48); Sad (1946-48); Slunečnice 
(1946-48); Vinice (1946-49). I SOUBORNÁ VY
DÁNÍ: O. Bystřina (jen sv. 2,6), M. Jahn (1 sv.), Ad. 
Veselý (jen sv. 9). I Z DALŠÍ PRODUKCE. Původ- 
ní práce: alm. Na ouvrati (1913); O. Přikryl: Haná 
a Romža (1914); sb. Pozdrav Moravy bratřím v poli 
(1915); F. Taufer: Zhudebněný život (1918); S. Cy- 
liak: Dva svati mezi hříšníky (1924); M. Jahn: Lukáš 
Ruman (1924); Ad. Veselý: Dům naděje (1924);
B. Beneš Buchlovan: O malíři, Polušce a paní (1924) 
+ Ožehnutí (1931); J. Cipr: Jsemťjá z kraje muzikan
tů (1924) + Venkovská pošta (1929) + Po zákonu 
srdce (b. d., 1933) + Skopolamin (b. d., 1934); ant. 
Čtverozvuk (1926); F. Kropáč: Peklo milosti (1928);
K. Elgart Sokol: Slunovrat (1928) + Sahara (1929) + 
Zápas (1933); J. Marcha: Halali haló! (1928) + Chví
li v Řecku (1934) + Zlatá v zelené (1935) + Řeč ze
mě (1936) + Zpěvy na Jugoslávii (1936) + Pastýř 
z Javorníků (1937) + Listy z cest 2 (1939) + Z okna 
pokojného domu (1940); Ant. Veselý: Barevné stíny 
(1928) + Letní zrcadlení (1936) + V záři i stínu 

(1942); R. Bojko: Na tichém ostrově (1929); V. Mar
tínek: Básně (1929) + Duhový pták (1929) + Plame
ny (1929); J. V. Sedlák: Daň boží (1929); Pavel Fink: 
Návrat vítězů (1929) + Obrněněc Hubitel (b. d., 
1931) + Za severním sluncem (b. d., 1931); A. Šrá
mek: Bukovští (1930) + Láska z východu (1935) + 
Nahajka a klas (1936) + Hráči s mládím (1937) + 
Skřivánci z Velké nivy (1944); Z dopisů Otokara 
Březiny Anně Pammrové (1931); F. Kopeček: Dar 
pěti vteřin (b. d., 1931); S. Kovanda: Pianista v baru 
(b. d., 1931); F. Horečka: Uloupená věčnost (1931) + 
Za pět minut dvanáct (1933); Č. Kramoliš: Život na 
horách (b. d., 1932) + Javornické hody (1944); V. K. 
Jeřábek: Otcovství (1932) + Těžké vlny (1945); 
J. Bárta: V soumraku ideálů (1934); R. Habřina: Le
gendy vzpoury (1934) + Kralická tiskárna (1936); 
M. Elpl: Města na pobřeží (1935) + Vteřina (1936) + 
Objevil jsem nebe (1938) + Don Quijote před kos
telem (1944); J. Spáčil: Úsvit v nás (1935) + Zázrač
ná halena (1944); F. Kožík: Nové srdce (1936); F. Ne
užil: Země v průvanu (1936); J. Sumín: Povídky 
skoro neuvěřitelné (1937); Z. Spilka: Tri paví péra 
(1937) + Jenom žal (1939) + Objevitel pokladu 
(1940) + Plynoucí oblaka (1942); Z. Kriebel: Proutě
ná píšťala (1938); F. Pecháčková: Slaměný dům 
(1938); A. Bóhm: Věčný tulák (1939); F. Směja: Od
cházeli (1940); J. Urbánková: Vonička (1943); V. Pro
kůpek: Naše hříbátka (1943) + Žitný dvojklas 
(1943); K. Bochořák: Zápisník (1943) + Snář a pla- 
netář (1944); A. Gajdoš: Ježíškovo kvítí (1943) + 
Kominíčkovo štěstí a jiné pohádky (1944); V. Stup
ka: Žíznivý u pramene (1943) + Básnická pouť Jana 
Čarka (1947) + Dušemi předchůdců za zákonem 
pravdy (1947) + Literární dílo Jindřicha Spáčila 
(1947); J. Karník: Srdce a obrázky z pouti (1944); 
Z. Vavřík: Kolovrat (1944). - Překlad: E. Ady: Krev 
a zlato (1935, přel. M. Elpl). I PERIODIKA: Pískle 
v trní (1925-29); Kolo (1930-41,1946-48). I
v LITERATURA: alm. Čtvrt století MKS (1937): 
Činní členové MKS a DMKS... (memorandum, b. d., 
1945, rozmnož.); Informace o DMKS a jeho činnosti 
od roku 1942 (Brno 1945). I B. Beneš Buchlovan: 
Úprava knih Moravského kola, Pískle v trní 1929, 
č. 6; V. K. Jeřábek, J. Staněk: 20 let MKS, Kolo 1932, 
s. 105; O. M. (Mikukášek): Nová organizace morav
ských literátů, Rovnost 19.6.1945; an.: Moravští spi
sovatelé rozehnáni policií, Slovo národa 5. 3. 1946; 
B. Hochman: Pravda o MKS, Rovnost 10. 3. 1946; 
V. Prokůpek: Nakladatelské podnikání na Moravě, 
Kolo 11, 1946/47, s. 140; F. Křelina: Nejnaléhavější 
kulturní úkol moravský, Morava 1948, č. 1; A. Hájko
vá, Z. Kožmín, Š. Vlašín: Literární život v Brně v le
tech 1918-1965, Brno v minulosti a dnes 8 (1966, 
s. 302); V. Žampach: Boj o jednotu moravských spiso
vatelů, sb. Od února k socialismu (UJEP Brno 1974, 
s. 233); V. Prokůpek: Převlékání hadů, LD 29.3.1968 
-> A. Kratochvil: Žaluji 2 (b. d., 1990, s. 56); F. Neužil: 
Vzpomínání nad odešlými tvářemi, LD (Brno) 
23.11.1993; S. Bartůšková: DMKS, ČLit 1994, s. 660.
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1817 - dosud

Instituce celomoravského zaměření s vědecko-vý- 
zkumným i kulturně osvětovým posláním sídlící 
v Brně; vedle muzejní prezentace rozsáhlých sbírek 
přírodovědného a společenskovědného charakteru 
rozvíjela i publikační aktivitu.

Plány na založení muzea pro Moravu a Slez
sko v Brně se objevovaly už počátkem 19. sto
letí, ale teprve 1816 vypracovala Moravsko
slezská společnost na podporu zemědělství, 
přírodoznalství a vlastivědy memorandum na
vrhující jeho zřízení. Autorem byl jeden z tvůr
ců koncepce Joannea, Štýrského nár. muzea, 
J. Hormayer a u kolébky celé akce stáli: redak
tor něm. encyklopedického měsíčníku Hespe- 
rus vycházejícího 1812-21 v Praze Christian 
Karel André, F. H. starohrabě Salm-Reiffer- 
scheidt a hrabě J. Auersperg; podpory se jim 
dostalo i od zemského gubernátora hraběte A. 
B. Mitrovského. Očekávalo se, že muzeum ne
bude jen pouhou náhodnou sbírkou kuriozit, 
ale že bude v zemi podnikat výzkumy a sbírko
vě ji všestranně dokumentovat. Proto vedle 
sbírek historického a uměleckého rázu se mě
lo muzeum zabývat přírodopisem, fyzikou, 
chemií a technologií. Samostatný oddíl tvořila 
statistika, do níž byly zahrnovány mapy, pa
mátkové objekty, kroje a lidové slavnosti. Dů
raz byl však kladen na rozvoj přírodních věd, 
zemědělství a průmysl. Této orientaci odpoví
dalo i organizační začlenění muzea: císařským 
rozhodnutím z 29. 7. 1817 bylo zřízeno jako 
součást Moravskoslezské společnosti na pod
poru zemědělství, přírodoznalství a vlastivědy. 
Veřejnost byla se založením muzea, které bylo 
nazváno na počest císaře Františkovo (Morav
ské zemské muzeum Františkovo, běžně uží
vaný název Franzens-Museum in Briinn), 
seznámena 24. 3. 1818 vyhláškou moravsko
slezského gubernia. Podle nových dokumentů, 
které se k založení muzea vztahují, je nutno 
považovat za datum jeho vzniku už císařské 
rozhodnutí z července 1817 (poprvé připome
nuto 1992 oslavami 175. výročí). Získáním Bis
kupského dvora pod Petrovem měl ústav po
staráno i o vlastní sídlo. Původní sbírkový fond 
byl poměrně chudý, také práce kustodů nebyla 
vždy na patřičné výši, od počátku existovaly 
též problémy s výstavními prostorami. Muze
um spravovala hospodářská společnost do 

konce 19. století (v této době se vystřídalo ně
kolik kustodů, z nichž A. Heinrich a M. Trapp 
napsali přehledy dějin muzea); vzhledem k to
mu, že byla stejně jako správa města Brna 
v německých rukou, nebyl ještě 1893 v devíti- 
členném kuratoriu muzea jediný Čech (o čes
kou účast se zasloužili mj. členové českého 
Muzejního spolku v Brně F. Bartoš a historiko
vé V. Royt, F. Kameníček a F. Šujan). 1898-99 
se jednalo o převzetí muzea do správy země 
Moravskoslezské a nově utvořené Moravské 
muzejní společnosti; 1901 přešla administrati
va pod zemský výbor a sbírky se staly vlastnic
tvím markrabství Moravského. Muzeum řídila 
a spravovala Moravská muzejní společnost 
prostřednictvím kuratoria (pět členů českých 
a pět německých, zbývající místa obsazoval 
moravský zemský sněm; v prezidiu se obě ná
rodnosti po tříletém období střídaly, jedna vo
lila předsedu a druhá místopředsedu). Po roz
padu Rakousko-Uherska přešlo 1921 vedení 
do odborných rukou s cílem vybudovat z mu
zea nejen vědecký ústav, ale i středisko kultur
ní práce na Moravě (1920 převzalo muzeum 
sbírky bývalého Zemědělského muzea, budo
vaného v Brně Hospodářskou společností). 
1923 byl usnesením moravského zemského vý
boru schválen nový statut a název Moravské 
zemské muzeum', spravoval je ředitel (prvním 
jmenován J. Helfert) a jednotlivá oddělení 
kustodové, byl též ustaven poradní sbor. Hlav
ní budovou muzea se stal bývalý Dietrichstein- 
ský palác, část sbírek zůstala ve staré budově 
tzv. Biskupského domu, byl vybudován nový 
ústav Antropos v Pisárkách. Upravené prosto
ry byly zpřístupněny v listopadu 1924 a pro ve
řejnost byl vydán nový Průvodce po sbírkách. 
Pod vedením J. Helferta se muzeum upevňova
lo především organizačně. Základ práce spočí
val v činnosti sedmi oddělení (1938 přibylo 
odd. numismatické), v nichž pracovala řada vy
nikajících odborníků (např. 1907-39 přírodo
vědec K. Absolon); s muzeem spolupracovali 
i přední vědci z brněnských vysokých škol (mj. 
archeolog J. Poulík, muzikologové V. Helfert 
a J. Racek, uměnovědec A. Kutal, po 1958 lite
rární historik J. Hrabák aj.). Po vzniku protek
torátu byl již v březnu 1939 zbaven funkce ře
ditel Helfert (na jeho místo byl dosazen 
nacistický správce J. Freisig, který chtěl přetvo
řit muzeum i personálně v německý ústav a za
stavil též vydávání jeho periodika). V listopa
du 1941 byl ředitelem jmenován prehistorik
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K. Hucke, který se nebál spolupracovat s čes
kými institucemi; po jeho odchodu na frontu 
ke konci války krátce spravoval muzeum 
E. Kúttler (jeho německý zaměstnanec od 
1926). Po osvobození muselo muzeum, jehož 
vedení se ujal K. Černohorský, znovu shromáž
dit sbírky uložené v úkrytech v Brně i okolí. 
V dubnu 1946 se stal ředitelem opět J. Helfert 
(penzionován 1948). Organizačně navázalo 
muzeum na předválečný stav: 1945 mělo osm 
oddělení, ta se však postupně dělila až na tři
náct (ze společenskovědní oblasti oddělení 
pravěku a rané doby dějinné, numismatické 
a sbírka antik, pro lidovou kulturu, umělecko- 
historické a hudebněhistorické). V důsledku 
únorových událostí přešlo usnesením vlády 
z března 1949 muzeum do vlastnictví státu 
a pod správu min. školství, věd a umění; jeho 
pojmenování se změnilo na Moravské muze
um v Brně. Ve vedení se za krátkou dobu vy
střídalo několik ředitelů (K. Černohorský 
1948, J. Šmarda 1949-52, K. Tihelka 1953-56), 
pak několik pracovníků pověřených vedením. 
Rozvoj muzejní práce, včetně publikační akti
vity, nastal 1958-71 za ředitelství antropologa 
J. Jelínka; 1971-76 byl ředitelem paleontolog 
R. Musil, po něm do konce 1989 numismatik 
J. Sejbal. V červenci 1990 se pracoviště vrátilo 
k původnímu názvu Moravské zemské muze
um a ředitelem se stal historik J. Pernes (do 
1992), od 1993 P. Šuleř.

Historie literatury byla v prvním programu 
muzea součástí dějepisectví a tím bylo motivo
váno i shromažďování materiálů literárního 
charakteru. Historické sbírky měly zahrnovat 
listy, kroniky, pamětní knihy a další rukopisné 
i tištěné prameny o Moravě a Slezsku; před
mětem sběru pak měly být i slovesné doku
menty lidového života - národní písně, pohád
ky a pověsti. Byly též pořizovány záznamy 
o životě vynikajících osobností a sbírána díla 
výtvarného umění moravské provenience. - 
Pracoviště zabývající se speciálně písemnic
tvím vzniklo teprve v dubnu 1961, kdy bylo do 
správy muzea převzato již rozvinuté literární 
oddělení, které vzniklo 1958 jako samostatná 
součást Muzea města Brna. Navazujíc na starší 
záměr vytvořit v Brně literární archiv po vzoru 
pražského Národního muzea, zaměřilo se na 
dokumentaci, ochranu a uchování dokladů 
k vývoji literatury, zvláště na Moravě; vedením 
byl pověřen J. Hájek (Hek). V obou institucích 
spolupracovalo s brněnskou filozofickou fa

kultou a s univerzitní knihovnou, po 1961 pak 
hlavně s nově zřízenou pobočkou Ústavu pro 
českou literaturu ČSAV. Převedením do sprá
vy Moravského muzea získalo oddělení i větší 
možnosti (včetně zvýšení personálního stavu) 
soustavně dokumentovat a zkoumat literární 
život na Moravě od nejstarších dob do součas
nosti. Několikrát bylo reformováno správně; 
v 80. letech získalo samostatný objekt v Brně- 
-Králově Poli (Sv. Čecha 37) s pracovnami, kni
hovnou a depozitními prostorami (část sbírko
vých fondů zůstala uložena v Jevišovicích 
u Znojma). Postupně byly budovány archivní 
fondy: k nejvýznamnějším přírůstkům patřila 
v prvním období pozůstalost L. Blatného 
a knihovna S. K. Neumanna z Bílovic, v dalších 
letech mj. rukopisy R. lesnohlídka, po
zůstalosti K. Elgarta Sokola, J. Holého a J. Ma
cha, dále bezručovský soubor korespondence 
aj. Těžištěm sbírek jsou soubory koresponden
ce, rukopisy literárních děl, fotodokumentace 
a průvodní dokumentace tvorby včetně perso
nálu a celky literárních pozůstalostí. Většina 
fondů je z 20. století (ze starších např. unikátní 
rukopis satirického díla E M. Klácela Ferina 
Lišák z Kuliferdy a na Klukově), např. rukopi
sy, korespondence a další dokumenty vztahují
cí se k F. Halasovi, J. Mahenovi, V Nezvalovi 
a R. lesnohlídkovi (včetně jeho dosud nepub
likované rané poezie a dalších prací); ucelený 
je soubor korespondence vydavatele edice At
lantis J. V. Pojera, osobní archiv nakladatele V 
Petra, soubor výtvarných děl inspirovaných li
teraturou. Od počátku se oddělení věnovalo - 
často ve spolupráci s dalšími institucemi (zejm. 
Památníkem národního písemnictví) - rozsáh
lé výstavní činnosti (např. na počátku 60. let 
Tvář F. Halase, v 80. letech Generace avantgar
dy) v Brně i mimo ně, kterou spojovalo s po
pularizační prací (zejm. přednáškami a publi
kováním některých z nich); podílelo se i na 
budování expozic a památníků v dřívějším Ji
homoravském kraji. Populárně-osvětová čin
nost byla postupně doplňována specifickými 
vědecko-výzkumnými úkoly, na nichž se (zejm. 
v 60. a v 80. letech) podíleli členové oddělení J. 
Hájek, J. Skutil aj. (své práce publikovali i mi
mo Časopis Moravského muzea); k edicím 
souvisejícím s dokumentačně archivním záze
mím pracoviště patří např. vydání korespon
dence (1964) a divadelních statí (1967) J. Ma- 
hena. Významný byl podíl oddělení na 
pořádání vědeckých konferencí, z nichž zpra-
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vidla vyšly sborníky (1964 a 1977 o B. Václav- 
kovi, 1982 J. Mahenovi, 1985 V. Nezvalovi, 1986 
F. Halasovi, 1988 o K. Konrádovi a literární 
kritice a historii na Moravě 1918-1938). - Od 
počátku existence muzea byla součástí jeho 
prezentace publikační činnost. Součástí jeho 
kulturně-propagační a osvětové práce bylo 
(od 2. poloviny 19. století) vydávání průvodců 
expozicemi. 1896-99 vycházel jednou ročně 
sborník Museum Francisceum annales s pří
spěvky (v němčině, ale i v češtině) hlavně z pří
rodovědných oborů, sporadicky z národopisu 
a z historie literatury (např. zprávy F. Bartoše 
o rukopisných sbírkách národních písní mo
ravských z roku 1810 a F. Šujana o památkách 
ze starší české literatury uložených v muzeu). 
Od 1901 vycházel Časopis Moravského muzea 
zemského s paralelním latinským názvem 
Acta Musei Moraviae, vydávaný Moravskou 
muzejní společností, který se s jistými přetrž- 
kami a obměnami v edičních řadách společen
skovědné a přírodovědné udržel až do součas
nosti. První dva ročníky redigovali F. J. 
Rypáček a F. Šujan, do 1913 (13. roč.) se na re
dakci dále podíleli v různých obměnách 
J. Jahn, E. Bayer, H. Traub a V. J. Procházka 
(oba posledně uvedení 1909-13), od 14. roč. 
(1914) redigovali časopis K. Absolon a J. Pod
pěra (do 1916), od jednosvazkového roč. 17-19 
(1920-21) jenom K. Absolon (do roč. 28-29, 
1933), za jehož redakce se publikovaly jen pří
rodovědné příspěvky. Přechodně vycházel 
1921-24 jako samostatná příloha Věstník Mo
ravského zemského muzea (4 čísla ročně; 1921 
stať J. Helferta k 100. výročí muzea). Do 1916 
vycházely v časopise sporadicky příspěvky z li
terární historie, zvláště ze starší literatury, ně
které na pokračování (např. 1901-04 J. V. No
váka Česká bibliografie J. A. Komenského); S. 
Souček publikoval obsáhlou literární pozůsta
lost J. H. A. Gallaše (1907-10) a studie o čes
kém písemnictví z doby husitské (např. 1911 
Píseň o M. J. Husovi) a Komenského (1912 Ně
mecké překlady Labyrintu světa a ráje srdce), 
dále zde vyšly studie a články Č. Zíbrta 
(1908-09 o rodáku z Třeště, židovském spiso
vateli M. Kneislovi), J. Letošníka (1910-11 
o obdobách mezi českými lidovými písněmi 
a umělou písní staročeskou), H. Trauba (1912 
o bratrské písni), F. Pražáka (1914 o J. E. Kosi
noví) a K. Adámka (1916 o osobnosti a literár
ní tvorbě hraběte V. Kounice). Objevují se 
i nekrology (F. Bartoše od F. Šujana, 1906) a bi

lanční stati (Památce F. Sušila od E J. Rypáčka, 
1904), recenze některých prací zvláště z histo
rie české literatury a jazykovědy a zprávy o li
teratuře (autoři: B. Haluzický, F. Pražák, F. J. 
Rypáček, F. Šujan, H. Traub, P. Váša aj.). Po ob
dobí 1919-45, kdy byl časopis zaměřen příro
dovědně, se příspěvky ze společenskovědní 
oblasti objevují až od 1946 (roč. 31), kdy se 
stalo pravidlem vydávat přírodovědnou i spo
lečenskovědnou řadu časopisu. Literárně- 
historická problematika se uplatnila až v 60. le
tech (ojedinělá byla 1957 stať J. Telco- 
vé-Jurenkové o Tylových cestách na Moravu): 
1961 (roč. 46) byla publikována koresponden
ce hudebního vědce V Helferta s F. X. Šaldou, 
1963 studie J. Hájka o románovém díle Z. Plu
haře a 1964 o kořenech tvorby R. Tesnohlídka 
(ve stejném roč. vyšla též stať O. Fialy o chro
nologii rukopisu Březinových esejů Skryté dě
jiny). Bohatý na příspěvky z dějin české litera
tury byl sdružený ročník 53-54 (1968-69), do 
něhož přispěli J. Hrabák, M. Kopecký, A. Máz- 
lová, K. Palaš, Z. Tichá, J. Tyrell. V období 
1973-81 uveřejnil několik statí o bratrské tis
kárně v Kralicích n. Oslavou a díle Pavla Skály 
ze Zhoře J. Chaloupka, 1978 (roč. 63) vyšla edi
ce listů P. Bezruče J. Herbenovi (usp. M. Čer
venka pod jm. B. Štorka, poznámka o díle 
P. Bezruče v Moravském zemském muzeu 
J. Hájek); 1985-86 (roč. 70, 71) otiskl J. Skutil 
dvě studie o literatuře na Moravě v 11.-14. sto
letí. - 1901-19 vydávala Moravská muzejní 
společnost také německý Zeitschrift des 
Máhrischen Landesmuseums s příspěvky za
měřenými v první řadě přírodovědně (celkem 
17 roč., red. A. Rzehak, C. Schirmeisen, J. Mat- 
zura, E. Soffé). 1941-42 vycházela nová řada 
(Neue Folge) tohoto časopisu (roč. 1-2, red. K. 
Hucke), první ročník s příspěvky jen v češtině, 
druhý v němčině; třetí (rovněž německy psa
ný) svazek nové řady (1943) s titulem Fest- 
schrift zum 125 jáhrigen Bestehen des Máhri
schen Landesmuseum obsahoval vedle článků 
muzejních pracovníků z různých oborů úvodní 
stať K. Hucka k výročí instituce.

LITERATURA: A. Heinrich: Franzens-Museum 
(1853); Ch. ďEIvert: Geschichte der k. k. máhr. 
schles. Gesellschaft zur Befórderung des Ackerbau- 
es, der Nátur- und Landeskunde (1870); M. Trapp: 
Franzens-Museum in BrUnn (1882) + Fiihrer durch 
das Franzens-Museum in Brunn (1882); V. Nekuda: 
150 let Moravského muzea v Brně. Stručný přehled 
historického vývoje (Moravské muzeum v Brně
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1969). I J. Helfert: Na nové dráhy. Nástin minulosti 
a úkolů Zemského muzea moravského v Brně, Věst
ník Mor. muzea zemského v Brně 1921, č. 1-4; 
K. Hucke: Wie das Máhrische Landesmuseum ent- 
stand. Festschrift des Máhrischen Landesmuseums, 
Zeitschrift des Máhrischen Landesmuseums, Neue 
Folge 3,1943; J. Šmarda: Moravské muzeum v Brně 
postátněno, Časopis Mor. muzea zemského v Brně 
34, ř. A - vědy společenské, 1949; J. Pernes: Počátky 
existence Moravského zemského muzea v Brně, Ča
sopis Mor. muzea v Brně, vědy společenské 77,1992, 
s. 3; S. Brodesser: Stoosmdesáté výročí založení Mo
ravského zemského muzea, VVM 1997,s. 187.

Is

Moravskoslezská revue

1905-1923

Regionální kulturněpolitický časopis liberálně po
krokového zaměření, v uměleckých otázkách však 
převážně tradicionalistický; literatuře se věnoval ze
jména v předválečných ročnících, nejvíce za redakč
ního působení A. a V. Mrštíků.

Titul: 1905 (roč. 1) Lidová revue moravskoslezská; 
1905/06-1906/07 (roč. 2-3) Revue moravskoslezská; 
1906/07-1922/23 (roč. 4-16) Moravskoslezská revue. 
- Podtitul: 1905-1906/07 (roč. 1-3) Časopis věnovaný 
otázkám Moravy a Slezska. - Redaktoři: 
1905-1906/07 (roč. 1-3) O. Skýpala; 1907/08-1908/09 
(roč. 4-5) A. a V. Mrštíkové, O. Skýpala; 
1909/10—1910 (roč. 6 - 1. pol. roč. 7) A. a V. Mrštíko
vé, K. Elgart Sokol, O. Skýpala; 1911-1912/13 (2. pol. 
roč. 7. - roč. 9) O. Skýpala; 1913/14-1915/16 (roč. 
10-11) F. X. Hodač; 1918-1920/21 (roč. 12-14) 
O. Skýpala; 1921/22 (roč. 15) A. Gregor, J. Helfert, 
V. Helfert, S. Sochor (odp. red. O. Skýpala); 1922/23 
(roč. 16) J. Helfert (odp. red.) s red. kruhem: A. Blá
ha, A. Gregor, J. Helfert, V. Helfert, J. Kříženecký, S. 
Sochor, J. Tvrdý. - Vydavatelé: 1905-1907/08 (roč. 
1-4) O. Skýpala; 1908/09-1922/23 (roč. 5-16) Vyda
vatelské družstvo Moravskoslezské revue; 
1905-1912/13 (roč. 1-9) Moravská Ostrava, 
1913/14-1922/23 (roč. 10-16) Brno. - Periodicita: 
kromě několika výjimek měsíčník; 1905 (roč. 1) 12 
čísel od ledna do listopadu; 1905/06 (roč. 2) 12 čísel 
od prosince do září; 1906/07-1913/14 (roč. 3-10) 10 
čísel od října do července; 1914 (na tit. straně chyb
ně: 1915) /16 (roč. 11): č. 1 listopad, dvojč. 2-3 prosi
nec 1914, trojč. 4-6 květen 1915, čtyřč. 7-10 září 1916; 
1918 (roč. 12) 12 různě spojených čísel (ve skuteč
nosti 4 sešity) od března do prosince; 
1919/20-1922/23 (roč. 13-16) 10 čísel od podzimu do 
léta (roč. 14,1920/21 byl z finančních důvodů před
časně ukončen 8. číslem). - Přílohy: 1906/07 (roč. 3) 
Beletristická příloha Revue moravskoslezské, redi

govaná O. Skýpalou; 1907/08-1910/11 (roč. 4-7) oje
diněle grafický list; v roč. 7 obsáhlá próza W. Rittera 
Paličatost slovenská, přeložená P. Princem; v roč. 13 
Tribuna mladých (4 čísla), redigovaná E. Vyškov
ským.

M. r. chtěla na Moravě soustřeďovat relativně 
probudilý, ale roztříštěný a nesoustavný kul
turní život a povzbuzovat teprve se probouze
jící český život politický. Namísto pouhého 
uchování folklorního svérázu a v odporu k se- 
paratistickým tendencím kladla důraz na po
krokově zaměřený regionalismus, k jehož 
hlavním cílům patřilo získat porozumění širší 
české veřejnosti pro rozvoj Moravy. V období, 
kdy časopis vycházel v Moravské Ostravě, vě
noval zvláštní pozornost Slezsku, počínaje 
10. roč. vystupňoval svůj zájem o Slovensko 
(prohlašoval se tehdy za list věnovaný Moravě, 
Slezsku a Slovensku a otiskl i několik příspěv
ků ve slovenštině). Vlastním oborem redakto
ra Skýpaly byla politika; kromě ní se časopis 
zabýval sociální problematikou, národohospo- 
dářstvím i průmyslem, vědou, školstvím, histo
rií, těsně před válkou a během ní hodně sokol
ským hnutím. Sledování literatury a ostatních 
uměleckých disciplín věnoval průměrně kolem 
třetiny celkového rozsahu (10. a 11. roč. obojí 
téměř zcela vyřadil). Od počátku otiskoval 
básně, počínaje 3. roč. (zde v podobě samostat
né přílohy) též prózu a ojediněle i dramatické 
práce; od 7. roč. beletristických ukázek ubývá, 
až v posledních dvou ročnících mizejí úplně. 
Literární a umělecký referát býval umisťován 
buď v samostatných oddílech, nebo v rámci 
rubrik s proměnlivými názvy a obsahem (Ko
mentář, Hlídky, Zprávy).

M. r. byla založena jako protiváha katolické 
Hlídky a boj proti klerikalismu v kultuře po
kládala v moravských podmínkách za zvlášť 
významný, stejně jako boj proti germanizaci. 
V obojím smyslu chtěla spojovat síly liberál
ních tzv. občanských stran, z jejichž rozeštvává- 
ní obviňovala mj. brněnské Lidové noviny. Ta
to stmelující politika však v uměleckých 
rubrikách souvisela s oslabením kritické ná
ročnosti vůči autorům blízkým časopisu 
i s uměleckým tradicionalismem (který repre
zentoval především hlavní literární kritik 
předválečné éry Ad. Veselý a také K. Elgart 
pod pseud. E. Sokol, v literární historii zčásti 
i začínající M. Hýsek). Z literárního hlediska 
představují nej významnější údobí časopisu
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ročníky, které spoluredigovali bratři Mrštíko- 
vé, nejen tím, že tehdy v M. r. zaujímala litera
tura nejvíc místa. Dosavadní spíše osobní pole
miky (J. Holého a E. Sokola, ale též S. K. 
Neumanna a J. Mahena) s F. X. Šaldou a jeho 
Novinou povznesl V. Mrštík do koncepční ro
viny kritikou údajné módnosti soudobého mo- 
dernismu a důrazem na národní svébytnost 
umělecké tvorby. Osobitým způsobem podpo
řil celkovou koncepci M. r. požadavkem obha
jovaným opět v polemikách, aby inteligence 
sice byla politicky zainteresována, ale nepodři
zovala se jednotlivým stranám. Tehdy byly zís
kány příspěvky řady známých autorů z Mora
vy i Cech a v souladu s Mrštíkovou kulturní 
orientací se mimořádně rozrostly studie, re
cenze a zprávy o jednotlivých slovanských lite
raturách, psané někdy autory z daných zemí. 
Po odchodu bratrů Mrštíkových (podníceném 
neshodou s redakcí) ustoupila polemická 
a koncepční vyhrocenost literárních příspěv
ků; hlavní literární recenzent dalších dvou 
předválečných ročníků V. Martínek sledoval 
vysloveně šaldovskou linii, i když se shovíva
vostí, kterou dříve Šalda revui vytýkal. Novou 
literární orientaci naznačil časopis v pováleč
ných roč. 13. a 14., kdy se jeho hlavními refe
renty stali názorově umírnění představitelé 
nastupující generace Č. Jeřábek (literatura) 
a L. Blatný (divadlo). V posledních roč. 15. 
a 16. převážila shodně s obměnou redakce (vý
razná účast J. Helferta a V. Helferta) výtvarná 
a hudební problematika. - Beletrii přinášela 
M. r. hlavně v předválečném období. Ze zná
mých autorů publikoval ve 4. roč. V. Mrštík 
část (s názvem Bouře. Z románu Cyrila Hav
líčka) z chystaného 2. dílu románu Zumři, ve 
3.-5. roč. několikrát přispěl J. Uher, jehož kni
ha Kapitoly o lidech kočovných a jiná próza se 
stala prvním svazkem a jedním z nejhodnot
nějších titulů knižnice vydávané M. r. (1906-12 
s názvem Knihy moravských autorů, vydávání 
obnoveno po válce bez původního vyznačení 
knižnice); téměř celou osmou knihu Našich 
otiskl v 5., 6. a 7. roč. J. Holeček, v 8. roč. publi
koval ukázky svých „pražských črt“ J. Šlejhar, 
za svého moravského pobytu zde zveřejňoval 
básně S. K. Neumann (ve 4. roč. také recenze 
a polemiky), J. Mahen přispěl poezií a prózou 
(např. v 8. roč. ukázka z knihy Díže), ve 3. 
a 4. roč. prózou a dramatem R. Těsnohlídek, 
verši J. Holý. Kromě jmenovaných otiskovali: 
básně především M. Kunert (pseud. Kurt),

F. Taufer, Ad. Veselý, J. Želiva, dále F. B. Dub, 
M. Jahn, S. Kovanda, V. Martínek, Jan Merhaut,
G. R. Opočenský, V. Staněk, P. Sula, J. z Wojko- 
wicz, později i J. Chaloupka, Č. Jeřábek aj.;pró
zu K. Elgart (pseud. E. Sokol), jednotlivě 
i O. Břenek, O. Bystřina, A. Mrštík, T. Nováko
vá, V. Staněk, F. Šrámek aj.; mimoto se objevily 
i ukázky folklorní slovesnosti - v celém 8. roč. 
uváděl K. Handzel své záznamy slezských pří
sloví, úsloví a pořekadel. Z uměnovědných 
pojednání a esejistiky patřily k významným 
příspěvkům zejména Janáčkovy rozbory „ná- 
pěvků“ (roč. 11,12), později např. stati V. Kra
máře o výtvarném umění (zvi. Kubismus) 
a O. Zicha o estetické problematice. Referáty 
a stati psali: o literatuře A. Drtil (i šifra V. O.),
K. Elgart (pseud. E. Sokol, i šifry E. S., R, S.), V. 
Mrštík (i šifra V. M.), V. Martínek (i šifra M.), 
Ad. Veselý (i šifry adv., ADV), po válce J. Folp- 
recht (i šifra J. E), Č. Jeřábek (i šifry Č. J., Dr. C. 
J.), dále J. Doležal (zvláště o slovanských lite
raturách, pseud. J. K. Pojezdný, i šifra J. K. P), 
F. X. Hodač, Jer. Holeček (i šifra J. H.), M. Hý
sek (i šifra Mil. H.), K. Juda, J. Kudela, F. Pra
žák, J. V Sedlák, zřídka též V. Dresler, J. Du- 
rych, F. Gótz (v 15. roč. O nejmladší české 
poezii), B. Václavek (šifra Dr. B. V), F. Žákavec 
aj.; o divadle J. Kunc, V. Martínek, po válce
L. Blatný aj.; o výtvarném uměníE. Kratochvíl 
(pseud. Emil Edgar), v 5. a 6. roč. recenze praž
ských výstav bratři Čapkové, pak K. Čapek 
(šifra K. J. Č.), dále K. Juda (pseud. K. B. Jehu- 
da), O. Koblížek (šifra O. K.), později J. Helfert 
(i šifra Jh.), J. Chaloupka (i šifra J. Ch.) aj.; 
o hudbě J. Blatný, V. Helfert (i šifra V. H.), 
J. Kunc aj.

LITERATURA: an. (F. X. Šalda): Literární centra
lizace (zde též polemika s M. r. a V. Mrštíkem), No
vina 1908, s. 81 KP 7 (1953); J. Skutil: J. Mahen 
v časopise M. r., sb. Jiří Mahen, spolutvůrce pokro
kové kulturní politiky (1983); Z. Kuchař: Pozvání ke 
slovu (komentovaná edice dvou dopisů V. Mrštíka
M. Martenovi z 1907 a 1908, týkající se spolupráce 
s M. r.), sb. Literární Bílovice nad Svitavou 5,1985, 
s. 27.
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Moravskoslezská společnost na podporu 
zemědělství, přírodoznalectví a vlasti
vědy viz Moravské zemské muzeum
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Moravskoslezský časopis pro lid o pol
ním, lesním a domácím hospodářství

1842-1846

První český časopis vycházející na Moravě.

Titul (rozšířené znění, jen na tit. listě uzavřených 
ročníků): Moravskoslezský časopis pro lid o polním, 
lesním a domácím hospodářství neb Kniha ke čtení 
pro venkovský lid obsahující mnoho užitečného 
k ponaučení a k obveselení mysle. - Redaktor: 
F. Diebl (za an. spolupráce M. Mikšíčka a J. Pátka). - 
Vydavatel: F. Diebl, Brno. - Periodicita: měsíčník, 
12 čísel vždy od října do září; zbylé kompletní roční
ky, doplněné o titulní list a obsah, byly dávány do 
prodeje jako kniha.

Po nerealizovaných záměrech A. V. Šembery 
založil první český časopis na Moravě profesor 
zemědělství a všeobecné přírodovědy na br
něnském filoz. učilišti a hospodářský spisovatel 
F. Diebl (1770-1859). Hlavním cílem časopisu, 
který navazoval na tradici osvícenského vzdělá
vání lidu, bylo šířit racionálnější způsoby hos
podaření mezi rolníky na Moravě a ve Slezsku 
bez ohledu na jejich národnost; vycházel proto 
ve verzi české i německé (Máhrisch-schlesische 
Volkszeitschrift fůr die Land-, Wald- und Haus- 
wirtschaft). S přípravou české verze pomáhali 
Dieblovi, který příliš neovládal spisovnou češti
nu, J. Pátek a M. Mikšíček (překládal zvi. články 
z němčiny); přitom nebyla jen překladem verze 
německé, naopak častěji byly pro německou 
mutaci překládány příspěvky českých autorů. - 
Časopis zanikl pro nedostatek odběratelů.

Diebl seskupil poměrně široký okruh přispě
vatelů z řad učitelů, hospodářských úředníků, 
kněží i rolníků, z velké části svých bývalých žá
ků. Kromě hospodářství se jejich příspěvky za
měřovaly i na potírání alkoholismu, škodlivých 
předsudků a pověr, snažily se rozšiřovat obzor 
čtenářů poznatky z přírodopisu, zeměpisu 
a techniky, poučovat o správné výchově dětí. 
Názorově byl časopis značně konzervativní 
(vedl lid k bohabojnosti a úctě k vrchnosti), 
podporoval však hospodářský a technický po
krok; národní vědomí v něm nepřekračovalo 
fázi obecných výzev k lásce k vlasti a českému 
jazyku spojených s kritikou odrodilectví, časo
vým sociálním otázkám byl značně vzdálen 
(problematika doby průmyslového rozvoje se 
částečně odrazila jen v reportážních článcích 
J. Ohérala). Přispíval k jazykové uvědomělosti 

moravského venkova, jejž navykal na českou 
četbu (občas přinášel také doporučení nauč
ných i beletristických knih). Témata poučných 
článků byla často zpracovávána i beletrizující 
formou rozmluvy. Pro pobavení, spojené ovšem 
také s poučným či mravněvýchovným zaměře
ním, byly publikovány početní hádanky (oddíl 
řídil učitel J. V. Homola), anekdoty, příkladné 
nebo odstrašující „příběhy ze života“ (namno
ze anonymní nebo pod šiframi a pseudonymy, 
např. Krystian) i verše. V literární složce byla 
česká verze značně samostatná a obsahovala 
mnohem více básní (do němčiny byly překládá
ny jen ojediněle). Otiskované veršované texty 
byly zčásti přejaté, především z Gallašovy Mú
zy moravské (s úpravami), dále ze sbírek Jana 
z Hvězdy, ojediněle i z díla J. Kollára a V. Ne
jedlého. Původními básněmi většinou nezaha
leně didaktického poslání (drobné příběhy 
i veršované návody o účincích bylin, o pěstová
ní stromů, o mravném chování apod.) přispíva
li hojně učitelé K. Pátek a Ignác (též Hynek) 
Bezstarosti (otiskl i několik básní písmáckého 
rázu z pozůstalosti svého otce Františka B. 
a vlastní idylizující báseň Na Moravu); ponejví
ce náboženské básně, hlavně znělky (cyklus 
Kvítí posvátné), publikoval evangelický kněz 
J. Šolín Ledecký. Příležitostně přispěli verši rov- 
něžJ. B. Líman, F. Elis Jimramovský, F. Poimon, 
D. Šťastný, F. J. Šťastný, E Zelníček, J. A. Zelní- 
ček, prózami A. Budík, F. Novák, K. Pátek, 
F. Polenský, F. Skalický a J. Žemlička. V celko
vém rázu časopisu a zvláště jeho literární části 
se projevuje opožděnost moravského obrození.

LITERATURA: K. Š. (Šmídek): Domácí kronika, 
Květy 1842, s. 397; Fr. D. (Doucha): Literární zpráva, 
Čes. včela 1843, s. 12; an. (M. Mikšíček): Z upomínek 
starého vlastence (výňatek z rkp. vzpomínek Bub
linka ze života moravského), Mor. orlice 21. 11. 
1874; M. Hýsek in Literární Morava v letech 
1849-1885 (1911, s. 12); H. Traub: Dieblův Morav
skoslezský časopis pro lid..., Věstník KČSN,tř.filoz.- 
-hist.-jazykozpytná 1916 (1917), č. 2; A. E. Vašek: 
Z dějin českého novinářství ve Slezsku a na Hlučín- 
sku, Vlastivědný sborník slezský 2, 1926; H. Traub: 
První český časopis na Moravě, Duch novin 1930, 
s. 234; B. Marčák (podp. A. Greineckerová): K lite
rárnímu obsahu Dieblova měsíčníku, VVM 1972, 
s. 145; M. Vávra: Profesor zemědělství F. Diebl 
(1770-1859), první český novinář na Moravě a ve 
Slezsku, Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně, 
1973, ř. A; P. Pešta: Jubileum žurnalistické, Rovnost 
20.10.1982.
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Moravský legionář

Moravský legionář

Působnost 1923-1939

Nakladatelství beletristické i odborné literatury, vy
dávající práce se vztahem k protirakouskému odbo
ji a k úsilí o národní a státní rozvoj.

Tiskové, vydavatelské a nakladatelské družstvo 
M. 1. se ustavilo v Brně 1922. Jeho iniciátorem 
a předsedou byl J. Kudela, který také po celou 
dobu jeho činnost řídil a redigoval většinu kniž
nic. Pomáhali mu zvláště středoškolský učitel 
a sokolský pracovník L. Jandásek (1887-1942), 
který redigoval sokolské edice, a H. Sáňka, kte
rý měl na starosti beletrii. Na rozdíl od praž
ského nakladatelství obdobné orientace Čin 
vydával M. 1. - zvláště v prvních letech - větši
nou práce menšího rozsahu, namnoze brožur
ky, a opíral se hlavně o moravské autory, nebyl 
však úzce regionálně omezen. Zaměřoval se 
v první řadě na literaturu týkající se zahraniční
ho, ale i domácího (zvláště moravského) odbo
je za 1. světové války, a to jak na práce historic
ké (pramenné i osvětově-popularizační), tak 
vzpomínkové a beletristické, věnoval však také 
pozornost sokolství, pedagogické a sociální 
problematice, boji proti nastupujícímu fašismu, 
literárním a kulturním dějinám. Po vzniku pro
tektorátu změnilo nakladatelství 1940 svůj ná
zev na Moravské tiskové vydavatelské a nakla
datelské družstvo, ale ještě t. r. z rozhodnutí své 
valné hromady likvidovalo.

Základní edicí M. 1. byla Knihovna českoslo
venské revoluce (1. řada 1924-36,38 sv., 2. řada, 
obsahující rozsáhlejší práce, 1933-38, 11 sv., 
red. J. Kudela), v níž kromě závažných prací 
historických a dokumentárních (J. Kudela: Ak- 
sakovská tragédie, J. Budínský: Morava za vál
ky, aj.) a několika popularizačních (J. Kudela: 
Rok 1917 v dějinách odboje, Rok 1918 v ději
nách odboje, 2 sv., Masaryk Osvoboditel aj.) 
vycházely zvláště vzpomínkové knihy legioná
řů a soubory literárních prací z legií, případně 
i z domácího zázemí za války (J. Čižmář, 
E Halas, J. Hlaváč, L. Hruška, F. Jeřábek, 
J. Kirschner, E Knapp, A. Kopecký, F. Libiš, 
J. Měchura, V. Najbrt, V. Roubal, L. Švyhnos, 
J.Tošnar, P. Váša, J. Výborný, O. Zemek aj., bás
ně K. Hřivny). Byly zde vydány i monotema
tické vzpomínkové sborníky Bělgorod (1930), 
Na všech frontách (1931), Státní převrat 
z r. 1918 v Brně (1933), Brno v boji za svobodu 

(2 sv., 1935, 1937), Kolem Zborova (1937), 
V boji za svobodu. Památce hrdinů (1938); dva 
vyšly v knižnici Legionáři ve vlasti (1930-32, 
7 sv.; mj. sb. Brněnští železničáři za hranicemi 
a doma, 1930, Komunistický puč v Brně-Osla- 
vanech, 1930). Další knihy vzpomínek, podá
vaných však beletrističtější formou (E Halas,
J. Holeček, F. Kryštof, E Ptašinský, L. Reich, 
V. Roubal, J. Tošnar aj.), ale i díla románová 
a povídková (E. Kaláb, H. Sáňka, J. A. Splítek, 
F. Tomeček aj.), sporadicky i básnická (Ad. Ve
selý, J. Vyplel) a dramatická (F. Kopřiva) přiná
šela Knihovna poutavé četby (1928-38, 37 sv.), 
redigovaná H. Sáňkou. Knihovna veselé četby 
Houpačky (1934-38,7 sv.) se soustřeďovala na 
humornou a satirickou tvorbu legionářů z vál
ky i domova (K. Fibich, J. Klepáč, V. Matýsek, 
V. Najbrt, J. Ráb, V. Valenta-Alfa). Práce 
literárněhistorické a kulturněhistorické vychá
zely především v knižnici Buditelé a průkopní
ci (1931-37,13 sv., red. J. Kudela; mj. M. Bure
šová: Františka Stránecká, M. Hýsek: Tri 
kapitoly o Petru Bezručovi, V. Martínek: Pro 
české divadlo, J. Souček: MUDr. Jan Helcelet,
K. Tomeš: Vilém Foustka, Sborník literárních 
úvah a vzpomínek k 75. narozeninám Čeňka 
Kramoliše), ojediněle i v edicích Hrdinové 
a oběti odboje (1923-39, 28 sv., red. J. Kudela; 
mj. dykovská studie A. Hartla O politickém 
básníku) a Bojovníci za svobodu (1933-36, 
4 sv., red. J. Kudela; mj. V. Martínek: Na křižo
vatkách národního ducha). Aktuální pojed
nání (převážně přednášky) k historii legií a so- 
kolstva, ojediněle i k obecnějším společen
ským jevům (svatováclavská tradice, střední 
školství, slovanství, fašismus aj.), ale i rozhlaso
vou hru F. Stiebitze nabízela knihovna Před
nášky (1923-36,29 sv.), řízená opět J. Kudelou 
(V. Groh, O. Hanuš, L. Jandásek, J. Kudela, 
J. Lenfeld, F. Loubal, J. Pelíšek, J. Tvrdý), pů
vodní i přeložené knihy o SSSR obsahovala 
edice Slovanský svět (1933-37,3 sv.).

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a historii: 
Přednášky (1923-36); Hrdinové a oběti odboje 
(1923-39,1923-26 s tit. Obětem odboje); Knihovna 
československé revoluce (1924-38,2 řady); Knihov
na poutavé četby (1928-38); Buditelé a průkopníci 
(1931-37); Bojovníci za svobodu (1933-36); Hou
pačky (1934-38). - Ostatní: Sokolská knihovna 
(1924-33); Legionáři ve vlasti (1930-32); Tyršova 
knihovna (1932-37); Knihovna dorostu (1933-34); 
Slovanský svět (1933-37); Knížky pro rodiče 
(1934-36); Vojenská knihovna (1934-36). I Z DAL-
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Ší PRODUKCE: J. Kudela: Potulky Tunisem (1925) 
+ Dva měsíce v Řecku (1926); J. Stefan: Perzekuce 
národa českého za světové války (1926). I PERIO
DIKA: Realistický obzor (1925, od č. 19 s tit. Pokro
kový obzor); Moravský legionář (1925-26, pokr. 
1927-39 s tit. Legionářská stráž, 1935-38 s humoris- 
ticko-satirickou příl. Houpačky doma); Sokolské 
proslovy (1931-39); Snaha (studentský měsíčník, 
1934-38); Stráž dobrovolců 1918-1919 (1935-38, 
hlavičkový list čas. Legionářská stráž). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam dosud vydaných knih 
nakladatelství M. 1. (leták 1937). I LITERATURA: 
F. Dosoudil: K jubileu M. 1., Legionářská stráž 1937, 
č. 16 a 18.

PP

Moravský vykladatel
viz in Antonín Bedřich Šenk

Bedřich Moser

* 5.3.1821 Mítov u Blovic
† 21. 2.1864 Praha

Redaktor satirických časopisů a jejich většinou ano
nymní přispěvatel, podílející se na zrodu české poli
tické satiry.

Absolvoval gymnázium a tzv. filozofii v Praze, 
nějakou dobu studoval práva, ale z existenč
ních důvodů vstoupil k finanční stráži, kde 
však působil jen krátce. Za událostí 1848 byl 
přívržencem politicky radikálního křídla, 1849 
byl zvolen do výboru Lípy slovanské. V únoru 
t. r. začal vydávat humoristicko-satirický časo
pis Brejle, který však byl po třech měsících za
staven. 1850 se pokusil vydávat podobně za
měřené Žihadlo (příl. čas. Včela), ale po vyjití 
prvního čísla byl postaven před vojenský soud 
a odsouzen k šestitýdennímu vězení; t. r. též 
podnikl s V. Tieftrunkem cestu na Slovensko. 
Později spolupracoval s Pražským prostoná
rodním listem (red. J. Malý) a 1860-61 byl v Li
berci redaktorem něm. novin Reichenberger 
Zeitung (místo opustil pro nesouhlas s centris- 
tickým směrem, který začal v listu převažovat). 
Od listopadu 1861 vydával v Praze jako týde
ník obnovené Brejle; když se pro svůj politický 
postoj dostaly do konfliktu s úřady a byly za
staveny, začal M. - přes opakující se soudy pro 
tiskové přečiny pobuřování - v dubnu 1863 vy
dávat čtrnáctideník Šotek (zanikl až v důsled
ku M. úmrtí) a začátkem 1864 Politické Brejle. 

M. zemřel po dlouholeté srdeční chorobě, po
hřben byl na Olšanských hřbitovech za mani- 
festačně velké účasti opozičních žurnalistů, po
litiků a představitelů české kultury.

M. stál v událostech 1848-49 blízko názo
rům radikálního politického křídla a v jejich 
duchu vtiskl výrazný profil svým časopisům, 
satiricky pojednávajícím veřejné dění jara
1848 (je v nich např. zesměšňován kroměřížský 
sněm a oktrojovaná ústava, napadána 
rakouská vládní politika a úloha carského 
Ruska, ironizováno rusofilství a obavy z revo
lučního hnutí v Uhrách). Jeho velmi populární 
Brejle se staly prvním samostatným českým 
časopisem věnujícím se speciálně politické sa
tiře a spoluvytvářejícím její žánrovou rozrůz
něnost (havlíčkovské parafráze lidových a zli
dovělých písní, parodie novinových zpráv, 
politická anekdota, satirické scénky aj.). Lite
rární úroveň Brejlí ovlivnil vedle M. rozhodu
jícím způsobem jejich hlavní přispěvatel Vác
lav Kremla (1810-1864), právník, který se po
1849 odmlčel, ale který byl podle dobových 
hlasů (nekrolog J. Nerudy) výjimečným satiric
kým talentem. M. podíl na důsledně anonym
ních příspěvcích Brejlí musel být rovněž znač
ný, v jednotlivých případech ho však nelze 
prokazatelně určit (výjimku tvoří rozsáhlejší 
báseň City obleženého redaktora, parodické 
zpytování svědomí za spáchané politické hří
chy). Také v obnovených Brejlích a v Šotku 
(v nichž publikovalo anonymně nebo pod 
pseudonymy a šiframi už více autorů) lze před
pokládat M. autorskou účast; podle tématu mu 
lze přisoudit např. satirickou báseň o liberec
kých volbách do pražského sněmu (1861), ze
jména však prózu Můj proces se smrtí (1862), 
vycházející z autopsie M. těžké choroby (vy
pravěč, který upadne v kritickém stavu do bez
vědomí, líčí svou při se smrtí a cestu za odvolá
ním do nebe, kde se setkává s obdobou 
rakouského byrokratismu). Podle J. Nerudy 
napsal M. do těchto časopisů i mnoho anekdot, 
později zlidovělých. Epizodou v jeho literární 
činnosti se v 50. letech stal pokus o rozsáhlejší 
beletristickou prózu; román Slepá paní, situo
vaný do české společnosti z počátku 19. století, 
se omezil především na konstruování složité
ho, místy však nezvládnutého dějového pásma, 
založeného na zkonvenčnělých motivech dáv
ných provinění, intrik a záhadných vztahů me
zi postavami; z negativního přijetí díla vyvodil 
M. pro sebe závěr v beletrii nepokračovat.
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PŘÍSPĚVKY in: Brejle (1849, 1861-62); Politické 
Brejle (1864); Pražský prostonárodní list (1851-52); 
Reichenberger Zeitung (Liberec 1860-61; 1860 na 
pokr. vlastní něm. překl. R Slepá paní s tit. Der 
graue Staar); Šotek (1863-64); Tagesbote aus Bóh- 
men; Žihadlo (1850); - posmrtně: Obrazy života. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Slepá paní (R 1853). I SCÉ
NICKY. Překlad: F. Raimund: Pražský hodinář na 
kouzelném ostrově (1855). I REDIGOVAL časopi
sy: Brejle (únor - květen 1849, listopad 1861 - prosi
nec 1862), Žihadlo (říjen 1850), Šotek (duben 1863 - 
únor 1864), Politické Brejle (leden - únor 1864). I

LITERATURA: F. Vorlíček: ref. Slepá paní, Praž
ské noviny 25. 3. 1854; • nekrology: an., NL 23. 
a 24.2.1864; A (J. Neruda): Hlas 24.2.1864 -» Lite
ratura 1 (1957); an., Blesk 1864, č. 4 (báseň) •; 
A (J. Neruda): Václav Kremla, Hlas 24.4.1864 -> Li
teratura 1 (1957, s. 421) + (an.:) B. M., Humorist, lis
ty 1890, č. 22 -> Podobizny 4 (1957).

ah, ll

Most
1921-1923

Měsíčník pro uměleckou tvorbu a kritiku.

Podtitul: 1921/22 (roč. 1) Kulturní list. - Redaktor: 
1921Z22 (roč. 1) B. Kočí; 1923 (roč. 2) Redakční kruh:
R. Medek, B. Kočí, J. Knap. - Vydavatel: 1921/22 
(roč. 1) F. Svoboda; 1923 (roč. 2) B. Kočí, Praha. - Pe
riodicita: měsíčník; 1921/22 (roč. 1) 12 čísel od října 
1921 do července 1922 a zvláštní číslo 13-14 (září 
1922), „obsahující dokončení Povídek O’Henryho“; 
1923 (roč. 2) 5 čísel od dubna do listopadu. - Příloha: 
1921/22 (roč. 1) 0’Henry: Zelené dveře a jiné povíd
ky (přel. A. Vodička). - M. zanikl pro nedostatek 
čtenářů.

Koncepčně nevyhraněný M. soustřeďoval be
letristické a kritické práce autorů různých ge
nerací a orientací. Vedle začínajících spisovate
lů zaměřených levicově (A. Hoffmeister,
S. Kadlec, J. Seifert, J. Wolker) zde publikovali 
i starší autoři často protichůdných postojů 
(V. Dyk, O. Fischer, J. Hořejší, A. Sova, K. To
man aj.). Trvalý význam si podržela anketa 
o snahách nejmladší generace a o proletářské 
literatuře nazvaná O literární příští (roč. 1, 
č. 8-9, 10-11), jíž se zúčastnili K. Čapek, 
V. Dyk, O. Fischer, J. Hora, M. Hýsek, J. Knap, 
J. Krecar, E V. Krejčí, A. Macek, A. Novák, 
A. M. Píša, M. Rutte, K. Scheinpflug, F. X. Sal
da, Ant. Veselý, J. Vodák a J. Wolker. Současné 
sovětské poezii a próze byla věnována část 

č. 5-6 (roč. 1); průběžně byly otiskovány 
překlady (převážně F. Bíbla a A. Vodičky) 
z anglické poezie. Polemiku o současném fran
couzském výtvarném umění spolu vedli 
J. Rambousek a K. Teige.

Verše v M. publikovali: L. Atsebešová (Simo- 
netta Buonaccini, vl. jm. L. Šebestová), J. Bar
tuška, A. Bebr, K. J. Beneš, C. Blattný, V. Dyk,
O. Fischer, S. Hanuš, A. Hoffmeister, J. Hora, 
J. Hořejší, M. Jirko, S. Kadlec, Z. Kalista,
J. Knap, J. Kolman Cassius, J. Kopta, P. Křička,
F. Kubka, R. Medek, B. Múhlstein, J. Opolský, 
B. Pfleger, J. Rybářová, J. Seifert, A. Sova,
K. Toman, B. Vlček, F. Wenig, J. Wolker aj. Pró
zou přispívali C. Blattný, A. Černík, J. J. Fischer, 
J. Hanka, A. Hoffmeister, M. Jirko, S. Kadlec,
P. Kompiš, J. Kopta, R. Medek, M. Pujmanová- 
-Hennerová, M. Rutte, F. A. Springer, E. Va- 
chek, J. Vrba, F. Wenig aj. V překladech byly 
uvedeny práce těchto autorů: L. Abercrombie,
G. Apollinaire, K. D. Balmont, I. Bunin, J. N. Či- 
rikov, W. H. Davies, W. J. De La Maře, J. Drink- 
water, M. Gorkij, O’Henry, G. K. Chesterton, 
F. Jammes, S. Jesenin, J. Keats, S. Makovskij, 
J. Masefield, A. M. Remizov, G. Rodenbach, 
D. G. Rossetti, A. Samain, S. Sassoon, I. Sever- 
janin, W. Shakespeare, E. Shanks, E. Verhaeren 
aj. Kritické stati a glosy o literatuře, divadle, vý
tvarném uméní i hudbé tiskli M. Bartoš, K. J. 
Beneš, J. Hora (pseud. Jan Hron), A. V. Hrstka,
J. Knap, J. Kolman (Cassius), L. Kunte, J. Ljac- 
kij, R. Máša, N. Melniková-Papoušková, E. Rá
di, J. Rambousek, K. Teige, A. Vodička, B. Vo- 
máčka, A. Vyskočil aj. Do rubriky Rozhledy 
(pouze 1. roč.) přispíval kritickými glosami ta
ké A. Hoffmeister. V 1. roč. byly reproduková
ny obrazy A. Hoffmeistra, J. Rambouska,
K. Votlučky a J. Zrzavého.

zt

Jindřich Mošna
* 1. 8.1837 Karlín (Praha-K.)
† 6. 5.1911 Praha

Herec Prozatímního a Národního divadla, vynikající 
představitel komických a charakterních rolí. Autor 
kupletů, sólových výstupů a adaptací, vypravěč 
vzpomínek na mládí a počátky své herecké dráhy.

Syn kovářského dělníka. Navštěvoval školu 
v Podolí a u Sv. Jindřicha a 1849-51 piaristic-
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kou nižší reálku na Starém Městě; pro kolizi 
s tuhou školní kázní studia ve 3. roč. opustil 
a učil se mosazníkem. Hned po vyučení jako 
tovaryš odešel 1855 na zkušenou do Vídně, kde 
vedle zaměstnání pilně navštěvoval divadla 
a vypomáhal nejprve ve sboru, později i jako 
epizodista v divadle Josephstadttheater. 1859 
podepsal smlouvu pro německé divadlo v Te- 
mešváru, musel se však vrátit k odvodu do Pra
hy; vojenské služby byl zproštěn, pracoval zno
vu jako dovedný mosazník a přitom hrál 
s ochotníky Švestková divadla u Sv. Mikuláše 
na Starém Městě. Po neúspěchu pohostinské
ho vystoupení na scéně Novoměstského diva
dla (1859) odešel ke kočovné společnosti J. A. 
Prokopa, 1860-63 hrál s menší přestávkou 
u společnosti J. Štandery (jeho komický talent 
tu objevil režisér K. Polák), pak krátce v diva
dle v Plzni a od velikonoc 1864 v Prozatímním 
divadle, s jehož souborem přešel 1881 do Nár. 
divadla (na odpočinku od 1909). M. patřil ve 
své době k nej oblíbenějším představitelům 
komických a později charakterních rolí; od 
drastické komiky svých počátků, využívající 
vynikajících pohybových (tanec, artistické 
a žonglérské prvky), pěveckých a improvizač- 
ních vloh, se vyvíjel k herectví přesných pova- 
hopisných studií, vždy však založených na ži
velné divadelnosti a intuitivní schopnosti 
hereckého převtělování.

M. autorská činnost byla nedílnou součástí 
všestranného vybavení arénního komika, kte
rý vedle hereckých schopností byl mocen i ver
bální improvizace, jež zpestřovala banální děje 
operet a frašek aktualizujícími extempore. 
Z této aktivity, která byla příznačná pro M. he
rectví před vstupem do Národního divadla, vy
plynula i jeho adaptace starší berlínské frašky 
Hastroš a autorský podíl na parodických bur- 
leskách „se zpěvy a tancem“. Základní, často 
schematické texty arénního repertoáru nabý
valy diváckého úspěchu zejména kuplety, mo
nology a scénkami, které je provázely a jichž 
byl M. ve své době nepřekonatelným interpre
tem. Spojeny s jeho jménem vyšly ve dvou 
sbornících (Sólové výstupy Jindřicha Mošny, 
Nové sólové výstupy a popěvky Jindřicha 
Mošny), z nichž po desítiletí čerpaly programy 
různých kabaretních zábav; zejména první sva
zek však obsahuje značný podíl příspěvků 
označených šiframi jiných autorů (E. Z., tj. E. 
Zúngel, J. J. St., tj. J. J. Stankovský aj.) a M. Sa
mému snad lze přisoudit vedle šifry J. M. i ně

které nepodepsané texty. Kuplety i monologic- 
ké scénky (protagonistou v nich je většinou 
postava z malého pražského světa) glosují v li
dově plebejském duchu lokální každodennost 
včetně veřejných, sociálních a politických zále
žitostí (rakouská byrokracie, cenzura apod.). 
Časté téma v nich tvořilo divadelní dění a to se 
také opakovaně stávalo zdrojem metaforic
kých paralel a konfrontací. Pro komiku M. tex
tů je charakteristický demaskující postoj - od
halování přízemní reality za lesklým povrchem 
věcí který se často prosazuje spojováním ku- 
pletu s ironicky zlehčujícím komentářem k je
ho jednotlivým slokám. Oblíbený žánr, v němž 
se rovněž prolínala zpěvní a mluvená složka, 
pak představovaly travestie známých děl ze
jména romantického operního repertoáru. M. 
bývá uváděn i jako autor populárních vzpomí
nek na dětství, učednická a tovaryšská léta 
a na divadelní počátky Jak jsem se měl na svě
tě.., jejichž text podle M. vyprávění literárně 
zpracoval herec K. Želenský. Vyhraněná indi
vidualita vypravěče v nich vystupuje jak v po
hledu na těžké životní začátky, které jsou pře
vedeny do roviny vyrovnaného vzpomínání 
a tím „veselého vyprávění“, tak ve zdůraznění 
dobrých vlastností prostého člověka a jeho 
morálních hodnot, skromnosti, lásky k rodině, 
zbožnosti, poctivosti v práci a hrdosti na řeme
slnou dovednost; Želenského zpracování za
chovalo i rysy dobově zabarveného jazyka - 
pražské, němčinou ovlivněné mluvy z poloviny 
19. století. - M. životní osudy zpracoval v ro
máně Komedie plná lásky F. Rachlík.

PSEUDONYM, ŠIFRA: veselý Jindra; J. M. (dub.). 
I PŘÍSPĚVKY in: Humorist, listy (1908-09, vzpo
mínky); sb. Sólové výstupy Jindřicha Mošny 1, 2 
(1876, 1877); sb. Nové sólové výstupy a popěvky 
J. M. (1883). I KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): Jak 
jsem se měl na světě... 1,2 (memoáry, b. d„ 1911; lit. 
zprac. K. Želenský); Smrt (sólový výstup, b. d„ Švá
bova knihovna ř. 1, č. 1119-30); Zamodrchané 
příbuzenstvo (sólový výstup, b. d„ 1922, Švábova 
knihovna ř. 1, č. 1249-58; spolu s A. Burka: Fórista); 
Půlnoční silvestrovskářeč (b. d„ Švábova knihovna 
ř. 2, č. 62-63; spolu s J. Šváb Malostranský: Když Sta
rý rok omládne); Černý kafe (z rkp. pozůstalosti, 
1929, bibliof.). I SCÉNICKY. Parodie, frašky a jejich 
adaptace: Doktor Fousek a Markytka (1868, s jiný
mi, pseud. veselý Jindra); Česká komedie v Olympu 
(1869; podte „Štanderovy myšlénky“, jako spoluau
tor uveden Č. Pilulka); Hastroš (1878). I

LITERATURA: F. A. Šubert: J. M. (1902); an.: 
J. M. Ke čtyřicetiletí jeho umělecké činnosti (obra-
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zová publikace, 1904); an.: † J. M. jako člověk a he
rec (b. d., 1912); L. Páleníček: J. M., herec realistický 
(1951) + J. M. (obrazová publikace, 1954) + J. M. 
(1983). I • ref. Doktor Fousek a Markytka: uh 
(V Guth), Correspondenz 22.11.1868; an., Naše lis- 
ty 22.11.1868; an., NL 15. 5.1870 •; an.: ref. Česká 
komedie v Olympu, NL 15.8.1869; S. Prokop: J. M., 
Světozor 1871, s. 494 a pokr.; uh (V. Guth): ref. Hast- 
roš, Politik 25.12.1878; J. L. Turnovský: J. M., Světo
zor 23,1888/89, s. 213; J. Žeranovský: J. M., Hlas ná
roda 24.3.1889; an.: J. M., Čas 1897, s. 538; an.: J. M., 
Přehled 5, 1906/07, s. 811; • ref. Jak jsem se měl na 
světě...: F. Sekanina, Zvon 11, 1910/11, s. 557; -il, 
LidN 18. 10. 1911; V. K., Pražská lid. revue 1911, 
s. 227 •; an.: nekrolog, Čas 7. 5. 1911; J. Arbes jn 
Z galerie českého herectva 2 (b. d., 1914, s. 33); K. Ší
pek in Vzpomínky na Prozatímní (1918, s. 66); 
V. Brtník: ref. Jak jsem se měl na světě... (2. vyd.), 
Venkov 16. 12. 1926; V. Červinka: Památce J. M., 
Zvon 37,1936/37, s. 684; L. Novák in Stará garda Ná
rodního divadla (1937, s. 75); J. Vodák in Tri herecké 
podobizny (1953); L. Páleníček: J. M., sb. Listy z dě
jin českého divadla 2 (1954, s. 75); L. Páleníček, 
L.Třešňáková-Želenská in J. Mošna: Jak jsem se měl 
na světě... (vyd. 1954); J. Vodák in Tváře českých 
herců (1967, s. 58); L. Klosová: Německá disertace 
o J. M. (na něm. pražské univerzitě 1938, autorka 
A. Lohwasser), Divadelní revue 1994, č. 4.

II

Kašpar Motěšický

* 1651 Těšín (Český Těšín)
† 22.4.1689 Žitava (Zittau, Německo)

Autor kázání, modliteb a duchovních písní.

Psal se také Moteschitzky nebo Motěschický, 
podle rodiště Teschinius. - Pocházel z rodiny 
protestantských duchovních: jeho děd Štěpán 
M. byl seniorem luterských kazatelů na těšín
ském panství, otec Jan M. farářem ve Střelících 
v Horním Slezsku. O mládí M. není zpráv. 1671 
se stal kazatelem v osadě českých emigrantů 
v Adelsdorfu, 1675 v Žitavě, kde žil až do smr
ti. Tajně navštěvoval Čechy, aby tam konal 
evangelické bohoslužby.

Literární činnost M. navazovala na nábožen
skou literaturu německého protestantismu. 
Mezi českou evangelickou emigrací si z ní získal 
oblibu především soubor modliteb na všechny 
dny v roce Ruční knížka (byla vydávána ještě 
po autorově smrti - do 1719 vyšla čtyřikrát -, od 
2. vydání s rozšířeným přídavkem písní).

KNIŽNĚ: Některé písně duchovní... (b. m. 1673, výt. 
nezjišt.); Kázaní svatomichalské o ustavičné a bedli
vé ochraně a stráži svátých anjelů... (Žitava 1678); 
Věra felicitas. Pravé a dokonalé štěstí a blahosla- 
venství v Pánu usnulé paní Kateřiny, rozené Fora- 
tyn... (Žitava 1678); Suffitus spiritualis. Kadění du
chovní v čas moru, modlitby i písničky (Žitava 
1681); Suscitabulum poenitentiae. Budič pokání, to 
jest 26 kajících kázaní... (b. m. 1683); Ruční knížka, 
v níž se združují nejvybranější modlitby, prosby 
a žádosti..., jako i nejlibější písničky, k všelikému ča
su případné... (b. m. 1687, výt. 1. vyd. nezjišt.; 2. vyd. 
b. m. 1694 s rozšiř, přídavkem písní); Kázaní svato
dušní v létu 1684... (Žitava 1691); Modlitby (Žitava 
1691, výt. nezjišt.); Umučení pána našeho Jezu Kris
ta... v pěti kázáních obsažené a vyložené (b. d., výt. 
nezjišt.); Výklad na sedm slov pána Jezu Krista... 
(b. d., výt. nezjišt.). - Překlad: Křesťanská domovní 
postila 1-2 (Drážďany 1682). I EDICE (ukázky): in 
ant. České baroko (1941, ed. Z. Kalista). I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Knihopis č. 5951-62,14 207.1 LITERATURA: J. Ji
reček in Rukověť 1 (1876) + in Hymnologia Bohe- 
mica (1878); A. Podlaha: Dodatky a opravy k bio
grafiím starších spisovatelů českých a k starší české 
bibliografii (o rkp. kázáních), ČCM 1895, s. 512; H. 
Hrubý in České postily (1901); J. Volf: Bibliografic
ké drobnosti, ČCM 1922, s. 204; G. Loesche: Die 
bóhmischen Exulanten in Sachsen, Jahrbuch der 
Gesellschaft fůr die Geschichte des Protestantismus 
im ehemaligen Ósterreich (Vídeň, Lipsko) 42-43, 
1923; Z. Kalista in ant. České baroko (1941); E. Win- 
ter in Die tschechische und slowakische Emigration 
in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert (Berlín 
1955).

msl

Pavla Moudrá

* 26.1.1861 Praha
† 10.9.1940 Praha

Autorka hlavně vzpomínkových a cestopisných próz 
a povídek didaktického rázu pro dívky; překladatel
ka zejména z anglické, americké, francouzské, skan
dinávské a německé literatury; fejetonistka a diva
delní referentka; spisovatelka brožur propagujících 
myšlenky humanistických a teosofických hnutí.

Podepisovala se též Pavla Moudrých, Pavla Al- 
bieri-Moudrých, Pavla Albieri-Mucková, Pav
la Mucková (-Albierová), Pavla Moudrá-Mr- 
hová. - Dcera asekuračního inženýra. V Praze 
se vzdělávala od 1867 na soukromé dívčí škole 
M. M. Peškové, 1871-72 na farní škole u P. Ma-
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rie Sněžné, 1872-75 na městské dívčí škole, 
1875-76 v německé klášterní škole voršilek 
a od 1876 ve francouzském penzionátě B. Ta- 
steho. Studovala operní zpěv v Pivodově pě
vecké škole a herectví u O. Sklenářové-Malé, 
krátce byla členkou Pivodova operního sboru; 
poté pracovala jako vychovatelka v šlechtické 
rodině. 1885 se provdala za básníka P. Albieri- 
ho (vl. jm. J. Muček); žila s ním v Jaroměři a od
1888 v Hradci Král, a pomáhala mu redigovat 
týdeník Ratiboř. 1887 zemřel jejich ještě ne 
roční syn, 1889 bylo manželství rozloučeno.
1889 M. krátce vydávala a redigovala feminis
tický čtrnáctideník Lada. 1889-90 působila ja
ko vychovatelka v rodinách volyňských Čechů 
v Rusku. Z cest do ciziny se v její tvorbě odra
zily i pobyty v Rusku (1893) a v Dalmácii 
(1899). 1902 se provdala za obchodníka A. Mr- 
hu, s nímž žila v Neveklově na Benešovsku 
a 1919-21 v Olomouci, kde mj. redigovala 
Ženskou hlídku Českosl. deníku. Poté se vrá
tila do Neveklova (manželství bylo rozvede
no až 1928), žila z honorářů za svou publicistic
kou, překladatelskou a literární činnost 
a z příspěvků různých organizací (přede
vším Svatoboru) a starala se o adoptivního sy
na. Udržovala dlouholetou korespondenci 
s A. Pammrovou, P. Maternovou, P. Pitterem aj. 
Od 1927 žila v Domově osamělých žen v Pra- 
ze-Dejvicích. 1928-35 vydávala a redigovala 
časopis Sbratření (s P. Pitterem). Zemřela ná
sledkem embolie myokardu. - Od 90. let se 
účastnila veřejného života, věnovala se před
náškové činnosti a rozsáhlým aktivitám v čet
ných spolcích a v různých eticky zaměřených 
hnutích: feministickém, volnomyšlenkářském, 
abstinentním, vegetariánském, na ochranu 
zvířat, mírovém (jako zakladatelka a předsed
kyně Chelčického mírové společnosti 1913 
zorganizovala velkou antimilitaristickou mani
festaci spojenou s podpisovou akcí žen; patrně 
proto byla v době 1. světové války pod policej
ním dohledem) a teosofickém. Jako zástupky
ně českých žen a pacifistka se zúčastnila někte
rých mezinárodních kongresů (1909 a 1922 
v Londýně, 1910 v Berlíně, 1912 v Curychu). 
Byla též členkou Spolku čes. spisovatelů be- 
letristů Máj a Svatoboru, 1934 založila a vedla 
etokratické hnutí.

Literární význam M. se opírá o její rozsáh
lou práci překladatelskou, v níž se orientovala 
zejména na anglickou (Ch. Dickens, R. Kip- 
ling, W. Scott, H. G. Wells aj.), americkou (J. F. 

Cooper, B. Harte, J. London ad.) a francouz
skou (V. Hugo, A. de Musset, J. Verne aj.) pró
zu, na knížky pro mládež a dále na díla blízká 
jejím duchovním zájmům (např. T. Carlyle, 
J. W. Draper, M. Gándhí, C. Lombroso, B. von 
Suttner). M. původní umělecká tvorba zahrnu
je soubor vzpomínkových črt a causerií Do 
rozmaru i do pláče, popisujících prožitky elév- 
ky divadelního sboru a cestovní obtíže v car
ském Rusku, a cyklus autobiografických próz 
inspirovaných vzpomínkami na vlastní dětství 
a dospívání, v němž zachytila atmosféru života 
staropražské rodiny v jednotlivých měsících 
roku (Rok dětství), ovzduší tehdejších škol 
a vzdělávání dívek (Do dívčích let) a svůj po
byt v pěvecké škole, divadelní a vychovatelské 
zkušenosti (Život jde dál). V románu Ráj na 
zemi a ve svém jediném dramatu M. výrazně 
projevila reformní snahy zdůrazňující výchovu 
jako východisko mravní obrody společnosti. 
Zejména v zobrazení přerodu prostitutky 
(Lekníny) uplatnila programy hnutí, ve kte
rých pracovala a jejichž propagaci věnovala 
i řadu vlastních publikací a překladů. Svou eti
ku a evangelické stanovisko založila též na ně
kterých názorech P. Chelčického a J. A. Ko
menského (o jehož mystice, podobně jako 
o Březinově, rovněž psala). Časopisecky tiskla 
také fejetony (Nár. listy, pod Nerudovým vli
vem), divadelní referáty (Ženské listy) a ojedi
něle i tendenčně zabarvené verše (Sbratření, 
Zvon).
PSEUDONYM, ŠIFRY: Olga Přibylová; Olga P., O. 
P., P. A. M-ová, Pav. M., P. M. I PŘÍSPĚVKY in: Be
sedy Času (od 1905); Čes. slovo; Českosl. deník 
(Olomouc); Čes. svět; Domácí krb; sb. Důvěrné 
chvíle (1928); Hlasy od Blaníka (Benešov); Jitřenka 
(Polička 1919); Lada (1889); Lid. noviny (1936); Lit. 
listy (1897); Lit. rozhledy (1927-29); Lumír (od 
1899); sb. Mírová čítanka 1, 2 (1913-14; upr. vyd. 
1920); sb. Mírová výchova (1924); Nár. listy 
(1890-1902, FF a cestopis, črty); Nár. obzor 
(1906-10); Nár. politika; Niva (1922, mj. P Teta An
na); Obzor; Pod Blaníkem (Benešov); Pramen 
(1920-24); Právo lidu (1931); Prázdniny; Ratiboř 
(Jaroměř-Hradec Král. 1884-88); Rozhledy (1906); 
Rozhledy (1927); Sbratření (od 1921); Svět zvířat 
(1926); Světozor (1881, od 1914); Švanda dudák; 
Teosofická revue;Topičův sborník (1924-26); Volné 
směry; Zábavné listy (1893); Zlatá Praha; Zvon 
(1912-29; 1922 Moje operní debut); Ženské listy 
(1922-26); Ženský obzor (1918); Ženský svět (od 
1887). I KNIŽNÉ. Beletrie: Do rozmaru i do pláče 
(PP1900); Rok dětství (P 1911; 1936 jako 1. část cyk
lu Z dívčích let do plného života); Do dívčích let
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(P 1913 «- 1912 Zvon s tit. Z poupěte ve květ; 1936 
s tit. Dívčí léta jako 2. část cyklu Z dívčích let do pl
ného života); Ráj na zemi (R 1917); Lekníny 
(D 1918, prem.); Školačky a školáci (PP pro ml., 
1935); Život jde dál (P 1936; 3. část cyklu Z dívčích 
let do plného života). - Překlady: S. Webb: Nesnáze 
individualismu (1897); J. Lubbock: Krásy přírody 
a divý světa, ve kterém žijeme (1897) + Radosti ži
vota (1897, s J. Pelclem); A. de Musset: Novely a po
vídky 1-3 (b. d., 1897,1903 s B. Veselou, 1912; pseud. 
Olga Přibylová) + Zpověď dítěte svého věku (b. d.,
1900) ; E. a J. Goncourtové: Germinie Lacerteusová 
(1898); J. Michelet: Láska (1899); Ch. Dickens: Veli
ké naděje (1899) + Zvony (1899); R. Kipling: Kniha 
džunglí (b. d., 1899) + Druhá kniha džunglí (b. d.,
1901) + Kim (1903) + Stateční kapitáni (b. d., 1904) 
+ Pohádky (b. d., 1904) + Stopka, Brouk & spol. 
(1910) + Šotkova kouzla (1910) + Přízraky (b. d., 
1911) + Nová Šotkova kouzla (1912) + Welandův 
meč a jiná Šotkova kouzla (1929) + Strom spravedl
nosti a jiná Šotkova kouzla (1929) + Tvůj sluha pes 
(1931) + Kiplingovy povídky o zvířatech (1934) + 
Sloní mládě (1948); A. Strindberg: Červený pokoj 
(1901, s K. Mrhou) + Z bájné říše (1902);T. Carlyle: 
Dějiny francouzské revoluce 1-3 (b. d., 1902); 
P. Lavrov: Historické listy (1903); V. H. Rochefort: 
Paměti 1-3 (1904, s J. Jirouškem); Ch. Squire, 
E Maclean: Do střední Afriky na kře ledové (b. d.,
1904) ; H. G. Wells: Stroj času, Neviditelný (b. d.,
1905) ;A.Besant: Člověk a jeho těla (1905) + Zroze
ní a vývoj duše (1906); L. M. Alcott: Růže v rozkvě
tu (1906); F. Montgomery: Modrý závoj (b. d., 1907); 
M. Saunders: Krasavec Brok (b. d., 1907); J. Verne: 
Pět neděl v baloně (1907) + Tajemný hrad v Karpa
tech (1909) + Druhá vlast 1,2 (b. d., 1913); J. F. Coo- 
per: Poslední Mohykán (b. d., 1909) + Prérie (b. d., 
1909); J. W. Draper: Dějiny duchovního vývoje v Ev
ropě 3. Křesťanství a věda (1910); F. M. White: Půl
noční host (b. d., 1910); W. E. Griffith: Japonské po
hádky (1911); C. Lombroso: Co bude po smrti? (b. 
d., 1911); B. von Suttner: Vzlety lidstva (1914); A. Le 
Feuvre: Edoušův knoflík (1914); G. B. Shaw: Candi- 
da (1919, prem. 1905); W. Bohn: Buddhismus jako 
etická kultura v náboženství vykoupení (1920); E. 
G. Bulwer (Lytton): Poslední dnové Pompejí 1-5 
(1920-21); J. Andrews: Příběhy, jež matička Příroda 
vyprávěla svým dětem (1924); J. London: Zářící den
I, 2 (1924); E. T. Seton: Zvířata a hrdinové (1925, 
s B. Z. Nekovaříkem); K. Chandler: V říši stepního 
vlka (1926); F. B. Harte: Po staré cestě 1,2 (1927);
J. Buchán: Tajemství loveckého hrádku (1927); 
W. Scott: Rob Roy (1927) + Woodstock (1929); 
E. Ludwig: Syn člověka (1928); M. Skipper: Schůzky 
u jezírka (1930); Der Ling (T. S. White): Krutá císa
řovna (1931); M. Gándhí: Můj život (1931); V. Hugo: 
Devadesát tři (1931) + Bídníci 3 (1931, s J. Novým); 
M. Kyber: Mezi zvířaty (1931) + Země zaslíbení 
(1933) + Verunčina tři světla (1934) + Nové povídky 
o zvířatech (1937); J. E. Esslemont: Bahá’u’lláh a no
vá doba (1932); O. S. Maranatha: Tvůrčí mlčení 

(1932, s V. Procházkou); A. Santi (M. C. Kubelíko- 
vá): Životní normy nové rasy (1932); E.Turner: Dib
lík (1932) + Utrpením ke slávě (1932) + Horská 
princeznička (1933) + Hanička Všudybylka (1933) + 
Sedm rarášků (1938) + Marcelino štěstí (1938); O. 
Janetschek: Titan (1934); K. Michaělis: Teplo života 
(1937).- Ostatní práce: Vivisekce (1909); Alkoholis
mus a žena (1910); Výhody duchovního života 
(1910); Podstata ochrany zvířat (1912); Na obranu 
spiritualismu (vědy duchovní) (b. d., 1913); Utrpení 
a zlo (b. d., 1913); Nový člověk (Vídeň 1914); Výbor 
přednášek 1, 2 (Vídeň 1918, 1919); Obroda duše 
(1919); Čtyři velká náboženství (1920); O potřebě 
reformy výchovy (1920); Poslání ženy ve světle teo- 
sofie (1922); Victor Hugo o Rýnu a o dohodě fran- 
couzsko-německé (1923); Dvě rozpravy (1923); Že
ny a světový mír (1923); Můj odkaz světu (b. d., 
1925); Obrození duší (1926); Ze studánky živé 
(1930); V předvečer velké doby (1932); Za světlem 
Komenského (b. d., 1933); Tajemství a moc lásky 
(1940). - Souborné vydání vzpomínkových próz: 
Z dívčích let do plného života (nakl. E. Fastr, 1936, 
3 sv.). I REDIGOVALA časopisy: Lada (1889), 
Ženské listy (1923, s M. B. Šáreckou), Sbratření 
(1928-35, s P. Pitterem). I USPOŘÁDALA A VY
DALA: Nej lepší báchorky všech národů a časů 1,2 
(1. Pohádky u kolovrátku, 2. Z báječné říše, b. d., 
1902, s P. Projsou); Mírová čítanka 1,2 (1913,1914, 
s J. Wurmovou; 1920 upr. vyd. části Mírové čítanky 2 
s podtít. Válka). I

LITERATURA: K. Kovář: P. M. (1934); J. Pánek, 
M. Száková: Pozůstalost P. M. (Okres, archiv Bene
šov 1975). I A. E Tichý: ref. překl. J. Lubbock: Ra
dosti života, Lit. listy 18,1896/97, s. 251; • ref. překl.
E. a J. Goncourtové: J. Karásek, MR 1898/99, sv. 9, 
s. 127; J. Borecký, Obzor lit. a umělecký 1899, s. 15 •;
• ref. Do rozmaru i do pláče: A. N. (Novák), Ženský 
svět 1901, s. 105; J. Karásek, Rozhledy 1901, s. 537;
F. V. Vykoukal, Osvěta 1901, sv. 2, s. 744 •; • ref. Rok 
dětství: P. Maternová, Ženský svět 1911, s. 342; Ant. 
Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, s. 253; K. Slavíkova- 
-Welsová, Máj 10,1911/12, s. 201; K. V. H. (Havrá
nek), Zvon 12,1911/12, s. 285; K. Hikl, Přehled 10, 
1911/12, s. 806; F. V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 232 •;
• ref. Do dívčích let: K. (R. J. Kronbauer), Máj 11, 
1912/13, s. 243; Ant. Veselý, Čes. revue 6, 1912/13, 
s. 317;Tristan (S. V. Friedl), Zvon 13,1912/13, s. 346; 
A., Ženský svět 1913, s. 40; R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 31,1913/14, s. 59 •; • ref. sb. Mírová čítanka: 
H. (J. Herben), Besedy Času 1913, s. 375; -och- (F. S. 
Procházka), Zvon 15,1914/15, s. 14 •; • ref. Ráj na 
zemi: -tr., PL 30.12.1917; Z. Hásková, Ženský svět 
1918, s. 119 •;• ref. Lekníny: jv. (J. Vodák), Naše do
ba 25, 1917/18, s. 395; M. Majerová, Ženský svět 
1918, s. 27 •; • ref. Výbor přednášek: P. Maternová, 
Ženský svět 1918, s. 55; Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 
19,1918/19, s. 406; J. H. (Hora), PL 7.9.1919; A. No
vák, Venkov 11. 12. 1919 •; • ref. Mírová čítanka 
(2. vyd.): R. I. (lilový), PL 14. 10. 1920; A. Bláha, 
LidN 24.10. 1920; P. Maternová, Ženský svět 1920,
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s. 311 • k šedesátinám: P. Maternová, Ženský svět
1921, s. 12; V. V. Roštínský, Zátiší 1921, č. 1-2; J. Gr- 
mela, Ženský list 1921, č. 8 •; A. N. (Novák): ref. Můj 
odkaz světu, LidN 11. 9.1925; -och- (E S. Procház
ka): ref. Obrození duší, Zvon 27,1926/27, s. 334 + ref. 
Ze studánky vody živé, Zvon 30, 1929/30, s. 377; • 
k sedmdesátinám: drb. (J. Borecký), Zvon 31, 
1930/31, s. 280; an., PL 27.1.1931; P. Pitter, Sbratření 
1931, č. 1; F. Šídlo, Nový lid 1931, s. 42; J. Wurmová, 
Pokrokový obzor 1931, č. 4 •; drb. (J. Borecký): ref. 
Z dívčích let do plného života, Zvon 36, 1935/36, 
s. 446; • k 75. narozeninám: E. Vaněček, Pod Blaní
kem 15,1935/36, s. 120; P. Kypr, Venkov 30.1.1936; 
J. Jabůrková, Rozsévačka 1936, č. 5 •; • nekrology: 
od, LidN 11.9.1940; p. (A. M. Píša),Nár. práce 12.9. 
1940; -btk- (V. Brtník), Zvon 41, 1940/41, s. 55; bš 
(B. Škorpil), Vltavské proudy 1940, č. 18 a 1941, č. 5 
•; J. Pánek: P. M. (Poznámky k životu, působení 
a pozůstalosti české spisovatelky a bojovnice za 
mír), Středočeský sb. historický 1974, s. 215; D. Ho
lub: Nové materiály k životu P. M. a O. Březiny, ČLit 
1975, s. 484; L. Pánková, V. Lukšů: Listy P. M. O. Bře
zinovi, Středočeský sb. historický 1980, s. 191; E. U.: 
Tvůrkyně mírové čítanky, Hlas revoluce 1988, č. 35.

dh 

klady časem zastaraly, soudobá kritika na nich 
oceňovala svědomitost, věrné vystižení origi
nálu i filologicky přesný a kultivovaný jazyk. 
Publikoval rovněž črty a literární úvahy (ty 
hlavně v Literárních listech, většinou pod ne
zjištěnými šiframi a pseudonymy).
PSEUDONYM: K. Růžička. I PŘÍSPĚVKY in: Lit. 
listy (1887-91); Mor. orlice (Brno 1889); Mor. listy 
(Brno); Nár. listy (1885); Našinec (Olomouc); Ruch 
(1881-84); Světozor (1885); Vesna (1885-91); Zá
bavné listy (1883-85); alm. Zora (1885). I KNIŽNĚ. 
Překlady: H. Sienkiewicz: Na zmar! (1888) + Črty 
uhlem (1890); Z ruských luhů (výbor povídek, 1893, 
i ed.). I

LITERATURA: • ref. překl. H. Sienkiewicz: Na 
zmar!:-ík, Lit. listy 1888, s. 84; an.,Čas 1888, s. 155 •; 
• nekrology (an.): Lit. listy 1892, s. 131; (F. Rohá
ček), Niva 1892, s. 94; Mor. orlice 25. 2. 1892 •; 
M. Hýsek in Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911, s. 283); J. Herben in Kniha vzpomínek (1935, 
s. 370); V. Vlašínová in Česká recepce V. G. Korolen- 
ka (1975, zvláště s. 23).

dv

Cyril S. Moudrý

* 25.3.1860 Seničky (Senička) u Olomouce
† 22.2.1892 Senička u Olomouce

Básník, prozaik, publicista a překladatel zejména 
z ruštiny a polštiny.

Syn učitele, po maturitě (1880) na Slovanském 
gymnáziu v Olomouci odešel do Prahy s tou
hou stát se hercem. Studoval u J. Šmahy, pak 
působil jako sekretář u divadelní společnosti 
F. Pokorného. Po bouřlivém životě, zklamán ve 
svých ideálech a nemocný tuberkulózou, se 
1887 vrátil do rodné vesnice. Až do své smrti 
tam intenzivně překládal. Pohřben byl v rodišti.

Původní verše a prózu publikoval M. jen ča
sopisecky (Ruch, Vesna), těžiště jeho literární 
činnosti spočívalo v překladech z polštiny 
a ruštiny, ojediněle též z němčiny a italštiny. 
Z polských autorů se nejčastěji zabýval H. Sien- 
kiewiczem (Na zmar!, Črty uhlem, ve Světozo
ru 1885 novela Promarněno), z ruské literatury 
byl jeho zájem soustředěn především na po
vídkovou tvorbu, ze které sestavil výbor 
(Z ruských luhů). Časopisecky věnoval pozor
nost hlavně V. G. Korolenkovi. Přestože pře

Václav Emanuel Mourek

* 20.8.1846 Luh u Plzně
† 24.10.1911 Praha

Filolog a literární historik, germanista zabývající se 
hlavně studiem gótštiny a anglista, autor slovníků 
a učebnic, editor zejména staroněmeckých textů 
a překladatel z angličtiny a švédštiny.

Pocházel z chudé a početné pilařské rodiny. 
Dětství strávil v Luhu, od 1859 studoval gym
názium v Klatovech. Po maturitě (1867) si za
psal na filoz. fakultě pražské univerzity klasic
kou filologii u J. Kvíčaly a němčinu u J. Kella, 
pod jehož vlivem se věnoval starohornoně- 
meckému a gótskému písemnictví. 1871 složil 
státní zkoušku z klasické filologie a z němčiny 
a nastoupil jako prozatímní, od 1872 jako řád
ný učitel na gymnázium v Čes. Budějovicích;
1875 vykonal státní zkoušku z těsnopisu a fa
kultní zkoušku z angličtiny a oba předměty ta
ké jako nepovinné učil. Kromě výzkumu staro
německé dialektologie se tehdy věnoval 
slovníkářské práci (od 1872 shromažďoval ma
teriál k česko-anglickému slovníku), metodo
logii výuky (1875 sestavil učební plán pro něm
činu na čes. středních školách, který byl od
1876 normou na čes. gymnáziích), překladatel-
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ství z angličtiny a švédštiny (se svou ženou Ir- 
kou překládal též z češtiny do angličtiny), čin
nosti popularizační (četné jsou jeho příspěvky 
o anglické literatuře otiskované hlavně 
v Osvětě) a též kulturní a spolkové (mj. jedna
tel Sokola). Po rozdělení univerzity 1882 z po
pudu J. Kvíčaly přesídlil do Prahy a 1883 
nastoupil jako profesor na Akademické gym
názium, složil rigorózní zkoušky (disertace Die 
althochdeutschen Glossen in dem St. Galler 
Codex No. 292 und in dem aus St. Peter stam- 
menden Codex zu Karlsruhe) a ucházel se o za
kládanou katedru německé literatury a jazyka; 
1884 se habilitoval prací Syntaxis slovesa 
v evangeliu sv. Lukáše gótského překladu Ulfi- 
lova a stal se též examinátorem německého ja
zyka a literatury při zkušební komisi pro kan
didáty učitelství na českých středních školách 
(jako examinátor anglického jazyka při zku
šební komisi pro kandidáty učitelství na ško
lách měšťanských působil od 1908); 1888 byl 
jmenován mimořádným, 1894 řádným profe
sorem germánské filologie a literatury (mj. 
1900 vykonával funkci děkana) a jeho péčí byl 
při filoz. fakultě čes. univerzity zřízen seminář 
germanistiky (stal se jeho ředitelem); zasloužil 
se též o založení první stolice anglistiky. Od 
1888 byl mimořádným, od 1894 řádným čle
nem KČSN (1896-1911 jejím generálním se
kretářem), od 1890 řádným členem třetí třídy 
Čes. akademie, kde se snažil zharmonizovat 
vztahy mezi J. Kvíčalou a J. Gebauerem. Půso
bil dále jako dlouholetý člen kuratoria Matice 
české a od 1907 jako jednatel Společnosti Čes. 
muzea (řídil jednání literárních porot), patřil 
k zakládajícím členům Spolku pro podporová
ní chudých filozofů, v jehož rámci přednesl ně
kolik přednášek. Zřejmě pod vlivem J. Kvíčaly 
a M. Hattaly se 1886 ve sporu o RKZ postavil 
na stranu obhájců jejich pravosti. Za své první 
cesty do Anglie (1887, podpora Svatoboru) 
studoval v Londýně, Oxfordu a Cambridgi, 
kde z Hattalova podnětu pořídil opis Dalimi
lovy kroniky uložené v Trojické koleji. 1890 
cestoval po Dánsku a Skandinávii. Anglii na
vštívil ještě dvakrát (1901, 1906). Fejetony 
a črty z těchto cest uveřejňoval v Osvětě. Byl re
daktorem Ottova slovníku naučného a připravil 
pro něj Přehled dějin anglické literatury, který 
rozšířen vydal i samostatně. Zemřel na srdeční 
mrtvici, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

V prvním období své činnosti se M. oriento
val zejména na praktické aspekty lingvistiky: 

na metodologii výuky cizím jazykům, slovní- 
kářskou práci (Slovník jazyka anglického i čes
kého) a cvičebnice překládání. Jako pedagog 
kladl důraz na běžnou konverzaci, doporučo
val všímat si vývoje řeči a analogií mezi jednot
livými literaturami. Nato už jako univerzitní 
učitel se v monograficky koncipovaných studi
ích zabýval strukturou gótského jazyka, zejmé
na slovesnými a jmennými předponami a před
ložkami a rozborem jeho souvětí. V pozdních 
časopiseckých studiích pak k prohloubení své
ho stanoviska aplikoval Gebauerovo zjištění 
o dvojím záporu i na střední a horní němčinu. 
Přiklonil se k mladogramatickému učení zalo
ženému na teorii hláskových změn a na novém 
výkladu hláskových zákonů. Tehdy byl pova
žován za jednoho z předních představitelů ger
mánské filologie v Evropě. Velice intenzivní 
byla M. ediční činnost. Z rukopisu Cambridž- 
ského diplomaticky a jen s krátkým úvodem 
bez kritického komentáře vydal Dalimilovu 
kroniku, naproti tomu filologickými (zejména 
dialektologickými) rozbory opatřil edice řady 
zlomků staroněmeckých rukopisů objevených 
u nás. Publikoval je od 1887 hlavně ve Věstníku 
KČSN. Jako literární historik se M. představil 
jednak studií srovnávající staročeskou báseň 
Tandariáš a Floribella se stejnojmennou ně
meckou básní Pleierovou z 13. století, v níž do
kazuje, že středohornoněmecká skladba po
sloužila jako přímá předloha české, jednak 
přehledovými pracemi o anglickém (Přehled 
dějin literatury anglické) a německém (před
nášky Historie německé literatury) písemnictví. 
Charakterizují je obeznámenost s obsáhlým 
materiálem, názorně utříděná látka, soustavné 
hledání literárních souvztažností, ale též pře
vaha filologického zřetele, jež má za důsledek 
oslabený smysl pro uměleckou stránku díla 
(nenašel vztah k realismu a naturalismu, nepo
rozuměl moderní literatuře). V překladatelské 
praxi se M. soustředil na převody populárně- 
-vědných prací (S. Smiles), překladateli dosud 
podceňovaných cestopisných knih (A. E. Nor- 
denskióld, A. Brasseyová) i zábavné beletrie 
(W. M. Thackeray). Osvědčil přitom pečlivý 
přístup k dílu (nad stránkami uváděl pomocné 
tituly, což usnadňuje čtenářovu orientaci, při
pojil systematické přehledy obsahu, seznamy 
obrázků, rejstříky), jeho translace se vyznačují 
čtivostí a jazykovou správností. Podobně po
stihl specifiku autorova jazyka v překladu Šmi- 
lovského prózy Nebesa do angličtiny.
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ŠIFRY: V. E. M., V. M. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach 
Čes. akademie (1895, O stycích české a německé li
teratury od počátků do 16. století); Anzeiger fůr 
deutsches Altertum und deutsche Literatur (Lipsko 
1898 a 1913, příl. čas. Zeitschrift fůr deutsches Alter
tum und deutsche Literatur); Athenaeum (Londýn 
1889, překlad stati A. Truhláře o české lit.); ČČM 
(1892-99); Časopis pro moderní filologii (1911); 
Ces. muzeum filologické (1901); Encyklopedie pe
dagogická (1883);Festschrift fůr Joh. v. Kelle (1908); 
Hlas národa (1888-91; 1888 Historický rozvoj an
glické novelistiky); Jarý věk (1883); Klatovské listy 
(1881); Krok (1887); Květy (1881); Listy filologické 
a pedagogické (1884); Lumír (1886, Přehled vývoje 
anglického dramatu); Osvěta (1880-1907; 1880 Sen
zační román anglický, 1882 H. W. Longfellow, 1888 
Z dnešní Anglie, i sep., 1889 Přehled dějin literatury 
švédské, i sep., 1894 A.Tennyson, i sep., 1902 Z výle
tu do Skotska, i sep., 1907 Z nového výletu do Skot
ska, i sep.); Paedagogium (1886); Památník Čes. aka
demie (1898); Památník na oslavu čtyřicetiletého 
panování císaře Františka Josefa I. (1888); Památník 
na oslavu padesátiletého panovnického jubilea... 
Františka Josefa I. (1898); sb. Památník na oslavu 
stých narozenin Františka Palackého (1898, Palacký 
jako redaktor německého Časopisu vlasteneckého 
muzea v 1.1827-1831); Památník pražského Sokola 
(1883); Politik (1891-92, FF Die bóhmische Poesie 
des Jahres 1890); Prager deutsche Studien (1908); 
Sitzungsberichte der kóniglichen bóhmischen Ge- 
sellschaft der Wissenschaften (1903-05); Sokol 
(1872); Těsnopisná^ beseda (1881-82); Učitel 
(1891-92); Věstník Čes. akademie; Věstník KČSN 
(1887-1910); Výr. zpráva českého gymnázia v Čes. 
Budějovicích (1873, doktorská disertace); Zeit
schrift fůr deutsche Philologie (Halle); Zeitschrift 
fůr deutsches Altertum und deutsche Literatur 
(Lipsko 1904); Zlatá Praha (1890); Ženské listy 
(1895). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Tandariuš 
a Floribella. Skládání staročeské s německým Pleie- 
rovým srovnal... (1887); Přehled dějin literatury 
anglické (1890, samostatné vyd. rozšiř, textu z Otto- 
va sl. nauč.); Historie německé literatury 1,2 (před
nášky 1908, 1910). - Překlady: S. Smiles: Karakter 
(1876) + Vlastní silou (1877); W. M. Thackeray: 
Tržiště života 1-3 (1880); A. E. Nordenskióld: Plav
ba Vegy kolem Asie a Evropy 1, 2 (1882, 1883); 
A. Brassey: Kolem světa (1883); do angličtiny: A. V. 
Šmilovský: Haveans! (Nebesa) (Londýn 1894, s J. 
Mourkovou). - Ostatní práce: Slovník jazyka anglic
kého i českého 1,2 (se souběž. názvem angl., 1879, 
1882);Cvičebná kniha ku překládání z jazyka české
ho na jazyk německý pro vyšší třídy českých škol 
středních (1. část pro 5. a 6. tř. 1882,2. část pro 7. a 8. 
tř. 1884); Učebné listy jazyka anglického pro samo
uky (1.1886, 2. 1889); Syntaxis gótských předložek 
(1890); Syntaxis složených vět v gótštině (1893); Ně- 
mecko-český slovník (b. d., 1893, s J. V. Sterzinge- 
rem); Ottův slovníček německo-český (výtah z vel
kého slovníku německo-českého se souběž. názvem 

něm., 2 sv., b. d., 1893 a 1899, s J. V. Sterzingerem); 
Kapesní slovník jazyka českého i anglického (se 
souběž. názvem angl., 1896 a 1897); Gramatika stře- 
dohornoněmecká (skripta, 1908). I KORESPON
DENCE: an. (A. Novák): O A. V. Šmilovském 
(J. Novákovi z 1885), LidN 5. 3. 1938. I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Kronika Dalimilova podle ru
kopisu Cambridžského (1892, opr. vyd. 1910). I

LITERATURA: Std. (F. Studnička): ref. překl. 
S. Smiles: Karakter, ČČM 1876, s. 556; • ref. Slovník 
jazyka anglického i českého: -ý (J. Malý), ČČM 1878, 
s. 456; F. Bílý, Osvěta 1882, s. 565 • ; • ref. překl. A. E. 
Nordenskióld: J. Kummer, Čes. noviny 9. 10.1881; - 
ka. (J. Emler), ČČM 1883,s. 160; J. Kalousek, Osvěta 
1883, s. 1041 •; • ref. Tandariuš a Floribella: A. Kraus, 
Athenaeum 4,1886/87, s. 260; J. Pelikán, Hlídka lit. 
1888, s. 40 •; an.: Z mravní patologie společnosti čes
ké 3. Časopis Krok a jeho přátelé (kritika M. progra
mu četby německé literatury na gymnáziích), Čas 2, 
1887/88, s. 121; an.: Velectěný pane redaktore! (kriti
ka M. stati o angl. novelistice v Hlase národa), Čas 2, 
1887/88, s. 156; an.: Aliterace (kritika M. stejnojmen
ného hesla v Ottově sl. nauč.), Čas 2,1887/88, s. 366; 
• ref. Přehled dějin literatury anglické: H. G. Schau- 
er, Lit. listy 11,1889/90, s. 391; J. Vrchlický, Hlas ná
roda 25.9.1890 (5.10.1890 M. polemika s Vrchlické
ho názorem, též odpověď Vrchlického) •; j: ref. 
překl. A. V. Šmilovský: Haveans!, Světozor 28, 
1893/94, s. 288; • ref. ed. Kronika Dalimilova...: 
V. Flajšhans, Athenaeum 9,1891/92, s. 180; J. Pelikán, 
ČČM 1892, s. 352; F. Prusík, Čes. muzeum filologické 
1,1895, s. 75 •; ref. Německo-český slovník: A. Kou
delka, Hlídka lit. 1893, s. 448; J. Nečas, ČČM 1894, 
s. 170 •; • nekrology: an., LidN 25.10.1911; A. Beer, 
NL 15.11.1911; E V. Vykoukal, Osvěta 1911, s. 869; 
an., Přehled 10,1911/12, s. 99; R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 29, 1911/12, s. 82; J. Janko, ČMF 1912, s. 27 
a 126 + Almanach Čes. akademie na rok 1912, s. 127 
•; A. Beer: Zasláno (část textu, kterou z Beerova 
nekrologu NL vypustily a která obsahovala polemi
ku s A. Novákem a Přehledem nesouhlasící s jejich 
hodnocením M. prací zejména ve vztahu ke Gebau- 
erovým pojednáním o dvojí negaci), Čas 16.11.1911 
+ Gebauer a M. (pokračování polemiky), Samostat
nost 14.4.1912; M. H. (Hýsek): ref. ed. Kronika Da
limilova... (2. vyd.), ČČM 1912, s. 181; V. Mathesius: 
20 let od smrti prof. V. E. M„ NO 24. 10. 1931; • 
k 100. výr. narození: L. Zatočil, Svob. noviny 20. 8. 
1946; K. P. (Polák), PL 20. 8. 1946; F. Šimek, Svob. 
Československo 20.8.1946 e.

bs

Tobiáš Mouřenín

* asi 1560-65 asi Litomyšl
† po 1625 asi Bavorsko

Básník, dramatik a překladatel.
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Psán i T. M. z Litomyšle, Litomyšlský. - Pochá
zel zřejmě z Litomyšle. O jeho vzdělání a živo
tě nejsou zprávy, sám se označoval „svobod
ných umění milovník“. Většinu života působil 
v prostředí pražských měšťanských vzdělanců. 
Kolem 1587 je doloženo jeho tiskařské půso
bení, snad v tiskárně S. Palmy. Po 1621 odešel 
jako luterán do emigrace, asi do Bavorska; tam 
byl ještě 1625 v literárním kontaktu s tamními 
exulanty.

Literárně vystupoval M. jako překladatel 
a upravovatel morálně naučných německých 
spisů a dalších dobově populárních zábavných 
a zábavně-naučných děl. Epizodicky se uplat
nil i jako autor duchovních písní. Největšího 
ohlasu došly jeho veršované práce dramatické, 
řadící se do linie měšťansko-lidových divadel
ních projevů mravoučné tendence; i ty byly 
většinou relativně samostatným zpracováním 
německých předloh (Věk člověka podle sklad
by J. Wickrama, Historia kratochvilná o jednom 
sedlském pacholku... podle D. Albrechta). M. 
v nich projevil větší dramatický smysl, než mě
li autoři jeho předloh. Není však známa žádná 
zpráva o jejich divadelním provedení. Historia 
kratochvilná o jednom sedlském pacholku..., 
vydávaná ve spojení s M. původní hříčkou 
Vejstupný syn, byla tištěna až do 19. století jako 
jarmareční knížka lidového čtení.
KNIŽNĚ: Zrcadlo dvouch bohátčuv... (Olomouc asi 
1594, výt. nezjišt.); Chiromantia, ruční knížka, umě
ní na ruce komplexí... (asi 1598, výt. nezjišt.); Histo
ria kratochvilná o jednom sedlském pacholku, kte
rak u sedláka za tři groše sloužil, a o poběhlým 
židu... (1604, výt. nezjišt.); Vejstupný syn (1604, výt. 
nezjišt.); Věk člověka (1604, výt. nezjišt.); Nábožná 
píseň o dni soudném... (Žitava b. d., 1718-24). - Pře
klady: P. Fabricius: Pranostika hvězdářská k létu... 
1588 (1587); M. Moller: Meditationes sanctorum 
patrům. Pěkné nábožné modlitby... (1593); F. Mor- 
nay: Smrt a život... (1594, výt. nezjišt.); V. Portius: Lí
čidlo krásné pannám a paním... (1594); Duchovní 
kuchařka, to jest Historia o jedné služebné děveč
ce... (1595); Sv. Jana čtení s pěkným vejkladem... 
(1595); G. Scherer: Kázání radostné chvály a dikův 
činění z... dobytí hlavní pevnosti Rábu (1598); an. 
(N. Frischlin): Život a putování o velikém sv. Krys- 
toforu... (1601); P. Leyser: Vysvětlení křesťanského 
katechismu... (Drážďany 1606); M. Moller: Manuale 
aneb Otázky s modlitbami, v nichž jest spasitedlné 
a velmi potřebné rozjímání, kterak by člověk křes
ťanský pobožně živ býti... měl (1608); Sumovní kro
nika... o silném Rohovém Sajfridovi... (1615). I 
EDICE: Kronika o Rohovém Saifridovi: Věstník 
KČSN 1891, s. 57 (ed. F. X. Prusík); Historia... o jed

Možný

nom sedlském pacholku, Líčidlo krásné pannám 
a paním in Č. Zíbrt: Jak se kdy v Čechách tancovalo 
(1895); Věk člověka: ČL 1904, s. 337 (ed. Č. Zíbrt); 
Vejstupný syn: ČL 1910, s. 442 (ed. Č. Zíbrt); in ant. 
Staročeské drama (1950, ed. J. Hrabák) a Starší čes
ké drama (Brno 1981, ed. M. Kopecký); in ant. Čes
ké humanistické drama (1986, též Historia... o jed
nom sedlském pacholku..., ed. M. Kopecký); T. M.: 
Veršovaná tvorba (1995, ed. M. Kopecký). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Knihopis č. 2410,3576,4470,4604,4843-44,5428-39, 
5788, 5927, 5929-30, 5948,14 151,14 180,15 350,16 
984-86,17 618.1 LITERATURA: J. Jireček in Ru
kověť 2 (1876); Č. Zíbrt in Jak se kdy v Čechách tan
covalo (1895) + Originál spisu T. M. r. 1594 o líčidle, 
ČČM 1906, s. 371 + in Staročeský rukohled a novo- 
český rukozpyt (1910); J. V. Šimák: Dva příspěvky 
knihopisné, ČČM 1916, s. 410; J. Volf: T. M. knihtis
kařem, ČČM 1922, s. 206; M. Kopecký: K Mouření
nově Historii o jednom selském pacholku, SPFF Br
no, ř. D, 1955, č. 2, s. 86; L. Zatočil: Zur deutschen 
Druckvorlage des Rohový Sayfrid von T. M., SPFF 
Brno, ř. D, 1959, č. 6, s. 3; M. Cesnaková-Michalcová 
in Dějiny českého divadla 1 (1968); M. Kopecký: 
Vejstupný syn a syn „zhejralý“, LF 1972, s. 235 + in 
Pokrokové tendence v české literatuře od konce hu
sitství do Bílé hory (Brno 1979) + Zu den deutschen 
Einflůssen auf die tschechische dramatische Litera
tur der Renaissance, Zeitschrift fiir Slawistik (Ber
lín) 1980, s. 357 + Zur tschechischen Adaptation 
zweier deutscher Sujets, tamtéž 1983, s. 880 + Vej
stupný syn a Bludnyj syn, SPFF Brno, ř. D, 1984, 
č. 31, s. 57 + in České humanistické drama (1986); 
P. Voit: K českému básnictví předbělohorské doby - 
Život a putování sv. Kryštofa, ČLit 1990, s. 419; 
M. Kopecký: Problematika tvorby T. M., SPFF Brno, 
ř.D, 1991,č.38,s. 131 + inTM.z L.: Veršovaná tvor
ba (1995).

jk

Jan Možný

*11.6.1822 Horní Podčaply u Mělníka
† 22.5.1863 Praha

Prozaik, autor výchovných povídek pro mládež, pře
kladatel z němčiny.

Podepisoval se i J. Možný Podčápský. - Po vy
konání zkoušek pro hlavní školy působil od 
1852 jako učitel na škole u Sv. Petra v Praze.

Ve své povídkové tvorbě určené dětskému 
čtenáři M. zpracovával s důrazem na křesťan
ské morální ctnosti, zejména úctu a lásku k ro
dičům, zbožnost, mravnost a skromnost, histo-
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rická témata (Vojmír, Vpád Švédů do Prahy, 
Památný peníz) i příběhy situované do součas
nosti, v nichž poukazoval zejména na nutnost 
důsledné výchovy od útlého věku (Karbaník, 
Uprchlec z vlasti). Charakterizovala je snaha 
po poutavém romantickém ději, často plném 
bizarních situací a postrádajícím hlubší moti
vaci jednání postav (Ztracená dcera). Drobné 
povídky pro malé dítky obsahují příběhy ze 
života dětí, podávané buď jako kladný, nebo 
jako záporný příklad chování a činů. Povídky 
vyhroceně výchovného zaměření M. také 
překládal z němčiny (A. F. F. Hoffmann, 
K. Nocke). Zpěvník pro školní mládež..., který 
sestavil, obsahuje písně pro doprovod nábo
ženských obřadů.

PSEUDONYMY: Jan Počápský, Podčápský. I PŘÍ
SPĚVKY in: Čes. včela (1845-46); Paleček (1844). I 
KNIŽNĚ. Beletrie (pro ml.): Drobné povídky pro 
malé dítky (1857); Ztracená dcera (1857); Karbaník 
(1858); Vojmír (1860, 1862 něm. verze s tit. Sieg- 
fried); Uprchlec z vlasti (1861); Vpád Švédů do Pra
hy (1863); - posmrtně: Památný peníz (1865). - Pře
klady: K. G. Nieritz: Záplata na rukávě aneb Vysoká 
škola (1852); K. Nocke: Mladý ptáčník (1852); A. F.F. 
Hoffmann: Opozdilec čili Malá zameškání přinášíva- 
jí velké a nemilé následky (1855) + Hoch pašerův 
(1857) + Otrok Scipio (1862). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Zpěvník pro školní mládež hlavní školy 
u Sv. Petra v Praze (1863). I

LITERATURA: -z-: ref. Drobné povídky pro ma
lé dítky, Škola a život 1857, s. 187.

Ib

Stanislav Mráz
* 8.8.1864 Praha
† 15.10.1918 Košíře (Praha-K.)

Básník a dramatik, realizující svou posedlost psaním 
v osobitých sešitech bizarních, parnasistně laděných 
textů s výraznou stylizací nadčasového tvůrce.

Vyrůstal s matkou, domovnicí a posluhovač
kou; v dětství se mj. věnoval hudbě. Již při stu
diu učitelského ústavu v Panské ul. psal veršo
vané a dramatické texty. Ve 4. roč. se setkal se 
S. Čechem, který jej pochválil a některé jeho 
verše otiskl v Květech. Poté se M. v touze po 
seberealizaci a s příznačnou posedlostí věno
val převážně básnění, studií zanechal a stal se 
typografem. Po matčině smrti byl 1896 krátce 
hospitalizován v ústavu pro choromyslné 

v Praze (sekundární demence), poté bydlel 
u příbuzných v Myslíně u Písku. Po návratu do 
Prahy (1897) začal vydávat sešity svých veršů, 
ačkoli byl, jako veřejný strávník, takřka bez 
prostředků. 1898 žádal v Nár. divadle o mož
nost recitovat a režírovat svá díla. Kromě krát
kého azylu v košířském sanatoriu žil osaměle 
a v bídě, v psychickém vyšinutí (trpěl stihoma
mem) a nepochopení, byl odkázán na miloda
ry a příspěvky předplatitelů. Zemřel násled
kem vysílení z hladu.

V zbytnělé víře v moc poezie i vlastní kvali
ty M. ztotožňoval umění a život, uchyloval se 
do vnitřního světa, hledal vznešenost, ideál- 
nost, harmonii krásy a pravdy. Z všednoden- 
nosti i z dobového kontextu se vyčleňoval pře
devším prostřednictvím silné sebestylizace 
nadčasového tvůrce, ale také svým podivín- 
stvím. Čerpaje z dějinných inspirací a z tzv. 
nadčasových hodnot, konstruoval z osobitě de
formovaného jazyka bizarní, útržkovité, klasi
cistně zabarvené texty, nečekaně vršil popisy, 
situace, miniděje, pojmy a dojmy i reakce na 
dobové dění. Střepy neopakovatelně uvolněné 
fantazie a výlučné poezie v jeho dílech vy
růstaly i z neobvyklé konfrontace banality, 
konzervativní artistnosti a nesrozumitelnosti 
s momenty zvláštní obraznosti, modernosti 
a hravosti. První verše, poznamenané přede
vším poetikou S. Čecha, tiskl M. ve student
ských almanaších a v časopisech od počátku 
80. let. I nevýraznou, optimisticky laděnou pří
rodní lyriku prvotiny Písně člověka pozname
nala rétoričnost a sklon k okouzlené idylizaci; 
již zde se projevila záliba v antické symbolice, 
v užívání cizích slov, novotvarů a zkomolenin. 
Po odmlce začal M. vydávat své neobvyklé, 
parnasistně laděné texty. V prvních, lyrickoe- 
pických sešitech (od sbírky Vánočnípsalm ná
roda po soubor Našemu Herodotu) dominova
la záliba v užívání nejrůznějších historických 
paralel a prolínání časoprostorů, zmatená 
a matoucí metaforika vyzdvihující moc umění. 
Mezi sešity nej rozsáhlejší M. edice Clio převa
žovala veršovaná dramata: „výpravné fabule“ 
- féerie (Ballada o srdci utrý zněném, Oinoma- 
topoeios, otec chrobáků, Legenda báby loutek, 
Petr principál), komedie a satiry (Masopust 
u skřítků, Střežený Parnass), tragédie (Cervan- 
tes, Heliogabal). V prozaických komediích 
(Vlasy Bereniky, Silná v zoologii) lze nalézt 
bezděčné prvky situační absurdity. Nejkomu
nikativnější z této edice byly reflexivní soubo-
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ry lyrickoepické {Soubor, Čekání na štít Phoe- 
ba, Překřičený hlas) a lyrické {Eclogy pro 
stříbrnou paní). Hledání etického a zejména 
uměleckého ideálu v nich krystalizovalo upev
ňováním a tříbením stylizace výlučného lyric
kého subjektu, postupným zcivilňováním výra
zu, ve střetech snovosti a antiiluzivnosti, 
v úvahách nad nezničitelnou energií krásy. 
V několika sešitech edice Poetické listy létací 
{Bard se vrátil, Nová reverie bethelská a pa- 
lestýnská, Děti Bellony) vrcholila M. snaha 
o vysoký styl ve zpracovávání mytologických, 
biblických a milostných témat. Další M. edice 
vlastních prací zůstaly v torzech: Encyclopedie 
ouvragí a tiragí lib. a sat. (Thaliino breve v so
netech, Našemu Herodotu) a Drama (féerický 
Konec Polyphéma). Řada dalších M. prací, jež 
pravidelně anoncoval, zůstala zřejmě nevydá
na (nebo nenalezena).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Frigus; S. Mz. (Humorist, 
listy), St. Mz. (Humorist listy, list Měli jsme, budem 
zase míti...). I PŘÍSPĚVKY in: Humorist, listy 
(1881-82); Květy (1882-83); list Měli jsme, budem 
zase míti... (1881); Merendy; Nár. listy (1883); Osvě
ta (1882); alm. Památník (žáků učitel, ústavu praž
ského, 1880); volné listy Pierská revue dne a případ- 
ností (1901-02); alm. Z mladých snů (1881); Zlatá 
Praha (1884); - posmrtně: Tvář (1969). I KNIŽNĚ. 
Beletrie (vl. nákladem): Písně člověka (BB 1883); 
Vánoční psalm národa (B 1897); Thaliino breve 
v sonettech (B 1898); Triomf dětí daedalských 
(B 1898); Našemu Herodotu (B 1898); Soubor (BB 
1904); Konec Polyphéma (D 1910); Bard se vrátil 
(B l910);Ballada o srdci utrýzněném (D 1911); Vla
sy Bereniky (D 1911); Silná v zoologii (D 1912, 
prem. 1989); Nová reverie bethelská a palestýnská 
(B 1912); Čekání na štít Phóeba (BB 1913); Překři
čený hlas (BB 1914); Oinomatopoeios, otec chrobá- 
ků (D 1914); Eclogy pro stříbrnou paní (BB 1915); 
Legenda báby loutek (D 1915); Masopust u skřítků 
(D 1916); Petr principál (D 1916); Cervantes 
(D 1916); Střežený Parnass (D 1916); Heliogabal 
(D 1917); Děti Bellony (BB 1918). ■ REDIGOVAL 
almanach: Z mladých snů (Praha 1881, s K. Nová
kem). I USPOŘÁDAL A VYDAL (vlastní texty) 
list: Měli jsme, budem zase míti... (B 1881, v upomín
ku 12. 8.1881); volné listy: Pierská revue dne a pří- 
padností (BB b. d., 1901-04:1. Čí je Haemos?, 2. Si- 
gurova symphonie hadí, 3. Ethos či pathos, 4. Slzela 
Clio i Timpleis..., 5. Cynthiin věnec triomphální, 
6. Majales práce a cyclopů pierských); edice: Ency- 
clopaedie ouvragí a tiragí lib. a sat. (1897-98,2 sv.), 
Clio (1904-17,17 sv.), Drama (1910,1 sv.), Poetické 
listy létací (1910-18,3 sv.). I

LITERATURA: • ref: Písně člověka: E. Miřiov- 
ský, Pokrok 6.2.1884; F. Zákrejs, Osvěta 1884, s. 571 

•; an. (K. Čapek, dub.): ref. Čekání na štít Phóeba, 
Umělecký měsíčník 2,1912/13, s. 148; -ejč- (J. Krej
čí): Literatura (mj. ref. Překřičený hlas a Oinomato
poeios, otec chrobáků), Naše doba 1915, s. 65; K. Ča
pek: Poeta, Kmen 1919, s. 1,10,18,29 -> Marsyas čili 
Na okraj literatury (1931); Redakce (F. Strejček): 
Sháňka po básníkovi (přehled svědectví o M., s bi- 
bl.), Knihomol 1923/24, s. 133; J.S. Machar:Při sklen
ce vína,Tribuna 9.9.1928 -> Při sklence vína (1929); 
E. Lešehrad: Dva trosečníci, Odeon 1,1929/31, s. 58 
-» Básnické životy (1935); F. Halas: S. M. - Cervan
tes, Panoráma 9,1931/32, s. 49 -> Imagena (1971); M. 
Novotný: Trosky života poety S. M., LidN 20., 27.1. 
a 3.2.1936 + (mn:) K historii S. M., Marginálie 1951, 
s. 27; L. Merhaut: „Překřičený“ a objevený hlas (M. 
a K. Čapek), Zpravodaj Společnosti bratří Čapků
1993, s. 22; J. Kuběna: S. M. se narodil..., divad. pro
gram k prem. Silná v zoologii (Divadlo Na zábradlí 
19.12.1993) + S. M. čili Překřičený hlas, Box 1993, 
č. 4; L. Merhaut in Cesty stylizace (1994); A. Stanko- 
vič: Jistým rozumům pouhým plevelem, Respekt
1994, Č.8.

Im

Václav Mrázek

* 11.5.1826 Příbram
† 25.1.1874 Příbram

Dramatik a překladatel Moliěra.

Otec byl hrnčířem. M. studoval na gymnáziu 
v Praze (1838-44) a ve Vídni (mat. 1846), kam 
se přestěhoval za rodinou svého mecenáše M. 
Layera, pozdějšího podsekretáře min. orby 
a hutnictví. S jeho pomocí získal stipendium na 
báňské akademii v Banské Štiavnici (1847), ale 
1848 musel učiliště se všemi studenty nema- 
ďarské národnosti opustit. Pokračoval ve stu
diu v Montánním muzeu ve Vídni a vzdělání 
v oboru hutnickém dokončil na Vyšším mon
tánním učilišti v Příbrami (1851). Působil 
v chemické laboratoři Říšského geologického 
ústavu ve Vídni, stal se asistentem pro chemii 
a prubířství na akademii v Banské Štiavnici 
(1852-55), hutním kontrolorem v Sedmihrad
sku (1855-58, Offenbanya, dnes Baia de Aries 
v Rumunsku). Od 1858 byl zaměstnán na ge
nerálním ředitelství erárních dolů ve Vídni, 
1862 se trvale vrátil do Příbrami, kde byl jme
nován profesorem prubířství a hutnictví na 
báňské akademii. Po deseti letech přednášek 
byl jeho obor zrušen pro nedostatek poslucha
čů a M. zklamán nastoupil 1872 jako chemik
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do příbramské kovohuti. Jeho práce z oboru 
hutní analytiky jsou dodnes ceněny. Mnohé 
odborné studie M. zůstaly v rukopisech.

Odbočení M., prvního českého inženýra 
v oboru hutnictví, k literatuře je spjato s počát
ky Divadelní bibliotéky J. Pospíšila. Přeložil 
Moliěrova Lakomce (1852) tak, že ho lokalizo
val do Čech a drobnými úpravami text aktuali
zoval ve smyslu demokratického smýšlení. Sty
lem překlad patřil do Klicperovy školy a byl 
hojně hrán v 50. letech na ochotnických scé
nách. Ve 2. vydání byla k němu připojena M. 
veselohra Rovnoprávnost lásky aneb Svůj 
k svému, a vše po právu!, situovaná do roku 
1848. Jednoduchý komický děj se rozvíjí kolem 
představy, co by nastalo, kdyby se uplatnila 
rovnost v lásce mezi mužem a ženou a mezi 
prostým člověkem a šlechticem.

ŠIFRA: V. M. I PŘÍSPĚVKY in: Jahrbúcher der k. 
k. Bergakademien zu Schemnitz, Leoben und Pří
bram (1864-74). I KNIŽNĚ. Beletrie: Rovnopráv
nost lásky aneb Svůj k svému, a vše po právu! 
(1868).- Překlad: Moliěre: Lakomec (1852).- Ostat
ní práce: Zvláštní druh kotelních kamenů (1870). I

LITERATURA: an.: W. M., Oesterreichische 
Zeitschrift fůr Berg- und Húttewesen (Vídeň 1874, 
s. 263); Gedenkbuch zur Feier des funzigjáhrigen 
Bestandes der k. k. Bergakademie Příbram 1899, 
s. 75; L. Jeníček: V. M., Hutnické listy 1953, s. 540; 
J. Majer: K dílu hutních chemiků V. M. (1826-74) 
a Vojtěcha Ešky (1834-74), Rozpravy Nár. tech
nického muzea v Praze. Z dějin hutnictví 4, 1977, 
s. 202.

is

Alois Mrštík
* 14.10.1861 Jimramov
† 24. 2.1925 Brno

Prozaik a dramatik, autor žánrových obrázků a roz
sáhlé kroniky, zaznamenávající realistickou meto
dou sociální a etické konflikty, lidové tradice a své
bytné kořeny života moravského venkova; autor 
cestopisných a memoárových črt, publicista.

Podepisoval se též Aleš M. - Nejstarší syn 
obuvníka a švadleny, měl ještě tři sourozence, 
spisovatele Viléma, překladatele z ruštiny 
a polštiny Norberta a lékárníka Františka 
(1865-1909). 1869 se rodina přestěhovala do 
Ostrovačic a 1874 do Brna, kde M. studoval od 

2. roč. německou reálku (3. roč. opakoval); 
1876 přešel na učitelský ústav, zpíval v brněn
ské Filharmonické besedě (dirigentem byl je
ho učitel L. Janáček). Po maturitě 1881 působil 
jako zatímní podučitel v Lískovci u Brna, od 
1882 v Rakvicích u Břeclavi (zde byl jednate
lem Čtenářského a pěveckého spolku Žero- 
tín), 1884 se stal podučitelem v Hrušovanech 
u Brna a 1886 v Tešanech. 1889 byl jmenován 
správcem školy v obci Diváky u Hustopečí. 
1890 absolvoval čtyřtýdenní vojenskou službu 
ve Vysokém Mýtě. Poté co se v Divákách 1892 
trvale usadil i bratr Vilém, se vesnice stala jed
ním z center moravské literatury (přátelské 
styky A. M. udržoval zejména s F. Marešem, 
K. Elgartem Sokolem, J. Uprkou, J. Merhau- 
tem, F. Pečínkou). Vedle vyčerpávajícího peda
gogického působení na místní jednotřídce (od 
1905 marně prosazoval školu dvoutřídní) vedl 
A. M. školní kroniku, spravoval místní knihov
nu (kterou 1893 založil s Vilémem), byl nucen 
působit jako varhaník při bohoslužbách (do 
1903), věnoval se osvětě, založil spolek diva
delních ochotníků, sbíral dokumenty venkov
ského života a lidového umění, udržoval hos
podářství, včelařil. Důsledkem byla častá 
psychická i fyzická vyčerpanost a neurastenie 
(nejhlubší krize nastala po Vilémově sebevraž
dě). Jen sporadicky vyjížděl do Brna a do Pra
hy (podnikl též tři cesty na Slovensko - 1896 
přes Slezsko a Polsko, 1897 s V Novákem 
a 1905; 1910 s Vilémem a 1912 s F. Marešem 
navštívil severní Itálii a Dalmácii, 1914 Berlín 
a Drážďany). 1901 se oženil. Od 1903 přerušo
valy jeho učitelování časté tvůrčí a zejména 
zdravotní dovolené (pobýval na léčení v Luha
čovicích, Piešťanech, K. Varech, hornorakous- 
kém Hallu). 1906-07 pomýšleli s Vilémem na 
vydávání vlastního literárního časopisu; 
1907-10 spoluredigovali beletristickou část 
Moravskoslezské revue (spolupráce skončila 
v důsledku koncepčních a finančních sporů 
s vydavatelem O. Skýpalou). Od 1912 byl čle
nem Nakladatelského družstva Máje, od 1914 
Moravského kola spisovatelů, 1918 byl krátce 
předsedou brněnského Divadelního družstva. 
1919 odešel do důchodu. 1924 byl zvolen řád
ným členem literárního odboru ČAVU. Zem
řel po tyfové nákaze v zemské nemocnici v Br
ně, zpopelněn byl v Pardubicích a pozůstatky 
byly uloženy 1931 v kolumbáriu brněnského 
krematoria. - Otec středoškolského profesora 
Karla M. (1905-1944), jenž uspořádal rodinný
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archiv (dnes v PNP v Praze) a jehož soubory 
lyriky a cestopisných fejetonů zůstaly v ruko
pise.

M. tvorba, tematizující především život na 
pomezí Moravského Slovácká a Hané, zvolna 
postupovala od žánrových obrázků k mnoho
stranné kronice. Spolu s kritickým pohledem 
na sociální a mravní rozpory sílily autorovy ná
rodopisné a výchovné sklony i úsilí zachytit 
svébytnost prostředí a archetypální rytmy ven
kovského žití. Svou realistickou metodu M. 
založil zejména na věcném pozorování, lineár
ním kladení detailů, na plastické a typologizu- 
jící kresbě vesnických postav a osobitých figu
rek a na (ve své době nebývalé důsledném) 
užití dialektu v dialozích. Jeho dílo významně 
poznamenala tvůrčí součinnost s bratrem Vilé
mem, v níž usedlejší Alois představoval prvek 
tradičnější, konkrétnější, systematičtější. Za 
bratrovy podpory vstoupil do literatury v polo
vině 80. let realistickými obrázky v časopisech 
(Vesna, Nár. listy). V souboru Dobré duše (ně
které prózy podepsány oběma bratry) bez sen
timentu zachytil bolestné stránky moravské 
vesnice, zejména rozpad jejích tradičních hod
not, tragické osudy jejích obyvatel, ale též je
jich sílu a svéráz. Ve společné knize bratří M. 
Bavlnkovy ženy a jiné povídky se navíc v jeho 
textech projevil Vilémův vliv v posílení přírod
ních dojmů a náladových popisů. Syžet, který 
Alois původně zamýšlel zpracovat románově, 
se stal osnovou dramatu Maryša sepsaného 
oběma bratry (rozhodující podíl na konečné 
podobě měl patrně Vilém), tragického příběhu 
dívky, která východisko z trvalého zoufalství 
našla ve vraždě nemilovaného a nechtěného 
muže. Pro své umělecké kvality (psychologic
ky věrné vystižení mentality vesničanů, smysl 
pro příznačný detail, civilní výraz) i pro svůj 
přesah k etickým a obecně lidským problé
mům se stala součástí klasického repertoáru 
českého divadla, byla uváděna i v cizině. Vyvr
cholení prozaického díla A. M. i jeho úsilí o ob- 
jektivaci uměleckého pohledu a o svébytnou 
moravskou literaturu přispívající k sebeuvědo
mění venkova se stala rozsáhlá kronika Rok 
na vsi (dodatečně přiznané Vilémovo spolu- 
autorství se zřejmě omezilo na stylizaci někte
rých - především přírodních - pasáží; část ča
sopiseckých ukázek předcházejících knižnímu 
vydání byla signována oběma bratry či pouze 
Vilémem). Cyklus čtyř ročních dob zeměděl
ského a církevního roku kompozičně sjedno

cuje volný sled epizod ze života vsi Habrůvka 
(námětem se staly Diváky). Panoramatická 
mozaika zahrnuje řadu náčrtů individuálních 
osudů, výjevů z všedních i svátečních dnů, tra
gických i humorných situací, zaznamenává ne
gativní (pod neblahým tlakem města) i pozitiv
ní jevy, nové i tradiční prvky venkovského 
života, lidové obyčeje a rituály. Spojuje věcné 
popisy s lyrickými reflexemi, satirické momen
ty s idylickými, umělecký přístup s doku
mentárním. Navazuje především na podněty 
B. Němcové, zdůrazňuje autonomní sílu a rov- 
novážnost bytí lidového kolektivu v souladu 
i v konfrontaci s přírodním časem a řádem. Po 
Vilémově smrti psal Alois již jen příležitostně. 
Dojmy z cest po Slovensku shrnul v knize ce
stopisných skic a pozorování Hoře Váhom. Při
pravil nesourodý a nostalgickým tónem po
znamenaný výbor svých (vesměs časopisecky 
tištěných) povídek, vzpomínkových a cestopis
ných črt, krajinomaleb, úvah a fejetonů Nit 
stříbrná (dokumentárně cenné texty Vlastní 
vzpomínky z détství a Krvavá pointa doplnil 
editor M. Hýsek). - Vedle osvětové a přednáš
kové činnosti psal články o moravských kul
turních a společenských poměrech (v jeho po
litických názorech byly patrné, zvláště po 1918, 
antiklerikální a antisocialistické rysy), o škol
ství a výchově (podtrhl rozvoj dětské přiroze
nosti a individuality, zdůrazňoval potřebu 
vzdělávání rodiny), teoreticky se zabýval lite
raturou pro mládež a přípravou čítanek (vy
stupoval proti moralizování a náboženským 
vlivům a požadoval uměleckou hodnotu; 
v tomto duchu připravil též výbor z Roku na 
vsi, zvýrazňující líčení lidových zvyků a příro
dy), pozornost věnoval i výtvarnému umění 
a historii moravské výtvarné moderny.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1898,1916,1918-19); 
Čechische Revue (1910); Divadlo (1923); kal. Havlí
ček na r. 1908; Hlas národa (1891-92); roč. Chudým 
dětem (Brno 1897,1904,1921); Kalendář Nár. listů 
(1907); Katalog jubilejní výstavy SVUM (1913, 
K rozkvětu výtvarného umění na Moravě); Komen
ský (Olomouc 1885-88; 1886 Úvaha o našem obec
ném školství, i sep.); Květy (1893, 1898-1902; 
1899-1902 část P Rok na vsi, podp. A. Mrštík, ně
které části V. Mrštík); Lid. noviny (1914-24); Lumír 
(1897-1900); Máj (1902-05); Malý čtenář (1905); sb. 
Morava svým Maticím (Brno 1897); Mor. orlice 
(Brno, od 1891); Mor. revue (Brno 1899, Literatura 
pro mládež); Moravskoslezská revue (1907-10; 1907 
P Parlament); Mor. venkov (Brno 1919); Národ 
a škola (Vel. Meziříčí 1887-91); Nár. listy (1884,
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1890-92,1900-02); Nár. noviny (1884); Nár. politika 
(1918); Nedělní čtení Českosl. republiky (1922-23); 
Niva (Brno 1895); Niva (1900,1922); Osvěta (1898); 
kat. Po deseti letech (19l3);sb. Pozdrav Moravy bra
třím v poli (Brno 1915); Prémie Máje (1904); Roz
hledy (1897); Světozor (1890-94; 1894 část P Rok na 
vsi, podp. A. a V. Mrštíkové); Svoboda (1922); Učitel 
(Brno 1900); Učitelské noviny; Umělecký list (Ho
donín 1919, 1921); Vesna (1884-85, 1894; debut); 
Volné směry (1898); sb. Vzpomínky členů Máje 
(1904); Zlatá Praha (1895, 1899, 1903); Zvon 
(1922-23; 1923 Krvavá pointa); - posmrtně: sb. Jak 
bývalo na českém venkově (1933); Lid. noviny 
(1942); Nár. osvobození (1924). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Dobré duše (PP 1893; upr. vyd. 1909); Maryša 
(D b. d., 1894, i prem., s V. Mrštíkem; krit. vyd. 1956, 
ed. S. Utěšený); Bavlnkovy ženy a jiné povídky (b. 
d., 1897; s P V. Mrštíka, P Bavlnkovy ženy s V. Mrš
tíkem; P Stařečkův poslední soud samost. b. d., 
1953); Rok na vsi 1-9 (kronika, b. d., 1903-04, podp. 
A. Mrštík, konečná verze s V. Mrštíkem; upr. vyd. 
b. d., 1920, podp. A. a V. Mrštíkové); Hoře Váhom 
(cestopisné PP, 1919);- posmrtně: Nit stříbrná (PP, 
črty, vzpomínky a úvahy, 1926, ed. M. Hýsek). - 
Ostatní práce: Hospodářské vztahy k umění (před
náška, 1909, s V. Mrštíkem). - Výbory: Povídky a ob
rázky (1911, ed. E Strejček); Podzim a zima, Jaro 
a léto (pro ml. z Roku na vsi, b. d., 1911,2 sv., s V. Mr
štíkem, podp. a ed. A. Mrštík); Rok na vsi (pro škol, 
ml., 1935, s V. Mrštíkem, ed. J. Petrus); Rok na vsi 
(pro škol, ml., 1939, s V. Mrštíkem, ed. J. Ošmera); 
Obrázky z cest (1953, s PP V. Mrštíka, ed. M. Hý
sek); Okouzlené putování (z cestopisných PP, 1977, 
též s V Mrštíkem a s PP V. Mrštíka, ed. M. Honzíko- 
vá).- Souborná vydání: Knihy bratří M. (Nakl. druž
stvo Máje, 1906-11,9 sv.); Sebrané spisy A. a V. Mr
štíka (J. Otto, 1920-26,14 sv.); Kritické vydání díla 
bratří Mrštíků (L. Kuncíř, od 4. sv. Vyšehrad, 
1948-50,6 sv., nedokonč., ed. M. Hýsek, K. Dvořák). 
I KORESPONDENCE: Ant. Veselý: Z dopisů bra
tří M. F. A. Šubertovi (z 1894-96), Kolo 1931, s. 7 
a pokr.; M. N. (Novotný): Dopisy V. Mrštíka. Z po
zůstalosti M. A. Šimáčka (M. A. Šimáčkovi z 1894), 
LidN 2. 3. 1937; Ch.: „Perspektivy“, nebo přece jen 
„Marné naděje“? (J. Kuncovi z 1907, s V. Mrštíkem), 
Kolo 1940, s. 80; in J. Racek: Bratří M. a jejich citový 
vztah k L. Janáčkovi a V. Novákovi (L. Janáčkovi 
z 1905-24; b. d., 1940); in E. Havelka: I princezny 
mají děti (J. Břenkové z 1886-87; 1947, s. 52 a 166); J. 
Ošmera: A. M. o básnické tvorbě (M. Báčové z 1915, 
o Pohádce máje), sb. Od Hradské cesty (Žarošice) 
1965/66, s. 83; L. Kuncíř, J. Urbanec: Bezruč a Mrští
kové (z 1917-22), Literárněvědný sborník PPB 
1966, s. 82; J. Urbanec: Vztah V. Martínka k bratřím 
M. (z 1914—25), Literárněvědný sborník PPB 1966, 
s. 147; V. Hellmuth-Brauner: Několik glos ke vztahu 
F. X. Šalda - V Mrštík (O. Fischerovi z 1924), sb. Li
terární archiv 3-4,1969, s. 45; in B. Slavík: Důvěrný 
pohled na V. Mrštíka (V. Martínkovi z 1912; 1971); in 
Nedosněné sny. Korespondence bratří M. (rodičům 

a bratrům z 1891-1914; 1978, ed. R. Havel, L. Kun
cíř). I REDIGOVAL časopis: Moravskoslezská re
vue (1907-10; 1907-09 s V. Mrštíkem a O. Skýpalou, 
1910 i s K. Elgartem Sokolem). I

BIBLIOGRAFIE: E. Macek: Mrštíkové a diva
dlo, in V. Justl: Bratři M. (1963); A. M. (Knihovna 
J. Mahena, Brno 1975); A. M. (Okres, knihovna, 
Břeclav 1990). I LITERATURA: sb. A. M., člověk 
a dílo (1925, usp. Ad. Veselý); B. Mrštíková: Vzpo
mínky 1-6 (1933—38) Vzpomínky (1940) a Vzpo
mínky 1 (1950); J. Racek: Bratří M. a jejich citový 
vztah k L. Janáčkovi a V. Novákovi (b. d., 1940); 
M. Hýsek: O J. Holečkovi, O bratrech M. (1941); 
B. Mrštíková: Mrštíkové (1942) + Po Vilémově smr
ti (1946), obojí —» Vzpomínky 2 (1950); V. Justl: Bra
tři M. (1963, především o M. dramaticích); sb. Bratři 
Mrštíkové a Diváky (1966, J.Skutil,Š.Vlašín,J. Hek); 
V. Hellmuth-Brauner: V. M., A. M. Literární pozů
stalost (LA PNP 1968). I • ref. Dobré duše: -ič 
(R. Svobodová), Lit. listy 14,1892/93, s. 194; an., Čas 
1893, s. 116; J. Karásek, Niva 1893, s. 304; L. Čech, 
Osvěta 1894, s. 84 •; ref. a studie Maryša viz LITE
RATURA hesla V Mrštík; • ref. Bavlnkovy ženy...: 
P. Kunz (F. X. Šalda), Lit. listy 18,1896/97, s. 267 -> 
KP 3 (1950); J. Š., Lumír 25,1896/97, s. 395; R. Baza- 
rov (J. Kadlec), Čes. revue 1,1897/98, s. 90 a pokr.; 
F. V. V. (Vykoukal), Světozor 32, 1897/98, s. 118 •; 
J. Merhaut: Divácká škola, Mor. orlice 23. 10. 1898 
-» Výbor fejetonů J. M. (b. d., 1908); J. Kamper: Bra
tří M., Obzor lit. a umělecký 1901, s. 35 a pokr.; • ref. 
Rok na vsi: a, Máj 1,1902/03, s. 403; J. Rowalski (A. 
Bačkovský), Lumír 33,1904/05, s. 469; S. Kovanda, 
Rozhledy 15,1904/05, s. 1231; E. Sokol (K. Elgart), 
MS1R 1905, s. 141 •; J. Karásek in Impresionisté 
a ironikové (1903); E. Sokol (K. Elgart): A. M., Lu
mír 32,1903/04, s. 270 + Bratří M., Niva 1911, s. 12 
a pokr.; J. Kamper in A. M.: Povídky a obrázky 
(1911); M. (J. Mahen): k padesátinám, LidN 14. 10. 
1911; J. K. (Knotek): A. M., MS1R 8,1911/12, s. 166; 
Č. (V. Červinka): A. M., Zlatá Praha 29, 1911/12, 
s. 59; A. Matula in Kořeny v moravské půdě (1918); 
• ref. Hoře Váhom: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 19, 
1918/19, s. 686; F. X. Šalda, Venkov 5.10.1919 (Ces
topis, jaký nemá být) -» KP 11 (1959); K. Sezima, 
Lumír 1919, s. 360; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 28, 
1920/21, s. 62 •; J. Frič: Píseň jara a života (o Roku na 
vsi), Osvěta 1920, s. 232; E. Sokol (K. Elgart): A. M. 
K jeho šedesátinám, Niva 1921, s. 168; • nekrology: 
F. Sekanina, Lit. rozhledy 9, 1924/25, s. 211; L. B. 
(Blatný), Host 4, 1924/25, s. 191; an. (E. Vachek), 
Pramen 5,1924/25, s. 304; E. Sokol (K. Elgart), LidN 
25. 2. 1925; F. Gótz, NO 26. 2. 1925; M. Hýsek, NL 
26.2.1925 -» Literární besedy (1940); J. Meh. (Mar- 
cha), Venkov 27. 2. 1925; V. Martínek, Moravsko
slezský deník 27.2.1925; H. J. (Jelínek), Lumír 1925, 
s. 112 •; O. Bystřina: Mé vzpomínky na A. M., LidN 
3. 4.1925; E. Sokol (K. Elgart): Bratří M., Zvon 26, 
1925/26, s. 617 a pokr.;F. S. Procházka: A. M., Alma
nach ČAVU 1926, s. 105; • ref. Nit stříbrná: V. Martí
nek, Moravskoslezský deník 18. 9. 1926 -» Živné
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zdroje (1972); Š. J. (Jež), Lumír 53, 1926/27, s. 386; 
J. Staněk, Čes. osvěta 23,1926/27, s. 122 •; K. Sezima 
in Podobizny a reliéfy (1927); Horácké listy 12. 8. 
1927, příl. Horácké besedy, č. 1 (přisp. A. Novák, 
J. Guth-Jarkovský, K. Elgart Sokol, J. Kalus, B. Mrš- 
tíková); A. N. (Novák): K výročí A. M.,LidN 14.10. 
1931; Ant. Veselý: Památce A. M., Lumír 61,1934/35, 
s. 294; J. Skutil: A. Sova bratřím M., Rozhledy 1935, 
s. 135 + Z dopisů S. Čecha A. a V. M„ Kolo 1935, 
s. 115,1936, č. 1-2; K. P. (Polák); Mrštíkové... (o kn. 
B. Mrštíkové), KM 1942, s. 343; O. Lasák in Z malí
řova zápisníku (1946); F. Pražák in Spisovatelé uči
telé (1946); K. Sezima in Z mého života 3 (1946, 
s. 24); P. Eisner: Rok na vsi, Svob. slovo 13.1.1948; 
A. Jedlička: Spisovný jazyk a nářečí v Mrštíkové 
Roku na vsi, sb. Pocta F.Trávníčkovi a F. Wollmano- 
vi (1948) + Vydavatelův doslov k novému vydání M. 
Roku na vsi, SaS 11,1948/49, s. 186; J. Marcha in Po
topený svět (1949); M. Hýsek in A. M.: Moravské 
obrázky (1949,4. sv. Spisů); M. Hýsek in A. a V M.: 
Obrázky z cest (1953); J. O. Novotný: Bratří M. 
o hudbě a hudebnících, LD 17.1.1954; A.Závodský: 
Básník moravské dědiny, HD 1955, s. 92; J. Skutil: 
Styky bratří M. s hanáckými spisovateli a s Olomou
cí, Zprávy Krajského vlastivědného střediska v Olo
mouci 1960, s. 108 + Korespondence bratří M. s os
travskými a slezskými spisovateli, Čas. Slezského 
muzea, vědy hist. 1961, s. 132; J. Skácel: Ne jeden 
rok, ale celý život (o Roku na vsi), Kultura 1961, č. 
41; M. Kopecký: A. M. a realistická tradice naší lite
ratury pro mládež, ZM 1961, s. 525; M. Wurmová: Ze 
života A. M., Slovácko 1961, s. 122; J. Hek: Známe 
celé dílo A. M.? (o nedokonč. hře Ladies patrones- 
ses), Almanach Mor. muzea 1962, s. 105; J. Skutil: Di
vácký mrštíkovský archiv, sb. Pohledy do dávné 
a nedávné minulosti (1963) + Příspěvky k divácké
mu působení bratří M. (Z korespondence bratří M. 
s F. Marešem a zastupujícími učiteli na divácké ško
le), sb. Od Hradské cesty 1964, s. 37 + Mrštíkovská 
korespondence s výtvarnými umělci. Z korespon
dence J. Holého s A. M., Vlastivědné zprávy z Ada
mova a okolí 1965, č. 2 + Vztah bratří M. k západní 
Moravě, Vlastivědný zpravodaj Třebíč 1965, s. 9 + 
Vydavatelské starosti bratří M. (o koresp. s vydava
teli), VVM 1966, s. 113 + Z korespondence Z. Brau- 
nerové s bratry M. a J. Klvaňou, sb. Pod mohylou mí
ru (1966); J. Urbanec: Vztah V. Martínka k bratřím 
M., Literárněvědný sborník PPB 1966, s. 147; J. Sku
til: Z mrštíkovského archivu literárního. Vývoj textu 
dvou odvedeneckých povídek z Roku na vsi, Vlasti
vědná ročenka Okres, archivu Blansko 1972, s. 49 
a 57 + Postava Cyrila Rybáře z Roku na vsi bratří 
M., Jižní Morava 1974, s. 161 + Mrštíkovský slovác
ký jarmark a jeho textové proměny, Slovácko 
1974/75, s. 35 + Rok na vsi jako problém ediční a li- 
terárněgenetický, Vlastivědná ročenka Okres, archi
vu Blansko 1976, s. 3 + Vyústění moravské kroni- 
kářské tradice v mrštíkovském Roku na vsi, VVM 
1976, s. 101 + Koncepce textu kronikářské práce na 
příkladě novoroční beletrie (o Roku na vsi a jeho 

rkp., korespondence S. Čecha Mrštíkům), Vlastivěd
ná ročenka Okres, archivu Blansko 1977, s. 43; 
M. Honzíková in A. a V. M.: Okouzlené putování 
(1977); R. Havel, J. Janáčková in ed. Nedosněné sny 
(1978); C. Nečas: A. M. a Rakvice, Malovaný kraj 
1981, č. 3 + Roky učitelského působení A. M. na 
vsích jižní Moravy, Jižní Morava 1981, s. 246; J. Sku
til: Mrštíkova kronika školy v Divákách, VVM 1984, 
s. 104 + Korespondence S. Čecha s bratry M. o vydá
ní Roku na vsi v Květech z let 1898-1904, Středisko 
1985, s. 37 + Pohled do vnitřní dílny bratří M. - do 
textového vývoje prózy Satanáš, sb. Od Hradské 
cesty 1985, s. 112 + Mrštící v důstojenství smrti 
i Aloisových životních jubileí (z rodinného archivu), 
sb. Literární Bílovice nad Svitavou 5 (1985); J. Ja
náčková in Stoletou alejí (1985, o Roku na vsi) + in 
A. a V. M.: Rok na vsi (1986); J. Skutil: Vedlejší 
hrdinové mrštíkovského „Roku na vsi“, sb. Od 
Hradské cesty 1986/88, s. 47 + Obraz Divák do kon
ce 1. světové války (na pozadí mrštíkovského Roku 
na vsi) + Korespondence psaná do Divák bratřím 
M., oboje sb. Diváky (1987);T. Kubíček: A. M., Du
ha 1991, č. 4;H. Režný: A. M. v Rakvicích, Jižní Mo
rava 1992, s. 260; J. Fiala: Spisovatel A. M., drama 
Maryša a Nit stříbrná, Věstník Historicko-vlastivěd- 
ného kroužku v Žarošicích 1996, č. 6.

Im

Norbert Mrštík

* 3.6.1867 Jimramov
† 18.2.1905 Brno

Překladatel z ruštiny a polštiny, fejetonista.

Nejmladší ze čtyř bratří Mrštíků, vzdělání 
získal na českém (1878-84) a německém 
(1884-86) gymnáziu v Brně. Při zdlouhavém 
studiu medicíny v Praze (1887-99) se zabýval 
překlady a sháněl kondice, aby se uživil. Přá
telsky se stýkal s přírodovědci L. Čelakovským 
a A. Stolcem i spisovateli V. Hladíkem, J. Pelc- 
lem a A. Sovou. Poslední léta studií žil většinou 
v Brně a do Prahy dojížděl jen skládat zkouš
ky. V Brně se přátelil s V. Vaškem, jehož pseu
donym P. Bezruč pravděpodobně prozradil, 
asi Merhautem. Po praxi v několika brněn
ských nemocnicích se stal 1901 lékařem ve Viš
ňové u Moravského Krumlova. V témže roce 
se oženil se svou brněnskou bytnou. Vleklá 
ledvinová choroba jej donutila odejít na sklon
ku 1904 na odpočinek. Vrátil se s manželkou 
do Brna, kde o tři měsíce později zemřel. Po
hřben byl v Brně.
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Hlavní význam literární činnosti M. je v pře- 
kladatelství. Překládal z ruštiny a polštiny, oje
diněle z francouzštiny (podle soudobé kritiky 
prý spolehlivěji než bratr Vilém), a to realistic
kou prózu, často z venkovského prostředí; 
z ruštiny vedle klasické beletrie (A. S. Puškin) 
i beletrii současnou, z polštiny vesměs novinky, 
a to někdy i od autorů vůbec poprvé uvádě
ných do českého prostředí (W. Gomulicki). 
Pro časopisy překládal drobné povídky a črty 
z kvalitativně široké rozlohy autorů ruských 
(A. P Čechov, N. A. Lejkin, P M. Navěžin, 
V. I. Němirovič-Dančenko, J. N. Potapenko) 
i polských (M. Gawalewicz, H. Sienkiewicz). 
Překládal i pojednání vztahující se k jeho lé
kařské profesi. Své lékařské a kulturní stati i li
ter árněhistorické fejetony obvykle tiskl v Mo
ravské orlici.
PŘÍSPĚVKY in: Hlas národa (1887-89); Mor. orli
ce (Brno); Niva (Brno 1892-93); Nové ilustrované 
listy (1895-1900); Vesna (1896). I KNIŽNĚ. Překla
dy: E. Orzeszkowa: Dziurdzové (1889); W. Gomulic
ki: Poslední soud (1890);A.Michajlov (A. K. Šeller): 
Cizí hříchy (b. d., 1895); L. N. Samsonov: Pohozené 
dítě (1895) + Ukradený chalát (1897) + Spadla do 
moře (1898, in Trojlístek ruských novel); E de Bois- 
gobey: Pod tíhou viny (1897); A. S. Puškin: Dubrov- 
ský (1899). I KORESPONDENCE: in Nedosněné 
sny. Korespondence bratří M. (V. Mrštíkovi a rodině 
do Divák z 1893-1904; 1978, ed. R. Havel, L. Kun- 
cíř). I

LITERATURA: • nekrology: Ka, Zlatá Praha 
22, 1904/05, s. 227; an., Lumír 33, 1904/05, s. 293; 
E V. Vykoukal, Osvěta 1905, s. 372 •; B. Mrštíková in 
Vzpomínky 2 (1934); J. Skutil: Divácký mrštíkovský 
archiv, sb. Pohledy do dávné a nedávné minulosti 
(1963) + Rodinná mrštíkovská korespondence, sb. 
Diváky bratřím Mrštíkům (1966); R. Havel in ed. 
Nedosněné sny (1978, s. 23); J. Skutil: Mrštící v dů
stojenství smrti i Aloisových životních jubileí, sb. Li
terární Bílovice 5 (1985); Z. Šípek: K 80. výročí úmr
tí N. M., Malovaný kraj 1985, č. 1.

sb

Vilém Mrštík
* 14. 5.1863 Jimramov
† 2.3.1912 Diváky u Hustopečí

Prozaik, autor impresionisticky laděných románů, 
lyrických obrázků z přírody, cestopisných črt a rea
listických povídek, spolutvůrce českého realistické
ho dramatu; publicista, esejista, jeden z představitelů 

kritické generace 90. let, jenž prosazoval ruské rea
listy a dílo É. Zoly; překladatel hlavně z ruštiny.

Otec byl obuvník, matka švadlena; bratr spiso
vatele Aloise, překladatele Norberta a lékární
ka Františka (1865-1909). 1869 se rodina pře
stěhovala do Ostrovačic (zdejší kraj se stal 
dějištěm Pohádky máje) a 1874 do Brna; na 
Slovanském gymnáziu, kde M. studoval (pri
mu a sekundu opakoval), se podílel na vydává
ní třídního časopisu. Od 1884 žil v Praze a na 
malostranském gymnáziu opakoval oktávu. Po 
maturitě 1885 pobyl dva semestry na právnic
ké fakultě (když především z finančních důvo
dů upustil od záměru studovat malířství). Poté 
se věnoval plně literatuře (i přes trvale tíživou 
hmotnou situaci). Patřil mezi návštěvníky Ma
sarykova univerzitního „ruského kroužku“ 
(zde se spřátelil s V. Hladíkem), účastnil se ži
vota literárního odboru Umělecké besedy, 
1887 byl spolupracovníkem Času, navštívil 
Mnichov, kde poznal malíře J. Úprku, 1888 na
vázal ve Vídni kontakt s V. Kučerou, s nímž rok 
nato spolupracoval při založení časopisu Čes. 
revue; jako temperamentní polemik a organi
zátor se stal středem seskupení literátů nastu
pující generace (J. Borecký, V. Hladík, F. Lich- 
ták, H. G. Schauer, A. Sova, F. X. Šalda), 
zamýšlejícího vydat almanach Vpád barbarů. 
1891 byl krátce zaměstnán jako úředník v Úra
zové pojišťovně, poté se však znovu dostal do 
existenčních svízelů. Proto 1892 následoval ro
diče, kteří se už 1889 přestěhovali z Prahy do 
Divák k synovi Aloisovi, jenž zde působil jako 
správce školy, a usadil se zde natrvalo také. Dí
ky aktivitě bratrské dvojice se Diváky staly 
jedním z center moravské kultury (1893 tu oba 
bratři založili knihovnu), kam zajížděli četní 
moravští i čeští umělci (K. Elgart Sokol, V Hla
dík, L. Janáček, A. Kalvoda, J. Kvapil aj.), s ni
miž M. také udržoval bohatou korespondenci; 
1894 se při návštěvě u G. Preissové v Oslava
nech seznámil se Z. Braunerovou a zasnoubil 
se s ní, 1895 na její pozvání pobýval v Paříži, 
1897 zasnoubení zrušil. 1895 podepsal mani
fest Čes. moderny. 1896 cestoval jako kore
spondent listu Politik přes Polsko a Moskvu do 
Nižního Novgorodu. Po návratu zahájil dlou
holetou polemickou kampaň za zachování sta
robylého rázu Prahy. 1900 spoluzaložil Klub za 
starou Prahu a odmítl redaktorství časopisu 
Čes. politika (podobně jako 1899 redigování 
Lumíra). Od 1901 takřka každoročně léčil
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v Karlových Varech svou jaterní a žaludeční 
chorobu. V Divákách 1902 přesídlil s otcem do 
vlastního domku a věnoval se včelaření (stal se 
předsedou okres, včelařského spolku). Od 
1902 byl členem redakčního kruhu časopisu 
Máj (později i členem správní rady Nakl. druž
stva Máje). 1904 se oženil s B. Pacasovou, 
1906-07 pomýšlel s Aloisem na vydávání vlast
ního literárního listu; 1907-10 spoluredigovali 
beletristickou část Moravskoslezské revue. 
1908 navštívil Berlín, 1909 Vídeň, 1910 odjel za 
bratrem Aloisem do Dalmácie. Neklidná 
a vznětlivá osobnost se stále více uzavírala do 
sebe, trpěla zhoršujícím se zdravotním stavem, 
pocitem zneuznání (marná snaha o uvedení 
dramatu Anežka v Nár. divadle) i stihoma
mem; dezintegrace tvůrčí osobnosti, duševní 
poruchy a vyčerpanost vyústily do sebevraždy.

M. beletristická tvorba oscilovala mezi im
presionismem a realismem, spojovala důraz na 
bezprostřední, subjektivně vyjádřený prožitek 
s úsilím vycházet z předmětného životního ma
teriálu a podat obraz dramatického střetávání 
jedince s městským a sociálním prostředím, za
chytit i jeho sepětí s přírodou; soustředila se na 
rozpor snu a skutečnosti, kombinovala harmo
nizující a kritické obrazy rozporuplné každo
dennosti. Sjednocoval ji především osobitý, 
poeticko-deskriptivní styl, charakteristický ci
tovou vznětlivostí, improvizací, zaujetím pro 
detail, využíváním smyslových (zvláště vizuál
ních) i snových podnětů. Část jeho díla vznikla 
tvůrčí spoluprací s bratrem Aloisem, v níž Vi
lém představoval živel aktivnější, kreativnější, 
poetičtější a náladovější. Debutoval 1883 hned 
třemi literárními druhy, prózou, básní a zlom
kem veršované tragédie v almanachu morav
ské omladiny Zora pod třemi pseudonymy 
(Edgar Faimon, Jan Ostrovský a V. Manfred 
Jimramovský). Jako prozaik se prosadil přede
vším dvěma prvními, autobiograficky založe
nými romány studentského mládí, jež se svým 
lyrizujícím vypravěčstvím význačně podílely 
na subjektivizaci české prózy. V románu Po
hádka máje (první a podnětnější verze vychá
zela 1891-92 ve Světozoru; Šimáčkovy úpravy 
rukopisu vyvolaly prudký Šaldův odsudek a ši
roce rozvětvenou polemiku), jednoduchém 
příběhu mladistvé milostné citovosti a přírod
ní senzitivnosti, ústícím v útěk před zevšedně
ním v měšťáctví do přírody, M. impresionistic- 
kým stylem zvýraznil v rozvinutých přírodních 
reflexích úlohu vypravěčského subjektu. V poz

dější knižní verzi potlačil momenty ironického 
odstupu, otevírající kritické konfrontace reali
ty a ideálu, a posílil sklon k idyličnosti, secesní 
dekorativnost i sentimentální a pohádkové ra
žení. V románu Santa Lucia, příběhu osamoce
ní, sebeuvědomění, ztráty iluzí a smrti chudého 
brněnského studenta po jeho příchodu do Pra
hy, vykreslil s impresionistickou senzualitou 
a s ostře viděnými detaily vnitřně konstrastní, 
skeptický obraz reality nazírané romanticky 
snivou a intenzivně cítící vyhraněnou osobnos
tí. Ze vzývaného města se před jejíma očima 
milovaná, leč idealizovaná bytost, Praha, 
proměňuje postupně ve ztělesnění deziluze 
a zrady. Okouzlení jihomoravskou i českou 
přírodou a malířské vidění bezprostředně za
chycující smyslové podněty, dojmy, odstíny 
i harmonie barev dominovaly především 
v cyklu lyrických próz a črt Obrázky a v Knize 
cest a částečně prostoupily i realisticky laděné 
příběhy z moravského venkova a z pražského 
prostředí {Stíny; Babetta, Verunka a drobné po
vídky, podíl na společné knize bratří M. Bavln- 
kovy ženy), které tematizovaly sociální a etic
ké konflikty, svéráz moravské vesnice i jeho 
rozpad a s pozorností k psychologii postav 
konfrontovaly přirozenost prostých venkova
nů s maloměšťáctvím. Od poloviny 90. let M. 
pracoval na rozsáhlém románu Zumři, který 
vycházel po částech časopisecky. Pokus o ka- 
leidoskopické postižení proudu každodenního 
pražského, zejména malostranského života 
a osudů dvou moravských studentů vyzdvihl 
svébytnost české povahy a ilustroval dobové 
politické polemiky, zůstal však kritikou odmít
nutým torzem; vytýkala mu zejména figurka- 
ření, koncepční nejistotu a kompoziční nevy
rovnanost (knižní podobu románu připravil po 
autorově smrti K. Elgart Sokol; načrtl i jeho 
dokončení podle M. skic a vyprávění). Směřo
vání od subjektivní citovosti k lidské hromad- 
nosti a k národním hodnotám dokumentuje 
i Vilémův podíl na Aloisově projektu rozsáhlé 
kroniky Rok na vsi (dodatečně přiznané spolu- 
autorství se patrně omezilo na stylizaci někte
rých, převážně lyrických přírodních pasá
ží; část časopiseckých ukázek ve Světozoru 
a v Květech předcházejících knižnímu vydání 
byla signována oběma bratry či pouze Vilé
mem), zdůrazňující autonomní sílu a rovno- 
vážnost bytí moravského venkovského spole
čenství v souladu i v konfliktech s přírodním 
časem a řádem. Výrazem M. tvůrčí krize byl
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i tematicky nesourodý soubor přírodních a ro
dinných obrázků, bezprostředních nápadů, črt, 
úvah, fragmentů a epigramů Zlatá nit.-l&QrQ- 
tické postuláty, s nimiž M. na sklonku 80. let ve 
svých článcích a kritikách propagoval ruské 
a francouzské realitické drama, aplikoval v na
turalisticky utvářeném dramatu tragického ro
dinného rozvratu z moravského maloměsta 
Paní Urbanová (vzniklo přepracováním prózy 
Při biliárdu, jevištní uvedení bylo cenzurou za
kázáno), v němž odvážně analyzoval duševní 
hnutí a rozčarování ženy narušující soudobé 
morální konvence. Vyvrcholení realistických 
her z vesnického prostředí uváděných v Ná
rodním divadle v 80. a 90. letech představovala 
Maryša, syrové drama dívky provdané proti 
své vůli za bohatého vdovce, jejíž neštěstí ústí 
v revoltující akt, vraždu manžela; hra vyniká 
psychologickou hloubkou, opírá se o funkční 
detail, o civilní výraz, využití dialektu i lidové 
písně a pronikavě osvětluje některé rysy dobo
vého života na moravské vesnici, zejména její 
neosobní společenský a životní řád pozname
návající a deformující chování člověka. Vznik
la z podnětu, který Alois původně zamýšlel 
zpracovat románově, rozhodující podíl na ko
nečné podobě měl zřejmě Vilém; stala se sou
částí klasického repertoáru českého divadla, 
byla uváděna i v cizině. Drama Anežka (spo
lečná práce s B. Mrštíkovou), do tragického 
milostného vztahu promítnutý souboj rozumu 
a citu, v němž umělec, který touží uskutečnit 
svůj tvůrčí sen, obětuje lásku i život milující 
dívky, bylo poznamenáno tezovitostí, rétorič- 
ností a sentimentálními tóny. - Od 1886 se M. 
věnoval literární, divadelní a výtvarné kritice 
(Čes. Thalia, Ruch, Hlas národa, Lit. listy, Čes. 
revue aj.). Patřil k nej významnějším představi
telům realistické kritiky, prosazoval syntézu 
francouzského naturalismu a ruského realis
mu (ovlivněn především É. Zolou a V. G. Bě- 
linským), proti idealizování života stavěl ote
vřenost a kritičnost k současným problémům, 
nezkreslující typizaci, ukazující člověka utvá
řeného prostředím. Zároveň nahlížel kritiku 
jako umělecké, interpretační vcítění, zdůraz
ňoval sebevědomí tvůrčího subjektu, stylovou 
individuálnost zrcadlící hloubku a pravdivost 
vnitřního prožitku. Svým radikálním postojem 
se tehdy sblížil s mladou generací 90. let. Po 
rozpadu České moderny s pocitem rozčarová
ní a izolace na moravském venkově M. začal 
spolu se zájmem o moravský kulturní život a li

dovou tvorbu klást důraz na osvětovou funkci 
umění, na národní osobitost a tradiční hodno
ty (vzory spatřoval zvláště v tvorbě B. Němco
vé a J. Nerudy). Tento obrat se projevil jak 
v pojetí stylu (polemika se Šaldou z Volných 
směrů ve Slovu 1902), tak v úsilí o záchranu ar
chitektonických památek staré Prahy. Obra
zem této proměny se postupně stal i soubor 
článků, esejů a polemik z 1887-1903 Moje sny, 
svědectvím o trvalém příklonu k tradicionalis- 
mu pak sebeobhajující protišaldovský esej A. 
E Pisemskij i působení v Moravskoslezské re- 
vui zaměřené hlavně k hájení svébytnosti čes
ké kultury. M. zájem o veřejný život se promítl 
do jeho celoživotní činnosti publicistické, vě
nované problémům obecně kulturním i otáz
kám politickým a náboženským (antiklerikální 
postoj, upřednostňování vnitřní síly a svobody 
individua před náboženskou vírou, nadstranic- 
kost umělce a umění). Z rukopisů cestopis
ných fejetonů (z 1896 pro čas. Politik), navazu
jících na havlíčkovskou tradici, vyšel posmrtný 
soubor Cesta do Ruska. Od konce 80. let do 
počátku našeho století se M. věnoval intenziv
ně překládání, především z ruštiny, dále z fran
couzštiny a z polštiny; do českého prostředí 
uvedl prózy L. N. Tolstého, A. F. Pisemského, 
V. M. Garšina, I. A. Gončarova aj. (časopisecky 
přeložil mj. V. G. Bělinského, N. V. Gogola, 
K. N. Smirnova, É. Zolu, G. de Maupassanta, 
B. Pruse).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Edgar Faimon, Jan Ost
rovský (oba Zora), J. O. Bartoň (Lit. listy), V. J. Jim
ramovský (překl.), V. Manfred Jimramovský (Zo
ra), V. M. Jimramovský (překl.); -a-, k., -M.-, n., -n., 
-o, -o., -o-, J-o-], -v., V. M. I PŘÍSPĚVKY in: Čas 
(1887-97); Ces. revue (Vídeň 1889, též D PaníUrba- 
nová bez 5. jednání); Ces. Thalia (1887-88); Česko
moravské cepy (Brno 1884); sb. Čeští spisovatelé 
českým dělníkům národním k 1. máji 1898 (1898); 
Die Zeit (Vídeň 1896-97,1901,1904); Hlas národa 
(1887-93; 1888 O umění v literatuře, O naturalismu 
v literatuře); Jednání manifestační a protestní schů
ze pražského lidu... (1899, přednáška O významu 
boje za Prahu pro náš kulturní život); Kalendář Nár. 
listů (1907); Kalendář paní a dívek českých 
(1887-88); Květy (1892-94, 1897-1900, 1905-06; 
1899-1900 část P Rok na vsi, některé části podp. 
V. M.); Lid. noviny (1894-95, 1908-09); Lit. listy 
(1886-93); Lumír (1887-93, 1898-1905); Máj 
(1902-05; 1902-03 část R Zumři); Malý čtenář; sb. 
Morava svým Maticím (Brno 1897); Mor. orlice 
(Brno, od 1892); Mor. revue (Brno); Moravskoslez
ská revue (1907-11; 1908 část R Zumři pod tit. Bou
ře); Nár. listy (1885-92,1902-03); Nár. obzor (1908);
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Niva (Brno 1894-95); Novoje vremja (Petrohrad 
1901); kal. Obrana (1900); Osvěta (1905); Politik 
(1896-97, cest. FF Briefe aus Nižnij Novgorod, Niž- 
nij Novgorod); Pozor (Olomouc 1889-90); Přehled 
(1910); Rozhledy (1894-98, 1900; 1897 Bestia tri- 
umphans, i sep.); Rozhledy literární (1886-87); 
Ruch (1887-88); Slovo (1902); Světozor (1884-95; 
1891-92 R Pohádka máje, 1894 část P Rok na vsi, 
podp. A. a V. Mrštíkové); Umělecký list (Hodonín 
1921); Uprkovo album (1901); Večery (1912); sb. 
Vzpomínky členů Máje (1903-04); Wiener Abend- 
post (1903); Zlatá Praha (1884,1897-98,1903,1912); 
alm. Zora (Brno 1883); Zvon (1905); Ženský svět 
(1898);- posmrtně: alm. „Eh, marné vzpomínání../' 
(1927); Lid. noviny (1912,1927,1936-37,1940); Nár. 
obzor (1912); Niva (1931); Ruch (1912). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře: Paní Urbanová (D 1889, 
prem. 1942); Santa Lucia (R 1893); Stíny (PP b. d., 
1893); Obrázky (PP 1894); Maryša (D b. d., 1894, 
i prem., s A. Mrštíkem; krit. vyd. 1956, ed. S. Utěše
ný); Bavlnkovy ženy a jiné povídky (b. d., 1897; s PP 
A. Mrštíka, P Bavlnkovy ženy s A. Mrštíkem); Po
hádka máje (R 1897); Babetta, Verunka a drobné 
povídky (b. d., 1902); Moje sny. Pia desideria 1, 2 
(EE, články, kritiky, 1902,1903; E Krásná země sa
mostatně 1935); Rok na vsi 1-9 (kronika, b. d., 
1903-04, spolupráce na konečné verzi s A. Mrští
kem, podp. A. Mrštík; upr. vyd., b. d., 1920, podp. A. 
a V. Mrštíkové); Kniha cest (PP 1905; doplň, vyd. 
1922 společně s kn. Obrázky, ed. A. Mrštík, 1953 in 
Obrázky z cest s PP A. Mrštíka, ed. M. Hýsek); Zla
tá nit (PP, črty a epigramy, 1907); A. F. Pisemskij 
(E 1908); - posmrtně: Zumři (torzo R, 1912, ed. 
K. Elgart Sokol); Anežka (D b. d., 1912, i prem., 
s B. Mrštíkovou); Cesta do Ruska (cestopis. FF, 
1992, ed. J. Vladislav). - Překlady: A. K. Šeller 
(pseud. A. Michajlov): Zlatém a mlatem (1887); 
F. M. Dostojevskij: Uražení a ponížení (1888); 
C. Menděs: Siluety (1888); I.S.Turgeněv:Tri povídky 
(1888); L. N. Tolstoj: Vojna a mír 1-4 (1888-90) + 
Vláda tmy (1895); N. A. Lejkin: Kousek chleba 
(1888) + Humoresky (b. d., 1897); A. P. Čechov: Taj
ný rada (1892); V. V. Krestovskij: Pokušení (1892); 
I. N. Potapenko: Láska (1893); A. S. PuškimPiková 
dáma a jiné novely (1894); V. M. Garšin: Červený 
květ a jiné novely (1894) + Povídky 1,2 (1896,1898); 
A. F. Pisemskij: Rozbouřené moře (1894) + Hňup, 
Bojarština (b. d., 1898) + Tisíc duší (1905); N. A. 
Dobroljubov: Oblomovština (1896); G. Uspenskij: 
Řada beletristických prací (1901); I. A. Gončarov: 
Oblomov 1-4 (1902-03) + Strž 1, 2 (1906,1907). - 
Ostatní práce: Bestia triumphans (polemika, 1900); 
Osvětou k svobodě (přednáška, 1900) —> Moje sny 1 
(1902); Hospodářské vztahy k umění (přednáška, 
1909, s A. Mrštíkem). - Výbory: Výbor z beletrie 
(1911, ed. F. Strejček); Podzim a zima, Jaro a léto 
(pro ml. z Roku na vsi, b. d., 1911,2 sv., s A. Mrští
kem, podp. a ed. A. Mrštík); Rok na vsi (pro šk. mlá
dež, 1935, s A. Mrštíkem, ed. J. Petrus); Rok na vsi 
(pro šk. mládež, 1939, s A. Mrštíkem, ed. J. Ošmera);

Okouzlené putování (z cestopisných PP, 1977, též 
s A. Mrštíkem a s PP A. Mrštíka, ed. M. Honzíková). 
- Souborná vydání: Knihy bratří M. (Nakl. družstvo 
Máje, 1906-11, 9 sv.); Sebrané spisy A. a V. Mrštíka 
(J. Otto, 1920-26,14 sv.); Kritické vydání díla bratří 
M. (L. Kuncíř, od 4. sv. Vyšehrad, 6 sv., 1948-50, ne
dokoná, ed. M. Hýsek, K. Dvořák). I KORESPON
DENCE: Z poslední korespondence (F. S. Procház
kovi z 1911), sb. Praha (1912); Listy V. M. K. Světlé 
(z 1898-99), Samostatnost 7. a 10.3.1912; F. Pečínka: 
K M. Knize cest (E Pečinkovi z 1894), LidN 23. 
a 26.3.1912; J. Bor: K tragické smrti V. M. (J. Kvapi- 
lovi z 1912), Samostatnost 27.3.1912; Milostné listy 
V. M. Helence (R. Vystavělové asi z 1894; 1928, ed. 
A. E. Vašek); Ant. Veselý: Z dopisů bratří M. F. A. 
Šubertovi (z 1894-1909), Kolo 1931, s. 7 a pokr.; 
M. Novotný: Co píše V. M. M. A. Šimáčkovi 
(z 1888-93), LidN 24. 10., 2., 12., 15., 23. a 27. 11., 
5. a 17.12.1935,9. a 25. L, 20. 2., 31.3.1936 + Dopi
sy V. M. Z pozůstalosti M. A. Šimáčka (M. A. Šimáč
kovi z 1894), LidN 2.3.1937; Ch.: „Perspektivy“, ne
bo přece jen „Marné naděje“? (J. Kuncovi z 1907, 
s A. Mrštíkem), Kolo 1940, s. 80; in J. Racek: Bratří 
M. a jejich citový vztah k L. Janáčkovi a V. Nováko
vi (L. Janáčkovi z 1907-09; b. d., 1940); F. Čech: Z do
pisu V. M. J. Zeyerovi (z 1897), Zvon 41, 1940/41,
s. 659; in E. Havelka: I princezny mají děti (J. Břen- 
kové z 1882-86, J. Hálkové-Malinové z 1884-97, 
R. Vystavělové-Pečinkové z 1893-1910, Z. Brau- 
nerové z 1895-97, M. Procházkové-Stránské 
z 1898-1903 aj.; 1947); in Vrchlický v dopisech 
(z 1898; 1955, ed. A. Pražák); J. Urbanec: Vztah V. 
Martínka k bratřím M. (z 1910), Literárněvědný 
sborník PPB 1966, s. 147; V. Hellmuth-Brauner: Ně
kolik glos ke vztahu F. X. Šalda - V. M. (koncepty 
dopisů Šaldovi z 1895, úryvky z 1891-92), sb. Lite
rární archiv 3-4,1969, s. 45; in B. Slavík: Důvěrný po
hled na V. M. (M. A. Šimáčkovi z 1892, J. Zeyerovi 
z 1897, F. Marešovi z 1903-04, B. Mrštíkové z 1904
aj. ; 1971); in Nedosněné sny. Korespondence bratří 
M. (rodičům a bratrům z 1891-1910, A. Štolcovi 
z 1890-1909, L. Quisovi z 1897-1911; 1978, ed. 
R. Havel a L. Kuncíř); L. Kuchař: Pozvání ke slovu 
(M. Martenovi z 1907-08), Literární Bílovice nad 
Švitavou 5 (1985); R. Havel: Z korespondence bratří 
M. s A. Sovou (z 1897-1910), sb. Literární archiv 
19-20,1987, s. 135; (ptš) (P. Pešta): Berlínská prohra 
(A. Štolcovi z 1909),Svob. slovo (Brno) 29.10.1992. 
I REDIGOVAL časopis: Moravskoslezská revue 
(1907-10; 1907-09 s A. Mrštíkem a O. Skýpalou, 
1910 i s K. Elgartem Sokolem); knižnici: Světové ro
mány (1902). I USPOŘÁDAL: R. K. Zahálka: 
Kresby (1903).!

BIBLIOGRAFIE: E. Macek: Mrštíkové a diva
dlo, in V. Justl: Bratři M. (1963); J. Šteflíčková: V. M. 
beletrista (Knihovna J. Mahena, Brno 1987, s rejstří
kem jmen postav a zeměpis, názvů). I LITERATU
RA: sb. Památce V. M. (Brno b. d., 1912); B. Mrští- 
ková: Jak V. M. včelařil (b. d., 1923); „Eh, marné 
vzpomínání...“ (1927, ed. J. Dlabal, alm. vzpomínek
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na Pohádku máje); Z. Braunerová: Kolem Po
hádky máje a jejího prvního vydání (1930); 
B. Mrštíková: Vzpomínky 1-6 (1933-38) -» Vzpo
mínky (1940) a Vzpomínky 1 (1950); J. Racek: Bra
tří M. a jejich citový vztah k L. Janáčkovi a V Nová
kovi (b. d., 1940); M. Hýsek: O J. Holečkovi, 
O bratrech M. (1941); B. Mrštíková: Mrštíkové 
(1942) + Mrštíkovy včely (1943) + Po Vilémově smr
ti (1946) —> Vzpomínky 2 (1950, Mrštíkové a Po Vi
lémově smrti); E. Havelka: I princezny mají děti 
(O V. M. a jeho Pohádce máje) (1947); V Justl: Brat
ři M. (1963, především o M. dramaticích); R. Paro- 
lek: V M. a ruská literatura (1964); sb. Bratři M. 
a Diváky (1966, J. Skutil, Š. Vlašín, J. Hek); V Hell- 
muth-Brauner: V. M., A. M., Literární pozůstalost 
(LA PNP 1968); M. Honzíková: J. Zeyer a V. M. 
(1970); B. Slavík: Důvěrný pohled na V M. (1971); 
R. Pytlík: V. M. (1989). I E Dlouhý: ref. alm. Zora, 
Lit. listy 1883, s. 117; • ref. překl. L. N.Tolstoj: Vojna 
a mír: J. Holeček, NL 3. 5.1888; T. G. Masaryk, Cas 
1890, s. 215 •; • ref. Paní Urbanová: V. Vítězný, Lit. 
listy 11,1889/90, s. 146 a 161 (k tomu V. Mrštík pod 
pseud. J. O. Bartoň, tamtéž, s. 303 a 329); š. (J. Kuff- 
ner), NL 22. 3. 1890 •; • ref. Santa Lucia: an., Čas 
1893, s. 690; Ergo, NL 24.11.1893; B. Dolejšek, Vlast’ 
10,1893/94, s. 460; Z. (J. Laichter), Naše doba 1894, s. 
68; L. Čech, Osvěta 1894, s. 87; J. K. (Kabelík), Hlíd
ka lit. 1894, s. 138 a pokr. •; Kj. (F. V Krejčí): ref. San
ta Lucia a Stíny, Rozhledy 3, 1893/94, s. 275; • ref. 
Stíny: -ín., Niva 4,1893/94, s. 159; an. (A. E. Mužík), 
Besedy lidu 1894, s. 84 •; J. Karásek: ref. Stíny a Ob
rázky, Lit. listy 15,1893/94, s. 304; • ref. Obrázky: F. 
V. V. (Vykoukal), Světozor 28,1893/94, s. 204; O. Vig- 
lic (V. Otomar), Niva 4, 1893/94, s. 160; Kj. (F. V. 
Krejčí), Rozhledy 3, 1893/94, s. 631; M. Zavoral, 
Hlídka lit. 1894, s. 336 •; • ref. Maryša: F. X. Šalda, 
Rozhledy 3,1893/94, s. 689 -» KP 2 (1950); J. Fleká- 
ček, Vlast’ 10, 1893/94, s. 930; A. Schulzová, Zlatá 
Praha 11,1893/94, s. 322; P. (K. Šípek), Světozor 28, 
1893/94, s. 336; B. (T. G. Masaryk), Naše doba 1, 
1893/94, s. 677; an., Cas 1894, s. 292; a-a (A. Procház
ka), Niva 1894, s. 256; I. Mráz, Hlídka lit. 1894, s. 379; 
J. Zeranovský (J. Spáčil), Čech 10. 5. 1894; J. Hole
ček, NL 11.5.1894; R. J. Kronbauer, Hlas národa 11. 
5.1894; J. M. (Merhaut), Mor. orlice 22.11.1894; jv. 
(J. Vodák), Lit. listy 16,1894/95, s. 14 •;E V. Krejčí: V. 
M., Rozhledy 6,1896/97, s. 725; • ref. Bavlnkovy že
ny...: P. Kunz (F. X. Šalda), Lit. listy 18,1896/97, s. 267 
—> KP 3 (1950); J. Š., Lumír 25,1896/97, s. 395; F. V. V. 
(Vykoukal), Světozor 32,1897/98, s. 118 •; an.: V. M., 
Radikální listy 1897, s. 158; R. Bazarový. Kadlec): 
ref. Bavlnkovy ženy a Pohádka máje, Čes. revue 1, 
1897/98, s. 90 a pokr. •; • ref. Pohádka máje: J. Stej
ný, Vlast’ 13, 1896/97, s. 895; JT, Zlatá Praha 14, 
1896/97, s. 371 a pokr.; A. Čížek, Rozhledy 6, 
1896/97, s. 845; P. Kunz (F. X. Šalda), Lit. listy 18, 
1896/97, s. 304 -> KP 3 (1950); F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 31, 1896/97, s. 587; S. Bouška, NŽ 1897, 
s. 263; Z (J. Laichter), Naše doba 1897, s. 725; K. Sta
něk, Osvěta 1897, s. 1012 •; J. Kamper: Bratří M., 

Obzor lit. a umělecký 1901, s. 35 a pokr.; • ref. Moje 
sny: Vbk. (J. Voborník), NL 28. 11. 1902; K. Z. K. 
(Klíma), LidN 19.12.1902; an., Máj 1,1902/03, s. 27; 
an., Přehled 1, 1902/03, s. 120; M. Marten, MR 
1902/03, sv. 14, s. 80; g. (K. Elgart Sokol), Rozhledy 
13,1902/03, s. 246; Right, Lumír 31,1902/03, s. 88; Ž. 
(J. Spáčil), Zvon 3,1902/03, s. 182; Valášek (V. Oto
mar), Srdce 2,1902/03, s. 167; F. Skácelík, Čes. revue 
6,1902/03, s. 446 •; • ref. Babetta, Verunka a drobné 
povídky: an. (J. Vodák), Čas 28. 12. 1902; r. (R. J. 
Kronbauer), Máj 1, 1902/03, s. 154; Vrk. (J. Vobor
ník), Přehled 1,1902/03, s. 154; J. Rowalski (A. Bač- 
kovský), Lumír 31, 1902/03, s. 232 •; J. Karásek in 
Impresionisté a ironikové (1903); ref. a články Rok 
na vsi viz LITERATURA hesla A. Mrštík; • ref. 
Kniha cest: Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 22, 
1904/05, s. 191; -s-a- (D. Panýrek), Máj 3, 1904/05, 
s. 350; an. (J. Vodák), Čas 28.4.1905; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1905, s. 563 •; E. Sokol (K. Elgart): Radost 
a bolest vývoje, MS1R 2,1905/06, s. 3; • ref. Zlatá nit: 
an. (J. Vodák), Čas 3.11.1907; F. Sekanina, Zvon 8, 
1907/08, s. 92; T. A. (A. Procházka), MR 1907/08, 
sv. 20, s. 213; O. Theer, Lumír 36,1907/08, s. 242; an. 
(E X. Šalda), Novina 1908, s. 24 -> KP 7 (1953) •; • 
ref. A. F. Pisemskij: V. Kol. (V. Červinka), Zvon 8, 
1907/08, s. 573; M. Marten, MR 1907/08, sv. 20, s. 577; 
e-u., Máj 6,1907/08, s. 712; F. X. Šalda, Novina 1908, 
s. 217 —> KP 7 (1953) •; E. Sokol (K. Elgart): Bratří 
M., Niva 1911, s. 12 a pokr.; J. Kamper in V. M.: Vý
bor z beletrie (1911); • nekrology: E X. Šalda, Novi
na 5,1911/12, s. 271 -» Duše a dílo (1913) + tamtéž, 
s. 287 -> KP 9 (1954); J. z Wojkowicz, Lumír 40, 
1911/12, s. 281 a pokr.; an. (K. Horký), Stopa 2, 
1911/12, s. 521; J. Kudela, MS1R 8, 1911/12, s. 289; 
K. J. Kronbauer, Máj 10,1911/12, s. 297; S. (E Seka
nina), Zvon 12,1911/12, s. 399; Č. (V. Červinka), Zla
tá Praha 29,1911/12, s. 303; an., Přehled 10,1911/12, 
s. 429; J.Thon, Umělecký měsíčník 1,1911/12, s. 207; 
E V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 314; M. Hýsek, Středa 
1912, s. 125; J. Mahen, LidN 5. 3. 1912; E. Sokol 
(K. Elgart), LidN 5. 3. 1912; V. Dyk, Samostatnost 
5.3.1912; J. H. (Herben), Čas 5.3.1912; an., PL 5.3. 
1912; I. Olbracht, Dělnické listy 6. 3. 1912; H. 
(V. Hladík), NL 9.3.1912; J. Holý, Samostatnost 10. 
a 24.3.1912; -ck., Nár. obzor 15.3.1912 •; J. Mahen: 
Tři poznámky k divácké tragédii, LidN 7. 3. 1912; 
J. Karásek: Poznámky (k polemice kolem M. smrti), 
MR 1911/12, sv. 25, s. 154 a 161; • ref. Zumři: V. C. 
(Červinka), Zlatá Praha 29,1911/12, s. 567; F. Seka
nina, Zvon 12,1911/12, s. 750; an. (I. Olbracht), Děl
nické listy 17. 8. 1912 —> O umění a společnosti 
(1958);-il„ LidN 18.8.1912; an. (J. Vodák), Čas 1.9. 
1912; K. (F. V. Krejčí), PL 27.10.1912; F. V. Vykou- 
kal, Osvěta 1912, s. 785; A. Novák, Přehled 11, 
1912/13, s. 6 —> Zvony domova (1916); Ant. Veselý, 
Čes. kultura 1,1912/13, s. 87; J. Karásek, MR 1912/13, 
sv. 26, s. 70; V. Martínek, MS1R 9, 1912/13, s. 36 •; 
A. Mrštík: Poslední myšlenky a slova V. M. k drama
tu Anežka, in B. a V. M.: Anežka (b. d., 1912); • ref. 
Anežka:-jm- (J. Mahen), LidN 26.9.1912; J. Bor, Sa-
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mostatnost 27.9.1912; O. E (Fischer), NL 27.9.1912; 
J. Hilbert, Venkov 27. 9. 1912; K. (F. V. Krejčí), PL 
27. 9.1912; an. (J. Vodák), Čas 27. 9.1912; r.- (R. J. 
Kronbauer), Máj 11,1912/13, s. 14; J. Kodíček, Pře
hled 11, 1912/13, s. 28; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá 
Praha 30,1912/13, s. 46; A. Procházka, MR 1912/13, 
sv. 26, s. 37; R. S. (Svobodová), Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 57; H. Jelínek, Divadlo 11,1912/13, s. 14 •; 
V. Dlr. (Dresler): V. M., Lit. rozhledy 1913, s. 81;
J. Pojezdný (J. Doležal): O V. M., Osvěta 1914, s. 736 
a pokr.; J. Laichter in Uměním k životu (1919); 
A. Matula in Kořeny v moravské půdě (1919); 
M. Hýsek: M. Paní Urbanová, Jeviště 1922, s. 156; 
A. Mrštík: Krvavá pointa (k smrti V. M.), Zvon 23, 
1922/23, s. 144 -> Nit stříbrná (1926); E. Sokol 
(K. Elgart): Bratří M., Zvon 26,1925/26, s. 617 a po
kr.; A. E. Vašek: Pravda a báj v M. Pohádce Máje, 
Venkov 30.1., 6. a 13.2.1927; J. Karásek in Tvůrco
vé a epigoni (1927); K. Sezima in Podobizny a relié
fy (1927); Horácké listy 12.8.1927, příl. Horácké be
sedy, č. 1 (přisp. A. Novák, J. S. Guth-Jarkovský,
K. Elgart Sokol, J. Kalus, B. Mrštíková); A. Bobrov- 
ský: Několik vzpomínek na V. M. (alm. Zora), LidN 
8. 9.1927: F. X. Šalda: Kolem almanachu Vpád bar
barů, Lit. svět 1,1927/28, č. 5 -> KP 13 (1963); an.: 
Čtyři dopisy J. Zeyera V. M., LidN 23.9.1931; J. Ma- 
hen: In memoriam (o Maryše), Divadelní list 7, 
1931/32, s. 63; H. Jelínek: V. M., Lumír 58,1931/32, 
s. 294; r. (V. Můller): Kus „Maryšiny“ historie, Nár. 
divadlo 11, 1933/34, č. 5; J. Skutil: A. Sova^ bratřím 
M., Rozhledy 1935, s. 135 + Z dopisů S. Čecha A. 
a V. M., Kolo 1935, s. 115,1936, č. 1-2 + Tri dopisy 
Uhrovy V. M., Kolo 1936, č. 8 + Několik dopisů 
V. Mrštíkovi (T. Novákové a J. Vrchlického), Kolo 
1937, s. 134; K. Mrštík: V. M. a Bezručův pseudonym, 
tamtéž, s. 226; M. Maralík: V. M. jako kritik, sb. 
O českou literární kritiku (1940); Z. Braunerová 
a J. Zeyer in Přátelství básníka a malířky (1941); K. 
P (Polák): Mrštíkové... (o kn. B. Mrštíkové), KM 
1942, s. 343; B. Slavík: Nad dílem V. M., Čteme 1943, 
s. 83; K. Kolátor: Maryša a Anežka, Živá tvorba 2, 
1943/44, s. 15 a pokr.; M. Hýsek in V. M.: Paní Urba
nová (1944); K. Sezima in Z mého života 3 (1946, 
s. 21); J. Honzl: Za novým smyslem hry o Maryši, 
Nár. divadlo 24,1948/49, č. 3 -» A. a V. M.: Maryša 
(1951); J. Pokorný: „Maryša“ jako předěl dvou dob, 
Nár. divadlo 24,1948/49, č. 3; J. Port: Glosy k praž
ským „Maryšám“, Nár. divadlo 24, 1948/49, č. 3; 
J. Marcha in Potopený svět (1949); J. Dolanský: Bě- 
linskij a česká literatura, Slavia 19,1949/50, s. 153 -> 
Mistři ruského realismu u nás (1960); M. Hýsek, 
J. Závada in V. M.: Zumři (1950); E. Macek (o M.po
lemice se Šaldou a Volnými směry 1902) in F. X. Sal
da: KP 5 (1951, s. 256); M. Hýsek in A. a V. M.: Ob
rázky z cest (1953); A. Závodský: Ke zrodu dramatu 
Maryša, Před oponou 1955, č. 3 a pokr.; R. Parolek: 
V. M. a N. Dobroljubov, sb. Pražská univerzita mos
kevské univerzitě (1955) + Mrštíkové a ruské dra
ma, Sovětská literatura 1955, s. 627 + V. M. o Dosto- 
jevském, Českosl. rusistika 1956, s.580 + in A. a V. 

M.: Maryša (1956); S. Utěšený: Maryša ve vývoji čes
kého dramatu, VVM 1956, s. 20 a 62; V. Justl in A. 
a V. M.: Maryša (1957) + in V. M.: Santa Lucia 
(1958); L. Páleníček in A. a V. M.: Maryša (1958); 
I. Pfaff: M. kulturní program a pokus o vytvoření je
ho tribuny na Moravě, Vlastivědný sborník Vysoči
ny 1958, s. 133; -jb- (J. Brabec): V. M., LitN 1958, 
č. 22; R. Parolek: Cesta V. M. k ruskému realismu 
(1881-1887), Sborník slavistických prací věnova
ných 4. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě (1958) + 
K otázce slovanské orientace v rané tvorbě V. M., 
AUC Praha 1959, s. 253 + Cesta V. M. do Ruska 
(1896) a její výsledky ve světle nových dokumentů. 
AUC Praha 1960, s. 129; K. Krejčí: Boj V. M. za sta
rou Prahu, in Kniha o Praze (1960); V. Nezkusil: Vr- 
cholné období v próze V. M., ČLit 1961, s. 282; J. Tel- 
cová: Žila „Maryša“ bratří M.?, Almanach Matice 
moravské 1962, s. 107; B. Václavek in Literární stu
die a podobizny (1962); R. Parolek: M. drama Paní 
Urbanová, AUC Praha 1964, s. 183; J. Brabec in Po
ezie na předělu doby (1964, o M. kritikovi); J. Janáč
ková in sb. Z dějin české literární kritiky (1965) + 
Konec Pohádky máje, Člit 1965, s. 35; J. Skutil: Vyda
vatelské starosti bratří M. (o koresp. s vydavateli), 
VVM 1966, s. 113; L. Kuncíř, J. Urbanec: Bezruč 
a Mrštíkové, Literárněvědný sborník PPB 1966, 
s. 82; J. Urbanec: Vztah V. Martínka k bratřím M., Li
terárněvědný sborník PPB 1966, s. 147; J. Skutil: 
Z korespondence Z. Braunerové s bratry M. a J. Kl- 
vaňou, sb. Pod mohylou míru (1966) + Mrštíkovský 
archiv o divadelní činnosti bratří A. a V. M., část 1 
(Poznámky k paní Urbanové a k Maryši, i o ko
resp.), sb. Od Hradské cesty 1965-66, s. 78 + část 2 
(Poznámky k dramatu Anežka, i o koresp.), tamtéž, 
1967, s. 52; J. Janáčková in Český román na sklonku 
19. století (1967, o Pohádce máje a Santa Lucii); 
V. Hellmuth-Brauner: Několik glos ke vztahu F. X. 
Šalda - V. M. (též úryvky z koresp.), sb. Literární ar
chiv 3-4,1969, s. 45; L. Lantová in Hledání hodnot 
(1969); J. Skutil: Historický celonárodní význam 
dramatu Maryša bratří M. a její zrod, sb. Od Hrad
ské cesty 1970, s. 98; J. Skácel in V. M.: Pohádka má
je (1971); J. Hrabáková: Ženské postavy v realistic
kém dramatu let devadesátých, Filologické studie, 
Sborník Pedag. fakulty UK Praha (1973, s. 131); 
M. Honzíková in A. a V. M.: Okouzlené putování 
(1977); R. Havel, J. Janáčková in ed. Nedosněné sny 
(1978); J. Grossman: O výkladu jednoho textu (Ma
ryša), sb. O současné režii 1 (1981) —> Analýzy 
(1991); D. Hodrová: Praha jako město deziluze 
v českém románu přelomu století, sb. Město v české 
kultuře 19. století (1983); F. Černý in A. a V. M.: Ma
ryša (1983); I. Slavík: k 70. výr. úmrtí, Zprávy Spolku 
čes. bibliofilii v Praze 1983, s. 2 —> Tváře za zrcadlem 
(1996); J. Janáčková in Stoletou alejí (1985, o Santa 
Lucii) + Realistická idyla, ČLit 1986, s. 522; 
V Kónigsmark in sb. Rozumět literatuře 1 (1986, 
Maryša); J. Skutil in sb. Přírodní tematika v literatu
ře (Brno - Kroměříž 1987) + in sb. Diváky (1987); J. 
Uher in Argonauti z Moravy (1987, s. 176); J. Hra-
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bák: K výročí autora Pohádky máje, Lit. měsíčník
1987, č. 3; R. Pytlík: V. M. a E X. Šalda - dvě koncep
ce literatury let devadesátých, ČLit 1987, s. 432 —> 
Na přelomu století (1988); A. Horová: Výtvarněkri- 
tická a teoretická kapitola v díle V. M., Estetika
1988, s. 13 —> sb. Proudy české umělecké tvorby 19. 
století (1990); J. Janáčková in Román mezi moder
nami (1988, o Zumrech, Pohádce máje a Santa Lu
cii); M. Procházka: Maryša a kritici, in Znaky dra
matu a divadla (1988); M. Wajs: MUDr. Emanuel 
Engel a jeho pacient V. M., Lázeňský časopis 1988, č. 
11; V. Kostřica: V. M., Rossica Olomucensia 27,1988 
(1989); „Nebohý český literáte“ (ze vzpomínek F. 
Hortvíka na M. smrt), LidN 16. 2. 1991; V. Štěpán: 
Tajemná Maryša (o nálezu rkp. Maryši), Večerník 
Praha 27.1.1992; J. Vladislav in V. M.: Cesta do Rus
ka (1992); • ref. Cesta do Ruska: F. Kautman, Pro
stor 20. 5.1992; (jj) (J. Janáčková), LidN 21. 5.1992, 
příl. Národní 9; A. Halada,Tvar 1992, č. 42; J. Vohry- 
zek, LitN 1993, č. 2 •; M. Honzíková: Antal Stašek 
a V. M., dvě cesty na Rus, Bulletin ruského jazyka 
a literatury 1993, s. 137; F. Černý: Stoletá Maryša, 
Tvar 1994, č. 10; M. Reslová: Mařka a ty druhé. Hr
dinky bratří Mrštíků a Gabriely Preissové na psy- 
choanalytické téma, Respekt 1996, č. 16.

Im

Božena Mrštíková

* 7.3.1876 Hejčín u Olomouce
† 8.6.1958 Olomouc

Autorka memoárů, divadelních her, překladatelka 
z ruštiny a němčiny.

Roz. Pacasová. - Vyrůstala ještě s mladší sest
rou v rodině strojmistra hejčínského cukrova
ru. Základní vzdělání získala v české obecné 
škole a v německé měšťance kláštera u vorši- 
lek v Olomouci. Navštěvovala švadlenský 
a kuchařský kurs, učila se ruštině a hře na 
housle. V létě 1893 se doma seznámila s V. Mrš- 
tíkem, který přijel za jejím otcem jako včela
řem; 1904 se za něho provdala a žila s ním v Di- 
vákách na Moravě. Po manželově smrti (1912) 
se vrátila k rodičům do Hej Čína, kde během 
1. světové války vypomáhala v dětské opatrov- 
ně. Byla pohřbena na černovírském hřbitůvku 
v Olomouci a její pozůstalost je uložena ve 
Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Již v 90. letech M. napsala dramata Premiéra 
a O palmu vítězství (obě Selské listy 1903). 
Druhou hru uvedli ochotníci v Hejčíně (1903), 
rozšířená a přepracovaná s titulem Drama 

umělce se hrála v Olomouci (1904) a po novém 
přepracování, na němž se už podílel V. Mrštík, 
ji s názvem Anežka neúspěšně inscenovalo 
pražské ND; hra předvádí konflikt ideálů 
s realitou a akcentuje nezbytnost umělecké 
svobody. Údajně M. napsala ještě několik her, 
ale všechny před svou svatbou spálila. Nejvý
znamnější část jejího díla spadá do oblasti me
moárové literatury a přináší hlubší poznání 
soukromí V. Mrštíka a jeho blízkých. Všech 
6 dílů tematicky zaměřených Vzpomínek 
(např. 2. díl o Vilémových bratrech Norbertovi 
a Františkovi, 3. díl o jeho cestách domovem 
i cizinou) zahrnuje období 1904-30 a podává 
čtivé, místy jímavé, ale nesentimentální svě
dectví o vztazích v rodině, o jednoduchém ži
votě Mrštíků v Divákách a zvláště o názorech, 
úvahách i náladách V Mrštíka. Vedle detailní
ho popisu prostředí, krajiny, věcí a lidí začleňu
je M. do textu i úryvky z rodinné korespon
dence. V partiích týkajících se let po 
manželově smrti rozšířila vzpomínky o posta
vu svého otce a Aloisova syna Karla a v pojed
nání Mrštíkovy včely, do něhož po sekvencích 
včlenila i svou memoárovou prvotinu, upozor
nila na jednu z životních zálib V. Mrštíka. 
Z ruštiny a němčiny překládala a pouze časo
pisecky publikovala drobnější prózy.

PŘÍSPĚVKY in: Českosl. deník (1921,1927); Fach- 
blatt des Ósterreichischen Reichsvereines fiir Bie- 
nenzucht (Vídeň 1923); Horácké besedy (Nové 
Město na Moravě 1927); alm. Klas (Prostějov 1947); 
Květy (1906, D Anežka); Lid. demokracie (1953); 
Lid. noviny (1940); Mor. orlice (Brno 1905, překl. 
M. J. Saltykov-Ščedrin: Všeruské hoře); Nár. noviny 
(Brno 1927); Naše zprávy (Přerov 1940); Našinec 
(1939); Nový život (1900); Pozor (Olomouc 1928); 
Selské listy (Olomouc 1901-03; 1903 hry Premiéra, 
O palmu vítězství a překlady z ruštiny); Venkov 
(1939-40); Zeměd. družstevní listy (1942); Z kraje 
Pohádky máje^ JNěm. Knínice-Ostrovačice 
1929-30). I KNIŽNĚ. Beletrie a memoáry: Anežka 
(D 1912, i prem., s V. Mrštíkem); Jak Vilém Mrštík 
včelařil (P 1923); Vzpomínky 1-6 (1933-38, sv. 3-4 
doplň, vyd. 1938); Mrštíkové (vzpomínky, 1942); 
Mrštíkovy včely (P 1943, obs. též Jak Vilém Mrštík 
včelařil); Po Vilémově smrti (vzpomínky, 1946). I

BIBLIOGRAFIE: J. Skutil: Bibliografie časopi
seckých a novinářských článků B. M., VVM 1956, 
s. 33.1 LITERATURA: J. Drábek: Z hovorů s paní 
B. M. 1942-45 (1945, jako soukr. tisk 1943). I • ref. 
Anežka: K. (F. V. Krejčí), PL 27. 9.1912; J. Bor, Sa
mostatnost 27.9.1912; J. Hilbert, Venkov 27.9.1912; 
K. Čvančara, Osvěta 1912, s. 731; O. Fischer, Čes. re
vue 7,1912/13, s. 128; J. Kodíček, Přehled 11,1912/13,
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s. 28; r. (J. Kronbauer), Máj 11,1912/13, s. 14; R. S. 
(Svobodová), Čes. kultura 1, 1912/13, s. 57; Tristan 
(S. V. Friedl), Zvon 13,1912/13, s. 43; A. Laurin, Sto
pa 3, 1912/14, s. 143 •; • ref. Vzpomínky 1-6; J. O. 
(Osmera), Čin 1934, s. 211 a 954; m. n. (M. Novotný), 
LidN 29.10.1935; A. Pražák, Naše věda 1935, s. 75; 
ne (A. Novák), LidN 2. 3. 1937; M. Hýsek, Venkov 
7. 3.1937 •; • ref. Vzpomínky 3-4 (2. vyd.); M. Hý
sek, Venkov 30.7.1939; n (M. Novotný), LidN 2.10. 
1939; drb (J. Borecký), Zvon 40, 1939/40, s. 517 •; 
A. Gregor: Spisovatelky na Moravě, sb. Ženy na 
Moravě (roč. Čhudým dětem 1940, s. 80); eref. Mrš- 
tíkové; K. P. (Polák), KM 1942, s. 343; K. Milotová, 
Venkov 23. 8.1942; bs (B. Slavík), LidN 30. 8.1942; 
-s (J. Seifert), Nár. práce 1.11. 1942; Ns (J. Nečas), 
Naše doba 50,1942/43, s. 93 •; • ref. Mrštíkovy vče
ly: kp. (K. Polák), Nár. práce 13.1.1944; J. Knob,Řád 
1944, s. 531; Kr. (O. Králík), ČMM 1946, s. 235 •; • 
ref. Po Vilémově smrti; b. (V. Běhounek), Práce 
21. 8. 1947; ok (O. Králík), ČMM 1947, s. 400 •; 
F. Čech: Návštěvou u pí B. M., Volné slovo 23. 3. 
1946; J. Skutil: B. M. osmdesátiletá, VVM 1956, s. 30 
+ Za B. M., VVM 1958, s. 193 + B. M. a Olomouc, 
Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1967, 
č. 132 + Vánoční svátky u Mrštíků, LD 15.12.1969; 
A. Kolek: U paní B. M.,sb. Od Hradské cesty (1970, 
s. 88); V. Stratil; Věrná strážkyně odkazu Viléma 
Mrštíka, Středisko 1985, s. 93; V. Slavíková: Paní Vi- 
lémová, Vlasta 1994, č. 1-7.

sb

Josefa Mrzenová-Trnovská

* 27. 3.1864 Trnová u Pardubic
† 3.9.1932 Plzeň

Prozaička, zejména pro mládež.

Podpisovala se též Josefina M.-T., pseudonym 
zvolila podle názvu rodné vsi. Dívčím jménem 
Malá. - Měšťanskou školu vychodila v Pardu
bicích, poté na čas vstoupila do kláštera v Pra
ze. 1893 se provdala za Karla M., komisaře fi
nanční stráže v Třeboni, pak ve Slaném.

Povídky M. vycházejí z venkovské zkušenos
ti a zobrazují rozmanité podoby selství, 
konfliktní generačními vztahy i povahovým 
ustrojením, zároveň však harmonizované au
torčinou potřebou dobra. Obdobně jako drob
né črty měditativního charakteru evokují 
detaily všedního dne {Prosté motivy). V po
hádkách s typickým prolínáním reality a fan
taskně ireálného světa dobro, spravedlnost 
a čest nejenže vítězí nad zápornými jevy, ale 

stávají se též měřítkem lidských hodnot a vý
chodiskem pro jejich hierarchizaci.

PSEUDONYMY: J. (též J. M., Josefa M., Josefina 
M.) Trnovská,Trnovská. I PŘÍSPĚVKY in: Jitřenka 
(1903-11); Moderní život (1902). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Prosté motivy (PP b. d., 1904); Z ráje pohádek 
1-2 (1904,1905). I

bs

Josef Mudra

*24.5.1858P/zm
† 2. 8.1923 Žerovice u Přeštic

Autor povídek a fejetonů publikovaných v regionál
ním tisku, básník ironizujících, sociálně kritických 
i humoristických veršů a didaktických básní pro 
mládež.

Vystudoval reálku v Plzni (mat. 1877) a půso
bil jako učitel na Plzeňsku a Klatovsku: 12 let 
na jednotřídce v Čečovicích, 30 let v Partoti- 
cích (Partoltice) a na dvoutřídce v Žerovicích, 
kde se posléze stal řídícím učitelem. Zvláště 
v Partoticích se účastnil veřejného života v uči
telských organizacích (předseda okresní přeš- 
tické učitelské Jednoty a náhradník ústřední 
Jednoty aj.). Pro své veřejné postoje byl 1908 
vyšetřován zemskou šk. radou: denunciace ho 
obvinila z protináboženského a protidynastic- 
kého vystupování i ze zanedbávání školních 
povinností ve prospěch spolkové činnosti. Psal 
odborné články z oblasti lidové správy, výcho
vy lidu a hospodářství i o své zálibě, včelařství.

Ze svých prací vytvářel M. rukopisné cykly, 
z nichž však publikoval jen jednotlivé ukázky. 
Už v prvních verších, vznikajících kolem 1876, 
se projevil jako ironický glosátor dění ze školy 
K. Havlíčka Borovského a jím také zůstal 
v nejvýznamnější složce svého díla, v satiric
kých, sociálněkritických a volnomyšlenkář- 
ských verších otiskovaných v Besedách Času 
pod pseudonymem Netřesk. Naproti tomu ve 
verších pro mládež (rukopisná sbírka Mladost 
- radost a knižně vydaný soubor Z naší dědiny) 
převládá didaktický zřetel. Jako prozaik se M. 
uplatnil - po prvních pokusech o povídky v ne- 
rudovském duchu - zejména jako autor humo
ristických, satirických i vážných fejetonů (cyk
ly První várka, Akciové císařství a jiné články 
poučné) a historických povídek, fejetonů a črt
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{Obrázky ze staré Plzně), vesměs publikova
ných v krajinských listech a v Národní politice. 
Aforismy, anekdoty a jiné příbuzné žánry 
z Besed Času a Klatovských listů pak vytvořily 
cyklus Aby nám čas utíkal. Jediná knižně otiš
těná obsáhlejší povídka Amerika v Čechách 
pak výchovně, bez uměleckých cílů, leč se zna
lostí života venkovanů, brojila proti houfnému 
stěhování do Spojených států amerických. Na 
ochotnických jevištích se údajně hrála M. ak
tovka Radous, Páda a Ž amber a, o konkrétních 
inscenacích však scházejí doklady.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ar dum, Netřesk (Besedy 
Času); -a-, -r-. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1904-10); Čas (1908); Čes. demokracie (Plzeň, od 
1918); Čes. deník (Plzeň, od 1912); Honza (1921); 
Klatovské listy (1885-92, 1897-20); Nár. politika 
(1897-1911); Plzeňské listy (1888-1919); Plzeňský 
obzor (1892-1919); Pošumavské listy (Klatovy 
1890-92); Právo lidu (1923). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
A naší dědiny (BB pro ml., 1884); Amerika v Če
chách (P 1886). - Ostatní práce: Stručný slovníček 
včelařský (1908). I SCÉNICKY. Hra: Radouš, Páďa 
a Žambera. I

LITERATURA: an.: Již zase oběť! (k denunciač- 
ní aféře), Čas 17. 7.1908; • k tomu (an.): PL 18. 7. 
1908; Výstavní krejcarový deník 27.7.1908; Čes. slo
vo 14. 8. 1908 •; -aue- (H. Pittauer): ref. Amerika 
v Čechách, Lit. listy 1886, s. 194; J. F. U. (Urban): 
nekrolog, Naše kniha 1923, s. 135 + in Úvodím Úhla- 
vy (1940, s. 15); J. Pomahač: Zapomenutý básník re
volucionář, Život Plzeňska 1954, s. 18.

vf

Bohumil Miihlstein
* 12. 4.1896 České Budějovice
† 22.11.1975 Praha

Básník a prozaik, autor divadelních a literárních kri
tik a drobných publicisticko-novinářských žánrů.

Básně podepisoval též Boža nebo Běda Múhl- 
stein; 1946 přijal občanské příjmení Milčan 
(a působil pod ním i jako publicista a redak
tor). - Syn cukráře. 1907-14 studoval gymnázi
um a od ledna 1915 učitelský ústav v Čes. 
Budějovicích. Po maturitě (1916) učil na ma
tičních školách v Pošumaví, 1918 složil zkouš
ku učitelské způsobilosti a stal se učitelem 
a správcem soukromé školy v Čes. Vrbném 
u Čes. Budějovic. 1920 byl krátce posluchačem 
knihovnictví na Filoz. fakultě UK v Praze. Od 

1920 pracoval v Praze jako novinář v redak
cích listů Čes. slovo, Socialista (1923-24), 
Nár. osvobození (1924-38) a Naše zprávy 
(1939-41); 1923 se oženil. 1942 byl vyloučen ze 
Svazu novinářů a do konce války byl neza
městnaný. Od J945 působil v redakcích Svob. 
slova, Svob. Československa a Obrany lidu, 
v 50. letech se stal pracovníkem Novinářského 
studijního ústavu. 1964 odešel do důchodu. 
Ve 2. polovině 30. let byl členem umělecké 
skupiny Jih. - Bratr Ludvík M. (1899-1974), 
českobudějovický lékař, napsal ve své době 
úspěšný chlapecký román Vláďa hlásí finále 
(1935); synovec Ludvík M. (* 1932), rozhlaso
vý redaktor a režisér, je autorem próz pro děti.

Ve své rozsahem nevelké literární tvorbě M. 
tematizoval vlastní myšlenkový a umělecký 
vývoj. V lyrických verších sbírky Lásky haleká
ní se radostné mladistvé roztoužení, představy 
vysněné milenky a opojení z objevu milostné
ho citu postupně (v jemných detailech, ale 
i s rostoucí rétoričností a s pocitem vlastní 
tvůrčí úspěšnosti) prolínaly s motivy personifi
kované poezie (oddíl Láska), přecházely 
v optimistické zachycení harmonie lásky, pří
rody rodného kraje a křesťanské víry, v pate
tické přijetí osudu básníka, učitele a člověka, 
který nachází svůj cíl ve splynutí s Bohem 
a dospívá (přes poznání lidské nedokonalosti 
a nevědomosti davu) k všechápajícímu mlčení 
(oddíl Živoť)\ sbírka končí rozsáhlejší básní 
Smrt (věnovanou matčině památce), v níž se 
nejvýrazněji projevily ohlasy z četby Březino
va díla. V próze Věčný milenec se M. vrátil k té
matu ideální, absolutní (ale nenaplněné) lásky 
expresionisticky stavěným příběhem sedláka, 
který při požáru svého statku rekapituluje svůj 
dosavadní život a dožívá pak jako šiřitel zdu- 
chovělé lásky a ušlechtilé krásy. Program vnitř
ního zušlechtění mezilidských vztahů (se sklo
nem k humanistické idealizaci) se promítl i do 
M. činnosti publicistické (značné množství 
soudniček, příležitostných fejetonů a črt) i do 
jeho literárních a divadelních kritik a medailo
nů, sledujících etické poslání umění.

ŠIFRY: Mč, mč, Milč., -st-, -st.-, úhl, -uhl., -úhl-. I 
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1921); Čes. slovo; Českosl. 
voják; Domov a svět (1932); Jih (Čes. Budějovice 
1934); Lípa (1918-19); Lumír (1917); Moderní revue 
(1921); Most (1922); Národ (1917); Nár. osvobození 
(1924-38,1948); Naše zprávy (1939—41); Obrana li
du (1947); Socialista (1923-24); Svob. Českosloven
sko (1945-48); Svob. slovo (1945-46). I KNIŽNĚ.
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Beletrie: Lásky halekání (BB 1921); Věčný milenec 
(P1928). ■
LITERATURA: • ref. Lásky halekání: M. Pujma- 
nová-Hennerová, Tribuna 20. 11.1921; J. Hora, RP 
4. 12. 1921; J. O. Novotný, Cesta 4, 1921/22, s. 816;
A. H. (Hartl), Most 1,1921/22, s. 62; A. N. (Novák), 
Lumír 1922, s. 215; A. M. Píša, Proletkult 1,1922/23, 
s. 367 •; • ref. Věčný milenec: vz. (V. Zelinka), Zvon 
28,1927/28, s. 613; -a. (J. Hora), LitN 1928, č. 7; AMP. 
(A. M. Píša), PL 22. 4.1928; G. (E Gótz), NO 27. 4. 
1928; V. Brtník, Venkov 28.6.1928 •; zrn (Z. Mráz):
B. M., Deník Jihočeská pravda 31.3.1992.

dh

Berta Miihlsteinová

* 30. 7.1841 Velvary
† 24. 8.1887 Praha

Básnířka a prozaička, jejíž intimní lyriku i povídky 
a romány, převážně určené dospívajícím dívkám, 
prostupuje vypjatá citovost a romantická snivost.

Psána též Muhlšteinová nebo Múhlstejnová. - 
Její otec byl inženýr, silniční stavitel, matka 
zemřela krátce po porodu dcery na tuberkuló
zu. Neduživá dívka (k jejíž celkové slabosti se 
přidala i tělesná vada), svědomitě vychováva
ná nevlastní matkou (otec se 1843 znovu ože
nil), mohla jen sporadicky navštěvovat školu, 
a vzdělávala se proto převážně doma. Do ně
mecké školy chodila půl roku v Čes. Lípě (kam 
byl otec 1847 přeložen), 1848-52 v Jiřetíně 
u Rumburka a pak opět v Čes. Lípě. 1854-57 
prodělala v Praze neúspěšné léčení v ortope
dickém ústavu; zde posílila své národní uvědo
mění a prostřednictvím K. Světlé a S. Podlip- 
ské vešla i ve styk s literárním životem. Po 
návratu do Čes. Lípy (1857) se dále soukromě 
vzdělávala a věnovala se i vlastní tvůrčí práci, 
která se jí stala útěchou v životních strastech 
a náhradou za vlastní nenaplněný život. Když 
1864 rodina přesídlila do Prahy (otec tam ode
šel na odpočinek), měla již M. za sebou literár
ní debut: ještě za pobytu v Čes. Lípě se sblížila 
se spisovatelkou A. Melišovou-Kórschnero- 
vou, která jí v Ladě 1862 otiskla první verše. 
V Praze M. začala soustavně publikovat v lite
rárních časopisech, od 1865 se podílela na čin
nosti Amerického klubu dam, též jako jeho 
jednatelka a autorka četných přednášek o žen
ské emancipaci. Zemřela na zánět ledvin a po
hřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Jediná básnická sbírka M., prvotina Pohrob
ky, obsahuje prostou citovou lyriku, inspirova
nou E L. Celakovským a V. Hálkem. V lehké 
popěvkové formě a někdy i v přímém ohlasu 
lidové poezie přináší milostná i vlastenecká 
vyznání a náznaky reflexe tam, kde se stejnou 
citovou zaujatostí, ale i s literární strojeností 
(přemíra deminutiv) M. vyjadřuje hoře z nena
plněné lásky a ze samoty. Melodičnost jejího 
verše podnítila také několik skladatelů 
(K. Bendi, K. Knittl aj.) k zhudebnění jejích 
básní. Písně E Kavana na texty jejích veršů pro 
děti vyšly 1867 ve Zpěvníčku Amerického klu
bu dam. Současně s verši vznikaly i první črty 
a povídky, k nimž postupně přibyly i dva romá
ny. Výborem z prozaických prací 60. a 70. let je 
sbírka Povídky, novely a arabesky a výběrem 
prací z počátku let 80. vznikl soubor tří próz 
Nové povídky. Jejich ústředním tématem je mi
lostný cit a v širším smyslu napětí mezi ideálem 
a jeho uskutečněním. Převahu mají romantic- 
ko-sentimentální příběhy mladých dívek cele 
se oddávajících své lásce, mezi prózami nechy
bí však ani věcný pohled realistické povídky 
(Eva), úsměvná idyla a zdařilá humorná his
torka s anekdotickým vyzněním (První nápad
ník mé tety). Látku M. čerpala převážně ze 
života maloměstské společnosti, ale též z umě
leckého a aristokratického světa, ojediněle 
i z vesnického prostředí. Většinou se její příbě
hy odehrávají v současnosti, jen jedenkrát je 
milostná zápletka situována do dávných časů 
bájí (Brněnský drak). Ani oba romány nevybo
čují z rámce vytvořeného povídkovou tvorbou: 
jsou s ní spojeny jak milostným tématem, tak 
zájmem o vnitřně nepevné hrdiny a romantič- 
ností v líčení jejich životních osudů. V románě 
Vlasti a Tobě!, vyprávěném formou dopisů pří
telkyni, pak láska probudí v nerozhodné, 
národně vlažné dívce, pohybující se jen v ně
meckém prostředí, činorodé vlastenectví. 
V pozůstalosti vedle tří próz, několika básní 
a různých náčrtů zůstala i studie o vídeňské he
rečce Adě Christenové.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Berta M....ová (Lada 
1862), Splítek; B. M. ■ PŘÍSPĚVKY m.; Beseda 
(Olomouc 1874); kal. Čechoslovan (1874); Čes. poli
tika (1887); Čes. noviny, dříve Posel z Prahy 
(1881-82); Domácnost (1877-81); Eva (1878); Hlas 
národa (1886-87); Hvězda (1885); Kalendář paní 
a dívek českých na rok 1888; Koleda (Olompuc, 
Brno 1877-80); alm. Kytice (1882); Květy, příl. Žen
ské listy (1867-72); Lada (1862-66); Litoměřický
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kalendář (1865); Lumír (1883); Národ sobě (1880); 
Osvěta (1871); Paleček (1881); Posel z Prahy 
(1877-78); Praha (1869); Pražský kalendář pro lid 
hornický a hutnický na rok 1886-87; alm. Ruch 
(1870,1873); Ruch (1883); alm. Slavia ve prospěch 
Slovanů záhřebských (1881); Slavia (1875-77); Svě
tozor (1868-77); kal. Tetín (1873-74); Zlatá Praha 
(1865);- posmrtně: Květy (1889). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Pohrobky (BB 1872); Povídky, novely a arabes
ky 1 (1880); Na březích Nežárky (R 1882); Nové po
vídky (též pouze s tit. zařazených prací: Král 
Podskalí, Poslední hostinská u Tří zvonků, Brněnský 
drak, 1883); Vlasti a Tobě! (R 1886). - Překlady: E. 
Scribe: Poručník (1871) + Kmotr (1877). - Souborné 
vydání: (A. Neubert, 1918-20, 3 sv., ed. B. Foit, ne
označeno jako souborné vydání; povídkové svazky 
Růžové krůpěje, 1918, Zlaté hvězdy, 1919, Sny a tou
hy, 1920 obs. jednak PP z původních souborů, jed
nak PP knižně dosud netištěné; další povídkový sva
zek s proponovaným tit. Pod pražským nebem již 
nevyšel). I

LITERATURA: O. Špecinger: B. M. (1984). I • 
ref. Pohrobky: F. Zákrejs, Osvěta 1872, s. 950; (an.:) 
Květy 1872, s. 176; Světozor 1872, s. 236; Politik 16.4. 
1872; NL 27.4.1872; S., Věstník bibliografický 1872, 
s. 113 • ref. Povídky, novely a arabesky: an. (J. Ne
ruda), NL 11. 12. 1879 -» Literatura 3 (1966); an., 
Světozor 1879, s. 586; B. Čermák, Čes. včela 1880, 
s. 22; O. M. (Mokrý), Květy 1880, d. 2, s. 376; B. V, 
Lumír 1880, s. 128; an., Koleda 1880, s. 14 •; • ref. Na 
březích Nežárky: F. V. Vykoukal, Květy 1882, d. 1, 
s. 491; F. Bílý, Osvěta 1882, s. 652; F. Dlouhý, Lit. listy 
1883, s. 120 •; Čch.: ref. Nové povídky, Světozor 
1883, s. 175; • ref. Vlasti a Tobě!: -ides, NL 4.3.1887; 
V. Vítězný, Lit. listy 1887, s. 84; F. V. Vykoukal, Osvě
ta 1887, s. 665; A. V. (Vrzal), Hlídka lit. 1887, s. 118 •; 
• nekrology: J. Vrba, Osvěta 1887, s. 1120;T. N. (No
váková), Domácí hospodyně 1887, s. 165; (an.:) Kvě
ty 1887, s. 504; Lumír 1887, s. 369; Světozor 1887, 
s. 638; Zlatá Praha 1887, s. 650; Ruch 1887, s. 426; 
Hlas národa 25.8.1887; NL 25.8.1887 • ; M. Špind- 
lerová: B. M., její život a literární působení, Ženské 
listy 1888, s. 189; B. Čermák: B. M., Květy 1889, s. 72 
a 216; R. Javor: B. M., Ženský svět 3, 1898/99, s. 2;
A. Novák: Dvě epigonky in Podobizny žen (1918);
B. Foit in B. M.: Zlaté hvězdy (1919); an.: B. M., Pod- 
řipský kraj 15.10.1937; O. Špecinger: B. M., sb. Čes
kolipsko literární 3, 1979; M. Vojtíšková in Jiskry 
a plaménky (1982); O. Špecinger: k 100. výr. úmrtí, 
Svoboda 12. 8. 1987; V. Fárber: Dluhopis Bertě M., 
Iniciály 1994, s. 36.

hp

Jiří Mucha

* 12. 3.1915 Praha
† 5.4.1991 Praha

Prozaik, vyrovnávající se na pozadí evropského i do
mácího politického dění s duševními krizemi soudo
bého člověka, autor biografických prací; reportér, 
překladatel z angličtiny a francouzštiny, též drama
tik, literární kritik, básník.

Syn malíře Alfonse M. (1860-1939) a malířky 
Marie, roz. Chytilové (1882-1959), která v me
ziválečném období publikovala uměleckohis- 
torické studie, osobní vzpomínky a jiné články 
v Nár. politice, Nár. listech, Lid. novinách aj. - 
V pěti letech byl M. s rodinou nejprve ve Fran
cii, do 1922 v USA, pak většinou ve Francii, 
Německu a Itálii. Obecnou školu navštěvoval 
zpočátku ve Švabíně u Zbiroha, pak v Praze. 
Během studia na Akademickém gymnáziu 
(první povídky, uveřejňované v čas.Tramp, a tři 
z nich, publikované 1932 i knižně, psal jako 
kompozice z češtiny u prof. V. Jiráta) strávil 
celkem dva roky ve Švýcarsku a Francii, pak 
dva roky studoval v Jindř. Hradci, ale maturo
val 1934 opět v Praze na reálném gymnáziu, 
1939 vystudoval Lékařskou fakultu (1937-38 
studoval na Sorbonně v Paříži) a Filoz. fakultu 
UK (dějiny umění a orientalistiku). Během vy
sokoškolského studia pobýval opět v různých 
zemích Evropy a od 1937 žil většinou v Paříži, 
od 1938 jako kulturní dopisovatel Lid. novin.
1939 se přihlásil do českosl. jednotky francouz
ské armády (v létě ještě krátce pobyl v Praze 
při otcově pohřbu) a po porážce Francie byl 
evakuován do Anglie. Ještě v Paříži se v dubnu
1940 oženil s hudební skladatelkou Vítězsla- 
vou Kaprálovou (1915-1940); podruhé se ože
nil 1941 se skotskou hudební skladatelkou Ge- 
raldinou Thomsenovou (* 1917). V Anglii po 
krátkém pobytu u českosl. brigády pracoval 
v Londýně pro rozhlas; v té době se články a li
terárními příspěvky v českosl. periodikách po
dílel na kulturním životě emigrace. 1943 přešel 
k letectvu a stal se válečným zpravodajem roz
hlasové stanice BBC v severní Africe, na 
Středním východě, v Indii, Číně, Persii, Itálii, 
po invazi i ve Francii, Belgii, Německu a po 
skončení války byl jako zpravodaj v Egyptě 
a na Dálném východě. Na podzim 1945 se vrá
til do Prahy, ale první léta stále - hlavně jako 
novinář - často cestoval (většinou po Evropě, 
ale navštívil i Egypt a Palestinu). Od novinář-
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ské práce se však postupně odklonil výhradně 
k práci spisovatelské. 1951 byl obviněn z proti
státní činnosti a do 1954 vězněn (později reha
bilitován). Od 60. let žil střídavě v Praze 
a v Londýně. - 1941-47 patřil k okruhu spolu
pracovníků anglického literárního sborníku 
New Writing (který řídil J. Lehmann). Od 1955 
napsal řadu filmových scénářů nebo se podílel 
na jejich námětech (Kohout plaší smrt, 1961, 
Vánice, 1962, Král Králů, 1963, Třicet jedna ve 
stínu, 1965 aj.) a rozhlasovou hru Tanec mezi 
stíny (1965). 1989 se stal předsedou českého 
Penklubu.

M. začal publikovat v raném věku, ale jeho 
prvními zralejšími uměleckými pracemi byly 
básně uveřejněné v Lidových novinách a Lu
míru koncem 30. let. Výchozí tematický okruh 
jeho próz určuje 2. světová válka. Na základě 
reportérské činnosti pro britský rozhlas vznikl 
obsáhlý deník Oheň proti ohni, sledující váleč
né události od bojů v severní Africe roku 1943 
přes Střední a Dálný východ k vítěznému taže
ní v Evropě; střídá se tu podrobný popis váleč
ných operací s osobními prožitky v týlu. Z po
vídek psaných pro periodický tisk vznikl 
cyklus Problémy nadporučíka Knapa o přísluš
nících českosl. armády ve Francii a Anglii. Již 
zde se prosazuje M. příznačný postup: volně 
rozvíjené příběhy, založené na bohatých zku
šenostech z nejrůznějších zemí a obsahující 
často milostné motivy, vytvářející rámec pro 
meditace o lidském životě. Ty vyznívají nejpře
svědčivěji, jsou-li organicky spojeny s dějovou 
linií, tj. odvíjí-li se jejich obecná problematika 
z konkrétních situací, jako tomu je např. v ro
mánu Válka pokračuje, který konfrontuje dva 
typické osudy a postoje z poválečné republiky 
a retrospektivně z let válečných. Hledání 
smyslu lidského života vychází ve válečném te
matickém okruhu především z pocitu vnitřní 
prázdnoty a odcizení, zatímco v prózách věno
vaných politickému dění 50. let se důraz 
přesouvá na otázky lidské svobody. Román 
Pravděpodobná tvář, který rozvíjí příběh ne
spravedlivě šikanovaného a nakonec uvězně
ného novináře, obsahuje autobiografické prv
ky; na něj navazuje samostatně koncipovaný 
román Marieta v noci, založený na celoživot
ních reminiscencích hrdiny, který po návratu 
z vězení pracuje v dole; třetí část této volné tri
logie, Věčná zahrada, odehrávající se během 
srpna 1968 v Praze a slučující prvky autobio
grafické a reminiscenční, byla publikována až 

posmrtně. Zcela autobiografický je román Stu
dené slunce, v němž se autor vrací k formě de
níku a v němž se jeho typický postup uplatňu
je v podobě střídání výjevů z pobytu v trestním 
pracovním táboře s úvahami o lidském údělu 
a o umění. Svou vrcholnou prózu, nazvanou 
v konečné verzi Alfons Mucha, věnoval M. ži
votu a výtvarnému dílu svého otce. Na základě 
pečlivého studia vychází jen z ověřených fak
tů, ale odbornou monografii překračuje smě
rem ke komplexně pojaté variantě literatury 
faktu nejprve tím, že vypráví z osobní perspek
tivy s odkazy na vlastní vzpomínky a na vzpo
mínky a myšlenky, s nimiž se otec obracel k sy
novi. Přitom vývoj umělcovy osoby a jeho 
tvorby sleduje v kontextu mnohostranného 
obrazu zejména přelomu století, v němž se na
vzájem prolínají obecné charakteristiky teh
dejších kulturních a uměleckých tendencí, citá
ty z korespondence a dalších dokumentů 
i z děl jiných autorů, portréty mnoha slavných 
i zapomenutých postav a záběry z dobově pří
značných událostí. Zatímco v próze Lloydova 
hlava barvité, útržkovitě řazené osobní vzpo
mínky světoběžníka inklinují k obecné výpo
vědi o lidském životě, má vzpomínková próza 
o M. pařížském pobytu 1939 a 1940 {Podivné 
lásky) dokumentární ráz, daný především bo
hatě citovanou korespondencí; ústřední posta
va V. Kaprálové je tu sledována ve svém umě
leckém růstu a detailně v milostných vztazích 
především k hudebnímu skladateli B. Martinů 
a k autorovi knihy. - V divadelních hrách 
zpracoval M. své zahraniční zkušenosti a diva
delním hrám se také většinou věnoval v pře
kladech ze soudobých angloamerických a fran
couzských autorů. Některé své prózy vydal M. 
nejprve ve vlastní textaci anglicky.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Klacek, Klacek Mucha 
(hl. v čas. Tramp); jm, J. M., j. m., J. Meh., mj. I PŘÍ
SPĚVKY m:L’Arche (Paříž);sb. AuthorsTake Side 
on Vietnam (Londýn 1967); Čechoslovák v Anglii, 
pokr. Čechoslovák (Londýn 1940-45); Českosl. boj 
(Paříž 1940); Čteme (1938, překlad 55. Žalmu); sb. 
Daylight (Londýn 1941); Divadelní noviny; Diva
dlo; Host do domu; sb. Invaze (1947); sb. Křik koru
ny české (1990); Kulturní politika; Květen; Kytice; 
Lid. noviny (1937-39); Life (Londýn); Listy; Lit. lis
ty; Lit. měsíčník (1989); Lit. noviny; Look (Londýn); 
Lumír (1938); Mladé Československo, pokr. Nové 
Československo (Londýn 1940-45); Nové knihy 
(1990); Nár. politika (od 1928); sb. New Writing 
(Londýn 1941-47); Nové knihy (1990); Nový život; 
Obzor (Londýn 1941-43); Pestrý týden; Plamen;
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Rodokaps 19 (1938); Salon; Světozor; Svob. noviny 
(1945-48, též lit. kritika); Svob. slovo; Tramp; Trn; 
sb. Ve vichru války (1990); sb. Viva Che (Londýn 
1968); Vlasta (1958);sb. You Allways Remember the 
First Time (Londýn 1975); sb. Z lyriky války (Anglie 
1941); - posmrtně: sb. Ve vichru války (1992). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Duše trampa (P 1931, pseud. 
Klacek Mucha, s Ivanem Horným, tj. Kosovským, 
jenž napsal většinu celého textu; hudba J. Mihule); 
Za mořem (PP 1932, pseud. Klacek); Ugie a cesta na 
konec světa (P, Londýn 1941); Most (R, Londýn 
1943, Praha 1946); The Problems of Lieutenant 
Knap (PP, Londýn 1945; čes. Problémy nadporučíka 
Knapa, 1946); Oheň proti ohni (RpRp 1947, pře- 
prac. vyd. 1966); Setkání v tropech (kap. z kn. Spále
ná setba, 1947); Spálená setba (R 1948); Skleněná 
stěna (R 1948); Válka pokračuje (R 1949); Čím zra
je čas (PP 1958); Pravděpodobná tvář (R 1963, upr. 
vyd. 1990); Černý a bílý New York (RpRp 1965); Al
fons Mucha. Meister des Jugendstils (P 1965, angl. 
1966; přeprac. a rozšiř, vyd. s tit. Alphonse Mucha. 
His Life and Art by his Son, Londýn 1966, čes. Kan
kán se svatozáří, 1969; přeprac. a rozšiř, vyd. s tit. Al
fons Mucha, 1982); Living and Partly Living (R, 
Londýn 1967, čes. Studené slunce, 1968); Marieta 
v noci (R 1969); Lloydova hlava (P 1987); Podivné 
lásky (P 1988); - posmrtně: Věčná zahrada (P 1994, 
psáno 1969). - Překlady: S. Lewis: Muž, který znal 
prezidenta (1957); N. Mailer: Nazí a mrtví (1957); 
K. Amis: Šťastný Jim (1959) + Chci to hned (1991); 
A. Wesker: Kořeny (1961) + Kuchyň (1962, roz
množ.); N. Coward: Akt s houslemi (1962, rozmnož., 
též upr.); W. Gibson: Dva na houpačce (1962, roz
množ.); A. Miller: Vzpomínka na dva pondělky 
(1962, s F. Vrbou, rozmnož.); W. Mankowitz, M. Nor
man: Bleší trh (1962, rozmnož.) + Belle čili Balada 
o vrahu Crippenovi (1966, rozmnož., prem. 1965 
s tit. Balada o doktoru Crippenovi); R. Bolt: Člověk 
pro každé počasí (1963); (další překl. rozmnož.:) 
J. Osborne: Epitaf George Dillona (1963); K. Water- 
house: Billy lhář (1963); P. Ustinov: Cílová kamera 
(1963) + V půli cesty na strom (1967) + A voda stou
pá (1969); F. D. Gilroy: Kdo zachrání kovboje? 
(1964); P. Shaffer: Veřejné oko (1964) + Královský 
hon na slunce (1967); S. Delaney: Chuť medu (1966); 
D. Lessing: Hra s tygrem (1966); P. Hamilton: Plyno
vé lampy (1966). - Ostatní práce: Alphonse Mucha. 
Placards and Photographs (London, New York 
1971). I SCÉNICKY. Hry: U zlatého věku (1947); 
Sex a světlo Manhattanu (1958, s tit. Broučci ve fra
ku 1962; jako muzikál s hudbou J. Císlera s tit. Svět
la metropole 1963). - Překlady: W. Halí: Hlídka 
v džungli (1962); J. More: Sladká Irma (1962); J. Mo
re, M. Norman: Trampoty profesora Prilta (1964); 
W. Mankowitz, M. Norman: Expresso Bongo 0964); 
G. Feydeau: Noc v Edenu (1966); S. Beckett: Šťastné 
dni. I KORESPONDENCE: Dopis J. M. (z 27. 11. 
1989), Svob. slovo 29. 11. 1989. I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: The Graphic Work of Alphonse Mucha 
(Londýn, New York 1973). I

LITERATURA: • ref. Problémy nadporučíka 
Knapa: J. Grossmann, Lid. kultura 1946, č. 43; J. Vla
dislav, My 46, č. 37; F. Hampl, Práce 27.10.1946 •; • 
ref. Most: G. (F. Gótz), NO 3. 1. 1947; F. Buriánek, 
Zeměd. noviny 26.1.1947;B. P. (Pavlok), Akord 14, 
1947/48, s. 38 •; V. Černý: ref. Ugie..., Most, Problé
my..., KM 1947, s. 14; • ref. U zlatého věku: L. Fikar, 
Mladá fronta 26. 2.1947; V. Řezáč, Práce 26.2.1947 
•; • ref. Oheň proti ohni: K. Hašek, Svob. noviny 
26. 11. 1947; S. Budín, Kulturní politika 3, 1947/48, 
č. 10 •; • ref. Spálená setba: F. Nečásek,Tvorba 1948, 
s. 386; -of- (O. Fencl), RP 5.5.1948; G. (F. Gótz), NO 
9. 5. 1948; J. Morák, My 48, č. 35 •; • ref. Skleněná 
stěna: J. Růžička, KM 1948, s. 340; G. (F. Gótz), NO 
26.9.1948 •; • ref. Válka pokračuje: F. Buriánek, Ze
měd. noviny 2. 3.1950; (2. vyd.) J. Hájek, LitN 1958, 
č. 16 • ref. Čím zraje čas: P. Tobiáš, Červený květ
1958, s. 198; gf (G. Franci), LD 16. 2. 1958 •; • ref. 
Sex a světlo Manhattanu: J. Císař, Divadelní noviny
1959, č. 17-18; L. Suchařípa, Divadlo 1959, s. 303 •; • 
ref. Pravděpodobná tvář: A. Haman, LD 8. 3.1964; 
F. Buriánek, LitN 1964, č. 11; F. Benhart, Plamen 
1964, č. 4 •; J. Brdečka: Malér a jeho oběť (k padesá
tinám), LitN 1965, č. 12; • ref. Černý a bílý New 
York: J. Opelík, LitN 1965, č. 51-52; P. Pleskotová, 
Plamen 1966, č. 1; X, Proměny (New York) 1966, č. 2 
•; I. Zítková: ref. Oheň proti ohni (přeprac. vyd.), 
Mladá fronta 29. 12. 1966; • ref. Studené slunce: 
A. Brousek, Nové knihy 1968, č. 22; J. Opelík, Listy 
1968, č. 2; M. Petříček, HD 1968, č. 9; P. Den, Promě
ny (New York) 1966, č. 1 •; (ŠH) (L. Hlaváček): ref. 
Kankán se svatozáří, Mladá fronta 10.6.1969; • ref. 
Marieta v noci: H. Hrzalová, Tvorba 1970, č. 30; 
M. Pohorský, Orientace 1970, č. 2 •; T. Vlček in J. M.: 
Alfons Mucha (1982); A. J. Liehm (rozhovor) in Ge
nerace (Kolín n. R. 1988; Praha 1990); M. Jungmann 
in Cesty a rozcestí (Londýn 1988, Lloydova hlava);
O. Neff: ref. Lloydova hlava, Kmen 1988, č. 3; • ref. 
Podivné lásky: J. Lukeš, Svob. slovo 9.6.1988; V. No
votný, Zeměd. noviny 6. 8.1988; Z. Heřman, Rom- 
boid 1988, s. 81; (lumůr), Opus musicum 1988, č. 7;
P. T. (Tigrid), Svědectví 22, 1988/89, č. 87, s. 694; 
M. Pazourová, Obrys (Mnichov) 1989, č. 1 •; • k 75. 
narozeninám: M. Nyklová, LD 10.3.1990;T. Hejzlar, 
Hlas revoluce 1990, č. 18 »;M. Jungmann in Průhle
dy do nové prózy (1990, Podivné lásky); J. Chuchma 
in J. M.: Studené slunce (1991); R. Zejda: Jeden ze 
zapovězených, Šlépěje kultury západní Moravy 
1991, č. 2; Z. Heřman: ref. Pravděpodobná tvář (upr. 
vyd.), Tvar 1991, č. 6; • nekrology: J. Kroutvor, Pří
tomnost 2, 1990/91, č. 5 + Prostor 4, 1990/91, č. 16; 
P. Janáček, LidN 10.4.1991; J.Tvrzník, Mladá fronta 
Dnes 11. 4. 1991 •; M. Pecháčková: Její špatná po
věst jediné věno (interview s M. Kadlečíkovou, o je
jím vztahu s J. M.), Mladá fronta Dnes 27. 2.1993, 
příl. Víkend; R. Zejda in J. M.: Věčná zahrada (1994); 
• ref. Věčná zahrada: J. Lukeš, LidN 1. 10. 1994; 
M. Jungmann, LitN 1994, č. 48 -» V obklíčení příbě
hů (1997) •; (jz) (J. Zahradnický) in Slovník české 
prózy 1945-1994 (1994, Pravděpodobná tvář); (mu)
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(M. Uhlířová) in Slovník české prózy 1945-1994 
(1994, Podivné lásky); aj (A. Jonáková) in Český 
dekameron (1994, Lloydova hlava); J. Lukeš in 
Stalinské spirituály (1995); E. Kantůrková in Valivý 
čas proměn (1995, s. 270); Š. Vlašim Cestovní zážitky 
v prozaickém díle J. M., sb. Cesty a cestování v jazy
ce a literatuře, Acta Universitatis Purkynianae - 
Studia litteraria et linguistica 11 (1995); G. Mu
chová, J. Mucha: 50 let s J. M., Xantypa 1996, 
duben; J. Staněk: Životní osudy spisovatele 
J. M., sb. Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 3 
(1996).

pb

Jiří Muk

* 24. 4.1913 Praha
† 21. 8.1981 Praha

Autor próz s převážně venkovskou tematikou, novi
nář, překladatel z polštiny.

VI. jm. Muck, změna příjmení úředně 1945. - 
Otec byl strojní zámečník. M. vystudoval uči
telský ústav (1932) a do 1948 působil jako uči
tel v Praze a jejím okolí (Pyšely, Dolní Jirčany, 
Jesenice, Zlatníky, Kamenný Přívoz, Písnice). 
Od 1948 pracoval jako vedoucí redaktor tisko
vé služby předsednictva Zemského nár. výbo
ru v Praze a od 1949 jako redaktor v čas. Naše 
vojsko, od 1952 Českosl. voják, od 1953 Obrán
ce vlasti (šéfredaktor); v armádním tisku 
uveřejňoval reportáže, překlady a povídky 
s vojenskou, sportovní a svazarmovskou tema
tikou. Od 1959 působil v nakl. Naše vojsko 
a od 1964 až do odchodu do důchodu (1973) 
v ČTK-Pragopress.

M. prózy z venkovského prostředí zachycují 
jednoduché životní příběhy prokládané lyric
kým líčením přírody: v románové prvotině 
Lásky neplodné návrat inženýra na rodný sta
tek, v Milkování na souvrati příběhy vyvrženců 
lidské společnosti, tuláků a žebráků. M. v nich 
zdůrazňuje poctivost, pracovitost i citovost 
venkovského člověka (Chléb), ale dokáže též 
bez příkras odhalovat jeho morální nedostat
ky. Baladicky laděný román Kraj bílých koní 
zobrazuje zápas o pokrok na vesnici a překo
návání předsudků. Situace válečných let a boj 
za svobodu se promítly do prózy Jeden ze za
pomenutých, vyprávějící o pronásledování pa
rašutistů, i do povídky Barikáda, situované do 
pražského povstání.

Mukařovský

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Rut, Jiří Dismas, Petr 
Plavec, P. Zídek; J. M., jm, -jm, -jm-, Mk, (mk), ríM. I 
PŘÍSPĚVKY in: Českosl. žena (1947-48); Česko
slovensko (1951); Českosl. les (1951); Českosl. voják 
(1952-53, 1961, 1965); Čes. zemský věstník (1948); 
Ces. život (1947); Dikobraz (1950-51, 1959, 1970); 
Eva (1942); Křídla vlasti (1953-54,1959,1962); Kvě
ten (1949); Květy (1951); Kynologie (1956-59); Le
tecký modelář (1953-58); Letecký obzor (1963); Lit. 
noviny (1952); Malý hlasatel (1936); Mateřídouška 
(1947); Mladá fronta (1953); Mladý svět (1964); My 
51; Naše vojsko (1948-54); Nový svět (1950); Obra
na lidu (1950-56, 1960); Obránce vlasti (1953-56); 
Ozvěny (1942); Partyzán (1949); Pionýr (1950); Poš
tovní holubářství (1956-59); Práce (1952,1963); Pra
covník Svazarmu (1955-57); Rolnické hlasy (1948); 
Rudé právo, příl. Haló sobota (1970-71); Směna 
(1953); sb. Sportovní povídky (1959); Stadion 
(1954); Střelecký sport (1958); Svět motorů (1949, 
1953-56); Svoboda (1964-70); Svob. slovo (1966, na 
pokr. P Věra Čáslavská vypravuje); Svob. směr 
(1947); Školství a osvěta (1946); URO (1947); Ve
černí Praha (1963); Vlasta (1951); Zápisník 
(1958-62); Zeměd. noviny (1965,1967); Zima s Ha
ló sobotou (1970). I KNIŽNĚ. Beletrie: Lásky ne
plodné (R 1943); Barikáda (P 1945); Chléb (P1945); 
Jeden ze zapomenutých (P 1946); Kraj bílých koní 
(R 1946); Milkování na souvrati (PP 1946); Pověsti 
jílovské (1948);Tajemství Skleněné hory (D pro ml., 
1963, s L. Mukovou); Dobrodružství odvahy (PP 
1970, pseud. Jan Rut). - Překlady: J. Broniewska: 
Generál Karel Šwierczewski, bohatýr polského osvo
bození (1953);M.Warneňska: Rudá kokarda (1953). I

LITERATURA: • ref. Chléb: H. R., Práce 16. 4. 
1946; Ik, Mladá fronta 4.7.1946 •; • ref. Jeden ze za
pomenutých: Jar., Svob. Československo 31.7.1946; 
F. H. (Hampl), Práce 2. 8. 1946 •; F. Jakubův: ref. 
Kraj bílých koní, LD 10. 7.1947; J. Novák: ref. Věra 
Čáslavská vypravuje, Zeměd. noviny 9.12.1965.

mh

Jan Mukařovský

* 11.11.1891
† 8.2.1975 Praha

Literární vědec a estetik, průkopník strukturalismu 
v poetice, ve vědách o umění a v estetice, vycházející 
z funkčního a dynamického pojetí uměleckého díla 
a z jeho znakového charakteru. Od aplikace lingvis- 
tických poznatků na oblast básnického jazyka postu
poval ke stále komplexnějším otázkám sémantiky 
a obecné filozofie umění.

Otec byl středoškolský profesor matemati
ky a deskriptivní geometrie. M. absolvoval
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1902-10 v rodišti gymnázium a od 1910 studo
val obor čeština - francouzština (žák E. Sme
tánky, J. Zubatého a V. Tilleho) a estetiku 
u O. Zicha na filoz. fakultě v Praze. 1914 vyko
nal státní zkoušky a 1915 závěrečnou ústní 
zkouškou nabyl způsobilost pro vyučování na 
středních školách; doktorát filozofie získal 
1922 (disertace Příspěvek k estetice českého 
verše). Od 1915 učil v Plzni, nejprve na reál
ném gymnáziu, 1919-25 na Městském dívčím 
reformním reálném gymnáziu, 1925-28 půso
bil na reálném gymnáziu v Truhlářské ul. v Pra
ze (jeho kolegou zde byl B. Havránek); od šk. 
roku 1926/27 měl z vědeckých důvodů snížený 
pedagogický úvazek. Od 1926 se účastnil čin
nosti Pražského lingvistického kroužku, 1929 
se habilitoval na pražské filoz. fakultě na zá
kladě práce Máchův Máj. Estetická studie. Stý
kal se s avantgardními spisovateli a umělci, 
přátelství navázal zejména s V. Vančurou. 1928 
přešel na reálku na Smíchově; členem jejího 
sboru byl do 1934, od 1930 měl však vědeckou 
dovolenou. V letním semestru t. r. zahájil před
nášky na pražské filoz. fakultě a od 1931 byl 
i docentem literární estetiky na filoz. fakultě 
v Bratislavě (zde byl od 1932 ředitelem estetic
kého semináře a 1934 jmenován mimořádným 
profesorem estetiky se zřetelem k literatuře); 
1937 se stal mimořádným, 1945 (s platností od 
1938) řádným profesorem estetiky na filoz. fa
kultě v Praze, 1948 byl zvolen prorektorem 
a pak rektorem UK (působnost od šk. roku 
1948/49 do 1952/53); 1950-56 byl vedoucím ka
tedry české a slovenské literatury a literární 
vědy na filoz. fakultě. Přednášel až do 1969 (od 
1963 jako profesor-konzultant) a souběžně 
1952-62 působil jako ředitel Ústavu pro čes. li
teraturu ČSAV. Jako přední činitel Českosl. vý
boru obránců míru (od 1949 místopředseda) 
byl též (od 1950) členem Světové rady míru 
a dále členem poroty pro Mezinárodní ceny 
míru; v těchto funkcích vykonal řadu oficiál
ních zahraničních cest. - Urna s jeho ostatky je 
uložena na hřbitově v Praze-Střešovicích.

Východiskem M. díla bylo úsilí objevit v ob
lasti literární vědy a estetiky možnosti závaz
ného poznání, které byly zpochybněny jak 
jednostranně psychologickými výklady, tak 
metodologickým eklekticismem. Řešení nejpr
ve nalézal v důsledném izolování předmětu 
studia - díle jako jediné danosti - a v metodo
logicky čistém rozboru toho, co je v něm pří
stupné smyslovému poznání. Už tehdy směřo

val k pátrání po individuálním gestu tvůrce 
(O motorickém dění v poezií), předpokládaje 
zároveň vnitřní organizovanost a dynamický 
charakter jednotlivých složek uměleckého dí
la. Inspiraci poskytla M. synchronní lingvistika 
de Saussurovy školy svým zaměřením k funkč
nímu zkoumání současného jazyka a v této 
souvislosti se též první oblastí M. vědeckého 
zájmu stala poetika. Přesvědčení, že v literár
ním díle nelze realizovat nic mimo skladbu je
ho jazykového materiálu, vedlo M. k aplikaci 
lingvistických poznatků na specifickou oblast 
básnického jazyka, ke sledování toho, které 
z jazykových složek mohou být poezií využívá
ny a přetvářeny k estetickému působení. 
V první větší publikované práci Příspěvek k es
tetice českého verše navazoval na domácí tradi
ci, zejména na poznatky O. Zicha o estetické 
relevanci zvukové složky jazyka. Tato orienta
ce byla v podnětném prostředí Pražského ling
vistického kroužku (zejména prostřednickou 
aktivitou R. Jakobsona) podpořena teoriemi 
ruského formalismu; jeho vyhraněné spojení 
poetiky s vědou o jazyce vedlo M. k zásadnímu 
funkčnímu rozlišení básnického a sdělovacího 
jazyka. V počátcích M. přejal z formalismu 
i některé konkrétní pojmy (např. aktualizaci 
a ozvláštnění), jež odlišovaly básnictví od pro
jevů s čistě sdělovací funkcí, dále učení o vývo
jové imanenci umění, podle něhož proměny 
umění způsobuje vnitřní dynamika jeho slo
žek, a zejména pojmovou dvojici materiál - 
umělecký postup, jež měla překonat tradiční 
dichotomii obsah - forma; všechny tyto před
stavy souvisely s deformačními experimenty 
uměleckých avantgard (podle tehdejšího M. 
názoru bylo také současné básnictví omezující 
bezprostředně sdělovací funkci obzvlášť plod
ným východiskem teoretizujících analýz). Shr
nutím principů z formalismu rozvinuté poetiky 
se stala studie Máchův Máj, docházející od ze
vrubné analýzy zvukové stránky k obecnému 
poznatku o potenciální rovnocennosti zvuko
vé, významové a tematické složky básnického 
díla, z nichž každá se může stát dominantním 
nositelem významu. Postupně se v M. teorii 
jako klíčový vyhranil pojem struktury, chápané 
jako vnitřně členitý, organizovaný celek, 
v němž se vzájemně propojují a přeskupují 
všechny zúčastněné složky; jsou primární 
a z jejich dialektického napětí se odvozuje je
dinečnost zkoumaného objektu. Ve 30. letech 
to M. dokazoval řadou rozborů, jejichž cílem
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bylo odhalení specifičnosti jednotlivého díla 
(Pokus o slohový rozbor Babičky Boženy 
Němcové, Sémantický rozbor básnického díla: 
Nezvalův Absolutní hrobař) nebo autora (Ví
tězslav Hálek, Próza Karla Čapka jako lyrická 
melodie a dialog - vše později in Kapitoly 
z české poetiky 2); vycházel v nich od nejmar
kantnějšího, většině vnímatelů společného do
jmu z díla a postupoval k definování prostřed
ků této působivosti. Obsáhlá byla M. účast na 
významných projektech, jakými byly Česko
slovenská vlastivěda (pojednání Obecné zása
dy a vývoj novočeského verše), Masarykův 
slovník naučný (hesla Lyrika, Metafora, Meto- 
nymie, Metrika, Novela, Óda) a Ottův slovník 
naučný nové doby (hesla Eufonie, Komično, 
Krása, Lyrika, Poetika, Strukturální estetika, 
Strukturální věda o literatuře, Šklovskij V. B., 
Tendenční umění, Umění). Okruh M. zájmu se 
v polovině 30. let rozšířil o otázky literárního 
vývoje; zvláště studie Polákova Vznešenostpří
rody (později in Kapitoly z české poetiky 2) 
směřovala ke zkoumání napětí mezi vývojo
vou linií literatury (chápanou rovněž jako 
struktura a jako výsledek interakce mezi jed
notlivými historickými řadami) a individuál
ním tvůrčím činem, jehož hodnota je odvozo
vána z iniciativnosti, s jakou mění strukturu 
předchozí vývojové fáze. M. se tak rozešel 
s jednou ze svých osnovných tezí 20. let o ima- 
nentním vývoji literatury. - Obecná lingvistika 
dala podnět k dalšímu klíčovému aspektu M. 
poetiky: k pojmu znak (respektive k pojmové 
dvojici znak - význam), který ve 30. letech ote
víral cestu k širší noetické problematice umění 
zejména tím, že umožňoval zařadit do jeho řá
du i nezobrazující tvorbu převažující v moder
ním umění. Vycházeje z de Saussurovy dvojice 
signifiant - signifié (označující - označované) 
v jazyce, směřoval M. ve svých tehdejších ana
lýzách k hledání specifičnosti znaku umělecké
ho a stal se tak jedním ze zakladatelů sémio- 
tického zkoumání literatury; k obecnějším 
zjištěním docházel i srovnáváním poznatků 
získaných studiem různých umění a vytvářel 
tak základy srovnávací teorie umění jako spo
jovacího článku mezi poetikou a estetikou 
(inspirující půdou tu byly i teoretické konfron
tace jazykovědců, folkloristů, architektů, teat- 
rologů, orientalistů aj. v Pražském lingvistic- 
kém kroužku). Empirické studium jazykového 
materiálu v literárních dílech se u M. dostáva
lo do stále širších souvislostí a zákonitě postu

povalo ke komplexnějším otázkám (osobitost 
autora, vztah tvůrčího činu a tradice, vývoj 
v umění, vztah díla ke skutečnosti atd.); teore
tické výsledky tohoto zkoumání už přesahova
ly do oblasti obecné estetické problematiky. Té 
M. věnoval v polovině 30. let studii Estetická 
funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, 
zkoumající tyto pojmy jako trojí aspekt este- 
tična; estetický postoj a estetickou funkci, kte
rá byla jeho výchozím pojmem, zde definoval 
jako realizaci jednoho ze základních vztahů ke 
skutečnosti, vycházejícího z antropologické 
komplexnosti životních projevů. Z obecné ty
pologie funkcí, které M. dělí na bezprostřední 
(praktické a teoretické) a znakové (symbolic
ké a estetické), je pak vyvozována specifičnost 
estetického postoje, který upnutím pozornosti 
na věc samu narušuje vnímatelův zautomatizo
vaný vztah ke skutečnosti a obnovuje jeho 
bezprostřední vidění světa. Koncem 30. let se 
hlavním M. tématem stala otázka způsobu vy
tváření významů v uměleckém díle. Ve studii 
Genetika smyslu v Máchově poezii, která je su
mou jeho máchovského bádání, se objevil po
jem sémantické gesto, jímž je označováno vý- 
znamotvorné sjednocení díla; pojmenování 
gesto pro způsob, jímž jsou vybírány a slučová
ny prvky díla ve významovou jednotu, impli
kuje a zdůrazňuje aktivitu tvořícího individua. 
Definováním role umělecké osobnosti zasahu
jící do vývojového procesu jako náhoda, ale 
vyrovnávající se s rovněž aktivním činitelem 
tradice, se zabývala studie Uindividu dans 
íart. Tímto směrem (ovlivněným i fenomeno
logickou filozofií) pokračoval M. v úvahách 
nezahrnutých už do souboru Kapitoly z české 
poetiky. Pro obecnou filozofii umění je z nich 
podstatný zejména pokus revidovat jedno
stranné pojetí uměleckého díla jako čistého 
znaku ve studii Záměrnost a nezáměrnost 
v umění (uveřejněna až 1966 ve výboru Studie 
z estetiky). M. v ní otevřel novou estetickou 
problematiku rozlišením díla jako znaku a ja
ko věci: proti záměrnosti, která slučuje složky 
díla v celkový smysl a je podkladem jeho zna- 
kovosti, působí moment nezáměrnosti spojují
cí dílo s oblastí věcí, který vyvolává pocit jeho 
reálnosti a je zdrojem životního dosahu umění. 
- Po 1945 začal M. pod vlivem všeobecné do
bové atmosféry hledat spojnice mezi noetic- 
kým materialismem a strukturalistickým poje
tím umění, jehož další vývoj viděl v posilování 
dialektických a sociologických prvků. Snahy
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o ústrojné spojení byly však přerušeny ideo
logickými kampaněmi 50. let, v nichž byl 
strukturalismus vřazován do souvislosti jak 
s formalismem „úpadkových“ avantgard, tak 
s jazykovědným marrismem; jejich důsledkem 
bylo M. explicitní popření všech základních 
strukturalistických principů ve stati Ke kritice 
strukturalismu v naší literární vědě. Věnoval se 
pak převážně otázkám literární historie a vý
chově nové generace literárních vědců, a to jak 
teoretiků, tak literárních historiků; návratem 
k podnětným tezím svého díla a jejich novým 
promýšlením podnítil další rozvoj uměnovědy 
v tzv. pražském neostrukturalismu.

ŠIFRY: jm., J. M., Mř., mř., M-ř., -ý. I PŘÍSPĚVKY 
in: sb. Acta litteraria Academiae scientiarum Hun- 
garicae (Budapešť 1962); sb. Acta Universitatis Ca- 
rolinae, Philosophica et historica 5, Theatralia 1 
(1970, franc. překl. nepublik. rozhl. přednášek 
z 1940); sb. Actes du Huitiěme congrěs international 
de philosophie á Prague... 1934 (1936); sb. Actes du 
1 Vc congrěs international des linguistes tenu á Co- 
penhague... 1936 (1938); Akord (1931); sb. Ani labuť 
ani Lůna (1936); sb. Archives néerlandaises de pho- 
nétique expérimentale 8-9 (Harlem 1933); Sborník 
A. St. Mágrovi k 50. narozeninám 6. dubna 1937 
(1937); sb. Le cercle de Prague (Paříž 1969); sb. Co 
číst ze světových literatur (1961); sb. Les concepti- 
ons modernes de la raison 3 (Paříž 1939); ČNM 
(1925); Časopis pro moderní filologii (1924-36); 
Ces. literaturami 953-62); Čes. mysl (1941); Čes. slo
vo (1936); sb. Českosl. vlastivěda 3. Jazyk (1934); sb. 
Československé přednášky pro 5. mezinárodní sjezd 
slavistů v Sofii (1963); Českosl. výbor obránců míru 
(1959-62); Čes. deník (Plzeň l923); sb. Čeština v ži
votě a ve škole (1947); Čin (1934-37); Čteme 
(1939—42); sb. Čtení o jazyce a poezii (1942); Dějiny 
a současnost (1960); Deuxiěme congrěs internatio
nal ďesthétique et de la science de 1’art (Paříž 1937, 
Uindividu dans l’art; čes. s tit. Individuum v umění 
in Studie z estetiky); sb. Dílo Jana Zrzavého 
1906-1940 (1941); Divadelní noviny (1966—68); Di
vadlo (1957); Doba (1946); Estetika (1968); Europa 
nuova (Řím 1950); Eva (1941); sb. E X. Šaldovi 
(b. d., 1932); Hovory o knihách (1939); sb. Chariste- 
ria Guilelmo Mathesio quinquagenario... oblata 
(1932, K problémům českého symbolismu. Poezie 
Karla Hlaváčka); sb. Charles University on Shake
speare (1966); Chodsko (1938);sb. Chudožestvennyj 
metod i tvorčeskaja individuálnost’ pisatelja (Mosk
va 1964); sb. Ilja Erenburg (1951 —» Květy 1951); 
Impuls (1966—67); Informations du Comité tchéco- 
slovaque des partisans de la paix (1957-66, i angl., 
něm. a špan.); sb. Jarní almanach Kmene (1932); kat. 
Jindřich Štýrský (1949); sb. Jiří Wolker, příklad naší 
poezie (1954); sb. Jubilejní výstavy 1952 v Písku 
(1952); sb. Konference o novinářském díle Jana Ne

rudy (1959, rozmnož.); Kultúrny život (Bratislava 
1946); Kvart (1946); Květen (1956); Lid. demokracie 
(1954);sb. Lidové divadlo v Plzni. Program 10. před
stavení (1920); Lid. noviny (1933-34, 1938-40. 
1948-51); Listy (1968); Listy filologické (1929; 1931 
Eufonie Theerových Výprav k Já, i sep., 1940 Dialog 
a monolog); Listy Klubu přátel poezie (1965); Listy 
pro umění a kritiku (1933-37; 1935 Dialektické roz
pory v moderním umění, knižně slovenský Bratisla
va 1942); Lit. noviny (1931, 1940); Lit. noviny 
(1953-58,1965-67); sb. Mahenovi (1933); sb. Mánes 
mládeži (1937); sb. Marxisticko-leninskou ideovostí 
a stranickostí proti kosmopolitismu a objektivismu 
ve vědě (Brno 1952); sb. Mélanges linguistiques dé- 
diés au Premier congrěs des philologues slaves 
(1929); Mír (1950-51, 1965-68); Mladá fronta 
(1946-53, 1961-62); sb. Mladé Československo 
(1947); Mysl wzpótczesna (Varšava 1947); sb. Na pa
měť Vladislava Vančury (1947); Nár. divadlo (1949, 
1961); Nár. listy (1940); Nár. osvobození (1932); Na
še řeč p926); Naše věda (1927); Nová mysl (1961); 
Nové Cechy (1930-31); Nové knihy (1968); Nový ži
vot (1950-56); sb. O básnickém jazyce (1947); sb. 
Oheň a růže (1961); Orientace (1968); Otázky diva
dla a filmu (1946-47); kat. Památník národního pí
semnictví (1953); Panoráma (1934,1938-45); Paral- 
lěle 50 (Paříž 1947-49); Plamen (1963-65); Plán 
(1929); Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové 
(1945); Práce (1960-61); Prager Presse (1935); 
Prager Rundschau; Praha - Moskva; sb. Problémy 
literárnej avantgardy (Bratislava 1968); Program 
D 37,41,47, pokr. Umělecký měsíčník D 48; sb. Pro- 
legomena scénografické encyklopedie 5 (Scénogra- 
fický ústav 1971); sb. 1. sjezd slovanských filologů 
v Praze 1929 (1929, Poetika a stylistika a jejich vzta
hy k dějinám literatury, O jazyce básnickém); Prav
da (Bratislava 1945); Právo lidu (1938); Prospekt 
k Souboru díla FXŠ (1947 -> sb. F. X. Šalda, 1968); 
Předvoj (1948-51); Přítomnost (1939); sb. Puškin 
u nás 1799-1949 (1949); Radiojournal (1934); sb. 
Rapports. Cinquiěme congrěs international des lin
guistes... 1939 (Brusel 1939); sb. Réunion phonologi- 
que Internationale tenue a Prague... 1930 (1931); 
Rozhledy (1933); Rozpravy Aventina (1932); Rudé 
právo (1934-38, 1945-65); Sborník filologický 
(1934, Polákova Vznešenost přírody. Pokus o rozbor 
a vývojové zařazení básnické struktury, i sep.); Sbor
ník prací věnovaných prof. dr. Janu Máchalovi k 70. 
narozeninám (1925, Pokus o slohový rozbor Babič
ky Boženy Němcové); sb. Sjezd národní kultury 
1948 (1948); Slavia (1939); Slawische Rundschau 
(1939); Slovenská literatúra (Bratislava 1960); Slo
venské směry umělecké a kritické (Bratislava 1938, 
K noetice a poetice surrealismu v malířství —> sb. 
Áno a nie, 1938); Slovo a slovesnost (1935-49); Soci
ální problémy (1935, pův. verze Estetická funkce, 
norma a hodnota jako sociální fakty); sb. Spisovná 
čeština a jazyková kultura (1932, Jazyk spisovný 
a jazyk básnický); Stavba (1937, K problému funkcí 
v architektuře, i sep.); sb. 170 let píseckého gymná-
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zia (1948); sb. Stráž míru (1950); sb. Strážce tradice. 
Arnu Novákovi na památku (1940); sb. Studie a prá
ce lingvistické 1. K 60. narozeninám Bohuslava 
Havránka (1954); Střední škola (1921-24, 1943); 
Student (1966); Studentský časopis (1935,1941); sb. 
Studie a vzpomínky prof. dr. A. Novákovi k 50. na
rozeninám (1930); Svob. noviny (1948); sb. 6. mezi
národní sjezd slavistů v Praze (1968); sb. Theater - 
Divadlo (1965); Tchécoslovaquie (Paříž 1946); sb. 
Torzo a tajemství Máchova díla (1938, Genetika 
smyslu v Máchově poezii); sb. Travaux du IXe con- 
grěs International de philosophie (Paříž 1937);Tvor- 
ba (1945-51, 1957-58, 1970); Učitelské noviny 
(1952); sb. Účtování a výhledy (1948); Umění 
(1952);sb. Umění a kritika (1961); Umění všem (Pl
zeň 1917-22); Univerzita Karlova (1966); sb. Uni
verzita Karlova v roce 1933-34 (1935), ... 1936-37 
(1938); Večerní Praha (1958); Věstník ČSAV 
(1953-54); sb. Vůdce generací 1 (1931, Masaryk jako 
stylista); sb. Zbirka odgovora na pitanja - Réponses 
aux questions. Troisiěme congrěs international des 
slavistes (Bělehrad 1939); sb. Zdeněk Nejedlý 
a Univerzita Karlova (1953);sb. Zdeňku Nejedlému 
ČSAV (1953); sb. Zdeňku Nejedlému k 75. naroze
ninám (1953); Země sovětů (1935); Zlatý máj 
(1960);- posmrtně: Estetika (1981,1986,1988, univ. 
přednášky); sb. Jevištní řeč a jazyk dramatu (1990); 
Sborník prací filoz. fakulty brněnské univerzity, 
ř. D - lit. vědná, roč. 38-39, č. 36-37,1989/90 (1990, 
přednáška Mácha a barok, z 1936); sb. La semiotica 
nei paesi slavi (Milán 1979, ed. C. Prevignano); Slo
venská literatúra (Bratislava 1991, část univ. před
nášky); sb. Studie o J. M. (1991, univ. přednáška); 
Tvar (1991, úryvek z univ. přednášky); Wiener sla- 
wistischer Almanach (1981, univ. přednášky); vedle 
toho četná interview, účast v anketách, příspěvky 
převážně politického rázu v uvedených i v dalších 
časopisech domácích i zahraničních (viz E. Macek: 
Soupjs díla J. M. in J. M.: Studie z poetiky, 1982). I 
KNIŽNĚ. Odborné práce: Příspěvek k estetice čes
kého verše (1923); Máchův Máj. Estetická studie 
(1928); Masaryk a řeč (1931, obs. J. M.: Masaryk ja
ko stylista, R. Jakobson: Jazykové problémy v Masa
rykově díle); Estetická funkce, norma a hodnota ja
ko sociální fakty (1936); Sémiologie umění (1937, 
rozmnož, univerzitní skriptum); Kapitoly z české 
poetiky 1,2 (1941; 1. Obecné věci básnictví, 2. K vý
voji české poezie a prózy; 2. vyd. 1948 s 3. dílem Má
chovské studie); O Vladislavu Vančurovi (b. d., 
1946); Úvod do estetiky (1949, rozmnož, univerzitní 
skriptum); Stranickost ve vědě a v umění (1949); 
Božena Němcová (1950); Kultura v boji za mír 
(1951, se statí L. Štolla); O stavu a úkolech literární 
teorie a kritiky (ref. na 2. sjezdu Svazu českosl. spi
sovatelů, 1956); Cestami poetiky a estetiky (1971, 
ed. K. Chvatík a B. Svozil); - posmrtně: O motoric
kém dění v poezii (1985, ed. M. Jankovič); Příklad 
poezie: K otázce trvalé platnosti Máchova díla 
(1991, ed. M. Jankovič, J. Janáčková; nepublik. před
nášky ze 30. let); Básnická sémantika (univ. před

nášky, 1995, ed. M. Procházka). - Výbory: Z českej 
literatúry (Bratislava 1961); Studie z estetiky (1966, 
ed. K. Chvatík; obs. i práce knižně nebo vůbec ještě 
netištěné); Kapitel aus der Poetik (Frankfurt n. M. 
1967, ed. a přel. W. Schamschula); Kapitel aus der 
Aesthetik (Frankfurt n. M. 1970, ed. a přel. W. 
Schamschula); Wšród znaków i struktur (Varšava 
1970, ed. J. Slawiňski); La funzione, la norma e il va- 
lore estetico come fatti sociali (Turin 1971, ed. 
a přel. S. Corduas); Arte y semiología (Madrid 1971, 
ed. a přel. S. M. Fiz, I. P. Hloznik); Výbor z literárně- 
teoretických statí (1971, rozmnož., ed. M. Procház
ka); Studien zur strukturalischen Aesthetik und 
Poetik (Mnichov 1974, ed. a přel. H. Grónebaum, 
G. Riff); Studii de estetica (Bukurešť 1974, ed. 
a přel. Č. Barboricá); Čeko kózó bigakuronšú (To
kio 1975, ed. a přel.T. Hirai, E. Čino);The word and 
verbal art (New Haven, Londýn 1977, ed. a přel. 
J. Burbank, P. Steiner); Escritos de estética y semió- 
tica del arte (Barcelona 1977, ed. a přel. A. Anthony 
Víšová); Estetske razprave (Lublaň 1978, ed. a přel. 
F. Jerman); Structure, sign and function (New Ha
ven, Londýn 1978, ed. a přel. J. Burbank, P. Steiner, 
W. Steiner); Studie z poetiky (1982, ed. K. Chvatík 
pod jm. H. Mukařovská; obs. i práce dosud knižně 
a též vůbec netištěné); Kunst, Poetik, Semiotik 
(Frankfurt n. M. 1989, ed. K. Chvatík); Issledovanija 
po estetike i teorii iskusstva (Moskva 1994, ed. J. M. 
Lotman, O. M. Malevič). I KORESPONDENCE: in
J. Havránek: J. M. a Karlova univerzita (děkanu fi
loz. fakulty z 1970), sb. Studie o J. M. (1991, s. 32); 
Dopis J. M. J. Johnovi (z 1943), Estetika 1992, s. 63; 
in 1. Pospíšil, M. Zelenka: René Wellek a meziváleč
né Československo (R. Wellkovi z 1936; 1996, 
s. 153). I REDIGOVAL časopisy: Slovo a sloves- 
nost (1947-52, s jinými), Čes. literatura (1953-62, 
s jinými); sborníky: Torzo a tajemství Máchova díla 
(1938), Věčný Mácha (1940, s jinými), Čtení o jazyce 
a poezii (1942, s B. Havránkem), Dějiny české lite
ratury 1-3 (1959-61, s jinými); edice: Stezky. Doku
menty estetického tvoření (1937-38), Národní kni
hovna (1948-68, s jinými); spisy: Dílo F. L. 
Čelakovského (1946-50), Dílo Vladislava Vančury 
(1946-50, s I. Olbrachtem), Soubor díla F. X. Šaldy 
(1947-63, s jinými), Spisy Jana Nerudy (1950-68, s ji
nými), Spisy Vladislava Vančury (1951-59), Spisy
K. H. Máchy (1959-68, s jinými). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Bibliografie československých prací 
lingvistických a filologických. Část 1 (za léta 
1929-35, 1930-37, s jinými); Výbor z prózy Karla 
Čapka (1934); F. X. Šalda: Boje o zítřek (1948). I

BIBLIOGRAFIE: R. Havel: Soupis vědeckých 
prací J. M. do roku 1948, in J. M.: Kapitoly z české 
poetiky 3 (1948, s. 311); Soupis prací J. M. v letech 
1948-51, sb. Janu M. k šedesátce (1952, s. 89); E. Ma
cek: Soupis prací J. M. za léta 1952-61, ČLit 1961, 
s.521 + ...za léta 1962-71, ČLit 1971,s.517 + Soupis 
díla J. M., in J. M.: Studie z poetiky (1982, s. 835). I 
LITERATURA: sb. Janu M. k šedesátce (1952, ed. 
F. Černý a B. Havránek); sb. Studie o J. M. (1991,
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AUC Praha, Philologica et historica 5, 1990, ed. 
D. Prokop; mj. přisp. J. Havránek, M. Kabinová, 
R. Chadraba). I • ref. Příspěvek k estetice českého 
verše: J. V. Sedlák, ČMF 10,1923/24, s. 154 (k tomu
J. M., tamtéž s. 312 a J. V. Sedlák, ČMF 11,1924/25, 
s. 88); A. N. (Novák), Lumír 1924, s. 388; vz. (V. Ze
linka), Zvon 26,1925/26, s. 223 •; • ref. Máchův Máj:
K. H. (Hikl), Naše doba 36,1928/29, s. 186; A. M. Pí- 
ša, Sever a Východ 1929, s. 260; K. Svoboda, Naše vě
da 1931, s. 17 •; • ref. Masaryk a řeč: Q. Hodura, NŘ
1931, s. 228; S. (B. Slavík), RA 7,1931/32, s. 192; an. 
(A. M. Píša), PL 1.9.1932 •; J. V. Sedlák: ref. studie 
Eufonie Theerových Výprav k Já, Lumír 58,1931/32, 
s. 334; B. Novák: Rozhovor s J. M., RA 7,1931/32, 
s. 225; • ref. sb. Spisovná čeština a jazyková kultura: 
V. Vančura, LitN 1932, č. 4; E Šoldan, Rozhledy
1932, s. 126 (k tomu polemika J. M., tamtéž 1933, s. 2, 
F. Soldan, s. 25 a J. M., s. 25); B. Václavek, Levá fron
ta 3,1932/33, č. 1;F.Trávníček, Naše věda 1933, s.222 
•; • ref. studie Polákova Vznešenost přírody: G. 
(F. Gótz), NO 21.6.1934; A. N. (Novák), LidN 16.9. 
1934; K. P. (Polák), PL 3.10.1934; Z. Kalandra,Tvor
ba 1934, s. 102 Intelektuál a revoluce (1994); 
A. Bém, ČMF 21,1934/35, s. 330; R. Brtáň, Elán 5, 
1934/35, č. 3; F. X. Šalda, ŠZáp 7, 1934/35, s. 59 •; 
K. Konrád: Svár obsahu a formy, Středisko 1934, 
s. 56 + Ještě jednou svár obsahu a formy, tamtéž, s. 98 
—> O revoluční tradici české literatury (1980); 
R. Wellek: „Dějiny českého verše“ a metody literár
ní historie, LUK 1934, s. 437; M. Weingart: Úvaha 
o zkoumání českého individuálního jazyka, zvláště 
básnického, a o tzv. strukturalismu, ČMF 22, 
1935/36, s. 79,365; Nk (B. Novák): ref. Obecné zása
dy a vývoj novočeského verše (Českosl. vlastivěda 
3), Magazín DP 3, 1935/36, s. 156; • ref. Estetická 
funkce...: B. Václavek, Rozhledy 1935, s. 249; A. Po
spíšilová, Čin 1936, s. 389; R. Konečný, LidN 21. 7. 
1936; st. (J. Strnadel), Ranní noviny 25.9.1936; J. Po
pelová, PL 14. 11. 1936; V. Navrátil, LidN 16. 11. 
1936; Nk (B. Novák), Rozhledy 1936, s. 228; F. Gótz, 
LitN 9, 1936/37, č. 4; vz. (V. Zelinka), Zvon 37, 
1936/37, s. 55; B. Jedlička, Nové Čechy 19,1936/37, 
s. 262 •; • ref. hesla J. M. v Ottově slovníku naučném 
nové doby: tk. (F. Trávníček), LidN 8. 6. 1940; p. 
(A. M. Píša), Nár. práce 4. 9.1940 •; • ref. Kapitoly 
z české poetiky 1, 2: tk (F. Trávníček), LidN 14. 4. 
1941 a 18. 2. 1942; AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 
15. 6. 1941, příl.; J. Pilař, Venkov 5. 9. 1941; J. Hch. 
(Heidenreich-Dolanský), LidN 11. 11. 1941; V. P. 
(Poláček), Panoráma 1941, s. 104 a 1942, s. 20; 
O. Králík, Řád 1941, s. 428; J. Hrabák, SaS 1941, 
s. 203; vbk. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1942, 
s. 48; J. Morák, Řád 1944, s. 242 •; M. Bakoš in J. M.: 
Dialektické rozpory v modernom umeniu (Bratisla
va 1942); an.: Strukturalismus pro každého. Rozho
vor s univ. prof. dr. J. M., Čteme 1942, s. 55; J. B. Ča
pek: M. soustava literárněvědná (Kapitoly 1, 2), 
Naše doba 50,1942/43, s. 4 + K filozofickým zákla
dům Kapitol J. M., tamtéž, s. 59 + Poznámky k nové 
soustavě literárněvědné, tamtéž, s. 112; • ref. O Vla

dislavu Vančurovi: J. Pistorius, KM 1946, s. 366; 
A. Grund, LF 1947, s. 50 •; • ref. sb. O básnickém ja
zyce: M. O. (Otruba), ČMF 30,1946/47, s. 265; K. Ho- 
rálek, ČMF 31, 1947/48, příl. Philologica, s. 25 •; • 
ref. Kapitoly z české poetiky 1-3 (doplň, vyd.): J. Š. 
Kvapil, Naše doba 54,1947/48, s. 299; Z. Pachovský, 
Tvorba 1948, s. 219, 459; J. Neumann, Život 1948, 
s. 125; F. Gótz, NO 29.2. a 8.6.1948; A. Sychra, Svob. 
noviny 14. 3. 1948; J. Hrabák, SaS 1948, s. 203 •; 
F. Černý: J. M. a české divadlo, Divadlo 1951, s. 825; 
F. Vodička: J. M. pětašedesátiletý, LitN 1956, č. 47 + 
Cesta za poznáním. K vědeckému vývoji J. M., ČLit 
1961, s. 383; F. Černý: Pan profesor z Břehové ulice, 
Divadelní noviny 1961, č. 6; • k sedmdesátinám: 
O. Sus, Plamen 1961, č. 11; J. Špitzer, LitN 1961, č. 45; 
O. Čepan, SLit 1961, s. 498; J. D. Bernal, ČLit 1961, 
s. 382 •; V. Jílek: Plzeňská léta J. M., Pravda (Plzeň) 
19.11.1961; V. Dostál: O světovém názoru, básnické 
individualitě a metodě literárního rozboru, Nová 
mysl 1961, s. 103 (k tomu J. M. a R. Parolek, Nová 
mysl 1961, s. 359 a 654); M. Hamada: ref. ant. Z čes- 
kej literatúry, Slovenské pohlady 1962, s. 113; 
M. Jankovič: K pojetí sémantického gesta, ČLit 
1965, s. 319; O. Sus: Příspěvek ke strukturní teorii 
estetické normy, Estetika 1966, s. 300; F. Vodička: 
Celistvost literárního procesu, Orientace 1966, č. 3, 
též sb. Struktura a smysl literárního díla (1966); 
K. Chvatík, F. Vodička in J. M.: Studie z estetiky 
(1966); R. Kalivoda: Dialektika strukturalismu 
a dialektika estetiky, K. Chvatík: M. estetika a mo
derní umění, J. Levý: Československý strukturalis
mus, vše in sb. Struktura a smysl literárního díla 
(1966); • ref. Studie z estetiky: B. Svozil, Plamen 
1967, č. 5; L. Novák, Estetika 1968, s. 49 •; F. Kaut- 
man: Strukturalismus v díle J. M., Filoz. časopis 
1967, s. 494 -> Literatura a filozofie (1968); Z. Ne
jedlý: M. estetik (návrh na jmenování M. mimoř. 
profesorem UK 1936, ed. V. Pekárek), Plamen 1968, 
č. 2; O. Sus: O struktuře. K pojmosloví českého 
strukturalismu v díle J. M., ČLit 1968, s. 657; M. Ka
čer: Mukařovského termín „sémantické gesto“ 
a Barthesův „rukopis (écriture)“, Filoz. časopis
1969, s. 90; K. Horálek: Od lingvistiky k literární vě
dě a estetice, AUC Praha, Philologica 4-5, Slavica 
Pragensia 11 (1969, s. 125) + Tři úvahy o struktuře 
epiky (čapkovské a vančurovské studie M.), SaS
1970, s. 125; J. Slawiňski in J. M.: Wšród znaków 
i struktur (Varšava 1970); J. Pechar: Koncepce a pro
blémy strukturalistické poetiky, Orientace 1970, 
s. 54; M. Procházka in J. M.: Výbor z literárněteore- 
tických statí (1971); S. Corduas in J. M.: La funzione, 
la norma... (Turín 1971); S. M. Fiz, 1. P. Hloznik in 
J. M.: Arte y semiología (Madrid 1971); k-k (F. Kaut- 
man): ref. Cestami poetiky a estetiky, Svob. slovo 
28. 12.1971; M. Kačer: Cesta k dialektické estetice 
a vědě o umění. K osmdesátinám J. M., Interscaena
1971, č. 5 (i na obálce) a č. 6 (k tomu polemika: S. Ša- 
bouk, Interscaena 1972, č. 1); K. Bundálek: Problé
me der Dialektik in der Kunst vom Standpunkt Ber- 
told Brechts und J. M., sb. Otázky divadla a filmu 2,
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SPFF Brno, sv. 155 (1971, s. 63); K. Horálek: K sé
mantice básnických textů (rozbor dvou M. studií), 
Jazykovědné aktuality 1971, č. 1-2; J. Polák; Ke vzni
ku českého literárněvědného strukturalismu, SPFF 
Brno, ř. D - lit. vědná, 1973, č. 20; C. Barborica in J. 
M.: Studii de estetica (Bukurešť 1974); • nekrology; 
K. Hausenblas, SaS 1975, s. 248; H. Hrzalová, ČLit 
1975, s. 363; (pk) (P. Kovařík), Svob. slovo 12.2.1975; 
M. Pohorský, Věstník ČSAV 1975, s. 146; J. Pokorný, 
Tvorba 1975, č. 10; an„ Bulletin ČSAV 1975, s. 25; 
A. Kratochvil, NŽ (Řím) 1975, č. 4 •; J. Polák: K dě
jinám českého literárněvědného strukturalismu, 
Kulturněhistorický sborník Univerzity 17. listopadu 
v Praze, sv. 2, d. 1 (1975, rozmnož.);T. Hirai, E. Čino 
in J. M.: Čeko kózó bigakuronšú (Tokio 1975); J. 
Burbank, P. Steiner in J. M.;The word and verbal art 
(1977); J. Llovet in J. M.: Escritos de estética y semi- 
ótica del arte (Barcelona 1977); F. Jerman in J. M.: 
Estetske rozpravě (Lublaň 1978); J. Burbank, P. Stei
ner, W. Steiner in J. M.: Structure, sign and function 
(1978); M. R. Mayenowa: Classic statements of the 
semiotic theory of art: M. and Morris, sb. Sound, sign 
and meaning (Ann Arbor 1978,s. 425);T. G.Winner:
J. M.:The beginnings of structural and semiotic aest- 
hetics, tamtéž, s. 433; M. Zeman: Dozrávání marxis
tické metody svárem se strukturalismem, ČLit 1979, 
s. 369; K. Horálek: Literární dílo jako artefakt a es
tetický objekt, tamtéž, s. 393 + Funkční jazykověda, 
sémiotika a teorie prózy, Bulletin ruského jazyka 
a literatury 1981, s. 103; M. Pohorský in J. M.: Studie 
z poetiky (1982); • ref. ant. Studie z poetiky: J. Pelán, 
Nové knihy 1983, č. 10;L. Soldán, M. Procházka, oba 
Tvorba 1983, č. 40, příl. Kmen •; D. Prokop: Marxis
tická estetika a strukturalismus J. M., Estetika 1983, 
s. 237; J. Viewegh: Antipsychologismus v M. literár
něvědném strukturalismu, ČLit 1984, s. 97; M. Pro
cházka: Dvě teorie literární historie, Estetika 1984, 
s. 113; M. Zeman: Ke kritice tzv. strukturalistického 
marxismu, ČLit 1984, s. 393; E. Bojtár in sb. Slavic 
Strukturalism (Budapešť 1985); K. Chvatík: J. M. 
a Pražský lingvistický kroužek, Proměny (New 
York) 1985, č. 4; L. Vacina: Karel Čapek v kritickém 
zrcadle J. M., Zpravodaj Společnosti bratří Čapků 
1985, č. 24; P. Števček: J. M„ Nové knihy 1986, č. 12; 
R. Chadraba: Odraz programových tezí Devětsilu 
v teorii J. M., Estetika 1987, s. 43; J. Melich: Příspě
vek k poznání významu a typu M. antipsychologic- 
kých tendencí, CLit 1987, s. 56; M. Pohorský: ref. 
O motorickém dění v poezii, ČLit 1987, s. 286;
K. Srp: Několik poznámek k nevydaným přednáš
kám J. M., Umění 1988, s. 71; K. Chvatík in J. M.: 
Kunst, Poetik, Semiotik (Frankfurt n. M. 1989); W. F. 
Schwarz: M. „sémantické gesto“ - chiméra, alebo 
prakticky využitelný pojem?, SLit 1989, s. 459; 
P. Pavlovský: Strukturalismus J. M. a podstata diva
dla, Divadelní revue 1990, s. 29; J. Doubravová: 
M. poetický prostor filmu a hudební citace, Film 
a doba 1990, s. 220; M. Grygar: „Tupý smysl“ a „ne- 
záměrnost“. Poznámky k sémiotice R. Barthesa 
a J. M., sb. České studie (Amsterodam, Atlanta

1990, s. 173) —> Estetika 1991, s. 204; M. Jankovič in 
Nesamozřejmost smyslu (1991); J. Janáčková, 
M. Jankovič in J. M.: Příklad poezie (1991); • ref. Pří
klad poezie: R. Grebeníčková, Kritický sborník
1991, č.4;L. Soldán, Svob. slovo 4.10.1991;P. Vašák, 
Nové knihy 1991, č. 41 •; B. Beneš: Podoby teorie 
folklóru v díle J. M., SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 
1991, č. 38, s. 53; R. Kalivoda: Cesta estetického myš
lení J. M., Estetika 1991, s. 65 <— Zeichen und Funk- 
tion (Mnichov 1981); M. Petříček jr.: M. a dekon- 
strukce, Kritický sborník 1991, č. 4; M. Červenka: 
J. Mukařovského rozchod se strukturalismem, Tvar 
1991, č. 36 -» Obléhání zevnitř (1996); Z. Kožmín: 
M. poetika a situace interpretace,Tvar 1991, č. 41 -» 
Studie a kritiky (1995); H. Schmid: „Třífázový mo
del“ českého literárněvědného strukturalismu, ČLit
1991, s. 193 <— Bochumer Beitráge zur Semiotik, Bo- 
chum 1989 (k tomu M. Jankovič: Dílo jako „věc“ 
a znak, Svět literatury 1993, č. 5, s. 59); M. Červenka: 
Mukařovského „fonická linie“ a rozbor veršové in
tonace, ČLit 1991, s. 242^0. Králík: K strukturalistic- 
ké interpretaci Máchy, ČLit 1991, s. 269 (k tomu po
lemika z téhož roku: M. Jankovič: Strukturalismus 
a interpretace, ČLit 1991, s. 277 - obojí připraveno 
pro ČLit 1970); M. Petříček jr.: Francouzský post- 
strukturalismus a tradice českého strukturalismu, 
ČLit 1991, s. 385; S. Ulver: Estetika filmu J. M., Fil
mový sborník historický 2 (1991, s. 241); • ref. Kon
ference o strukturalismu k 100. výr. narození J. M.: 
M. Petříček jr., Přítomnost 1991, č. 10; J. Janáčková, 
LidN 18.11.1991; A. Haman, Čes. jazyk a literatura 
42, 1991/92, s. 92; -ORO-, Estetika 1992, s. 55 •; 
B. Hoffmann: J. M. a vyučování literatuře, Čes. jazyk 
a literatura 42,1991/92, s. 103; J. Viewegh: V. Černý 
a J. M., Akord 17,1991/92, č. 6; L. Nový: Bláha a M.: 
setkání sociologického a literárněvědného struktu
ralismu, SPFF Brno, ř. B - filoz., 1992, č. 39, s. 101; 
ČLit 1992, č. 2-3 s přisp, z konference o strukturalis
mu (o M. zejména K. Hausenblas —> Od tvaru 
k smyslu textu, 1996, s. 129, M. Jankovič, M. Kubíno- 
vá -» Sondy do sémantiky literárního díla, 1995, 
s. 117, O. M. Malevič, A. Mokrejš, M. Otruba); SLit
1992, č. 5-6 věnované 100. výr. narození J. M. (O. Če- 
pan, A. Fischerová, P. Jiráček, Z. Kožmín, N. Krauso
vá, M. Kubínová —» Sondy do sémantiky literárního 
díla 1995, s. 99, Z. Mathauser, P. Michalovič, M. Tom- 
čík); K. Chvatík: J. M., Roman Jakobson a Pražský 
lingvistický kroužek, in Melancholie a vzdor (1992) 
<— Critique (Paříž) 1988, srpen-září; J. Bakoš, 
M. Harpáň, Z. Kalnická, N. Krausová, H. Schmid in 
sb. Československý štrukturalismus a viedenský sci- 
entismus (Bratislava 1992); J. Zouhar: Ke vztahu 
umění a světového názoru v díle J. M., Filoz. časopis 
1992, s. 620; R. Ferklová: J. M. Zpráva o^ pozůstalos
ti, sb. Literární archiv 25 (1991); V. Černý: Moje 
poznámky k formalismu-strukturalismu, Kritický 
sborník 1993, č. 3; J. Jiránek: Nad dílem J. M. (z hle
diska muzikologie), Opus musicum 1993, s. 300; 
R. Grebeníčková: Hans Kelsen a estetická norma 
(o M. pojetí estetické normy), Kritický sborník
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1994, č. 2 —> Literatura a fiktivní světy 1 (1995); 
A. A. Hansen-Lówe: J. M. v kontextu „syntetické 
avantgardy“ a „formálně filozofické školy“ v Rus
ku, ČLit 1994, s. 451; J. M. Lotman in J. M.: Issledo- 
vanija po estetike i teorii iskusstva (1994); M. Kubí
nové in Sondy do sémantiky literárního díla (1995); 
J. Mlynářík in Čeští profesoři na Slovensku (1995);
L. Patera: Koncepce česko-slovenského literárního 
společenství J. M. v kontextu 30. let, sb. O českém 
a slovenském literárním kontextu v 19. a 20. století, 
SPFF Ostrava 1995, sv. 155, č. 2, s. 171; H. Schmid: 
Zhody a odlišnosti medzi českým štrukturalismem 
a postmoderným myšlením, Text 1995, č. 3-4 + 
J. M.Theatertheorie,Balagan (Mnichov) 1995, s. 96;
M. Tomčík: J. M. ako metodik literárnej védy a este
tiky, in J. M.: Básnická sémantika (1995); K. Chvatík 
in Člověk a struktury (1996).

II

Josef Miildner

* 21. 8.1880 Stará Libeň (Praha-L.)
† 14.4.1954 Pra/zn

Básník a prozaik, jenž od novoromanticky traktova
ných intimních, zejména erotických témat, mystici- 
zujících veršů i próz a obrazů umělecké bohémy do
spěl k žánru utopie a posléze k historické beletrii; 
publicista zaměřený hlavně na politickogeografic- 
kou problematiku.

Pocházel z rodiny libeňského lékárníka. Stu
doval v Praze na gymnáziu v Truhlářské a Kře
mencově ul. (mat. 1899) a na filoz. fakultě 
(státní zkoušky z dějepisu a zeměpisu 1906). 
1908 obhájil disertaci Hydrografické a geolo
gické poméry Atlantiku ve světle nejnovéjších 
výzkumů. Učil na gymnáziích v Uherském 
Hradišti (1904-05) a na Král. Vinohradech 
(1908-09) a na reálkách v Lounech (1910-11) 
a na Král. Vinohradech (od 1911). Počátkem 
1. světové války byl odveden a sloužil na srb
ské, pak na italské frontě. Po návratu 1918 učil 
dále na vinohradské reálce (1929 byla tato 
škola přeměněna na reálné gymnázium) až do 
1939. - Za studií patřil ke skupině mladých au
torů sdružených kolem čas. Letáky (krátce je 
i redigoval), Moderní život a Srdce, pak se 
účastnil podniků Kruhu čes. spisovatelů (pří
spěvky v alm. Nová česká poezie), později však 
působil (i jako člen výboru) ve Spolku čes. spi
sovatelů beletristů Máj a náležel k okruhu spi
sovatelů soustředěných kolem časopisu Zvon. 
Hodně cestoval (Polsko, Itálie, Francie, Špa

nělsko) a sportoval (šerm, jízda na koni atd.). 
Patřil k zakladatelům Námořní společnosti 
československé a publicisticky vystupoval na 
podporu československých územních nároků 
na Slezsko a slovanského přístupu k pobřeží 
Baltu a Jadranu.

M. začínal literárně (debutoval 1900 v Mo
derní revui) jako básník novoromantického 
zaměření. V jeho lyrice převažovaly motivy 
nenaplněné erotické touhy, tajemných vin 
a hrozící pomsty, stesku po všem nedosažitel
ném - dálkách, velkých prožitcích a vášních. 
Byl přitahován (zvláště ve sbírce Ztroskotání) 
nespoutaností mořského živlu, který určoval 
i jeho pozdější zájmy geografické a politicko- 
-propagační. Ve svých nej úspěšnějších prozaic
kých dílech, v zachycení tragického životního 
konce malíře moře Beneše Knúpfera (Posled
ní kentaur) a v historii zrazené milostné touhy 
(Zpovédnice dona Juana), spojoval přebujelý 
ornamentalismus slovesného výrazu s detail
ním popisem pocitů a stavů hrdinů v duchu ka- 
ráskovského „psychismu“. Náznaky mysticis- 
mu (víra v reinkarnaci) sbližují ranou poezii 
s částí povídek v souboru Smutek políbených 
a s románem Bloudění mnicha Inocence. Ve 
20. letech přispěl M. k vlně utopických látek 
dvojicí próz o příchodu nové doby ledové 
(Zločin doktora Modrana, Hvězdná lavina). 
Psal však i díla námětově čerpající z všedního 
života umělecké bohémy (Útok života, Dům 
u dvou bohyní). Ke konci života se věnoval 
historické próze; v ní sice těžil ze svých odbor
ných znalostí slovanského středověku a pobě
lohorské doby, ale reálná fakta podřizoval ro
manticky pojaté fabulaci (Na východ od Labe, 
Zvěd císařův). Svým dvousvazkovým pamětem 
z 1. světové války Zvířata a lidé ve válce, takřka 
deníkovým záznamům nej různějších, leckdy 
i podružných skutečností válečného života, dal 
M. silný akcent nacionální a protiválečný. - 
Kniha Dopisy paní du Barry, označená M. jako 
překlad z francouzštiny (s doplňujícími, leč 
značně znejasňujícími a stěží identifikovatelný
mi údaji o tom, že první knižní vydání z konce 
18. století, z něhož byl údajně pořízen český 
překlad, našel v jakési dubrovnické knihovně 
„anonym“ Adrien Stalio), byla soudobou kriti
kou vesměs přijata jako akt mystifikace.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. Arn. Gram (v čas.), 
Dr. Kamil Holina^, Genz, Gram, Jiří Dostal (Letá
ky), Josef Roman Šíma, Josef R. Šíma, J. R. Šíma; Dr. 
J. M., Dr. M., -er. (zejm. v Nezávislých listech), -Id
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(zejm. v Nezávislých listech), M. (zejm. v čas. Moře 
Slovanům!), Red. (ibid.). I PŘÍSPĚVKY in:Bezděz 
(Semily 1934); Časopis Společnosti přátel starožit
ností českosl. (od 1933); Ces. svět (od 1913); sb. Čes
ký věnec Lužici (1946); sb. Důvěrné chvíle (1928); 
Hlas národa (1902-04); Jitřenka (od 1905); Kalen
dář Námořní společnosti českosl. (1922); Květy (od 
1913); Letáky (1902); Lumír (od 1901); Máj (od 
1902); Moderní revue (1900-02; 1900 debut); Mo
derní život (1902-03); Mor. orlice (Brno); Moře Slo
vanům! (1925-30); Nár. politika (1929); Nezávislé 
listy (Plzeň 1902-04); alm. Nová^ česká poezie 
(1907); Rozhledy (1900); Sborník Českosl. společ
nosti zeměpisné (1928); Srdce (1901-04); Světozor 
(1919-23); Topičův sborník (1919-23); Venkov 
(1924-28,1937); Výr. zprávy c. k. českého gymnázia 
na Král. Vinohradech (1910); Výr. zprávy Druhého 
státního gymnázia v Praze XII (1929/30, 1930/31); 
Zátiší (1921-22); Zlatá Praha (1903-18); Zvon 
(1912-41); Ženský obzor (1936). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Návraty (BB 1901); Ztroskotání (BB 1903); Joža 
Uprka (E 1907); Výčitky (BB 1911); Poslední ken
taur (R 1919); Smutek políbených (PP 1920); Zpo
vědnice dona Juana (P 1922,1934 upr. a rozšiř, vyd.); 
Zločin doktora Modrana (R b. d., 1922); Útok živo
ta (R 1924); Blouznění mnicha Inocence (R 1924); 
Dům U dvou bohyní (R 1924); Hvězdná lavina 
(R1926); Křižník Svatý Jiří (film, libreto, 1927); Zví
řata a lidé ve válce 1,2 (paměti, 1928); Riviéra (ces
topis, 1928); Po stopách baltických Slovanů (cesto
pis, 1934); Španělsko včera a dnes (cestopis, 1937); 
Na východ od Labe (R 1947); Zvěd císařův 
(R 1948). - Překlady: A. Chez-Číž: Americká atleti
ka a Sokolstvo (1920); Dopisy paní du Barry (1921, 
autorství překladu dub.). - Ostatní práce: Území 
Československé republiky a moře (politickogeogra- 
fická studie, b. d., 1919); Námořní společnost česko
slovenská, její vznik a úkoly (1920); Moderní tance 
(příručka, 1923); Slovanský přístup k moři (politic- 
kogeografická studie, 1926); Náš stát ve vývoji svě
tových dějin (politickogeografická studie, 1946). - 
Souborná vydání: Souborné vydání spisů J. M. (růz
ná nakladatelství, 1919-34, 15 sv.); Sebrané spisy 
J. M. (Osvětový odbor Družiny dobrovolců českosl. 
zahraničního vojska, 1934-35, 2 sv.). I REDIGO
VAL časopis: Moře Slovanům! (1925-27); alma
nach: Letáky (1902, červenec-září). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Jan Myllner z Milhauzu (edice 
dopisů a dokumentů, 1934). I

LITERATURA: • ref. Návraty: J. Karásek, MR 
1900/01, sv. 12, s. 241; L.-, Zvon 1, 1900/01, s. 346; 
O. Šimek, Lumír 29,1900/01, s. 423; O. Theer, Srdce 
1, 1901/02, s. 53 •; • ref. Ztroskotání: V. Dyk, MR 
1902/03, sv. 14, s. 265; V. Dresler, Srdce 2, 1902/03, 
s. 236; x., Přehled 1,1902/03, s. 345; J. R. (A. Bačkov- 
ský), Lumír 31,1902/03, s. 304; R. Hašek, Moderní ži
vot 1903, s. 88; J. Mahen (polemika s posudkem 
V. Dreslera v Srdci), Moderní život 1903, s. 159 •
ref. Výčitky: A. Novák, Přehled 10, 1911/12, s. 829; 
F. Sekanina, Nár. politika 5. 5. 1912 •; -och- (F. S.
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Procházka): ref. Území Československé republiky 
a moře, Zvon 19,1918/19, s. 351; • ref. Poslední ken
taur: M. N. (Novotný), Cesta 2, 1919/20, s. 871; 
O. Sch. (Scháfer), Zlatá Praha 37, 1919/20, s. 210; 
Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 20,1919/20, s. 192 •; • 
ref. Smutek políbených: J. H. (Hora), PL 22. 8.1920; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 21,1920/21, s. 154; J. Krecar, 
MR 1920/21, sv. 36, s. 113 •; • ref. Dopisy paní du 
Barry: J. Kapras, Čes. revue 14,1921/22, s. 453; Kaz. 
(F. S. Procházka), Zvon 22,1921/22, s. 323; J. Vrba, 
Pramen 1922, s. 136 •; • ref. Zpovědnice dona Jua
na: ejč- (J. Krejčí), Naše doba 30, 1922/23, s. 372; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 23,1922/23, s. 42; K. Sezima, 
Lumír 1923, s. 524 -» Krystaly a průsvity (1928) •; 
drb. (J. Borecký): ref. Žločin doktora Modrana, 
Zvon 23,1922/23, s. 501; • ref. Dům U dvou bohyní: 
kp., PL 5.10.1924; J. Krecar, MR 1924/25, sv. 40, s. 16; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 25,1924/25, s. 54; K. H. (Hikl), 
Naše doba 32,1924/25, s. 250; K. Juda, Střední škola 
1925, s. 95 •; • ref. Blouznění mnicha Inocence: -er., 
Zvon 25,1924/25, s. 208; K. H. (Hikl), Naše doba 32, 
1924/25, s. 502 •; • ref. Útok života: drb. (J. Borec
ký), Zvon 25,1924/25, s. 474; K. H. (Hikl), Naše do
ba 32,1924/25, s. 502 •; V. Brtník: ref. Hvězdná lavi
na, Venkov 18.8.1927; drb. (J. Borecký): ref. Zvířata 
a lidé ve válce, Zvon 29,1928/29, s. 415 + ref. Rivié
ra, tamtéž, s. 474; J. Havlasa in Zpovědnice dona 
Juana (1934); K. J. (Juda): ref. Španělsko včera 
a dnes, Střední škola 1938, s. 217; -btk- (V. Brtník): 
K šedesátinám J. M., Zvon 41,1940/41, s. 27; • ref. Na 
východ od Labe: O. Jahoda, KM 1947, s. 330; E. H. 
(Holas), Lid. kultura 1947, č. 26; jh (J. Husák), Mo
ravskoslezská osvěta 1, 1946/47, s. 327; kmu, LD 
10. 5. 1947 •; zk (Z. Koňák): ref. Zvěd císařův, NO 
23.12.1948; an.: nekrolog, ČSPS 1954, s. 190; L. Mer- 
haut in Cesty stylizace (1994); P. Jirásek: Autsaj- 
dři...?, Host 1997,č. 5.

bd

Miiller a spol.

Působnost 1925-1948

Nakladatelství soudobé původní poezie a prózy a re
gionální literatury v Turnově, vydavatelství revue Se
ver a Východ; knihtiskárna.

1911 zakoupil velkoobchodník Václav M. upa
dající knihtiskárnu J. Pilze v Turnově čp. 272 
a její odborné vedení svěřil svému veřejnému 
společníkovi, tiskaři J. Janků. Na počáteční 
rozmach činnosti, přerušený stagnací během
I. světové války, navázala firma počátkem 
20. let zejména díky zakázkám pražského nakl.
J. Otto (tisk nových vydání titulů jeho kmeno
vé produkce z uchovávaných sazeb). Požadav-
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ky turnovského grafika K. Víka na tisk jeho 
barevných dřevorytů si přitom vynutily zvýše
nou pozornost k řemeslné kvalitě práce.
V březnu 1923 převzala tiskárna vydávání kra
jinského týdeníku Hlasy pojizerské (od 1931 
Pojizerské listy, vydavatelem byla do 1945).
V březnu 1925 zahájila tiskárna za redakce 
J. Knapa a spolupráce J. Knoba, F. Křeliny 
a V. Prokůpka vydávání literární revue Sever 
a Východ, k níž byla na podzim t. r. připojena 
i stejnojmenná knižnice. 1926 se firma podílela 
na založení Klubu moderních nakladatelů 
Kmen a setrvala v něm po celou dobu svého 
trvání. 1927 převzali řízení tiskárny synové 
a po úmrtí J. Janků od 1925 postupně i společ
níci Z. M. a V. M. ml. Zdeněk M. (1901-1982), 
absolvent technického učiliště pro knihtiskaře 
v Lipsku, řídil tiskárnu odborně, Václav M. ml. 
(1897-1959), absolvent ekonomické školy, 
administrativně. 1928 majitelé závod zmoder
nizovali a rozšířili jej na sousední pozemek 
v Jičínské ul., 1929 získali ke knihtiskařské 
koncesi, na jejímž základě doposud nakládali, 
též koncesi nakladatelskou. Jejich nakladatel
ská činnost však po zániku čas. Sever a Východ 
1930 postupně slábla a po ukončení knižnice 
1936 se omezovala na občasné tisky s výraznou 
regionální vazbou. 1933-34 vydávala tiskárna 
odborný ilustrovaný magazín drogistů Rekla
ma a výklad, který v duchu reklamních zásad 
J. Solara redigoval V. Mizera. Na významu me
zitím nabýval tisk knih na zakázku. Po úvodní 
spolupráci s firmou J. Otto se rozvinul zejména 
od 2. poloviny 20. let spolu s vlastní naklada
telskou činností. Zákazníky firmy se postupně 
stala významná pražská nakl. Sfinx (B. Janda),
V Petr, Družstevní práce, Kvasnička a Hampl, 
Melantrich, L. Kuncíř, J. Albert, J. Svoboda, To
pičova edice a V. Žikeš, nakl. krásných knih 
Symposion (R. Škeřík), Atlantis (J. V Pojer) 
a V. Pour, v menší míře i mnohá další. Se zvy
šující se náročností zakázek firma věnovala 
stále větší pozornost grafické úpravě knih. Za 
spolupráce zakladatelů regionálního sdružení 
výtvarníků Turnovské dílo K. Vika, K. Kinské- 
ho a Z. Juny se rychle vypracovala v jednu 
z nejvýznamnějších českých tiskáren řemeslně 
dokonalé užitkové knihy i bibliofilií a od kon
ce 20. let spoluformovala vnější podobu české 
knižní produkce. Za krize obezřetným hospo
dářským vedením minimalizovala ztráty způ
sobené úpadkem některých nakladatelství. 
Vysokou kvalitu tisku si udržela i po válce. 

1948 byla na tiskárnu uvalena národní správa 
(nár. správcem se stal tiskař A. Jiran) a 1950 
byla začleněna do struktury podniku Severo
české tiskárny Liberec.

Program knižnice Sever a Východ (1925-36, 
51 sv., red. J. Knap, poslední svazky J. Knob) 
akcentoval v souladu s programem stejno
jmenné revue původní tvorbu oponující život
nímu stylu velkoměsta a novodobým umělec
kým experimentům příklonem k domácí 
tradici a k venkovu. Básnickou i prozaickou 
tvorbu početně výrazně zastupovali autoři 
s vazbou k severovýchodním Čechám (K. Er- 
ban, M. V. Ježková, J. Knap, J. Knob, F. Křelina, 
J. Opolský, V. Prokůpek, Z. Rón) a dále K. 
J. Beneš, B. Benešová, L. Blatný, F. Branislav,
J. Čárek, J. Kopta, V. Krška, R. Medek, E. F. Mí- 
šek, J. V. Sedlák, F. Velkoborský, V. Vylétal, 
L. N. Zvěřina. Kmenovým autorem knižnice se 
svými dramaty stal J. Bartoš, eseji a studiemi 
o literatuře a divadle přispěli J. Bartoš, E. Jur- 
činová, J. Knap a M. Rutte. Ojedinělá cizí tvor
ba byla zastoupena jen románem S. Lagerlófo- 
vé, překladem islandské ságy od E. Waltra 
a výborem současné německé lyriky od J. Gr- 
mely. Po zániku revue pokračovala knižnice 
nepravidelně a v některých svazcích bez svého 
názvu několika regionálními tituly a neprofilo- 
vým humoristickým románem V. Rady a J. Žá
ka Z tajností žižkovského podsvětí. Po ob
novení číslování byla posléze ukončena 
počátkem 1936 svazkem 51 (verše M. V Ježko
vé). - Na úpravě a výzdobě se podíleli zejména 
turnovští výtvarníci a žáci V. H. Brunnera
K. Kinský, Z. Juna a J. Durych, postupně též 
grafici tradiční orientace F. Duša, A. V Hrska, 
R. Lander, A. Moravec, V Rabas, J. Rambou
sek, V. Sedláček, V. Silovský aj. Poslední svazky 
knižnice vyzdobil K. Vik, který v ní též vydal 
dva cykly vlastních dřevorytů s texty F. Tábor
ského, J. Pekaře a Z. Wirtha a v grafické úpra
vě A. Nováka. Díla J. Bartoše y knižnici sjed
nocovala unifikovaná obálka J. Štýrského.

KNIŽNICE: Sever a Východ (1925-36). IZ DALŠÍ 
PRODUKCE: L. Bruna: Horské proudy (1930); 
V. Bidlo: Cesta vězně Sergeje (1933); sb. Sbohem Jo
sefu Pekařovi (1937, ed. J. Knob); A. Novák: Josef 
Pekař. Jeho cesta domovem a životem (1938); 
K. Kovář: Konstantin Bušek, český malíř, řezbář 
a ilustrátor (1940); sb. Josef Pekař (1940, ed. J. Hob- 
zek); sb. Otakar Sommer (1941, ed. M. Boháček); 
I. Mikšovič: Zločin v bouři (1944). I PERIODIKA: 
Hlasy pojizerské (1923 od č. 11 - 1930, pokr.
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1931-43 s tit. Pojizerské listy); Sever a Východ 
(1925-30); Reklama a výklad (1933-34). I

BIBLIOGRAFIE; Seznam knih vydaných nakla
datelstvím M. a spol. (1928). I LITERATURA: M. 
Drašnarová: Knihtiskařská tradice Českého ráje 
v 19. a první polovině 20. století (dipl. práce Fak. 
sociál, věd a publicistiky UK, 1972, s bibl.). I 
J. Knap: Profil nakladatelství, Kmen 1, 1926/27, 
s. 100; a.: 25 let knihtiskárny M. a spol. v Turnově 
(příl. Pojizerských listů, 1936).

az

Bohumil Miiller viz Jan Greža

E J. Miiller

Působnost 1931-1949

Nakladatelství bibliofilií v Praze, knihtiskařská dílna.

Po celou dobu činnosti podnik sám vedl knižní 
grafik František Jan M. (* 23. 2. 1896 Záluží 
u Mostu, † 31. 3.1967 Praha). Pocházel z hor
nické rodiny, absolvoval měšťanskou školu, 
vyučil se typografem v Lounech. Za války 
1915-18 pracoval jako topič v lokomotivním 
depu v Lounech. Ód 1923 působil v pražských 
tiskárnách, kde též graficky upravoval knihy 
a navrhoval obálky pro různá nakladatelství 
(od konce 20. let zejména pro nakl. Sfinx - 
B. Janda, po 1938 hlavně pro Novinu). 1931 zří
dil v ul. Na Poříčí 30 na základě knihtiskařské 
koncese omezené na tisk bibliofilií dílnu 
a s názven Lis knihomilův (později tak ozna
čoval jen první knižnici) zahájil vydávání bib
liofilských tisků, které sám redigoval, graficky 
upravoval a převážně též sám sázel a tiskl na 
ručním lisu. Ód 1934 byl členem Klubu moder
ních nakladatelů Kmen, 1935 zřídil a krátce 
provozoval v paláci Axa prodejní výstavní síň 
Galerie živého umění, zaměřenou především 
na prodej původní grafiky moderních českých 
umělců (především výtvarných spolupracovní
ků nakladatelství) méně majetným vrstvám; 
1944 přesídlil do Josefovské (dnes Široké) ul. 
č. 9. Po 1945 M. užíval názvu Nakladatelství 
krásných knih, 1947 získal knihkupeckou a na
kladatelskou koncesi a 1948 zřídil knihkupec
tví v Pařížské ul. č. 1. Následujícího roku na
kladatelství likvidovalo. Po 1945 byl M. 

zaměstnán ve vydavatelství Rudého práva, 
později na min. informací a v Státním naklada
telství technické literatury, 1960 odešel do dů
chodu. V 50. a 60. letech pracoval jako knižní 
grafik pro různá nakladatelství, zejména pro 
Státní nakl. krásné literatury a umění.

Nakladatelskou činnost M. zahájil knižnicí 
Lis knihomilův (1931-44,18 sv.). V nevyhraně
ném, typicky bibliofilském programu přinášela 
původní i překladovou, převážně básnickou 
tvorbu (prozaická řada uvnitř souboru zanikla
I. svazkem) v omezeném počtu výtisků a s pů
vodní grafickou výzdobou současných českých 
výtvarníků. Současnou původní tvorbu v ní za
stupovali J. Seifert (Jablko z klína), F. Halas, 
V. Nezval, J. Pilař, L. Čivrný, ve třech různých 
překladech (J. B. Čapek, I. Olbracht, I. Hirsch) 
vyšla v edici Píseň písní (u M. celkem čtyři
krát). Na profilu šířeji koncipované knižnice 
Krásná užitková kniha (do sv. 2 s názvem Mat
ka', 1932-49, 37 sv.) se výrazněji projevily na
kladatelovy přátelské kontakty (K. Teige, 
V. Nezval) i jeho dobová zaujetí jednak surrea
lismem 2. poloviny 30. let (A. Breton: Nadja), 
jednak městským folklórem (jím uspořádaný 
sborník Současná lidová poezie). Edice obsáh
la i původní, skrytě aktuální okupační tvorbu 
(K. Biebl, K. Konrád, V. Nezval, J. Pilař, 
F. Rachlík, J. Seifert), antické překlady (Seneca 
aj.) a po válce též revoluční reflexi (J. Fučík, 
F. Halas, sb. Ozvěny barikád, poemy V. Maja- 
kovského v překladech J. Taufra). I když větši
na svazků vyšla v souladu s názvem knižnice ve 
vyšších nákladech, bylo do ní zařazeno i něko
lik výlučných bibliofilií. Původní básnické 
tvorbě byly věnovány dvě knižní řady: Mla
dá poezie (1933-46, 5 sv.) přinesla sbírky 
V. Fischla, H. Malířové, B. Nováka, J. Skořepy 
a M. Vacíka), knižnice 7 básní (později též jako 
7 vybraných básní, 1933-46, 9 sv.) ukázky 
z tvorby vždy jednoho českého autora převáž
ně podle jeho vlastního výběru (P. Bezruč, 
O. Fischer, P. Křička, J. Kvapil, E. Lešehrad,
J. Mahen, S. K. Neumann, A. M. Píša, J. Šnobr). 
Tri edice určené relativně širšímu čtenářskému 
okruhu se neprosadily. Knihovna Živé umění 
(1933) zanikla již po jediném svazku (mono
grafie H. Volavkové Mikoláš Aleš a česká kni
ha), třísvazkové beletristické knižnice Živé 
mládí (1934-46, pro mládež) a Živá četba 
(1935-46) přinesly jen nevýrazné tituly. Svo
bodnému zednářství byla věnována řada Ráj 
srdce (1937, 4 sv., red. F. J. M. a V. Schwarz)
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s drobnými texty L. Bórna (překl. P. Levit),
J. W. Goetha (P. Eisner, O. Fischer), Ch. M. 
Wielanda (B. Hůla), M. Claudia (M. Hlávka, 
Z. Miinzerová). Mimo knižnice vycházely 
drobné příležitostné a soukromé tisky a grafic
ká alba. - Původní program výlučných nákladů 
do 100 výtisků M. důsledně nedodržoval. Jed
notlivé svazky knižnic měly různé náklady 
s obecně vzestupnou tendencí, především za 
válečné konjunktury. Nečetné rozsáhlejší titu
ly s nákladem přes 500 výtisků se zpravidla 
tiskly v profesionálních tiskárnách (zejména 
Průmyslové). Důraz na vzájemný vztah obsa
hové a výtvarné složky vedl nakladatele k indi
viduálnímu typografickému řešení každého 
titulu a k individuální volbě výtvarníka. Na vý
zdobě a ilustracích (převážně původní grafice) 
se proto podíleli stylově j generačně rozdílní 
umělci A. Mucha, M. Švabinský, V. Špála, 
O. Kubín, J. Šíma, Toyen, B. Lacina, V. Zyk- 
mund, F. Tichý, F. Hudeček, R. Wiesner,
K. Lhoták, J. Bauch, V. Tittelbach, A. Procház
ka, L. Procházková, C. Bouda, L. Jiřincová, 
I. Rublič, V. Sedláček, A. Strnadel, L. Šimák, 
K. Štěch, F. Muzika, O. Mrkvička, V. Makovský, 
O. Sekora aj. Svazky neměly ani v edicích jed
notný formát a jednotnou úpravu. Některé ti
tuly (Píseň písní, Jaroslav Seifert) se opakova
ly v různých grafických řešeních a s jiným 
výtvarným doprovodem. Některá originální 
výtvarná řešení rehabilitovala i inflační biblio
filské tituly (např. Máchův Máj s výzdobou 
V. Zykmunda a B. Laciny).

KNIŽNICE: Lis knihomilův (1931-44); Krásná 
užitková kniha (do sv. 2 s názvem Matka, 1932-49); 
Živé umění (1933); 7 básní (pokr. 7 vybraných bás
ní, 1933-46); Mladá poezie (1933-46); Živé mládí 
(1934-46); Živá četba (1935-46); Ráj srdce (1937). 
■ Z DALŠÍ PRODUKCE: A. B. Kohout: Bílá noc 
(1932); P. Bezruč: Ostrava (1934); J. Knob: Umělec 
domova (1934); S. K. Neumann: Nesloužím (1935); 
Pověst o Leninovi (1936); A. S. Puškin: Rozmluva 
nakladatele s básníkem (1936); B.Tomíček: S hlavou 
obnaženou (1936); K. J. Erben: Věštkyně (1939); O. 
Žižka: Večerní písně pro klavír (1941). I PERIODI
KA: Dílna (1938). ■

LITERATURA: (-vd-): Zajímavý pokus (o zříze
ní Galerie živého umění), Rudá záře 5. 3.1935; E J. 
Miiller: Výzva, Nár. práce 16. 2.1939; an.: Tiskařský 
lis a láska ke knížkám a deset let činnosti tak zvané 
knihomilské, Nár. práce 19. 2.1941; B. Beneš Buch
tován: Sedm lístků z matriky soukr. vydavatelů, 
Marginálie 22, 1949/50, s. 53; J. Řezáč: Konkrétní 
chvála, Kulturní tvorba 1966, č. 7; (jš) (J. Šmíd): 

Sedmdesát let F. J. M., RP 23.2.1966; K. Zink: Spo
lek českých bibliofilů a knihomilské tisky, Marginá
lie 1968 (1968, s. 85); J. Javůrek: Česká bibliofilie po 
roce 1945, tamtéž (s. 106); an.: nekrolog F.J. M., Kul
turní tvorba 1967, č. 14.

az

Jan Bohuslav Miiller
* 7. 3.1823 Třebíč
† 21.2.1885 Třebíč

Překladatel, historik výtvarného umění; novinář, 
účastník politického ruchu roku 1848.

Pokřtěn Jan Josef. - Narodil se na třebíčském 
předměstí Jejkově, otec byl koželuhem. 
1835-39 studoval gramatikální třídy gymnázia 
ve Znojmě. Pro těžkou chorobu studia na rok 
přerušil a od 1840 navštěvoval humanitní třídy 
v Brně, kde na něho měl vliv především F. M. 
Klácel (jeho prostřednictvím se seznámil s A. 
V. Šemberou, M. Mikšíčkem, s nímž uzavřel 
celoživotní přátelství, a s V. Vrbíkovou); vli
vem F. T. Bratranka se přiklonil ke studiu dě
jin umění. 1845 odešel M. studovat práva do 
Prahy, kde se stýkal mj. s K. J. Erbenem, 
K. Havlíčkem Borovským, B. Němcovou, F. 
Palackým, V. V. Tomkem a zejména s F. L. Rie- 
grem. 1846 vykonal s Klácelem cestu do Itálie. 
Z existenčních důvodů odešel 1847 do Vídně, 
kde studia práv dokončil. 1848 začal přispívat 
zprávami i překlady ze severských literatur 
nejprve do Ohéralova Týdeníku, později do 
Havlíčkových Nár. novin (podílel se na formu
laci programových článků o státoprávním spo- 
jeníMoravy s Čechami). Stal se členem výbo
ru Česko-moravské jednoty ve Vídni a jako 
její představitel členem deputace moravských 
měst k císaři; pod vlivem Mikšíčkovým uvažo
val o účasti v slovenských dobrovolnických 
sborech. 1849-51 působil jako vychovatel 
u knížete Schwarzenberga a hrabat Wallise 
a Hoyse, 1851-52 byl pomocným zaměstnan
cem vídeňské dvorní knihovny a od jara 1852 
do 1856 vychovatelem u hraběte K. Schónbor- 
na-Buchheima. Pro těžkou nervovou chorobu 
byl 1857 penzionován a žil zabezpečen hrabě- 
cím výslužným v Třebíči (s výjimkou pobytu 
v Brně 1866-67). 1857 získal prací o J. A. Ko
menském doktorský titul na univerzitě v Jeně. 
T. r. zažádal na Riegrův podnět o povolení
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k vydávání časopisu Vlast, které obdržel, pro 
bezradnost v redakčních i technických otáz
kách a kvůli nemoci však k vydávání nepři- 
kročil. V 60. letech se stal Riegrovým spolu
pracovníkem v Slovníku naučném (obstarával 
organizační úkoly a psal podstatnou část umě- 
novědných statí). 1867 se zúčastnil, fyzicky té
měř imobilní, cesty na národopisnou výstavu 
v Moskvě a Petrohradu, po návratu byl posta
ven pod policejní dozor. Sílící choroba mu 
v posledních dvou desetiletích života znemož
nila kulturní práci.

Navázav na snahy Vocelovy, byl M. prvým 
českým historikem umění na Moravě, pěstují
cím dějiny umění jako samostatný obor české 
vědy. Poučen německou, anglickou i francouz
skou literaturou předmětu publikoval v ČČM 
monografické studie o výtvarnících, spojené se 
soupisem jejich díla (1854 V. Hollar, rytec, 1855 
7. Kupecký a jeho díla, Andrea Schiavone a je
ho díla, Jiří Julius Klovio, malíř). Byl prvým 
českým autorem syntetické práce o řeckém 
antickém umění {Historie řecké plastiky 
v stručném přehledu) a podílel se na vzniku 
Názorného atlasu k Slovníku naučnému, jehož 
první svazek, věnovaný výtvarnému umění, 
zpracoval. Méně významná je M. beletristická 
činnost, spočívající v občasných překladech ze
jména z tehdy moderních evropských autorů 
(H. Ch. Andersen, A. Manzoni, G. Sandová); 
převody Dějin florentinských N. Machiavelli- 
ho a Frithiofs ságy E. Tegnéra zůstaly v ru
kopise.

ŠIFRY: J. B. M., M. (Týdeník 1848). I PŘÍSPĚVKY 
in: ČČM (1854-55); Lumír (1851 překl. G. Sand: 
Čertova bažina, 1854); Mor. orlice (Brno 1867, ref. 
o petrohradské Ermitáži); Nár. noviny (1848);Týde- 
ník (Brno 1848, mj. překl. H. Ch. Andersen: Obráz
ky); Vesna (Vídeň 1851, překl. A. Manzoni: Óda na 
smrt Napoleonovu). I KNIŽNĚ. Práce o umění: 
Historie řecké plastiky v stručném přehledu (Pa
mátky archeologické 7,1861); Názorný atlas k Slov
níku naučnému 1. Výtvarné umění (1867). - Pře
klad: H. Ch. Andersen: Improvizátor (1851). 
■ KORESPONDENCE: in J. Heidler: Příspěv
ky k listáři F. L. Riegra 1 (vzáj. korespondence 
z 1858-60; 1924).!

LITERATURA: • nekrology: an., List ze západní 
Moravy, 1885, č. 13-14; an., Lit. listy 1885, s. 93; V. V. 
Zelený, Osvěta 1885, s. 376 •; sh (P. Váša): List Frant. 
Lad. Riegra moravskému příteli, LidN 3. 3. 1928; 
I. Pfaff: J. B. M. a české národní hnutí, Vlastivědný 
sborník Vysočiny 3,1959, s. 155.

dt

Václav Miiller

* 6. 9.1910 Velký Bor u Netolic
† 4.8.1984 Příbram

Prozaik tematicky i hodnotově spjatý s krajinou 
a lidmi jižních Čech, autor próz a divadelních her pro 
mládež, jazykovědných a metodických příruček, 
regionální publicista.

Syn lesního dělníka. Studoval na gymnáziu 
v Prachaticích (mat. 1929) a na Filoz. fakultě 
UK v Praze (1929-34, obory čeština - fran
couzština). Učil na vyšší zemědělské škole 
v Roudnici n. Lab. (1934-36) a na reálném 
gymnáziu v Telči (od 1936). 1941-42 byl inter
nován v jihlavské věznici gestapa; 1944-45 byl 
pracovně nasazen v Plotišti n. Lab. u Hradce 
Král. Od 1945 působil v Příbrami, nejdříve na 
učitelském ústavu (do 1948), pak na gymnáziu 
(od 1953 jako zástupce ředitele a od 1970 jako 
ředitel); do důchodu odešel 1971. Podnikl ně
kolik zahraničních cest za účelem studijním 
(Francie, Rakousko) i rekreačním (Bulharsko, 
Jugoslávie, Sovětský svaz). V příbramském re
gionu vyvíjel intenzivní kulturní a osvětovou 
činnost (přednášky, besedy, organizace kultur
ních akcí, amatérské divadlo apod.).

M. začínal ve Studentském časopisu jako 
básník a příležitostné verše uveřejňoval i poz
ději v regionálních publikacích. Jeho knižně 
vydaná tvorba vznikala ve dvou etapách. Ve 
40. letech se představil jako autor venkovské 
prózy s tragickými syžety rodinných rozvratů, 
nešťastných lásek a vinou obtíženého svědomí. 
Zprvu je traktoval lyrickým, bohatě metafori- 
zovaným slohem {Svlačec kolem stébla), nad 
tvárnými ambicemi však časem převládla ten
dence k nekomplikovanému vypravěčství tzv. 
lidové četby {Řešeto času). Oslavou tradičních 
selských ctností - lásky k půdě, pracovitosti 
a věrnosti odkazu předků - mají M. raná díla 
blízko k ruralismu. Krajinný rámec jižních 
Čech a adorace prostých lidí houževnatě pře
konávajících nepříznivý životní osud charakte
rizují i druhou etapu M. tvorby, která má kon
fesijní tvářnost a opírá se o stylizované 
autobiografické motivy. V novelistickém tri
ptychu Soukromá hájemství a v souboru Šílení 
střelci autor využívá vzpomínek z dětství 
a mládí, portrétuje své rodiče a lidi s duší tra
gicky poznamenanou zážitky ze světových vá
lek. V obou prozaických celcích se prosazuje
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výrazná melodická a kompoziční instrumenta- 
ce (litanická dikce a technika „nekonečné 
věty“ rozbíjející hranice mezi subjektem vy
pravěče a postavami, hudebnost v rovině te
matické i výrazové, variace a vzájemné zrca
dlení motivů). V rodinné kronice Hledači jistot, 
pokoušející se o širší pohled na proměny čes- 
ko-německého Pošumaví v posledním století, 
je již lyrismus nálady a prožitku zatlačován do 
pozadí ideovou proklamativností a dějinnou 
ilustrací. - M. hry a prózy pro děti a mládež 
jsou výrazně didaktické a přimykají se tak k je
ho pracím pedagogickým a osvětovým (jazy
kové příručky, příspěvky a studie z metodiky 
vyučování českého jazyka a literatury).

PSEUDONYM: M. Borský I PŘÍSPĚVKY in: Cizí 
jazyky ve škole (1965,1967); Čes. dělník (příl. Lidé 
práce, 1943-45); Čes. jazyk, pokr. Čes. jazyk a litera
tura (1950-69); Čtenář (1966-67); Filmové a televiz
ní noviny (1968); Host do domu (1968-70); Jihočes. 
kultura (1945); Jihočes. pravda (Čes. Budějovice 
1960); sb. Kahanec na palci (Příbram 1959); Květy 
(1977); Lid. demokracie (1967); Lit. měsíčník 
(1974-77); Lit. noviny (1967); Literatura ve škole 
(1954-58); sb. Město stříbra a slávy starých hornic
kých tradic (Příbram 1966; též jazyk, úprava); sb. Na 
pomoc literární výchově v 9.-11. postupném roční
ku všeobecně vzdělávacích škol (1957); Náš kraj 
(Příbram 1945-47); Nové Příbramsko (Příbram 
1959-71, hlavně divad. kritika); Nový život (1954); 
Oběžník Kruhu přátel českého jazyka (1950); Od 
stříbrných hor (Příbram 1946-51; 1948-49 P Party
zán Jarka, 1951 jako samostat. příl. P Četa z okrové
ho stanu); Ochotnické divadlo, pokr. Amatérská 
scéna (1960,1964-65); sb. Osvobození. Příbramsko 
v letech 1945-55 (Příbram 1955); Pionýr (1957, 
P Cepem a palcátem); Plamen (1967,1969); Přírod
ní vědy ve škole (1960); Rudé právo (1960); Sborník 
statí o vyučování slohu v 6.-11. postupném ročníku 
(1957); sb. 70 let Příbramské filharmonie (Příbram 
1978, rozmnož.); Socialistická škola (1962; 1969 pe
dagogické čtení Škola očima žáků); Spolek pro zbu
dování městského divadla v Příbrami (Příbram 
1949); Studentský časopis (od 1930); Svoboda 
(1963-71); Svob. slovo (1946); sb. 65 let Příbramské 
filharmonie (Příbram 1973);Tvorba (1958-59,1962, 
1972,1981); Učitelské noviny (1960-64,1971); Ves
nické noviny Příbramska (1955); Výroba a škola 
(1961); Výr. zpráva reálky v Telči (1938); Zájmy Čes
komoravské vysočiny (1940-41). I KNIŽNĚ. Belet
rie a práce o jazyce: Svlačec kolem stébla (R 1943); 
Smutná ves (PP 1944; P Hospodář Koňadra totožná 
s první částí R Brázda přes kamení); Brázda přes 
kamení (R 1944); Řešeto času (R 1946); Kapičky Si- 
lačky (pohádky, 1946); Rukověť správné češtiny 
(1946); Jazykové a buditelské úsilí Josefa Jungman- 

na (1949, rozmnož, pro Kruh přátel čes. jazyka); Lze 
ve škole naučit slohu? (1959); Soukromá hájemství 
(PP 1969); Šílení střelci (PP 1973); Hledači jistot 
(R 1976). I SCÉNICKY. Hry: Čelem k životu (1952, 
pseud. M. Borský); Škola na pochodu (1952); Roz
bořený trůn (loutková hra, 1963); Jak přišel král 
o korunu (1968) - vše insc. v Příbrami. I REDIGO
VAL almanach: 100 let gymnázia v Příbrami 
1871-1971 (Příbram 1971). I

LITERATURA: • ref. Svlačec kolem stébla: -kp. 
(K. Polák), Nár. práce 13. 4.1944; J. Machoň, LidN 
17.4.1944 (i ref. Smutná ves); jšk (J. Š. Kvapil), Naše 
doba 52,1945/46, s. 139 (i ref. Brázda přes kamení) 
•; V. T. (Tichý): ref. Brázda přes kamení, Nár. práce 
12.7.1944; R. Kap. (Kapounová): ref. Kapičky Silač- 
ky, Rovnost 22.12.1946; • ref. Řešeto času: O. Jaho
da, KM 1947, s. 296; jj (J. Janů), Svob. noviny 10. 5. 
1947; F. H. (Hampl), Práce 19. 7. 1947; cd (J. Hra- 
bák), Rovnost 26. 7.1947; bh, Knihy a čtenáři 1948, 
s. 76 •; • ref. Soukromá hájemství: H. Hrzalová, 
Tvorba 1969, č. 10; I. Zítková, Nové knihy 1969, č. 
38; V. Mayer, Průboj (Ústí n. Lab.) 18. 9. 1969; M. 
Jungmann, Práce 24.' 9.1969; Š. Vlašín, RP 3.12.1969 
•; P. Poslední: Vzpomínka jako svébytná aktivita 
(též o kn. Soukromá hájemství), Orientace 1970, č. 
6; • ref. Šílení střelci: Š. Vlašín, Tvorba 1974, č. 24; 
J. Pecháček, Lit. měsíčník 1974, č. 9 •; • ref. Hledači 
jistot: L. Hrušková, Večerní Praha 26. 5.1976; VěK. 
(V. Kovářová), Nové knihy 1976, č. 21; (iz) (I. Zítko
vá), Mladá fronta 9. 7.1976; M. Veselá, Práce 18. 8. 
1976; (vv) (V. Vodák), LD 14. 9. 1976; D. Hubená, 
Lit. měsíčník 1976, č. 7; Š. Vlašín,Tvorba 1976, č. 34; 
T. Sedláček, Rovnost 6.10.1976 •; • k sedmdesáti
nám: J. Richter, Svoboda (Praha) 10. 9.1980; D. Ho
lub, Lit. měsíčník 1980, č. 7 •; (zm): V. M., Jihočes. 
pravda (Čes. Budějovice) 7.5.1991.

bd

Vladimír Múller

* 8. 8.1904 Praha
† 2.10.1977 Praha

Prozaik a dramatik, autor historických románů a po
vídek i divadelních a rozhlasových her, situovaných 
většinou do doby a prostředí posledních Rožmberků 
a do let třicetileté války; divadelní publicista a histo
rik, autor dramatizací a dramaturgických úprav pro 
jeviště i rozhlas.

Podepisoval se i Vladimír K. (Karel) M. - Otec 
byl obchodníkem, matka manipulantkou Čes. 
ženského výrobního spolku. M. navštěvoval 
reálné gymnázium v Křemencově ul. 1915-23 
(5. třídu opakoval) a v Libni (1923-24). Od 
1919 vystupoval v ochotnických divadelních
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skupinách (mj. hrál 1927 i v několika předsta
veních Vest pocket revue). Po roční vojenské 
službě studoval od 1925 na Filoz. fakultě UK 
dějiny moderních literatur se zřetelem k diva
dlu (disertační práce Moliěrey Cechách, uzná
na 1929 V Tillem a E X. Šaldou, promoce 
1930). Od podzimu 1930 působil jako externí 
a od 1932 jako řádný redaktor kulturní rubriky 
Nár. listů a zároveň spolupracoval na divadel
ních heslech Ottova slovníku naučného nové 
doby a Masarykova naučného slovníku. Od 
1936 byl lektorem literárnědramatického od
dělení Českosl. rozhlasu, 1937-43 jeho drama
turgem a literárním referentem (uplatnil se 
i jako režisér), 1943-44 (do uzavření divadel) 
dramaturgem divadla Uránie; 1945 se do roz
hlasu vrátil jako kulturní redaktor, 1946 se stal 
referentem pro divadlo, rozhlas a literaturu ve 
Státním úřadu plánovacím, 1947 dramaturgem 
státního filmu ve výrobní skupině M. Frič - 
Z. M. Reiman, na podzirn 1949 vedoucím do
kumentačního oddělení Českosl. divadelního 
a literárního jednatelství (Dilia). Od 1958, kdy 
oddělení přešlo do nově vzniklého Divadelní
ho ústavu, žil ve svobodném povolání.

M. se celý život prakticky i teoreticky zabý
val divadlem. Ve druhé polovině 20. let začal 
přispívat do divadelních a literárních časopisů 
i do novin kritikami inscenací, hereckými me
dailony a úvahami o stavu dramaturgie 
a o soudobé divadelní situaci. Později se věno
val historii českého divadla drobnými infor
mativními monografiemi o jeho výrazných 
osobnostech (V. K. Klicpera, L. Stroupežnický) 
nebo beletrizující popularizací jeho vývoje 
(Vyprávění o Národním divadle) i jako autor 
cenných materiálových prací a soupisů (např. 
k výstavě Český tragéd Eduard Vojan, 1953, 
nebo ke knize vzpomínek L. Dostálové); vý
znamné bylo doplnění a vydání díla Dějiny 
českého divadla od J. Vondráčka, jehož nedo
končený druhý svazek podle autorových náčr
tů, poznámek a přípravných materiálů dopsal. 
Zejména v době působení v Českosl. divadel
ním a literárním jednatelství vydával a větši
nou dramaturgicky i jazykově upravoval, často 
s ohledem na menší divadelní a ochotnické 
soubory, mnoho oblíbených her tradičního čes
kého repertoáru. - Jako autor beletrie s histo
rickými náměty, která nese složitě kombino
vanými zápletkami, dramatičností zobrazova
ných dějů i podstatným podílem dialogů zře
telné stopy divadelní zkušenosti, vystoupil 

M. až na počátku 40. let. Jeho první román 
Žebrák s erbem, jehož osu tvoří bizarní životní 
příběh veršovce Simona Lomnického z Budče, 
v touze po osobním prospěchu hazardujícího 
s vlastní ctí, se pokouší spojit romaneskní prv
ky tajemna s hlubší charakteristikou prostředí 
a doby; na rozdíl od exemplárního odsudku 
zrady po způsobu dosavadní české beletrie 
(včetně M. prastrýce J. Svátka) usiluje obohatit 
pojetí ústřední postavy i zřetelnější psycholo
gickou a sociální motivací. Zálibu v historii již
ních Čech, hlavně Třeboňska doby posledních 
Rožmberků, uplatnil M. v dramatu Rybnikář 
Kuba, jehož hrdinou učinil zakladatele jiho
českého rybnikářství, rožmberského regenta 
Krčina z Jelčan, houževnatě bojujícího s nepo
chopením a úklady za uskutečnění svého pře
vratného díla (v době nacistické okupace bylo 
jednou z nej úspěšnějších a nejhranějších novi
nek původního repertoáru, později se stalo zá
kladem libreta, které pro svou operu Rožm
berští rybnikáři z 1958 zpracoval skladatel 
M. Hájek). Postava Jakuba Krčina se vrací 
v knize povídek Pětilistá růže, evokující ovzdu
ší rudolfínské doby s jejími charakteristickými 
postavami (alchymista Kelley aj.) kolem císaře 
na rožmberské Třeboni i na sousedním panství 
pánů z Hradce (faktografický základ poskytla 
autorovi kronika Václava Březana). Jako bar
vitá kulisa epických příběhů se v M. díle často 
uplatnila bouřlivá doba dramatických zvratů, 
jakou byla třicetiletá válka a začínající protire
formace. Také zde se protagonisty spletitých 
dějů stávají skutečně existující lidé, jejichž lid
ské osudy, kuse naznačené v suchých zázna
mech pramenů, M. doplňuje mnoha fiktivními 
postavami a pokouší se oživit především další 
bohatou fabulací, a to jak v zkratkovité klasic
ké novele (Meč a srdce) nebo rozsáhlejší 
povídce (BlouděníDorotky vojandy), tak v ob
sáhlém románu (Mumraj grošů, k jehož námě
tu i k historickému materiálu o zajímavé 
postavě bohatého jindřichohradeckého kupce 
17. století M. přivedl regionální historik 
J. Muk). Dobový kolorit čtenářsky atraktiv
ních příběhů, využívajících někdy až postupů 
detektivního žánru (Neúplatný ortel), M. vždy 
dotvářel jemnou archaizací jazyka v dialogu 
i v řeči vypravěče. - Podstatná část M. literární 
aktivity byla spojena s působením v rozhlase. 
Jako rozhlasovou hru uvedl 1942 první verzi 
Rybnikáře Kuby, následně zpracoval (1947) 
román Žebrák s erbem a na námět jedné z po-
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vídek sbírky Vrhcáby osudu napsal hru Zrádce 
Ottovalský (1948). Byl autorem literárních 
pásem, dramatizací (A. Jirásek: Filozofská his
torie, 1937; A. Dumas: Tri mušketýři, 1938; 
Z. Winter: Rozina sebranec, 1939; I. Herrmann: 
U snědeného krámu, 1939; O. Wilde: Canter- 
willské strašidlo, 1939; J. K.Tyl: Rozina Ruthar- 
dová, 1959) a mnoha úprav divadelních her 
světového repertoáru (W. Shakespeare, Lope 
de Vega, P. Corneille, Moliěre, E Schiller, 
H. Ibsen, A. Strindberg, B. Bjórnson, N. V. Go
gol, L. N. Tolstoj aj.).
ŠIFRY: -11-, r., -r, rm, rM, -rM, VKM, vkm., V. M., 
VM, (VM). I PŘÍSPĚVKY in: Cestami 929-30); Čes. 
jeviště (1927); Čes. lidové divadlo; Českosl. divadlo 
(1928-34.1936); Čteme (1941 V M., autor Žebráka 
s erbem, vypráví o sobě); Divadelní a filmové novi
ny (1960,1968); Divadlo (1931); Divadlo (1951); Di
vadlo a hudba (1941-42); L. Dostálová: Herečka 
vzpomíná (1960, soupis rolí, bibl., doslov); Host 
(1928); Lid. demokracie (od 1951); Lid. noviny 
(1942,1944); Listy pro umění a kritiku (1933,1935, 
1937); Lit. noviny (1931); Nár. a Stavovské divadlo 
(1926); Nár. listy (od 1930); Nár. osvobození (1935); 
Nár. práce (1940); Naše zprávy (1939); sb. Nové čes
ké divadlo 1930-1932 (1932); Nové knihy (1963); 
Obrana lidu (1951); sb. Padesát let Městských diva
del pražských 1907-1957 (1958); Panoráma (1943); 
Práce (1948, od 1964); Rozhledy (1933); Rozpravy 
Aventina (1927); Rozpravy o literatuře a umění; 
Svět práce (1947, 1949); Svob. Československo 
(1946); Svob. slovo (1946, 1960); Večerní Praha 
(1956); Zpravodaj Orbis (1959). I KNIŽNĚ. Belet
rie a práce o literatuře a divadle: Žebrák s erbem 
(R 1941, přeprac. vyd. 1946); Rybnikář Kuba (D b. 
d., 1942, i prem., přeprac. vyd. 1954); Dobrodruh se 
loučí (D b. d., 1943); Pětilistá růže (PP 1943); Blou
dění Dorotky vojandy (P 1946); Meč a srdce (PP 
1946); Pověsti stověžatého města (1946); Naši furi
anti Ladislava Stroupežnického (1947); V. K. Klic- 
pera (1949); Ladislav Stroupežnický (1949); F. A. 
Šubert (1949); Vojanův Štědrý den (P 1949, ve sku
tečnosti 1956); Eduard Vojan (1953, s J. Trágrem); 
Nebohý pan Poděs (D 1958, i prem., na motivy L. 
Holberga); Na život a na smrt (D 1960); Vyprávění 
o Národním divadle (1963, s E. Šimkem); Dobro
družství Turčka z Mitrovic (P pro ml., 1964); Mum- 
raj grošů (R 1970); Vrhcáby osudu (PP 1974);- po
smrtně: Neúplatný ortel (P 1978). - Dramatizace 
a dramaturgické úpravy: J. Štolba: Na letním bytě 
(1951); F. F. Šamberk: Palackého třída 27 (1951) + 
Jedenácté přikázání (1953); A. Jirásek: Pro českou 
Thalii (1951, podle 2. dílu U nás) + Kolébka (1953); 
V. K. Klicpera: Rohovin Čtverrohý (1951) + Lhář 
a jeho rod (1952) + Divotvorný klobouk (1959, 
změn. vyd. 1961); L. Stroupežnický: Václav Hrobčic- 
ký z Hrobčic (1953) + Zvíkovský rarášek (1953);

E A. Šubert: Jan Výrava (1953); J. K. Tyl: Fidlovačka 
(1953); C. Goldoni: Paní hostinská (1955); Ch. Dic- 
kens: Cvrček u krbu (1956); E Raimund: Král hor 
a nevlídník (1960);J.J. Kolár: Mravenci (b. d.).- Pře
klad: P. A. C. Beaumarchais: Lazebník sevillský 
(1950). I KORESPONDENCE: in V. Vydra: Her
cův listář (z 1933); 1956, ed. J.Tráger). I REDIGO
VAL sborník: Padesát let Městských divadel 
pražských 1907-1957 (1958, s M. Janišovou, E. Dr- 
molou); knihy: J. Frejka: Smích a divadelní maska 
(1942); B. Stejskal: Divadelní abeceda (1942). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: L. Stroupežnický: Na
ši furianti, Paní mincmistrová (1950); Z korespon
dence Jiráska-dramatika (1951); Dvě rokokové po
vídky ze Shakespeara (Kupec z Venedyku nebo 
Láska a přátelstvo, Makbet, vůdce šotského vojska) 
(1954); J. Vondráček: Dějiny českého divadla. Doba 
obrozenská 1771-1824 (1956), Doba předbřeznová 
1824-1846 (1957).!

LITERATURA: • ref. heslo o německém diva
delnictví v Ottově slovníku naučném nové doby: m. 
n. (M. Novotný), LidN 5.4.1936; -od, LidN 7.4.1936 
•; V. Vinař: Rozhlasová trilogie (dramatizace Tří 
mušketýrů), Venkov 4. 8. 1938; jd (J. Drda): Dárek 
v zimním večeru (rozhl. úprava Shakespearovy 
Zimní pohádky), LidN 12.1.1941; • ref. Žebrák s er
bem: jd (J. Drda), LidN 2.8.1941; K. P. (Polák), Nár. 
práce 21.9.1941 •; • ref. Rybnikář Kuba: os. (O. Sr
bová), Nár. práce 28. 11. 1942; V. Hloch, Venkov 
28.11.1942; jp (J. Poch), LidN 30. 6.1943; J. Šotola: 
Rozpaky dramaturgie a pokus o východisko (též 
o hře Rybnikář Kuba), Řád 1943, s. 100 •; • ref. Pě
tilistá růže: N. Bonhardová, Venkov 23. 1. 1944; jč. 
(J. Černý), LidN 17. 4. 1944 •; • ref. Bloudění Do
rotky vojandy: kp. (K. Polák), KM 1946, s. 457; G. 
(F. Gótzj, NO 24. 7.1946; F. H. (Hampl), Práce 4. 9. 
1946; K., Svob. slovo 13. 9.1946 (i ref. Meč a srdce); 
ok (O. Kautský), Svob. noviny 21. 11. 1946 •; • ref. 
Meč a srdce: ok (O. Kautský), Svob. noviny 20. 9. 
1946; F. Buriánek, Zeměd. noviny 10.10.1946; F. H. 
(Hampl), Práce 29.12.1946; kp (K. Polák), PL 24.1. 
1947 •; KFK: ref. Žebrák s erbem (přeprac. vyd.), 
Svob. noviny 20. 11. 1946; • ref. Žebrák s erbem 
(rozhlas, hra): L. Kristen, Mladá fronta 15.7.1947; vč 
(V. Čihák), Obrana lidu 15.7.1947 •; -n-: Padesátka 
V. M., LitN 1954, č. 32; • ref. Vyprávění o Nár. diva
dle: -pá, Kulturní tvorba 1963, č. 11; -sš., Práce 15.3. 
1963 •; • k sedmdesátinám: B. Balajka, Práce 7. 8. 
1974; J. Š. (Švehla), LD 8.8.1974; J. Wenig, Svob. slo
vo 8. 8.1974 •;• nekrology: (an.:) Svob. slovo 4.10. 
1977; LD 4.10.1977 •; Š. Vlašim ref. Neúplatný ortel, 
Tvorba 1978, č. 51; Ns (J. Nečas): k 80. výr. narození, 
LD 8. 8.1984.

mn
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Jan Miinzer
* 25. 4.1898 Rumburk
† 12.7.1950 New York (USA)
Překladatel německé prózy a rakouské moderní 
prózy a publicista, autor kulturněpolitických úvah, 
literárních kritik, epigramů, parodických veršů 
a drobných próz.

V matrice Hans M.; jako datum narození ně
kdy mylně uváděn 22. nebo 24. duben. - Po
cházel z českožidovské rodiny, otec byl zemský 
advokát. 1909-14 navštěvoval M. první čtyři 
třídy reálného gymnázia v Chrudimi (2. třídu 
opakoval); po dokončení střední školy pokra
čoval ve studiích nejprve krátce na právnické 
a pak osm semestrů na filoz. fakultě v Praze. 
Od 1925 působil v Praze jako redaktor den
ních listů, do 1927 v Tribuně, následné dva roky 
v Prager Presse a 1929-37 jako vedoucí redak
tor zahraničněpolitického oddělení v Čes. 
slově. Současně založil 1930 a rok redigoval li
terární čtrnáctideník Dnešek, vydávaný nakla
datelem V. Petrem, a od 1935 začal působit 
i v brněnských Lid. novinách (trvale bydlel 
v Praze). Politicky se orientoval v duchu tzv. 
hradního demokratického směru, byl i členem 
společnosti pátečníků u K. Čapka; proti ex
trémní politické pravici se angažoval např. 
v bojích o univerzitní insignie nebo podpisem 
manifestu českosl. spisovatelů proti fašismu. 
1936 navštívil SSSR. V lednu 1939 emigroval 
se svou manželkou (od 1927) Zdeňkou M. 
před nacismem do USA. Zde začal přispívat 
do krajanského tisku a od června 1939 praco
val v Českosl. zahraniční informační službě 
(tisková komise v New Yorku); s velvyslancem 
J. Papánkem vedl na českosl. konzulátě infor
mační službu druhého českosl. zahraničního 
odboje. Snažil se též o propagaci české kultury 
a beletrie. Od 1940 působil jako šéfredaktor 
ČTK a redigoval anglický bulletin ČIS. Po 
válce byl smluvním úředníkem tiskového od
boru generálního konzulátu v New Yorku, 
v červnu 1947 na tuto práci rezignoval (někdy 
uváděno až datum po komunistickém převra
tu). 1948 byl zaměstnán v Arts lne. Internatio
nal Exchange of Literatuře, Theatre and Mu- 
sic, agentuře zprostředkovávající kulturu 
Albánie, Bulharska, Kypru, Egypta, Řecka, Pa
lestiny, Rumunska, Sýrie, Turecka a Jugoslávie, 
a marně se pokoušel zřídit podobnou agenturu 
pro českou literaturu. Dva roky před smrtí 

pracoval také v redakci českého oddělení Hla
su Ameriky.

M. literární činnost byla spjata s jeho žurna
listickou profesí. V zahraničněpolitické publi
cistice, blízké koncepci politiky E. Beneše, 
projevoval pohotovou a bystrou orientaci 
v mezinárodním dění, v publicistice věnované 
domácím poměrům se často kriticky vyjadřo
val ke kulturněpolitickým otázkám, např. k ře
meslnosti a rutině v literatuře, nakladatelské 
politice, překladovému braku, divadelní krizi, 
pokulhávání české kultury za Evropou {Český 
zajíc a evropský ježek) apod.; často se tu proje
voval i jako bojovný polemik. Zásadní studii 
věnoval otázkám českého židovství {O asimi- 
lantech a asimulantech). Jako redaktor a poz
ději člen redakční rady Kalendáře česko- 
židovského se podílel na jeho sblížení 
s aktuálním děním v soudobé české literatuře. 
Schopnost získávat a soustřeďovat významné 
autory osvědčil i ve vlastním čtrnáctideníku 
Dnešek (K. J. Beneš, A. Fuchs, J. Kodíček, 
F. Langer, K. Poláček, R. Wellek aj.). V něm 
(stejně jako v Tribuně, Naší době a později 
v Lidových novinách, často pod pseud. K. Bla
žek) publikoval i vlastní literární kritiky. Byl 
též autorem převážně příležitostných veršů: 
uměl napsat obratné básnické parodie (na 
K. H. Máchu, K. Hlaváčka, A. Sovu, O. Březinu 
a další), epigramy a veršované fejetony; v Li
dových novinách otiskoval pod pseud. Monet- 
čikov parodické povídky ve velmi autenticky 
působícím „ruském stylu“. Hlavním M. poči
nem bylo však uvedení díla rakouského žurna
listy a satirika K. Krause do českého literární
ho povědomí. Informace o něm uveřejňoval již 
od 1925 (Tribuna), obšírně referoval o jeho 
přednáškách v Praze (Plán 1930-32) a časopi
secky publikoval řadu překladů z jeho díla. 
Tato propagátorská činnost byla 1933 završena 
prvním českým překladem Krausova protivá- 
lečného groteskního knižního dramatu Posled
ní dnové lidstva (autorizaci obdržel M. při 
Krausově pražské návštěvě, na překladu pra
coval za pomoci P. Eisnera a J. Hořejšího, tex
tovou revizi provedl O. Fischer). M. uváděl do 
češtiny i romány H. Fallady, K. Manna a vý
znamná díla životopisného žánru (E. Ludwig, 
F. R. Lehmann). Se svou manželkou sestavil 
v USA chrestomatii z české žurnalistiky, litera
tury a politiky We were and we shall be, která 
měla za války představit světu sílu českého 
ducha počínaje Tomášem ze Štítného přes J. A.
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Komenského, E Palackého, K. Havlíčka Borov
ského, E X. Šaldu, O. Březinu, J. Karáska, R. 
Medka, A. Nováka, K. Čapka až po E. Beneše.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ivan Fjodorovič (Fedoro- 
vič) Monetčikov, Ivan Monietčikov, Karel Blažek, 
K. Blažek; er, -er, JM, jm, J. M., K. B., m., mz., (mz), 
-n-, -r, -r-, Ramazer, Ra-ma-zer (společná šifra s K. 
Z. Klímou a J. Horou v Čes. slově). I PŘÍSPĚVKY 
in: sb. Básníkův rok (1936); Besídka sokolská (New 
York 1943, ref. E. Hostovský: Sedmkrát v hlavní úlo
ze); Čes. slovo (1929-38); Čin (1929-30, 1934-36; 
1934 rozbor Čapkova Povětroně); Dnešek 
(1930-31; 1930 Český zajíc a evropský ježek); Goe- 
thův sborník (1932); Gramotechnika (1929); Hlasy 
domova (2. vyd. Chicago 1942, veršovaná vzpomín
ka na pátečníky); Husův lid (1943); Kalendář česko- 
židovský (1929-35; 1930-31 O asimilantech a asimu- 
lantech); Lid. noviny (1925-39; 1938 básnické 
parodie); Listy pro umění a kritiku (1933-34, příl. 
Informace); Lit. svět (1927-28, čl. Židovský vtip); 
Lit. noviny (1930, 1932); Magazín DP (1933-35); 
Nár. osvobození (1929,1933); Nár. práce (1927-30); 
Naše doba (1928); New York Times (po 1945; 1946 
dopis o V. Vančurovi); Panoráma (1933); Plán 
(1930-32); Prager Presse (1927-29); Pražské Lid. 
noviny (1938); Přítomnost (1928-34,1937-38); Ran
ní noviny (1934); Rozhledy (1932, 1934); Sobota 
(30. léta); Telegraf (1929-31, divad. ref.); Tribuna 
(1925-27); Tvorba (1934); sb. U vrbiček (1934, usp. 
V. Schwarz; epigramy); sb. Vůdce generací 2 (1932); 
Žijeme (1932). I KNIŽNĚ. Překlady: A. Schopen- 
hauer: O ženách (1929); L. Renn: Válka (1929) + Po 
válce (1930); A. Neumann: Ďábel (1930); sb. Symfo
nie války (1931, ed. O. Piek); E. Ludwig: Goethe 1,2 
(1932, 1933); K. Kraus: Poslední dnové lidstva 
(1933); H. R. Knickerbocker: Bude válka v Evropě? 
(b. d., 1934); K. Mann: Patetická symfonie (1936): E 
R. Lehmann: Petr Pavel Rubens, jeho život a doba 
(1936); E. Lajtha: Japonsko včera, dnes a zítra 
(1937); H. Fallada: Měli jsme dítě (1938) + Vlk mezi 
vlky (1938); E. Kástner: Lyrická domácí lékárnička 
(výbor, 1939). - Ostatní práce: Edvard Beneš: státník 
a vůdce v demokracii (1934, s K. Jíšem, J. Vondráč
kem). I REDIGOVAL časopis: Dnešek (1930-31); 
kalendář: Kalendář českožidovský (1929-31, s red. 
kruhem); knižnice: Veselá četba (1927-28), Pandora 
(1928-31), Knihovna Dneška (1931). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: We were and we shall be (New 
York 1941, se Z. Múnzerovou); viz i KNIŽNĚ. Pře
klady. I

LITERATURA: O. Š. M. (Štorch-Marien): Ne- 
dávno jsem psal... (polemika s M. o nakladatelskou 
politiku), RA 4,1928/29, s. 175; • ref. čas. Dnešek: 
A. S. (Skoumal), Akord 1930, s. 381; -chb- (V. Cháb), 
NO 4.10.1930 •; K. J. B. (Beneš): Milý příteli... (po
lemika s M. o hodnocení Nezvalova románu Posed
lost), Dnešek 1, 1930/31, s. 278; H. Siebenschein: 
Hranice překladatelství (ref. překl. K. Kraus: 

Poslední dnové lidstva), Panoráma 1933, s. 14, 29; 
J. W. Brúgel: České vydání Posledních dnů lidstva. 
Proměny (New York) 11,1974, č. 4; J. Pejskař in Po
slední pocta 1 (1982, s. 245); A. Juppa: Novinář J. M., 
Věstník Židovských náboženských obcí v Českoslo
vensku 44, květen 1982, s. 5; J. Brabec: Konfliktní 
přijetí Hostovského románu Sedmkrát v hlavní úlo
ze (o polemice v amerických krajanských listech, do 
níž se zapojil i M.), Kritický sborník 13,1993, č. 3; 
H. Karlach: Poslední dny lidstva Karla Krause a jak 
na ně v češtině,Tvar 1993, č. 35-36.
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Zdeňka Múnzerová

*5.9.1902 Čelákovice
† 17.11.1986 New York (USA)

Překladatelka soudobé německé a anglické prózy; 
iniciátorka rozhlasového tisku pražského rádia 
20. let a autorka monumentální příručky Svět v ope
ře.

Roz. Roubičková; podepisovala se též Roubič- 
ková, Zdenka a Munzrová, i s obměnou křest, 
jm. Zdenka. - Pocházela z českožidovské rodi
ny obchodníka (později továrníka). Obecnou 
školu vychodila v Čelákovicích, pak navštěvo
vala reálné gymnázium v Brandýse nad Lab. 
a Dívčí lyceum v Praze 7 (mat. 1920). Poté 
absolvovala knihovnickou školu v Lipsku 
a knihovnické kursy při filoz. fakultě v Praze, 
které ukončila státními zkouškami, a začala se 
věnovat studiu dějin umění (v Lipsku, v Halle 
n. S. a ve Wiirzburgu; v zimním semestru 
1929-30 byla posluchačkou prof. V. Birnbauma 
na UK v Praze). 1930 složila doktorát filozofie 
(disertace Das Agneskloster in der Prager 
Altstadt) na Filoz. fakultě Univerzity Julia Ma- 
ximiliana ve Wiirzburgu. 1927 se vdala za žur
nalistu a překladatele J. Múnzera. Již od 1926 
pracovala jako redaktorka kulturního odděle
ní Radiojournalu a od 1934 jako vedoucí re
daktorka časopisu Týden rozhlasu, který sama 
založila. Počátkem 1939 emigrovala s manže
lem do USA; zde dostala roční stipendium pro 
studium knihovnictví (1939-40) na Simmens 
College v Bostonu, které ukončila zkouškami. 
1940-42 byla knihovnicí veřejné knihovny 
v Providence, hlavním městě státu Rhode 
Island, 1942-45 knihovnicí University of Co
lumbia v New Yorku. Po založení OSN 1945 
působila v její knihovně až do dosažení důcho-
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dového věku; potom dále pracovala ve své 
profesi v Rockefellerově institutu v New Yor
ku a později - až do svých 84 let - v knihovně 
Metropolitního muzea. V USA byla členkou 
řady vědeckých, především historických spol
ků, např. The Advisory Board of the Society 
for the History of Czechoslovak Jews v New 
Yorku, Společnosti pro vědy a umění (1964 by
la za předsednictví R. Welleka v jejím výboru, 
mj. s E. Hostovským) a Nár. rady žen svobod
ného Československa.

M. měla zpočátku ambice stát se historičkou 
umění, jak naznačila ve své knižně vydané di
sertaci o Anežském klášteře, kterou představi
la jako první část zamýšlených dějin české 
rané gotiky. Ke svému studijnímu oboru se 
vrátila až za pobytu v USA, kdy vedle časopi
seckých statí s knihovnickou tematikou (např. 
o vývoji starověkých knihoven) napsala studie 
věnované starému českému umění a architek
tuře Velkomoravské říše (byla pokládána i za 
znalkyni byzantského umění a významným 
podílem přispěla k velké světové výstavě Age 
of Spirit v Metropolitním muzeu v New Yor
ku). S průkopnickým působením v počátcích 
českého rozhlasu a v prvním rozhlasovém ča
sopise, obsahujícím i obšírné komentáře 
a články k jednotlivým pořadům, souvisel 
i vznik velkého popularizačního kompendia 
Svět v opeře (s J. Branbergerem), které přiná
šelo vedle obsahů a hudebních rozborů oper 
i informace o životě a díle jejich skladatelů. Od 
konce 20. let se M. začala soustavně věnovat 
překládání beletrie; v následném desítiletí po 
odchod do exilu překládala zejména němec
kou, anglickou a rakouskou současnou prózu. 
Orientovala se na velké rodinné ságy (např. 
několik svazků cyklu o Jalně od M. de La Ro- 
che, L. Golding, M. Storm-Jamesonová); tema
tickým i uměleckým přínosem byly např. 
romány Š. Asche (původně v jidiš) a J. Wasser- 
manna, zejména však román A. Dóblina Ber
lín, Alexandrovo náměstí. V některých přípa
dech uvedla M. do češtiny téměř vzápětí po 
vydání originálu díla autorů, kteří dosáhli pro
slulosti až mnohem později (J. Roth, E. Canet- 
ti); pozornost věnovala též pražské německé 
literatuře (L. Perutz). Překlady M. byly plynu
lé a čtivé, byť jim dobová kritika místy vytýka
la drobné (např. pravopisné nebo lexikální) 
odchylky a nepřesnosti. V anglických překla
dech vydala se svým mužem antologii z děl vel
kých duchovních představitelů české literatu

ry, kultury, historie a politiky We were and we 
shall be.
ŠIFRY: D. Z. M., M., M. Z., -n- (v Týdnu rozhlasu), 
RKZ. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Czechoslovakia Past 
and Present 2. Essays on the Arts and Sciences 
(1968, ed. M. Rechcigl ml.; studie Great Moravian 
architecture of the ninth century); Časopis společ
nosti přátel starožitností v Praze (1932); Dnešek 
(1931); Jahrbuch der Gesellschaft fiir Geschichte 
der Juden in der Tschechoslowakischen Republik 
(1932); Journal of the American Society of Arch i- 
tectural Historians (New York 1944); J. Wasser- 
mann: Kašpar Hauser (1934, překl. stati Akty k ob
hajobě Kašpara Hausera); Kalendář českožidovský 
(1928/29 studie o Dúrerovi); Lid. noviny (1933-34); 
Panoráma (1933); Program D; Proměny (New York 
1969, 1973 Velká Morava ve světle archeologie); 
Ročenka Společnosti pro dějiny Židů v Českosl. re
publice (1932, studie Štaronová synagoga ve světle 
dosavadních názorů); Svědectví (Paříž, New York, 
Vídeň 1963, studie Počátky vzdělanosti, křesťanství 
a architektury ve Velkomoravské říši); sb. The Jews 
of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys
I, 2 (New York 1968; v d. 1: rejstřík, v d. 2: přetisk 
knihy Staronová synagoga v Praze); Týden rozhlasu 
(1934-35); Tribuna (1928); Vitrinka (1927-28); 
Zprávy Společnosti pro vědy a umění (Washington 
1964-67); - posmrtně: sb. Sebráno v New Yorku 
1987 (ed. B. Krčil; studie Tradice českého umění). 
I KNIŽNĚ. Odborné práce: Das Agneskloster in 
der Prager Altstadt (Wůrzburg 1930); Staronová sy
nagoga v Praze (1932, t. r. i paralelní něm. verze s tit. 
Die Altneusynagoge in Prag); Svět v opeře (1934, 
s J. Branbergerem, ve vyd. 1939 neuvedena, rozšiř, 
vyd. 1947 a 1948). - Překlady: E. Móricke: Mozarto
va cesta do Prahy (b. d., 1928); L. van Beethoven: Je
ho život v dopisech (1929); A. Loos: Řeči do prázd
na (1929, s P. Eisnerem); H. G. Scheffauer: Země 
boží. Tvář nové Ameriky (1929); C. Glaser: Umění 
Číny a Japonska (1930); E. Ludwig: B. Mussolini. 
Osmnáct rozhovorů (1932, s V. Vitingerem); Š. Asch: 
Matka (1933); L. Liegler: Karl Kraus (výbor, b. d., 
1933); F. Harris: Můj život a mé lásky 1,2 (1934, s J. 
Pavlovským); J. Roth: Tarabas, host na této zemi 
(1934); J. Wassermann: Třetí existence Josefa Kerk- 
hovena (1934); M. de La Roche: Jalna (1934) + Pán 
Jalny (1935) + Život na Jalně (1935); A. Dóblin: Ber
lín, Alexandrovo náměstí (1935); L. Golding: Mag- 
noliová ulička (1935); Ch. Morgan: Pramen (1935);
J. B. Priestley: Andělská ulička (1935); M. Borden: 
Žena s bílýma očima (1936); L. OTlaherty: Zlatý 
dům (1936); Z. Gale: Slečna Lulu (1936); Stówer- 
-Hehr, Colloredo (O. Wóhrle): Země sedmi sopek 
(1936); E. Canetti: Zaslepení (1937); M. Claudius: 
Písně, Dopis mému synu Janovi (1937, překl. Dopi
su... Janovi); G. Aretz: Napoleon a ženy (1938); L. 
Perutz: Švédský jezdec (1938); M. Storm-Jameson: 
Pyšná loď (Triumf času 1) (1938) + Návrat (Triumf
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času 2) (1939); C. Roberts: Victoria 4.30 (1947).
■ REDIGOVALA časopis: Týden rozhlasu 
(1933-35). I USPOŘÁDALA A VYDALA: ant. 
We were and we shall be (New York 1941, s J. Mún- 
zerem). I

BIBLIOGRAFIE: an.: Dr. Z. M., bibliografie, sb. 
Sebráno v New Yorku 1987, s. 251 (soupis studií 
z rkp. pozůstalosti). I LITERATURA: -och- (F. S. 
Procházka): ref. překl. H. G. Scheffauer, Zvon 30, 
1929/30, s. 557; J. Pejskař in Poslední pocta 3 (1989, s. 
162).
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Musaion

1920-1931

Revue pro moderní, zejména výtvarné umění, poz
ději knižnice výtvarných monografií, nakonec čistě 
výtvarná revue.

Podtitul: 1920-21 (sv. 1 a 2) Sborník pro moderní 
umění; 1928-30 (nečíslovaný roč.) Aventinská revue 
pro výtvarné umění (v tiráži na 2. str. obálky: Měsíč
ní revue pro výtvarné umění - Revue mensuelle des 
arts plastiques - Monatsrevue fůr darstellende 
Kunst - A monthly review of fine arts). - Redaktoři: 
1920-21 (sv. 1 a 2) K. Čapek, 1928-31 (nečíslované 
roč.) F. Muzika a O. Štorch-Marien. - Vydavatel: 
1920-28 (sv. 1-8) Edice Aventiňum (O. Štorch-Mari
en), Praha; 1928-31 (2 nečísl, roč.) O. Štorch-Marien 
(Aventinum), Praha. - Periodicita: jaro 1920 (sv. 1); 
jaro 1921 (sv. 2); jaro 1923 (sv. 3); podzim 1923 (sv. 4); 
podzim 1924 (sv. 5); únor 1925 (sv. 6); podzim 1927 
(sv. 7); podzim 1928 (sv. 8); 1928-30 (nečísl, roč.) od 
listopadu 1928 do června 1930 12 čísel; 1931 (nečísl, 
roč.) jednorázově jako sborník.

Příznivé okolnosti pro vznik M. nastaly sblíže
ním nakladatele O. Štorcha-Mariena s výtvar
nými umělci, především se skupinou Tvrdošíj
ných, a zahájením spolupráce s bratry Čapky 
na přelomu 1919/20. K. Čapek se tehdy ujal re
dakce nové výtvarné revue, pro niž zvolil ná
zev Musaion. Původní plán vydávat M. ve vol
ných lhůtách čtyřikrát do roka se nepodařilo 
uskutečnit; po 2. svazku se M. změnil v knižni
ci uměleckých monografií, po 8. svazku se 
vydavatel vrátil k revuální formě, která však 
měla už čistě výtvarný obsah. V důsledku hos
podářské krize vyšel poslední ročník formou 
jednorázového sborníku a poté časopis zanikl.

K. Čapek jako redaktor programově navá
zal na tradici Uměleckého měsíčníku a na

l. roč. Června a ve sborníku soustředil přední 
představitele předválečné a válečné moderny:
J. Čapka, K. Čapka, O. Gutfreunda, V. Hofma
na, R. Kremličku, V. Špálu, J. Zrzavého aj. 
Autoři a výtvarníci tohoto okruhu se manifes- 
tačně přihlásili (především 2. svazkem) k dílu 
zemřelého B. Kubišty. Místo zde dostali i mlad
ší autoři V. Vančura a K. Teige, který ve 2. svaz
ku otiskl první programové prohlášení pová
lečné avantgardy Obrazy a předobrazy, 
polemicky glosované K. Čapkem. - Články 
přispěli do 1. a 2. svazku J. Bartoš, J. Čapek,
K. Čapek, V. Hofman, J. Chochol, J. Kodíček, 
R. Kremlička, V. Nebeský, A. Novák, M. Rutte, 
K. Teige, V. Vančura, J. Zrzavý; reprodukce vý
tvarných děl otiskli J. Čapek, B. Feuerstein, 
E. Filla, O. Gutfreund, V Hofman, J. Chochol, 
R. Kremlička, B. Kubišta, J. Zrzavý; L. Chauli-
ac, H. Matisse, H. Rousseau, E L. Wright aj. Do 
rubriky Kronika psali J. Čapek (i šifra J. Č.), 
K. Čapek (i šifra K. Č.), V. Nebeský (i šifra 
V N.), V. Rada, O. Štorch-Marien, K. Teige 
(i šifra Tge.) aj. Zvláštní pozornost byla věno
vána grafické stránce a původním výtvarným 
přílohám (ve sv. 1 a 2 J. Čapek, V Hofman, 
R. Kremlička, V Špála). - Výtvarné monogra
fie, zahájené 3. svazkem, publikované v české 
a francouzské mutaci, se přednostně zaměřily 
na generaci Tvrdošíjných: 3. sv. V Nebeský: 
Umění po impresionismu^ 4. sv. Jan Zrzavý 
(úvod K.Teige); 5. sv. Josef Čapek (úvod K. Ča
pek a V. Špála); 6. sv. Rudolf Kremlička (úvod 
E. Faure);7. sv. Václav Špála (úvod J. Kodíček);
8. sv. František Kupka (úvod E. Siblík).

LITERATURA: A. P. (Procházka): Vtip (o nové ře
vni M.), MR 1919/20, sv. 35, s. 265; -n. (S. K. Neu
mann): M., Kmen 1920, s. 174 —> Stati a projevy 5 
(1971); J. H. (Hora): Doba a výtvarníci (o 1. sv. M.), 
PL11.6.1920; kt.: První svazek M., LidN 12.6.1920; 
O. Štorch-Marien: Hlídka časopisecká (o 2. sv. M.), 
Cesta 3, 1920/21, s. 635; J. Čapek: Obnovený M., 
LidN 13.11.1928; kt. (K. Teige): M. a Studio, ReD 2, 
1928/29, s. 135 + Polemická rozprava s Aventinem, 
ReD 2, 1928/29, s. 166; an.: M. 2, ReD 2, 1928/29, 
s. 317; O. Štorch-Marien in Sladko je žít (1966) + in 
Ohňostroj (1969); A. Zach in Nakladatelské sny 
dvacátých let, L. Bydžovská in Aventinská mansar
da, oboje katalog výstavy Aventinská mansarda 
(1990).
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Alois Musil

* 30. 6.1868 Rychtářovu Vyškova
† 12. 4.1944 Otryby u Českého Šternberku

Autor beletrizovaných cestopisů, dobrodružných ro
mánů pro mládež a historicko-politických studií; ori- 
entalista, geograf, starozákonní biblista a cestovatel.

Pocházel ze selské rodiny, která se potýkala se 
značnými existenčními problémy. Obecnou 
školu vychodil v rodišti, gymnázium studoval 
v Kroměříži, v Brně, od sexty ve Vysokém Mý
tě (již zde se začal věnovat studiu Starého zá
kona a hebrejštiny). Po maturitě 1887 vstoupil 
do bohosloveckého semináře v Olomouci. 
1891 byl vysvěcen na kněze a působil jako ka
techeta na obecných a měšťanských školách 
v Mor. Ostravě. 1895 získal v Olomouci dokto
rát teologie a t. r. odjel na dvouletý pobyt do 
dominikánské biblické školy v Jeruzalémě, 
odkud podnikl (po neuspokojivých školních 
cestách) své první výzkumné výpravy. V násle
dujících letech M. střídal výzkumnou, studijní 
a pedagogickou činnost. Od 1897, kdy získal 
nové stipendium, studoval na jezuitské univer
zitě sv. Josefa v Bejrútu, ve šk. r. 1898/99 půso
bil jako katecheta na státní německé reálce 
v Olomouci, kde od 1900 vyučoval na teologic
ké fakultě (1900 suplující profesor biblických 
studií, 1901 substitut, 1902 mimoř. a 1904 řádný 
profesor). Pro následující šk. r. získal studijní 
dovolenou, kterou strávil v knihovnách v Lon
dýně a Cambridgi, na berlínské univerzitě 
a poté v kartografickém ústavu ve Vídni. 
1898-1902 zároveň uskutečnil řadu cest na 
Arabský poloostrov a Blízký východ (mj. Jor
dánsko, Sýrie, Libanon, severní Moab, jižní 
Palestina, severní Arábie), motivovaných zá
jmem nejen o starozákonní studium, ale i ling
vistiku, topografii a etnografii. 1898 objevil le
tohrádek Kusejr Amra z 8. století, na jehož 
freskách dokazoval existenci figurálního ma
lířství v raném islámu; o svých nálezech však 
neměl doklady a byl obviněn z podvodných 
tvrzení. 1900-02 při opakovaných návštěvách 
zdokumentoval památky i malby, kartografic
ké poznatky zpracoval v množství map a ukon
čil tak první období výzkumných cest. 1902 vy
daná práce Kusejr Amra und andere Schlosser 
óstlich von Moab se stala vědeckým přínosem 
v oboru starosemitské a římské archeologie, 
arabského národopisu i zeměpisu a přinesla 

M. světové uznání. 1904 obdržel trvalou vědec
kou dovolenou a svolení k práci ve Vídni, od 
1907 byl trvale mimo diecézi. 1908 definitivně 
přešel na vídeňskou univerzitu, kde byl 1909 
jmenován řádným profesorem pomocných věd 
biblických a arabštiny (1916-17 děkan teolo
gické fakulty). 1908-12 opět cestoval po Arab
ském poloostrově (žil tehdy v kmeni Ruálů, je
hož se stal i spolunáčelníkem se jménem Músa 
er-Rwelí), 1912 se seznámil s princem Sixtem 
a podnikl s ním výzkumnou výpravu, po které 
se spřátelil s císařskou rodinou. 1914-15 půso
bil ve službách ústředních mocností při jen má
lo úspěšných politických jednáních. 1917 pod
nikl poslední cestu do Orientu, při níž vedl 
vojensko-politickou misi do Cařihradu, Malé 
Asie, Sýrie a Palestiny, jejímž výsledkem bylo 
založení Rakouské společnosti pro Orient 
a zámoří, v níž vedl kulturní odbor. Po vzniku 
Československé republiky se 1920 vrátil do 
vlasti a přijal místo profesora pomocných věd 
orientálních a moderní arabštiny na Filoz. fa
kultě UK v Praze. Ve 20. letech strávil tři roky 
v USA (1923-24,1926-28) a vědecky působil 
i v Anglii. Stal se jednou z nejvýznamnějších 
autorit světové orientalistiky, 1926-28 vyšlo 
v New Yorku M. celoživotní vědecké dílo v šes
ti svazcích Oriental Explorations and Studies 
(reed. 1978); populární formou shrnul výsled
ky svých cest v knize In the Arabian Desert. 
1938 odešel do penze, když již od 1936 převáž
ně žil na svém statku v Otrybech u Čes. Štern
berku na Sázavě, kde se vedle vědecké práce 
zabýval i zemědělstvím. Pohřben byl v Čes. 
Šternberku, 1968 byly M. tělesné ostatky pře
vezeny do rodinné hrobky v Rychtářově.

Rozsáhlé zásoby dokumentárního materiálu 
a osobních zkušeností zpracoval M. v řadě be
letrizovaných cestopisů, které líčení mnohdy 
velmi dobrodružných zážitků z výprav a poby
tů v poušti mezi beduíny spojují s volně ply
noucím popisem reálií a folklóru, s množstvím 
epizod ze života místních obyvatel a s historic
kými i náboženskými exkursy, přičemž hodno
tící subjekt autora zůstává záměrně téměř zce
la potlačen. Mládeži určil M. dobrodružné 
prózy z orientálního prostředí, svou úrovní 
a intencemi korespondující s tradičním poje
tím české chlapecké literatury (E Flos, F. Bě
hounek). Výraznými rysy těchto příběhů jsou 
kromě napínavosti a poutavého přiblížení exo
tických krajin také důraz na samostatnou a či
norodou individualitu, úcta k odlišné kultuře,
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cit pro etnickou specifičnost a kolorit i porozu
mění pro emancipaci arabských národů. Ob
lasti svého zájmu M. systematicky mapoval 
v cyklu Dnešní Orient (10 sv., 1934-41), soubo
ru syntetických historicko-politických přehle
dů. Jeho poslední svazek Africká Francie 
zůstal v rukopise stejně jako odborná práce 
Ze světa islámu, 12 próz pro mládež i souhrny 
novinářských článků a rozhlasových před
nášek.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Novotný, Anto
nín Novotný, rolník, Domanín, Emilie Nosáíová, Jo
sef Havelka, Josef Havelka, rolník Nová Ves, Sou
sed, Strýček, Venkovan (vše v čas. Českosl. 
zemědělec); A. L. M., ALM, -alm, Alm.-, A. M., A. 
M. O., J. H., jh., Mu, mu. I PŘÍSPĚVKY in: Brázda 
(1940-42); Cesta za^ knihou (1938); Čas (1920); 
CČM (1900-01); Časopis katol. duchovenstva 
(1927-33); Čes. revue (1921); Čes. slovo (1921, 
1929-36); Českosl. republika (1920-21); Českosl. ze
mědělec (1929-39); Den (1920); Filoz. revue (1939); 
Hlas (Brno 1900); Hlas (St. Louis 1920); Hlídka 
(Brno 1898-1904); Lid. deník (1939-42); Lípa 
(1934); Malý čtenář (1941); Muzeum (Brno); Nár. 
listy (1920-39); Nár. osvobození (1934); Nár. politi
ka (1920); Náš domov (Olomouc 1897); Naše doba 
(1920-21); Našinec (1920-21, 1940); Nový život 
(1896-1901); Obzor národohospodářský (1921); 
Ostravská nár. práce (1943); Pestrý týden (1935); 
Prager Presse (1921-30); Pražský ilustrovaný zpra
vodaj (1922,1934); Program D 40; Prokůpkův kraj 
(Čáslav 1937); Průmyslový věstník (1920); Sborník 
zahraniční politiky (1920); Svět (Zlín 1943-44); Svo
boda (1920); Venkov (1920-43); Věstník Čes. akade
mie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost 
a umění (1898-99, 1902); Výběr (1942-43); Vycho- 
vatelské listy (Olomouc 1906); Vyškovské noviny 
(1944-45); Zahraniční politika (1922-31). I KNIŽ
NĚ. Cestopisy a prózy pro mládež: Pod ochranou 
Núriho (1929); V posvátném Hedžázu (1929); V ze
mi královny Zenobie (1930); V biblickém ráji
(1930);  Mezi Šammary (1931); Za Mrtvým mořem
(1931);  V roklích edomských (1932);Tajemná Amra
(1932);  Poprvé v poušti (1932); V neznámé zemi 
(P pro ml., 1932); Mstitel (P pro ml., 1933, vyd. 1969 
upr. Z. Heřman); Syn pouště (P pro ml., 1933); 
Vlastní cestou (P pro ml., 1934); V zakletém zámku 
(P pro ml., 1934); Ve stínu křižáckého hradu (P pro 
ml., 1935, vyd. 1971 upr. Z. Heřman); Na Sinaji 
(P pro ml., 1935); Na koni a na velbloudu (1936); 
Měděné doly (P pro ml., 1936); Skalní město (P pro 
ml., 1937); Cedry na Libanonu (P pro ml., 1937); 
V Negebu (1938); Na Hermonu (P pro ml., 1939); 
Nový život (P pro ml., 1940); S kočovníky pouště 
(P pro ml., 1941); Křižák (P pro ml., 1943); - po
smrtně: Světcův démant (P pro ml., 1945); Pán 
Amry (P pro ml., 1948). - Ostatní práce: Kusejr 

Amra und andere Schlósser óstlich von Moab (Ví
deň 1902); Od stvoření do potopy (1905); Po sto
pách událostí Starého zákona (1906); Arabia Petra- 
ea 1-3 (Vídeň 1907-08); Naše úkoly v orientalistice 
a v Orientě (1920); Oriental Explorations and Stu- 
dies 1-6 (New York 1926-28); In the Arabian De
sert (Londýn 1930); Poušť a oáza. Nová Arábie 
(1934); Lev ze kmene Judova. Nová Habeš (b. d., 
1934); Mezi Eufratem a Tigridem. Nový Irák (1935); 
Dar Nilu. Nový Egypt (1935); Dnešní Orient v poli
tice světové (1935); Pod Himálajemi. Nová Indie 
(1936); Země Árijců. Nový Írán. Nový Afghánistán 
(1936); Zaslíbená země. Nová Palestina (1937); Od 
Libanonu k Tigridu. Nová Sýrie (1938); Křesťanské 
církve nynějšího Orientu (1939); Itálie v Africe. 
Nová Libye, Italská východní Afrika (1939); Stará 
Etiopie. Nový Súdán (1941); Most do Asie. Nové 
Turecko (b. d., 1941); další odborné práce anglicky 
a německy v zahraničí. I

BIBLIOGRAFIE: A. Blechová in A. M. 
1868-1968 (kat. výstavy, b. d., 1968). I LITERATU
RA: F. Menčík: Prof. Dr. A. M., o jeho cestách, spi
sech a jejich významu (1908); E. Reich: A. M., selský 
synek světovým cestovatelem (1930) + Čtyřicet let 
vědecké a literární práce A. M. (1933); kat. A. M. 
1868-1968 (b. d. 1968; obs. i ukázku z rkp. Ze světa 
islámu); kat. A. M. Život a dílo vynikajícího českého 
vědce a cestovatele (1969); sb. A. M. - český vědec 
světového jména (1995, ed. R. Veselý); F. Jordán: Síň 
A. M. (Vyškov 1995). IJ. Šimsa: ref. Poprvé v poušti, 
Naše doba 40,1932/33, s. 243; M. Majerová: ref. Msti
tel, Syn pouště, Čin 1933, s. 539; Kp.: ref. V zakletém 
zámku, Vlastní cestou, Rozhledy 1934, s. 128; J. Ryp- 
ka: A. M. sedmdesátníkem, LitN 10, 1937/38, č. 18; 
• nekrology: J. Vašica, Akord 11,1943/44, s. 346; J. 
Rypka, Naše věda 23, 1944/45, s. 109 Z. Šmíd: 
Studnice živé vody (ref. o osmi cestopisech), Řád 
1944, s. 256 a 304; J. Marcha in Potopený svět (1949, 
s. l 93); P. Želivan, J. Krejčí: A. M. - neznámý, Studie 
(Řím) 1960, č. 6; J. Kunský in Čeští cestovatelé 2 
(1961); J. Drábek: Ibn Músa, Čes. slovo (Mnichov) 
1964, č. 11; Z. Heřman: Národní povaze navzdory, 
ZM1968, s. 500; F. Jordán: Dokumentace života a dí
la českého cestovatele a orientalisty A. M. v Muzeu 
Vyškovská, Muzejní a vlastivědná práce 1988, č. 3, 
s. 168; • 120. výr. narození: -FZ-, Katol. noviny 1988, 
č. 46; J. B., Věda a život 1988, s. 451 •;T. Procházka: 
Velikán arabistiky A. M., Nový Orient 1991, s. 225, 
257; R. Mikulka: Hledal pravdu v širé poušti, Histo
rický obzor 1993, s. 139; S. Motl: Causa A. M., Reflex 
1994, č. 12; L. Kropáček: A. M. a arabský svět, Nový 
Orient 1994, s. 357.
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Musil Daňkovský

Emil Musil Daňkovský

*7. 11. 1857 Daňkovice u Nového Města na 
Moravě

† 8. 2.1941 Kutná Hora

Autor veršů, próz a poučných článků přírodopis
ných, cestopisných i historických pro mládež, odbor
né literatury o myslivosti, překladatel hlavně z fran
couzštiny a němčiny.

Ke svému jménu připojoval podle rodiště pří
domek Daňkovský (z Daňkovských). - Naro
dil se v rodině učitele; do obecné školy chodil 
v rodišti a ve Svitavách (aby se naučil němec
ky), 1870 vstoupil do evangelického učitelské
ho semináře ve Staré Čani u Velkého Hlohova 
v Pruském Slezsku, 1873-75 byl učitelem 
a správcem soukromé evangelické školy v Mi- 
kulůvce u Vsetína, 1875-76 studoval třetí roč. 
učitelského ústavu v Příboře, 1876-77 čtvrtý 
roč. v Praze. 1877 nastoupil jako učitel na 
obecnou školu v Budislavi, 1878 působil 
v Krouně na Vysokomýtsku. Učitelské zkouš
ky složil 1879 v Olomouci. Od 1882 byl řídícím 
učitelem v Mokrém u Opočna, nato učitelem 
a správcem školy v Novém Městě n. Metují 
a členem tamější okresní šk. rady a nakonec 
ředitelem obecné školy v Kutné Hoře, kde žil 
i v důchodu. V druhé polovině 70. let M. zdoko
naloval svou znalost francouzštiny prázdnino
vým pobytem ve Francii. Redigoval odborné 
časopisy zabývající se myslivostí i knižnici adre
sovanou přátelům přírody (Lovecká besídka).

Do literatury M. vstoupil v druhé polovině 
70. let verši pro mládež, pedagogicky zaměře
nými odbornými články a časopisecky publi
kovanými překlady větších i drobnějších próz. 
Jeho literární produkci inspirovala příroda 
a ovlivnila zkušenost učitele. Obojí se projevi
lo jak v jeho publicistice, jíž přibližoval mláde
ži (především v Malém čtenáři a v Besídce 
malých) poznatky z přírodopisu, dějepisu, lite
rární historie i o cizích i domácích krajích, tak 
v jeho beletrii. Didaktické verše říkankového 
rázu psal pro nejmladší děti, dospělejší mláde
ži podával prózy, v nichž se snažil jednoduchý
mi příběhy dětí z nemajetných rodin nebo pro
střednictvím podobenství či popisem přírody 
vychovávat své čtenáře k laskavosti a ohledu
plnosti, vést je ke vzdělávání, ke vztahu k pří
rodě a k rodnému kraji {Podivný vánoční stro
mek, Obrázky přírodopisné, Pod jabloni). M. 
verše i prózy jsou založeny na deskripci a jejich 

suchopárný sloh (též přemíra archaismů a neo- 
logismů) je dětské vnímavosti vzdaloval. K pří
mému poučení směřovaly pak soubory cesto
pisné {Listy z cest, Nové lístky z cest) 
i místopisné (Z Chrudimská), obsahující popis 
krajiny a historických památek, výklad míst
ních pověstí a také informace (též např. o míst
ní výrobě) suplující do jisté míry krajového 
průvodce.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Cyril Sekáček, E. Daň
kovský, E. Lubinský, E. M. Daňkovský, Emil Lubin- 
ský, E. ze Lví Hory, J. Kutnohorský, J. Zástěra, Sylva- 
nus; E. M. D. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská 
(1879); Besídka malých (1879-1913); sb. Biblí k svo
bodě! (1881—83); Budečská zahrada (1878-84); Čas 
(1905); Čes. myslivost; Čes. rodina; Domácnost, příl. 
Háje; Jarý věk (1883-86); Jitřenka (1882-1913); Ko
leda (1878-81); Komenský; alm. Květnice mládeže 
(1885); Lid. noviny (1910-11); Lit. listy (1880-86); 
Lit. obzor (1882); Lovecký světozor (1903); Máj 
(1903); Malý čtenář (1890-1932); Matice dítek; Mo
derní život (1902-03); Myslivecká besídka; Národ 
a škola (1880); Nár. listy (1884, 1897); Naše škola; 
Naší mládeži; Občan; Paedagogium; Pernštýn (Par
dubice); Přítel dítek; Světozor (1879-81); Štěpnice; 
Vesna (1885-96); Zábavné listy (1891). I KNIŽNĚ. 
Beletrie (vesměs pro ml.): Podivný vánoční stromek 
(P 1881, podle L. Kuhlse); Obrázky přírodopisné 
1-6 (PP b. d., 1884-1900); Obrázky národopisné (PP 
1886, s F. Kretzem); D. F. Kinský (životopis, 1888, in 
Naše vzory, seš. 4); Listy z cest. Obrazy cestovní 
a národopisné (PP 1891); Kvítky z besídky pro naše 
dítky (BB 1891); Nové kvítky z besídky (BB 1893); 
Z Chrudimská. Obrázky cestopisné a místopisné 
(PP 1893); Nové lístky z cest (PP 1901); Pod jabloní 
(PP, BB b. d., 1903); Český pravopis ve verších 
(b. d., 1905). - Překlady: É. Souvestre: Rozmanitos
ti (1880); Život a jeho vůle (b. d., 1883, z franc.); 
J. Girardin: Dědictví strýce Koba (1890);P. J. Stáhl, 
E. Můller: Nový Robinson (b. d., 1899); K. May: V ří
ši stříbrného lva 1-4 (1. Vězeň bagdadský, 1905; 2. 
Tajemství věže babylonské, 1905; 3. Kníže temnot, 
1905; 4. Vítězství světla, 1906); E. Berthet: Lesní 
strážce (1927). - Ostatní práce: Zvěř černá. Pojedná
ní přírodnicko-lovecké (b. d., 1899, podle W. Spaus- 
ty); Desatero zlatých pravidel o pěstování stromů 
ovocných (1906); Pěstování zvěře užitkové a hu
bení škodné. Kterak udržeti a zvelebiti stav 
zvěře? (b. d., 1923, s F. a L. Štětkovými). I REDI
GOVAL časopisy: Lovecký světozor (1903), My
slivecká besídka (zábavná příl. Čes. myslivosti, 
1920-32, hlavní spoluredaktor); sborníky: Květ
nice mládeže (1885), Kytice Komenského (1892); 
knižnice: Lovecká besídka (1894-1902). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Myslivost v zemích českých 
(1902, s jinými); Z našich mysliven (humoresky, 
1928). I

383



Mušek

LITERATURA: -aue- (H. Pittauer): ref. D. E 
Kinský, Lit. listy 9,1887/88, s. 171; J. Horák: ref. Kvít
ky z besídky..., Hlídka lit. 1892, s. 160; -m-: ref. 
Z Chrudimská, Lit. listy 15,1893/94, s. 403; J. Petr: 
ref. Nové kvítky z besídky, Hlídka lit. 1894, s. 69; J. 
Horský: ref. Obrázky přírodopisné, Hlídka lit. 1895, 
s. 469;T. Škrdle: ref. Pod jabloní, Vlast’ 10,1902/03, s. 
950; B. Pernica in Písemnictví na západní Moravě 
(1938, s. 72).

bs

Jan Musophil Soběslavský
* 25. 3.1535 Soběslav

Autor duchovních písní.

Psal se též Musoffýl, Musophilus (Jungmann 
mylně Rosacius). - Působil jako kněz podobo
jí: 1554 v Žatci, 1566 v Ředhošti, 1577-78 vŽa- 
boklicích, 1580-81 opět v Ředhošti, 1583 v Šíři- 
vicích, 1593 v Sezemicích, t. r. se stal proboštem 
v Roudnici.

Kancionálem jednohlasným se M. pokusil 
rozšířit dosavadní utrakvistický písňový reper
toár: jeho písně, vyznačující se věroučnou 
a mravoučnou didaktičností a prosté básnic
kých hodnot, však zapadly bez ohlasu.

KNIŽNĚ: Písničky křesťanské... (1568, podp. Jan 
Soběslavský); Písně všelijaké (1580, výt. nezjišt.); 
Kancionál jednohlasný... (1585). I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček in Rukověť2 (1876); 
Knihopis č. 5981-82, srov. 12 578, 14 104, 15 207. 
■ LITERATURA: J. Jireček in Rukověť 2 (1876) + 
in Hymnologia Bohemica (1878); K. Konrád in Dě
jiny posvátného zpěvu staročeského od 15. věku 
(1893); A. Škarka in Půl tisíciletí českého písemnic
tví (1986).

msl

Karel Mušek
* 1.1.1867 Karlín (Praha-K.)
† 12.11.1924 Praha

Překladatel z angličtiny, který knižně i scénicky 
uvedl do českého prostředí zvláště díla G. B. Shawa 
a J. M. Synga; herec a režisér.

Syn karlínského zámečnického mistra, v jehož 
rodu byla však silně rozvinuta tradice kočov

ného divadelnictví (herci i majitelé divadel
ních společností). Záhy ztratil oba rodiče a byl 
vychován nejprve v karlínském sirotčinci a po
té jeptiškami v přísné řeholi klášterního sirot
čince na Hradčanech. Učil se dřevorytcem, ale 
v osmnácti letech ho v duchu rodinné tradice 
zlákalo divadlo. Od 1885 vystřídal jako herec 
několik kočovných společností (J. Faltys, K. V. 
Jelínek, M. Kozlanská, E. Zóllnerová, F. Pokor
ný), až 1889 ho F. A. Šubert přijal do Nár. diva
dla. Ztvárňoval tam komické i charakterní 
role, uplatnil se též jako milovník, nebyl však 
hercem umělecky výrazným. Za Kvapilovy éry 
působil v činohře Nár. divadla i jako režisér 
(1902-20). Po sňatku s anglickou vychovatel
kou v rodině herce J. Šmahy, A. Hillsteadovou, 
se začal zabývat angloirskou divadelní tvorbou 
jako překladatel i jako historik. Po 1. světové 
válce se stal zprostředkovatelem kontaktů 
anglické kolonie v Praze s českým prostředím. 
Patřil také ke spoluzakladatelům Klubu sólis
tů Nár. divadla a k autorským spolupracovní
kům Ottova Divadelního slovníku. Po své pa
desátce byl raněn mrtvicí a následkem 
ochrnutí ztratil schopnost mluvit. Zemřel v po
dolském sanatoriu.

Literární ambice, podnícené vzdělaností je
ho ženy, uplatňoval M. od konce století vzpo
mínkovými fejetony na potulný herecký život 
(Nár. listy 1897), aktovkami Jitro a Studenti, 
hranými v Divadle na výstavě, v tzv. Uranii, 
a studiemi, články a přehledy o anglickém di
vadelnictví a anglické dramatické literatuře. 
Sám překladatel, zajímal se též o české překla
datele, zvláště Shakespeara. Z několika cest do 
rodiště své ženy vytěžil cestopisné články a na
vázané osobní kontakty mu umožnily pořizo
vat autorizované překlady dvou Irů - G. B. 
Shawa a J. M. Synga. Zvláště překlady G. B. 
Shawa se M. zasloužil o jeho zdomácnění u nás 
(po první veselohře Člověk nikdy neví, uvede
né 1906 s nevalným úspěchem, prorazil Shaw 
zejména komedií Pygmalion hranou na Nár. 
divadle nepřetržitě 1913-25). Dramatikovy 
konverzační hry plné vtipu a ironie se záhy sta
ly podstatnou složkou repertoáru Nár. divadla 
a výrazně přispěly k modernímu chápání je
vištního humoru na českých scénách. Shawem 
počal M. také svou spolupráci s nakladatelem 
B. M. Klikou, když v jeho edici Zátiší jako 
kmenový překladatel uváděl dramatikovy hry. 
Vedle Shawa tlumočil z angličtiny i další auto
ry (zejména J. M. Synge) a jeho rutinované
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překlady divadelních her se před 1. světovou 
válkou staly základem jevištních inscenací 
anglické dramatiky a zároveň znamenaly zře
telný posun v dosavadní kontinentální orienta
ci českého divadla. Shawovi se M. věnoval i ja
ko režisér (1906-20 inscenoval 11 jeho 
komedií), vedle toho uvedl v Nár. divadle i dal
ší anglické veselohry, jejichž častou průměr
nost dovedl svou režií a hereckým obsazením 
dovést k působivému uměleckému zážitku. 
Režíroval i českou dramatiku, jak klasickou 
(J. K. Tyl), tak současnou (J. Mahen, A. Dvo
řák).
PSEUDONYMY: Karel Blažek, Konrád Blažek,
L. Hošek, Václav Košek, V. Košek. I PŘÍSPĚVKY 
in: Cesta (1919); Čas (1913); Divadlo (1921-23); Je
viště (1920-22); alm. Král, české a zemské národní 
divadlo v Praze (1912); Květy (1909, překl. D G. B. 
Shawa Výstřižky z novin, lokální náčrty, sebrané 
z úvodníků a korespondenčních zpráv londýnských 
denních listů); Lumír (1903-07); Lit. rozhledy 
(1925); Nár. listy (1897-1902); Osvěta (1912, Zapo
menutý překladatel Shakespeara - E Doucha); Svě
tozor (1914-20); Večerník Práva lidu (1919); Venkov 
(1917-20); Zlatá Praha (1902-16; 1916 K českým 
překladům a vydáním ze Shakespeara); Zvon 
(1902-10). I KNIŽNĚ. Překlady: Ch. Dickens: Tri 
vánoční povídky (b. d., 1902); E. Goadby: Anglie za 
Shakespeara (b. d., 1902); C. H. Chambers: Tyranství 
slz (b. d., 1903); H. M. Paull: Nový klaun (b. d., 1903);
M. L. Ryley: Schovanka (1904); I. Washington: Náčr
ty (1904); C. T. Brady: Na kávové burze (1905); 
G. B. Shaw: Pekelník (b. d., 1906,1926 upr. J. Cep) + 
Cashel Byron, profesionál (b. d., 1908, 1929 upr. 
A. Pflanzer, s tit. Povolání Cashela Byrona) + Člo
věk nikdy neví (1913, s A. Pflanzerem) + Caesar 
a Kleopatra (1917) + Pygmalion (1918) + Mesalian- 
ce (1919) + Fanina první hra (1912) + Lékař v roz
pacích (1925, s E. Seejandem) + Válka s hrdinou 
(1925, insc. 1923 s tit. Čokoládový hrdina) + Drob
nosti (1930, s A. Pflanzerem) + Obrácení kapitána 
Brassbounda (1932, upr. V. Procházka, pův. překl. 
K. M. insc. 1906 s tit. Kapitán Brassbound) + Láska 
mezi umělci (1932, upr. A. Pflanzer); M. Michelson: 
V kočáře biskupově (1907); J. M. Barrie: Velebníček 
(1910); L. Merrick: Vybrané povídky (b. d., 1913); 
J. Galsworthy: Vybrané novely (b. d., 1915); S. 
Houghton: Tovární prázdniny (1920); J. K. Jerome: 
Miss Hobbs (1921); J. M. Synge: Hrdina Západu 
(1921, insc. 1916 s tit. Rek Západu, s V. A. Jungem) + 
Ve stínu doliny (1921) + Studnice světců (1921) + 
Jezdci k moři (1922) + Aranské ostrovy (1929, upr. 
F. Pastor). I SCÉNICKY. Hry: Jitro (1898); Studen
ti (1898). - Překlady: J. M. Barrie: Chlapík Crichton 
(1905) + Malá Maggje (1928); A. Sutro: Zdi Jericha 
(1907); G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové (1907) 
+ Motýl (1908) + Androkles a lev (1915) + Domácí 

Muťovský

pán (1917) + Černá dáma sonetů (1920) + Perusa- 
lemský Inko (1920) + Člověk a nadčlověk (1925) + 
Dům u zlomených srdcí (1926, s A. Pflanzerovou 
a K. Pražákovou) + Candida (1927) + Hrdinové 
(1929) + Major Barbora (1931, upr. A. Skoumal) + 
Zpět k Methusalému (1932, upr. A. Pflanzer) + Veli
ká Kateřina (1935, upr. Z. Vančura); A. W. Pinero: 
Pořádek v domě (1908); J. K. Jerome: Neznámý 
(1909); H. H. Fyfe: Moderní Aspasie (1910); W. S. 
Maugham: Penelopa (1910, pseud. Karel Blažek); 
S. J. Hankin: Návrat marnotratného syna (1911); 
P. Apel: Cesta do pekel (1912); F. Anstey (T. A. 
Guthrie): Třináctý u stolu (1912, pseud. Konrád Bla
žek); H. Nathansen: Průlom (1912); M. Beerbohm: 
Společný úspěch (1913, pseud. L. Hošek); L. Mit- 
chell: Eviny dcery (1917); Lord Dunsany (E. Plun- 
kett): Smích bohů (1920). I REDIGOVAL časopis: 
Divadlo (1922, č. 23 - 1923, č. 17, revuální část). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Král, české a zemské 
národní divadlo v Praze (obrazový almanach, 1912, 
s K. Hašlerem a E. Pollertem). I

LITERATURA: A. S.: Třicet roků plodné činnos
ti na poli umění..., Zvon 19,1918/19, s. 575; K. Mu
šek: Jak bylo u Nár. divadla před dvaatřiceti lety, 
Divadlo 1,1921/22, č. 21 a 23; • nekrology: an., LidN 
13.11.1924; an., Večerník PL 13.11.1924; jv. (J. Vo- 
dák), Čes. slovo 14.11. 1924; Klo, NO 14. 11. 1924; 
H. J. (Jelínek), Lumír 1924, s. 499; -ft- (F. Tetauer), 
Apollon 2, 1924/25, s. 83; Kar., Divadlo 4, 1924/25, 
č. 12 •; A. Pflanzer: Několik překladatelských zku
šeností, Panoráma 7, 1929/30, s. 199; R. Deyl: Ná
vštěvou u G. B. Shawa, tamtéž, s. 201; E Tetauer: Sha
kespeare a Shaw v nových překladech, LidN 21.11. 
1930; J. Kvapil: Selfmademan, LidN 28. 1. 1932 —» 
O čem vím (1932,2. vyd. 1947, sv. 2); J. Vodák in Tvá
ře českých herců (1967, s. 142); V. Múller: Zakladatel 
prospěšné tradice, LD 1.1. 1967 + Naše Lízá byla 
druhá, LD 6. 12. 1973; J. Pó. (J. Pómerl) in slovník 
Národní divadlo a jeho předchůdci (1988, s. 323).

mhs

Adolf Muťovský

* 12.10.1864 Mutějovice u Rakovníka
† 23.2.1944 Praha

Překladatel beletrie a populárně-naučné literatury, 
zejména z italštiny, francouzštiny a němčiny.

VI. jm. Adolf Truksa (psal se i Truxa); uváděl 
i jiná křest, jména, jejich zkratky či iniciály, a to 
u pseud. Muťovský často Ant., B., Boh., Bohu
mil, E, H., Ch., J., Josef, S., V., u vlastního jména 
ojediněle B.; pseud. Muťovský se vyskytuje 
i v obměnách (Amuťovský, Maťovský, Mudbv-
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ský, Mutějovský, Mutovský, Mutský). - Pochá
zel z rolnické rodiny. Od 1877 navštěvoval 
reálku v Rakovníku (mat. 1884), 1884-88 vy
studoval pět semestrů oboru chemie a cukro- 
varnictví na technice v Praze (pro nezaplacení 
školného byl ze studia vyškrtnut). Jako technik 
a chemický úředník působil v mnohých cukro
varech v Čechách, na Moravě, v Sed
mihradsku, v Uhrách, v Chorvatsku (Slavonii). 
Řadu let strávil v Itálii, zejména v Piemontě, 
kde pět let pracoval jako ředitel cukrovaru 
v Saviglianu. Po třicetiletém pobytu mimo 
vlast se na poslední desetiletí usídlil v Praze. 
Počátkem 30. let byl raněn mrtvicí, s pomocí 
spisovatelů J. Hory a A. C. Nora byl přijat 
do Masarykových domovů v Krči, kde žil do 
1941. Zemřel na následky choroby z mládí (ta- 
bes dorsalis) v sociálním ústavu ve Vysoča
nech. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

M. začal překládat již v 90. letech (tehdy se 
seznámil s J. Vrchlickým a zasílal mu některé 
své práce k posouzení), systematičtěji se této 
činnosti věnoval až od prvního desetiletí 
20. století, kdy se stal spolupracovníkem a při
spěvatelem řady deníků a časopisů. Publikoval 
v nich jak překlady beletrie, tak vlastní články, 
glosy a noticky, které českého čtenáře sezna
movaly s novinkami literárního a kulturního 
dění hlavně Itálie a Francie. Své jazykové zna
losti (francouzština, italština, němčina) si po
stupně, za svých pracovních pobytů, rozšířil 
o jazyky slovanské (srbochorvatština, polština, 
ruština) a o maďarštinu, znal i anglicky. Při vět
ších překladech dával však přednost překla
dům prostřednictvím italštiny (např. u M. L. 
Sloníma). Knižními překlady prózy, vyznačují
cími se nestejnou mírou kvality, uváděl do do
mácího prostředí čtenářsky přitažlivá díla s ro
mantickými a dobrodružnými náměty (A. 
Dumas, Th. Gautier, G. Deledda, J. Verne, G. 
Aimard) a díla populárně-vědecká, nesoucí 
prvky krásné prózy (A. von Humboldt, E. Rec- 
lus, V. M. Meyer, C. Flammarion). Mezi význač
nější překlady patřily povídky A. Beltramelli- 
ho, Maupassantova povídka Kulička (s tit. 
V zajetí pruského důstojníka), drobnější práce 
É. Zoly, prózy G. D’Annunzia a především dí
la italských renesančních prozaiků jako M. 
Bandella. Z básnických překladů byla ve své 
době závažnější sbírka La Fontainových bajek 
a výbor Theurietových básní. Při tlumočení 
italské poezie usiloval M., v duchu překlada
telského odkazu J. Vrchlického, o co nejkom

plexnější představení této oblasti českému 
publiku: tituly volil z celého italského básnic
tví, překládal jednotlivá díla nebo také ukázky 
z tvorby určitého historického úseku či autor
ské skupiny; jako celek tyto práce nevyšly a až 
na porůznu roztroušené časopisecké ukázky 
zůstaly v rukopisech (např. G. D’Annunzio, 
G. Carducci, C. Govoni, G. Gozzano, Michelan- 
gelo Buonarroti, A. Onofri, A. Palazzeschi, 
G. Pascoli, F. Petrarca, antologie italské poezie 
12.-20. století, antologie italských básnířek 
aj.). Pouze rukopisně existují i některé 
významnější překlady prozaické, z italštiny 
i z jiných jazyků (např. O svobodě svědomí 
a vědy od L. Luzzattiho, Hovory Gotama 
Buddhy od K. E. Neumanna). Četné z M. pře
kladů splnily svoji dobovou úlohu jakožto prv
ní převedení díla nebo autora do češtiny. Lite
ratura uvádí ještě další překlady (např. J. W. 
Goethe: Výbor básní, dále poezie H. Heina, 
V. Huga, A. Chéniera, E. Mórika, A. de Musse- 
ta, A. de Vigny), které podle dosud známých 
pseudonymů nejsou doloženy bibliograficky 
a ani dochovány v dostupné rukopisné pozů
stalosti.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adolf Truska, A. Donský, 
A. Hirský, A. Mušarský, A. Rivederci, A. Rovenský, 
A. (též Ladislav, Lad., O., Ol., Ot., V., Vladimír, 
Vlád., VI., VI. Ctib.,V. V.) RovinskýA. Urský, A. (též 
J., Vojtěch, V.) Žbánský, Dr. E. Schnóbling, Dr. Riet- 
ti, Ida Bóhmova, I. (též V.) Řepík, M. Donský, 
Moltepulziano, Montepulci, Montepulciano, Orvie- 
te, Orváeto, Orvieto, Rieti, Rietti, Rovenský, Rovin- 
ský, Rovínský, Řepík, Savigliano, Saviglians, Siena, 
Siola, V. Don, V. Džbán, V. Džbánský, Vivieto. VI. 
Rainský, VI. Rovinov, VI. Truska-Rovinský, Vojtěch 
(též V.) Žbán, V. Řepka, Žbánský; A., A. K. Mský, 
A. M., A. M. D. M., Amský, A. Mský, A. Mut., 
A. Muť., Amý, AMý, A. Mý, A. M-ý, A. T., Honzn.. 
-ík, m., M., M. Mský, Mský, M. -ský, Mut., Muť., Mut
ský., Mý, mý, M-ý., R., Rský, Rý, Ř., U. Mý, VI. 
Rský, VI. R-ský, VI. Rý, VI. R-ý, V. M., V. R., V. Rský, 
VRský V. Rý, ýM. I PŘÍSPĚVKY in: Apollon; Be
sedy Času (1912-20); Besedy lidu (1916-21); Cesta 
(1921-28); Ces. slovo (1912-25); Čes. svět (1907-23); 
28. říjen (1924); Honza (1922); Humorist, listy 
(1923); Krystal (1925); Květy (1897,1907-10); Lid. 
noviny; Lit. listy (od 1923); Moderní revue (1907); 
Nár. listy (1914-40); Nár. obzor (od 1910); Nár. 
osvobození (1924-34); Nár. politika (1925, 1931); 
Naše právo (1925); Naše zprávy (1939); Neruda 
(1912); Obrana zemědělců (1923); Osvěta (od 
1911); Pondělník (1926); Právo lidu (1910-37); Pře
hled (1906); Ranní noviny (1934-35); Reflektor 
(1926-28); Reforma (1924-27); Rodina (1911); 
Rodinný kalendář; Rozkvět (1909-25); Rudé právo

386



Muzeum

(1920-29); Samostatnost (1912); Sršatec (1924^-25); 
Studentská hlídka (1917); Svět zvířat, pokr. Život 
v přírodě (od 1923);Topičův sborník (1921-24);Tri
buna (1920-25); Večerní Čes. slovo (1926); Venkov 
(1910-27); Vinohradské listy (1907-13); Vlast; Volná 
myšlenka (1923,1929); Výzva červenobílých (1923); 
Zábavné listy (1888—91); Země (1921-27); Zlatá 
Praha (1897, 1915); Zvěstování (1922); Zvířena 
(Pardubice, od 1924); Ženské noviny (1921-22); 
Ženský obzor (1916-40); Ženský svět (1915-30). 
I KNIŽNĚ. Překlady: M. B. Croker: Osudná jízda 
(1904, pseud. A. Rovenský); A.Theuriet: Kniha kra
janky (1907, pseud. VI. Rovinský); É. Zola: Noční 
jízda, Útok na mlýn (b. d., 1907); G. de Maupassant: 
V zajetí ruského důstojníka (b. d., 1907) + Šperk, 
Ruka (1919, pseud. V. Rieti); A. Beltramelli: Ověn
čená a jiné povídky (1907) +lri povídky (b. d., 1910) 
+ Veselé dětství (1925, pseud. Vlád. Rovinský); 
M. Gorkij: Mlynář (b. d., 1908); C. Flammarion: 
O mnohosti světů obydlených (b. d., 1908, pseud. 
V. Rovinský) + Hvězdné sny (1909) + Spojení mezi 
hvězdami (b. d., 1909) + Výbuch na ostrově Martini- 
que (b. d., 1911, pseud. V. Džbán) + Strašidelné do
my (1925, 2. vyd.); G. D’Annunzio: Život Coly di 
Rienzo (1909); C. Flammarion, J. Scheiner: Jsou 
hvězdy obydleny? (1909); W. M. Meyer: Komety 
a meteory (1910) + Svět planet (b. d., 1918); M. Ban- 
dello: Výbor novel (b.d., 1911, pseud. V. Rovinský) + 
Povídka o divuhodné chytrosti, s jakou jeden zloděj 
okradl a oklamal krále egyptského (b. d., 1911, 
pseud. V. Rovinský, in 1000 nej krásnějších novel, sv. 
9); A. Dumas st.: Korsičtí bratří (b. d., 1911, pseud. V. 
Rovinský) + Dcera vladařova (1917, pseud. VI.Trus- 
ka-Rovinský) + Isabela Bavorská (b. d., 1922); 
Th. Gautier: Noha mumie (1912); G. Droz: Omeleta 
v lesích (b. d., 1912, pseud. V. Rovinský, in 1000..., sv. 
31); A. von Humboldt: Cesta tropickou Amerikou 
(b. d., 1912) + Cesta v rovníkových krajinách nové
ho světa (b. d., 1912); A. France: Perleťové pouzdro 
(1912) + Judský vladař (b. d., 1913, pseud. V. Rovin
ský, in 1000..., sv. 33) + Sedm žen Modrovousových 
a jiné povídky (b. d., 1913, pseud. V. Žbánský);A. Fi- 
renzuola: Podivné hry lásky (1912, pseud. V. Rovin
ský) + Hry osudu (b. d., 1914, pseud. VI. Rovinský, in 
1000..., , sv. 76); F. Fénelon: Příhody Aristonoovy 
(b. d., 1913, pseud. VI. Rovinský, in 1000..., sv. 67); 
K. Ewald: Zvířata a rostliny (1914, pseud. V Don); 
V. Hugo: Bídníci (1914, pseud. V. Rieti); L. Alaman- 
ni: Bianca (b. d., 1914, pseud. VI. Rovinský, in 1000..., 
sv. 79); Pohádky slunného kraje. Italské pohádky 
(b. d., 1914, pseud. VI. Rovinský); M. Prévost: Pán 
a paní Molochovi 1 (1914)jE. Reclus: Dějiny potoka 
(b. d., 1915); G. Deledda: Čaroděj (b. d., 1916, pseud. 
V. Rovinský, in 1000...,sv. 102) + Na nové vinici. Sar
dinské povídky (b. d., 1920, pod vl. jm.); L. Capuana: 
Muka a jiné povídky (1918); A. Schnitzler: Čestný 
večer (b. d., 1919, pseud. V. Rieti); M. McDonell 
Bodkin (vše pod šifrou A. T): Jediný vlásek (1919) + 
Pes a lékař, Klubko hedvábí (1919) + Loupež rubí
nu (1920) + Záhada (1920); A. S. Puškin: Piková dá

ma, Šlechtična jako venkovské děvče (1919, pseud. 
V. Rieti) + Měděný jezdec (b. d., pseud. V. Rieti); 
M. Montégut: Princezniny zákony (b. d., 1920, 
pseud. A. Donský); S. Farina: Pikový kluk (1921, 
pseud. V. Rietti); A. de Lamartine: Heloíse a Abé- 
lard (1921); J. Verne: Osudy Jana Morénasa (1921); 
Zlaté květy pohádek. Balkánské pohádky (b. d., 
1921); H. de Balzac: Mše ateistova (1921, pseud. 
V. Rietti) + Temná událost (1923); G. Aimard: Me
xické dobrodružství (1921, pseud. VI. Rovinský) + 
El Dorado (1924); J. de La Fontaine: Výbor bajek 
(1922); M. L. Sloním: Od Petra Velikého do Lenina. 
Dějiny revolučního hnutí v Rusku (1700-1918) 
(1925); P. ďlvoi: Dědička z Austrálie (Miss Mous- 
queterr) (1926); S. Pellico: Má vězení (1926, s J. Roz- 
vodou); R. Vincy: Na cestách hříchu (1927, pseud. 
V. Rovinský); G. Sand: Tajemství rodu Mauprate 
(1928, pseud. V. Rovinský) + Jana (1929, pseud. týž); 
L. da Porto: Romeo a Giulietta (1929); A. Sorel: 
Zázračný lékař (1931).- Adaptace: Tajuplný zámek 
(b. d., 1916); Včela medonosná a její chov (1919, 
podle K. Sajóa, s J. Kebrlem); Zlatoďol u Jezera smr
ti. Peruánská příhoda (b. d., 1920, pseud. Rieti). 
■ SCÉNICKY. Baletní libreto: Robinson a Pátek 
(1928, pseud. V. Rietti).!

LITERATURA: • ref. překl. E. Reclus: Dějiny 
potoka: G. W. (Winter), PL 28. 2.1915; F. V. Vykou
kal, Osvěta 1915, s. 306 •; • ref. překl. A. de Lamar
tine: Heloise a Abélard: J. Ž. (Živný), MR 1921/22, 
sv. 37, s. 130; J. O. N. (Novotný), LidN 5. 2.1922 •; 
• ref. překl. M. Slonim: Od Petra...: J. Slavík, Slovan
ský přehled 1926, s. 68; Z. Hájek, Nové Čechy 11, 
1927/28, s. 89 •; • ref. překl. L. da Porto: Romeo 
a Giulietta: J. Bukáček, LidN 14. 12. 1929; drb. 
(J. Borecký), Zvon 30,1929/30, s. 614 •; • k 75. naro
zeninám: B. Slavík, LidN 12. 10. 1939; -u-, Ženský 
obzor 1940, s. 15 •.

mhs

Muzeum

1866-1948

Časopis katolických bohoslovců; na jeho stránkách 
debutovala většina tehdejších spisovatelů vzešlých 
z katolických seminářů Čech i Moravy.

Titul: 1866/67-1946/47 (roč. 1-74) Muzeum; 1947/48 
(roč. 75) Časopis katolických bohoslovců Muzeum. - 
Podtitul: 1866/67—1884/85 (roč. 1-19) bez podtitulu; 
1885/86-1894/95 (roč. 20-29) List bohoslovců česko- 
-moravských, resp. českomoravských; 1895/96 až 
1902/03 (roč. 30-37) Časopis bohoslovců českomo
ravských; 1903/04-1916/17 (roč. 38-51) Časopis bo
hoslovců českoslovanských; 1917/18 (roč. 52) Časo
pis českých bohoslovců; 1921/22 (roč. 53) Časopis 
bohoslovců československých a orgán Svazu boho-
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sloveckých jednot; 1922/23 (roč. 54) Časopis katolic
kých bohoslovců českoslovanských; 1923/24 až 
1927/28 (roč. 55-59) Časopis katolických slovan
ských bohoslovců; 1928/29-1945 (roč. 60-72) Časo
pis slovanských bohoslovců, jen 1932/33 (roč. 64) Ča
sopis bohoslovců slovanských; 1945/46-1946/47 (roč.
73- 74) Revue slovanských bohoslovců; 1947/48 (roč. 
75) bez podtitulu. - Redaktoři: Takřka každý ročník 
měl jiného redaktora, od 1878 (roč. 13) se jím na je
den rok stával bohoslovec 4. ročníku brněnského 
alumnátu, předseda sdružení Růže Sušilova. Ve 30. 
letech a po 2. světové válce redaktory přestali být 
studenti a nahradili je představení. - Vydavatel: 
1866/67-1876/77 (roč. 1-11) neuveden, z textu: boho- 
slovci brněnského alumnátu; 1877/78-1945/46 (roč. 
12-73) Růže Sušilova, Brno; 1946/47-1947/48 (roč.
74- 75) Sušilova literární jednota bohoslovců v Brně. 
- Periodicita: M. vycházelo pouze v průběhu školní
ho roku: 1866/67 (roč. 1) 14 čísel; 1867/68 (roč. 2) 16 
čísel; 1868/69 (roč. 3) 15 čísel; v dalších ročnících po
čet čísel kolísal mezi 2-5. Samostatně, de facto jako 
ročník 19, vyšla 1885 Růže Sušilova. Almanach bo
hoslovců v seminářích českých i brněnském, jakož 
i z Ostřihoma a z Vídně, 1888 jako ročník 22 Alma
nach bohoslovců slovanských v Rakousku a jako do
plněk k ročníku 53 za léta odmlčení (1919-20) vyšla 
1921 Ročenka bohoslovců československých. Do 
1885 (roč. 19) se M. vydávalo jako litografovaný 
rukopis, tiskem až od ročníku 20 (1885/86), který je 
také uváděn jako roč. 1. Teprve od 1898 (roč. 33) 
M. navazuje číslováním kontinuitu s časopisem lito- 
grafovaným. 1919-20 a za 2. světové války 1941-44 
časopis nevycházel. - Příloha: 1912 (roč. 46) Věcný 
rejstřík Muzea, časopisu bohoslovců českoslovan
ských 1-45.

M. vyrostlo na vlasteneckých snahách první 
posušilovské generace. Jako cvičný list sloužící 
interním potřebám katolických bohoslovců 
brněnského alumnátu navázalo bezprostředně 
na tradici starších rukopisných periodik zde 
vydávaných (Jaro 1861-62, Concordie 
1862-64). Podnět k vzniku listu dal A. Hrudič- 
ka, který jej nazval podle alumnátních míst
ností - muzea -, v nichž bohoslovci studovali. 
Vlastními zakladateli časopisu (v listopadu 
1866) se stali V. Šťastný a J. Klíma, prvním re
daktorem A. Vlček. Jako přípravná dílna pro 
literární vystupování na veřejnosti a všestran
né vzdělávání kněžské omladiny existoval ča
sopis až do svého zániku a svůj charakter stu
dentského, nikoli laického či kněžského listu, 
přinášejícího výhradně spisovatelské prvotiny, 
si udržel hluboko do 30. let 20. století. Vznikem 
brněnské Růže Sušilovy (1877), sjednocující 
kněžský dorost v literární sdružení s cílem 

uplatňovat sušilovské zásady v české literatu
ře, přerostlo M. z dosud ryze domácího listu 
v časopis odrážející činnost i ostatních boho
sloveckých jednot: 1877 (roč. 12) zde začínali 
publikovat bohoslovci olomoučtí, od 1879 
ostřihomští a královéhradečtí, od 1882, po ne
úspěších s vlastními listy Viola a Božetěch, 
pražští bohoslovci; 1881 se ještě přidaly Lito
měřice a Čes. Budějovice (jednota Jirsík), 1883 
Vídeň. Dopisovateli se stali rovněž čeští a slo
venští bohoslovci v Římě a M. od 1877 (roč. 
12) působilo jako orgán Růže Sušilovy. Prvním 
tištěným projevem M. se stal v redakci A. Hla- 
vinky almanach Růže Sušilova, jehož součástí 
byly i některé příspěvky litografovaného M. za 
období 1878-85. Od 80. let 19. století lze v M. 
pozorovat sílící tradici cyrilometodějskou jako 
reakci na potřebu nábožensko-kulturní vzá
jemnosti mezi katolickými Slovany. Jejím výra
zem se za Sedláčkovy redakce stal Almanach 
bohoslovců slovanských v Rakousku a M. od 
této doby poskytovalo větší prostor pracím 
v národních slovanských jazycích, zejména ji- 
hoslovanských, ale také v lužické srbštině, pol
štině aj., a přinášelo referáty z činnosti přísluš
ných katolických jednot (Záhřeb, Lvov, 
Lublaň, Vidnava ad.). V 90. letech, zejména 
v důsledku obsahové reformy, z časopisu zmi
zely drobné povídky, cestopisy a črty a jejich 
místo zaujaly obsažné vědecké stati pojedná
vající o křesťanské filozofii, církevních, politic
kých i kulturních dějinách. Zájem o sociální 
otázky, který se v raných ročnících projevoval 
zejména v próze, se nyní uplatňoval formou 
sociologických studií. Jazykové rubriky Strážce 
jazyka a Opolna, zaměřené ke stylistice a pra
vopisu, zanikly 15. roč. (1880/81), nové rubriky 
Směs a Rozmanitosti přinášely drobnou lite
rární kritiku ponejvíce o českých prozaicích 
a básnících buď přímo katolických, nebo ales
poň nábožensky orientovaných. M. obnovené 
po odmlčení za 2. světové války zaniklo 5. čís
lem 75. ročníku pro politickou nepřízeň poú
norového režimu i pro narůstající rozpory ve 
zmohutnělé redakci.

Svou obsahovou náplní se M. přidržovalo 
motta z F. Sušila „Církev a vlast - ty v mojich 
milují sestersky se ňadrech, každá půl, každá 
má moje srdce celé“, které list provázelo v zá
hlaví titulních stran skoro po všechny ročníky. 
Různá období vývoje časopisu různě akcen
tovala jednotlivé komponenty motta. Vedle za
kladatelského prvního posušilovského období
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zaměřeného podle programové stati E Dudy 
(č. 1, roč. 1) k nabytí slohové i jazykové obrat
nosti v češtině a k zběhlosti v literárním styku 
s veřejností, se výrazněji profilovala 90. léta, 
v nichž se na pozadí znalosti světových literár
ních proudů i v M. projevily snahy mladé gene
race v čele se S. Bouškou po nové moderní ka
tolické literatuře, začátek století, kdy se 
pozornost časopisu obrátila k podnětům vy
cházejícím z Florianovy Staré Říše (zejména 
soustavnými referáty a recenzemi děl z edice 
Studium), a posléze období po roce 1914 zá
jmem o díla autorů katolické Družiny literární 
a umělecké. Celkově však stavovský charakter 
M. a protektorství učitelského sboru i jiných 
autorit (F. Saleský, V. Šťastný, F. Bartoš) způso
bily konzervativnost listu, kterou ozvláštňova- 
ly v jednotlivých ročnících svou tvorbou nebo 
redaktorstvím jen rodící se osobnosti české li
teratury (J. Pospíšil, F. Drašar, K. Dostál-Luti- 
nov, J. Deml, J. S. Baar, A. Koudelka, A. Musil, 
S. Bouška, E. Masák, D. Pecka aj.). S vývojem 
společnosti se také prvotní horlivý boj boho- 
slovců proti vědeckému poznání postupně mě
nil ve vážnou polemiku s ním a pak i v apologii 
vědy vyúsťující v poznání, že je třeba vytvořit 
nový vztah kněze k přítomnosti a zejména pro
hloubit jeho vztah k soudobé vědě. Současné 
myšlenkové a literární proudy se v časopise 
projevovaly s jistou dvojznačností: studenti 
tíhli svými prvotinami k originalitě, k neobvyk
losti, a zároveň epigonsky navazovali jako na 
umělecké autority na své nedávné předchůdce 
(J. Deml na O. Březinu a na výtvarné podněty 
F. Bílka, E. Masák pak zase na J. Demla atd.). 
Sušilova idea služby církvi a vlasti spolu s křes- 
ťansko-sociální myšlenkou se odrazily v prv
ním období časopisu hlavně v próze, v drob
ných povídkách z venkovského prostředí 
(V. Ambrož, A. Hrudička, J. Pospíšil, A. Vlček 
pod pseud. J. B. Záleský aj.). V poezii převláda
la vedle náboženských motivů tematika vzpo
mínek a stesku po rodné vsi, po matce i zemře
lém příteli (V. Ambrož, F. Kadlčík, V. Kosmák, 
J. J. Vejchodský, F. Pěčka Místecký, J. Tumpach 
aj.). První básnické pokusy často jen v podobě 
veršovánek v duchu F. Sušila a poté i V. Hálka 
(poezie jediná prošla všemi obdobími M. bez 
redukce), vystřídala od konce 80. let lyrika me- 
ditativní, mystická, přibyly i básně v próze; 
zvláště na přelomu století se projevil silný vliv 
prací O. Březiny, J.-K. Huysmanse i mystiky sv. 
Terezie. Přitom zejména reflexivní poezie ná

božensko-moralistního charakteru působila 
strojeně. Zájem hlavně o francouzskou a rus
kou literaturu navozovaly překlady (P. Verlai- 
ne, M. J. Lermontov); po několik ročníků přita
hovali zájem časopisu konvertité, pojatí jako 
příklady utvrzující ve víře (J.-K. Huysmans, 
J. Jórgensen). Několik ročníků na přelomu sto
letí stálo ve znamení L. Bloye, E. Helia, F. Mist- 
rala a R. B. Sheridana. Z anglické literatury 
pozornost vyvolali T. Moore a J. Milton 
Ztraceným rájem, z polské A. Mickiewicz 
a H. Sienkiewicz. Cizí literatury překládali ne
bo rozbory jim věnovali E. Brynych, E Čech,
J. Deml, F. Dohnal, M. Javorník, E. Masák, 
F. Odvalil, F. Světlík, J. Vraštil aj. Dominantní 
postavení v celém vývoji časopisu zaujímala li
teratura a její autoři, a to jak starší (B. Balbín), 
tak 19. století (J. Š. Baar, V. Beneš Třebízský, 
S. Bouška, O. Březina, S. Čech, X. Dvořák,
K. Havlíček Borovský, K. Hlaváček, B. Jablon
ský, K. H. Mácha, J. S. Machar, F. Pravda, K. V. 
Rais, F. Sušil, A. V. Šmilovský, J. Vrchlický, 
J. Zeyer aj.) a postupně i století 20. (J. Čep). 
Práce o nich psali K. Bártovský, A. Bradáč, 
J. Deml, F. Drábek, L. Dýmal, A. Chroust, J. Jo- 
sefík, J. Kalous, L. Kunte, A. Kupka, M. Lavič
ka, E. Masák, A. Mlynář, A. Neumann, J. J. No
vák, J. E. Říha, F. B. Vaněk, J. Vraštil, 
F. Zdráhal. Polemiky se týkaly ponejvíce 
J. Vrchlického a jeho „zaprodání cizím vli
vům“. Proti němu se vyzdvihovali hlavně 
A. Heyduk, S. Čech a E. Krásnohorská. Pozdě
ji Vrchlický došel i zde uznání. V ročnících po
I. světové válce pak převládly různorodé ná
boženské úvahy. Z autorů, kteří se i později vě
novali literatuře nebo M. výrazněji ovlivnili, 
sem přispěli: V. Ambrož, J. Š. Baar (pseud. 
H. Podlešák), J. Bílý, J. Blokša, J. Bogar (pseud. 
Gabriel Ronaj), S. Bouška, A. Bradáč, J. Deml 
(i pseud. Jiří Polom), F. Dohnal, J. Dokulil,
A. Dostál, K. Dostál-Lutinov, F. Drašar, X. 
Dvořák, A. Hlavinka, J. Hlobil, F. Holeček, V. 
Hornov, E N. Hrachovský, F. Hrubý, A. Hrudič
ka, M. Javorník, F. Kadlčík, J. Karník, F. Kaš
par, A. Kolísek, V. Kosmák, A. Koudelka 
(pseud. O. S. Vetti), B. Květ, F. Kyselý, E. Ma
sák, A. Musil, F. Odvalil, R. Parma (pseud. 
R. Lubinský), D. Pecka, F. Pěčka Místecký,
J. Pospíšil, J. Sahula, J. Sucharda, F. Světlík, A. 
Svoboda, K. Škába, J. Tumpach, E B. Vaněk 
(pseud. F. B. Stádlecký), E Večeřa (pseud. V. F. 
Střížovský), J. J. Vejchodský, A. Vlček (pseud. J.
B. Záleský), B. Zahradník (pseud. B. Brodský).
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LITERATURA: J. J. Vejchodský: Nárys vlastenec
kého ruchu v kněžském semináři v Brně, alm. Růže 
Sušilova (1885); A. Dostál: ref. M., Lit. listy 1886, s. 
251 + Ukázky z literárního života v seminářích čes
komoravských, Vlast’ 3,1886/87, s. 318; J. Halouzka: 
Z let probuzení moravského, Vlast’ 4,1887/88, s. 195; 
J. Flekáček: ref. M., Vlasť 1896, s. 504; F. Rudolecký: 
Z dějin brněnského alumnátu, Obzor 1905, s. 347; B. 
Pátek: Na sklonku čtvrtého decennia M., Muzeum 
40,1905/06, s. 4; E. Masák: Účast brněnského alum
nátu na národním a literárním probuzení Moravy, 
Muzeum 41, 1906/07, s. 109; J. Samsour: Dějiny 
brněnského alumnátu, Hlídka 1908, s. 893; Red. 
(K. Jeřábek): Úvodem, Ročenka bohoslovců česko
slovenských (1921); S-ý (R. Suchý): K úpravě a ob
sahu M., Muzeum 53,1921/22, s. 90; S. Bouška: List 
bohoslovcům, Muzeum 59, 1927/28, s. 71; J. Jančík: 
Náš program, Muzeum 65,1933/34, s. 1; J. Slabý: Jaro 
- Concordia - M., Muzeum 67, 1935/36, s. 110 
a pokr.; K. Šindelář: 70 let M. ve zkratce, Muzeum 
70,1938/39, s. 9.

mhs

Muzeum Království českého 
viz Národní muzeum

Augustin Eugen Mužík

* 15. 5. 1859 Nový Hradec Králové (Hradec 
Král.-N. H. K.)

† 31. 3.1925 Praha

Lyrický a epický básník, reprezentant poezie ovliv
něné dílem J. Vrchlického, přejímající i podněty 
z písňové lyriky ohlasového typu, autor příležitost
ných básní, žánrových próz a aktovek, překladatel 
operních libret, publicista.

Byl pokřtěn Augustin. - Pocházel z rodiny 
truhláře. Od 1871 studoval na gymnáziu 
v Hradci Král., po maturitě 1879 na filoz. fa
kultě v Praze, studia nedokončil. Věnoval se li
terární činnosti, od poloviny 90. let pracoval 
v nakl. J. Otto jako redaktor časopisů (Besedy 
lidu. Ilustrovaný svět a jeho pokračování Svě
tozor, později Zlatá Praha). Mimoto přispíval 
takřka do všech významnějších literárních ča
sopisů. Aktivně se účastnil činnosti literárního 
odboru Umělecké besedy, 1887 byl spoluzakla
datelem a stal se starostou Klubu čes. spisova
telů Máj (později Spolek čes. spisovatelů be- 
letristů Máj), pak zde pracoval ve výboru.

Mimoto psal též četné příležitostné proslovy 
k literárním a společenským jubileím. Patřil 
k autorům odměňovaným cenami ČAVU 
a Svatoboru. Za podpory Svatoboru vykonal 
1889 cestu na evropský jih (Alpy, Jadran) 
a 1895 na Slovensko a do Haliče.

M. vstoupil do literatury v 80. letech poezií 
(Jarní bouře, Hlasy člověka, Hymny a vzdechy 
aj.) uplatňující normy lumírovské poetiky jak 
formální propracovaností verše a volbou nej- 
různějších strofických útvarů, tak orientací na 
rozmanité domácí i cizí látky, mezi nimiž domi
noval tradiční legendický a baladický reperto
ár; v rámci této motiviky však M. vyjadřoval ty
též subjektivní pocity, zejména monotónně se 
vracející projevy pesimismu a světobolných 
nálad, jež byly vlastní dobovému novoroman- 
tismu (zvi. Černé perly). V jeho poezii se od 
počátku silně prosazovala reflexivní složka, 
oslabující spontánnost prožitku a mnohdy na
plňovaná jen patetickými proklamacemi obec
ných idejí a verbalistními stereotypy; nepříliš 
vynalézavá (ať abstraktní, ať naturalistická) 
obraznost jevila sklon k zvýrazňování zjedno
dušených kontrastů a protikladů básníka 
a „zrádného světa“, božského ideálu a démo
nické zloby, víry a skepse, chtěné naivity a ro- 
zervanecké pózy, rozporů národnostních a so
ciálních (tato zřetelnost M. postojů byla patrně 
i příčinou jeho dobové popularity). M. také 
usiloval psát „písně ve slohu národním“, jeho 
snaha však posléze vyústila v anachronický po
kus oživit improvizacemi na lidové popěvky 
ohlasovou metodu (zvi. Krůpěje rosy). Mimoto 
charakteristickou součástí jeho tvorby byly 
četné příležitostné verše, které s rutinní poho
tovostí psal k nejrůznějším kulturním událos
tem a jubileím. V mezích žánrové drobno- 
kresby všedního života, zdůrazňující morální 
protiklady města a venkova, zůstala jeho drob
ná próza (Skvrny i paprsky aj.) a dramatické 
práce (Oni a ony aj.), které ještě více než poe
zii charakterizuje abstraktní pojetí společen
ských rozporů a povrchní povahokresba. Jako 
překladatel se převodem libret podílel na uve
dení řady cizích operních děl, několik ostat
ních překladů, s výjimkou díla O. Ludwiga, 
publikoval časopisecky (J. W. Goethe, A. Mic- 
kiewicz, E. A. Poe aj.).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. E. Zachar, Catilina 
(Paleček), Ivan Pravý, J. Janský, J. Okorek, Zachar; 
-gg-, M. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1893-1921); sb. Biblí k svobodě! (1883); Cesta

390



Mužík

(1923-24); sb. Čechy 14 (1928); Čes. demokracie 
(1900); sb. Čes. poezie 19. věku 5 (1899); Čes. revue 
(1898-1900); Čes. Thalia (1887); sb. Čeští spisovate
lé českým dělníkům národním k 1. máji 1898 (1898); 
Divadelní listy (1882); Hlas národa (1887-90, 
1901-06; mj. 1904 v příl. Nedělní listy překlad balad 
J. W. Goetha); Ilustrovaný svět, pokr. Světozor 
(1901-25); Jarý věk (1888); Koleda (Olomouc 1880); 
Květy (1880-1915; mj. překl. 1885 T. Moore: 
Z Irských melodií, s V. Černým, E. A. Poe: Havran, 
1890 A. Mickiewicz: Znělky krymské); Lumír 
(1879-1904); Máj (1905-13); Malý čtenář (1892); sb. 
Mistr Jan Hus (1903); sb. Morava svým Maticím 
(Brno 1897); Národ sobě (1880); Nár. listy (1902); 
Niva (Brno 1891-96); Osvěta (1883-1921); Paleček 
(1882); Pokrok (1883); Právo lidu (1925); Rozhledy 
literární (1886-87); Rudé květy; Ruch (1879-88); 
Samostatnost (1914, 1924); Svět (1916); Světozor 
(1883-94, 1916); Šotek (1880); Švanda dudák 
(1888-1902);Topičův sborník (1917-23); Vánoční al
bum (1881); Venkov (1916 až 30); Vesna (1888-96); 
Vzlet (1918—19); sb. Vzpomínky na Svatopluka Če
cha (1908); Zábavné listy (1888,1891); Zlatá Praha 
(1884-1924); Zvon (1904-25); Ženský svět (1919). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Jarní bouře (BB 1882); Hlasy 
člověka (BB 1883); Balady a legendy (BB 1884); 
Květy £olní (BB 1887); Hymny a vzdechy (BB 
1892); Černé perly (BB 1893); Písně života (BB 
1894); Trosky života (PP 1894); Epištola českému 
dělnictvu (B 1897); Skvrny i paprsky (PP b. d., 
1898); Krůpěje rosy (BB 1902); Duchu Husovu (BB 
1903); Hymna sokolská (B 1912);Tichá dramata (PP 
b. d., 1913); Pravda (D 1918); Zlomené okovy (PP 
1919); V orlím hnízdě (D b. d., 1919); Postavy a děje 
(BB b. d., 1920); Oni a ony (DD b. d., 1921); Pod le
dem (P 1922); Návrat z vojny, Pravda, V předvečer 
(DD b. d., 1925); Národněsociálního dělnictva hym
na (B b. d.). - Překlady: P. A. Viskatov: Démon 
(oper, libreto, 1885, podle M. J. Lermontova, hudba 
A. G. Rubinstein); A. H. J. Duveyrier: Zampa nebo 
Mramorová nevěsta (oper, libreto, 1889, hudba L. J. 
F. Herold); A. S. Puškin: Rusalka (oper, libreto, b. d., 
1889, hudba A. S. Dargomyžskij); A. E. Scribe: Pro
rok (oper, libreto, 1889, hudba G. Meyerbeer) + 
Černé domino (oper, libreto, 1891, hudba D. F. E. 
Auber) + Němá z Portiči (oper, libreto, 1891, hudba 
D. F. E. Auber); É. Ph. Devrient: Jan Heiling (oper, 
libreto, 1890, hudba H. Marschner); M. I. Čajkovskij: 
Jolanta (oper, libreto, 1894, hudba P. I. Čajkovskij); 
F. von Suppé: Dívčí ústav (operet, libreto, 1895); A. 
Liorat: Nevinné ovečky (libreto k vaudevillu, 1896, 
hudba L. Varney); A. Wette: Pohádka o perníkové 
chaloupce (oper, libreto, 1896, hudba E. Humper- 
dinck); J. F. Kind: Čarostřelec (oper, libreto, 1897, 
hudba C. M. von Weber); O. Ludwig: Mezi nebem 
a zemí (1898); A. P. Borodin: Kníže Igor (oper, libre
to, b. d., 1899); L. German: Goplana (oper, libreto, b. 
d., 1899, podle básně Balladyna J. Slowackého, hud
ba W. Želeňski); M. Carré, J. Barbier: Hamlet (oper, 
libreto, 1900, hudba A. Thomas). I SCÉNICKY.

Libreto: A. Pásztor: Naše babička (1908, podle G. 
Csikyho, hudba R. Maděr; překl. s G. N. Mayerhof- 
ferem). I REDIGOVAL časopisy: Českobrodské 
listy (1885-86), Besedy lidu (1893-1908), Ilustrova
ný svět (1901-04), pokr. Světozor (1905-25,1914-20 
s O. Štáflem a J. V. Ottou; 1919 dubnové číslo s tit. 
Těšínsko, i sep.), Zlatá Praha (1917-19); kalendář: 
Kalendář Besed lidu (1895, zábav, část); knižnici: 
Knihovna Besed lidu (1894-98). I

LITERATURA: • ref. Jarní bouře: O. M. (Mok
rý), Květy 1882, s. 756; -ý. (J. Vrchlický), Lumír 1882, 
s. 528; ch. (F. Chalupa), Ruch 1882, s. 558; Čch., Svě
tozor 1882, s. 598; F. Dlouhý, Lit. listy 1883, s. 12 •;
• ref. Hlasy člověka: E. M. (Miřiovský), Lumír 11, 
1882/83, s. 240; O. M. (Mokrý), Květy 1883, s. 745; 
J. Penížek, Lit. listy 1883, s. 137; F. Schulz, Osvěta
1883, s. 89 •; • ref. Balady a legendy: B. Frída, Květy
1884, sv. L s. 739; B. Č. (Čermák), Lit. listy 1884, s. 89 
•; Č. (L. Čech): ref. Květy polní, Lit. listy 9,1887/88, 
s. 59; • ref. Hymny a vzdechy: -a- (F. V. Vykoukal), 
Světozor 26,1891/92, s. 575; F. X. Šalda, Lit. listy 14, 
1892/93, s. 325 KP 1 (1949); J. Karásek, Niva 1893, 
s. 142 •; • ref. Černé perly: J. Karásek, Lit. listy 14, 
1892/93, s. 85; F. Skalík, Hlídka lit. 1894, s. 260 •;
• ref. Písně života: J. Karásek, Lit. listy 16,1894/95, s. 
135; -a. (E. Frída, tj. J.Vrchlický), Lumír 23,1894/95, 
s. 95; Kj. (F. V. Krejčí), Niva 5, 1894/95, s. 417; an. 
(A. Procházka), MR 1894/95, sv. 1, s. 45; J. J. Veselý, 
Vlast’ 11,1894/95, s. 84 •; jv (J. Vodák): ref.Trosky ži
vota, Lit. listy 1895, s. 117 + ref. Skvrny i paprsky, Lit. 
listy 19, 1897/98, s. 201 a 217; • ref. Krůpěje rosy: 
V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 122; E. Krásnohorská, 
Osvěta 1903, s. 266 —> Výbor z díla 2 (1956); J. Ro- 
walski (A. Bačkovský), Lumír 1903, s. 196 •; 
E. Krásnohorská: ref. Duchu Husovu, Osvěta 1904, 
s. 174; • k padesátinám: A. Pražák, Zlatá Praha 26, 
1908/09, s. 405; vbk. (V. Brtník), Čes. svět 5,1908/09, 
č. 32; -a-, Máj 7,1908/09, s. 408 •; • ref. Tichá drama
ta: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 21, 1913/14, s. 272; 
E Sekanina, Zvon 14,1913/14, s. 445 •; m (M. Maje
rová): ref. Pravda (insc.), PL 27.2.1918;« k šedesáti
nám: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 19,1918/19, s. 475; 
A. N. (Novák), Venkov 15.5.1919 •; Kaz. (F. S. Pro
cházka): ref. Zlomené okovy, Zvon 20,1919/20, s. 15;
• nekrology: -vb- (V. Brtník), Topičův sborník 12, 
1924/25, s. 379; -och- (F. S. Procházka), Zvon 25, 
1924/25, s. 419; S. (F. Skácelík), Lumír 1925, s. 168; 
A. N. (Novák), LidN 1.4.1925; an. (J. Hora), RP 2.4. 
1925; Rčk. (A. Roček), Samostatnost 10. 4.1925 •; 
V. Brtník: ref. Návrat z vojny, Pravda, V předvečer, 
Venkov 17. 9. 1925; E. Lešehrad: Vzpomínka na 
A. E. M., Naše kniha 1929, s. 166; A. Klášterský in 
Vzpomínky a portréty (1934); A. N. (Novák): Zapo
menutý básník, LidN 31. 3. 1935; A. Bejblík: České 
překlady Havrana, in E. A. Poe: Havran (1985); 
(všk) (V. M. Pěšina): Dva proslulí novohradečtí ro
dáci, Hradecké noviny 25.2.1994.

et
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Bohumil Mužík

* 27. 5.1881 Slaný
† 1931 Praha

Překladatel ruské prózy, jeden z prvních tlumočníků 
sovětských autorů 20. let.

Podepisoval se i Dr. Boh. Mužík. - Pocházel 
z početné rodiny, otec byl slévač. M. studoval 
na reálném gymnáziu v Praze-Smíchově (mat. 
1900) a 1900-04 na Filoz. fakultě UK (biologie, 
geologie, matematika, francouzština, čeština); 
poté žil půl roku v Paříži. S aprobací pro nižší 
střední a měšťanské školy začal učit jako su
plující profesor 1903/04 (češtinu a němčinu, 
patrně s nástupem až v 1904) na reálce v Ná
chodě, 1904/05 na reálce v Brně (češtinu 
a francouzštinu), 1905/06 na obchodní akade
mii v Hradci Král.; 1906 se poprvé marně uchá
zel o redaktorské místo u V. Řezníčka, tehdy 
vydavatele katolického listu Týden. 1906-07 
učil - stále jako suplent - na reálce v Uher
ském Brodě; 1907 opakoval žádost o redaktor
ské místo a přestěhoval se do Prahy, kde patr
ně několik let žil jako recenzent a publicista. 
Asi od 1910 pobýval delší dobu v Rusku, kde 
se zajímal o divadlo (uveřejňoval o něm infor
mativní články v čas. Divadlo); znovu se tam 
dostal pravděpodobně za 1. světové války a ja
ko tragické trauma prožil dobu revoluce a ob
čanské války. Za pobytu v Rusku působil mj. 
jako profesor reálky v městě Jejsk v Kubáňské 
oblasti, seznámil se s řadou žijících spisovatelů 
a poznal svou budoucí ženu Valentinu (její 
jméno využíval pro svůj pseudonym); patrně 
vlivem všech těchto okolností přestoupil k pra
voslaví. Do ČSR se vrátil 1921, do 1926 bydlel 
a jako učitel pracoval v Rakovníku, odkud 
později dojížděl za zaměstnáním do Prahy; 
1926-29 byl mj. ředitelem studentské kolonie 
na Letné. 1930 měl stálé bydliště v Praze, za
městnán byl jako ředitel vysokoškolských ko
lejí v Bratislavě. 1931, pravděpodobně v době 
svých padesátin, ukončil život sebevraždou.

V prvním desetiletí 20. století se M. začal 
prosazovat jako publicista, recenzent, divadel
ní referent a časopisecký překladatel speciali
zující se na ruskou oblast; následně vznikly i je
ho první knižní překlady (M. P. Arcybašev, 
L. A. Čarskaja). 1914-21 nepublikoval časopi
secky ani knižně; ještě za pobytu v sovětském 
Rusku se však snažil zasílat své překlady čes

kým nakladatelům (v LA PNP se z té doby do
choval v rukopise román L. Andrejeva Jidáš 
Iškariotský). M. literární aktivita vrcholila 
v posledních deseti letech života soustavnou 
a často objevnou překladatelskou činností, vy
užívající jak znalosti soudobé ruské literatury, 
tak kontaktů s jejími autory. Na základě osob
ní korespondence (s K. Fedinem, M. M. Zoš- 
čenkem aj.) dostával autorizaci pro své překla
dy; někdy překládal přímo z rukopisu (např. 
V. Rosenberga). Přes duševní vyčerpanost, 
kterou přičítal útrapám za pobytu v sovětském 
Rusku, se M. angažoval při vzniku a profilová
ní několika edic (Nová ruská knihovna, Ruská 
novina, Nová knihovna světové literatury) 
hlavně upozorňováním na autory a knihy u nás 
dosud neznámé, které pak někdy i sám překlá
dal (K. Fedin: Města a roky). Díky M. iniciati
vě (podporované B. Mathesiem) se v češtině 
např. objevila díla tzv. bezsyžetové prózy 
(K. Fedin, B. Pilňak), značný ohlas v intelektu
álnějších kruzích vzbudily např. Babelův „fil
mový román“ Beňa Kryk, Gorkého memoáry 
Lidé a osudy, Tyňanovův životopisný román 
Smrt brejlatého vezíra; vedle tehdejších lite
rárních novinek překládal M. i ruskou klasic
kou prózu (L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, 
A. P. Čechov). Jeho překlady se vyznačovaly 
snahou vystihnout atmosféru originálu a evo
kovat jeho „ruskost“: snažil se toho docilovat 
např. „ruským“ slovosledem zejména na expo
novaných místech v textu (přímé řeči, incipity 
kapitol, odstavců), někdy způsobem oslovení 
i nadužíváním deminutiv. Z existenčních důvo
dů překládal M. výjimečně i z francouzštiny.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bohumil, Tautin, Tautris, 
V. A. Lentin, V. A. Lentina; B. M„ Mžk. I PŘÍSPĚV
KY in: Almanach studentské kolonie na Letné 
(1930); Čes. slovo (1909); Čes. kraj (1912-13); Děl
nická besídka (1909); Divadlo (1910-12); Host 
(1925-27); Letem světem (1929-30); Lit. noviny 
(1927); Moravskoslezský deník (Mor. Ostrava 
1928); kal. Národní pohádkář z říše povídek, pohá
dek a bájí... na rok 1912; Nové Rusko (1926, první 
český překlad K. Fedina); Rozhledy (1909); Rozkvět 
(1911-12,1923); Světozor (1928); Svoboda (Kladno 
1928-30); Šotkova mošna (1913); Tvar (1927-28); 
Velký Pražský kalendář (1915); Venkov (1924—27); 
Vlast (1915,1921); Ženský svět (1914); - posmrtně: 
Právo lidu (1936); Rudá záře (1936); Svět sovětů 
(1948). I KNIŽNĚ. Překlady: M. P. Arcybašev: Děl
ník Ševyrev (b. d„ 1910, s F. Mézlem); L. A. Čarska
ja: Lesní žínka (b. d„ 1913); K. Fedin: Města a roky 
(1926) + Transvaal (1928) + Bratři (1929); I. E. Ba-
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bel: Beňa Kryk (1927); M. Dekobra: Kníže nebo 
clown (1927, pseud. V. A. Lentina); F. M. Dostojev- 
skij: Zločin a trest (1927); V. G. Lidin: Bílé noci 
(1927); P. Romanov: Dětství (1927) + Vesna, Láska 
(1927); M. M. Zoščenko: Vážení občané! Obrázky 
z ruského sovětského života (1927) + Svatba a jiné 
povídky (1927); A. P. Čechov: Drama na lovu (1927) 
+ Můj život (1929, s překl. Ž. Pohorecké; obs. 
i P Černý mnich); I. A. Bunin: Pán ze San Franciska 
a jiné povídky (1928, s H. Růžičkovou-Váňovou); 
M. Gorkij: Lidé a osudy. Vzpomínky a zápisky z de
níku (1928); L. N. Tolstoj: Vojna a mír 1 (1928); V I. 
Němirovič-Dančenko: Přeludy bahna (1928) + Ban
kovní dům Laube a spol. 1,2 (1929); O. D. Forš: Ta
jemný vězeň Alexejevské pevnosti (1929); G. de 
Maupassant: Silná jako smrt (1929); B. Pilňak: Ma
hagonový nábytek (1929); V Rosenberg: Ruští pub
licisté devatenáctého století (1929); K. Miklaševskij: 
Zvukové kino (1930); J. N.Tyňanov: Smrt brejlatého 
vezíra 1,2 (1930); A. Marczyňski: V podzemí Karta- 
giny (výt. nezjišt.). I

LITERATURA: an. (M. Zahrádka): Hledá se 
pozůstalost, LitN 1958, č. 7 + M. Zahrádka: Kdo 
u nás první překládal Fedina?, Praha-Moskva 1962, 
s. 177 + Konstantin Fedin u nás,in Sovětská literatu
ra a my (1981, s. 32); O. Richterek: K překladatel
ským interpretacím Čechovova Černého mnicha, 
Českosl. rusistika 1986, s. 17.

mhs

Frank Mužík viz Ivan Krahulík

Karel Mužík

* 21. 5.1902 Vršovice (Praha-V.)
† 12. 3.1977 Praha

Autor románů a povídek, zaujatý napětím mezi sku
tečností a snem a psychologií lidských kolektivit.

Pocházel z rodiny železničního úředníka a pří
ležitostného kabaretiéra. Po maturitě na reálce 
v Praze-Vinohradech (1922) a absolvování od
borného železničního kursu působil zprvu jako 
výpravčí na stanicích v okolí Prahy (Satalice, 
Senohraby, Hostivař), od 1926 (kdy se též ože
nil) v Praze v oboru účetnictví na ředitelství 
ČSD, od 1935 na min. železnic, od 1953 na min. 
financí a od konce 50. let v Ústředním úřadě 
státní kontroly a statistiky; tehdy také působil 
externě na Vysoké škole železniční. Do penze 
odešel 1976. K jeho literárním přátelům patřili 

zejména F. Kocourek a autoři obdobně zaměst
naní na železnici (J. Čárek, J. Hons, E. F. Míšek, 
J. Sekera). Byl členem Uměleckého sdružení 
železničářů, začátkem 30. let údajně redigoval 
(anonymně) časopis Železniční úředník. Po
hřben byl na Olšanských hřbitovech.

Ústředním zájmem M. beletrie byl vztah 
mezi reálnou a vysněnou skutečností. Autor jej 
zkoumal z různých stran a v různých podo
bách: sen žitý jako hlubší, intenzivnější skuteč
nost i sen bezohledně prosazovaný a tím stáva
jící realitu rozvracející, skutečnost brutálně 
ničící životní sen i skutečnost odhalující faleš
nost životního snu. V přímočaře fabulované 
prvotině z železničářského prostředí (Člověk 
není sám) poměřoval M. skutky a tužby svých 
postav mravními principy povinnosti, přátel
ství a solidarity. V pětici povídek (Prsten věr
nosti), zapadajících do vlny dobového psycho- 
logismu, nalézal v napětí mezi realitou a snem 
příčinu časté paradoxnosti lásky, a to jak mi
lostné, tak mateřské. V slohově kultivovaném 
románu Než vyjde slunce, situovaném na čes
kou vesnici roku 1938 a prvních okupačních 
let, evokoval nepoměr mezi životními okol
nostmi a životními záměry v situaci, kdy v sobě 
uzavřený vesnický svět je nečekaně podroben 
zkoušce velkými dějinami. V individuální psy
chologii se M. zaměřoval především na nesou
lad mezi dojmem, jímž člověk působí navenek, 
a pravým (složitým, bohatým) obsahem jeho 
nitra. Osobitější byl však v očividném zájmu 
(viz už nadpis románové prvotiny) o kolektiv
ní psychologii lidských seskupení, jak těch stá
lejších a homogennějších (rodina, pracovní 
parta, obyvatelé jednoho domu nebo jedné 
vesnice, ilegální skupina), tak těch „unanimis- 
ticky“ nahodilých a chvilkových (osazenstvo 
nemocničního pokoje, ženy čekající na rentge
nové vyšetření, herci kočovné společnosti při 
hostině pořádané mecenášem apod.). V tomto 
směru se M. poučoval ze současné české prózy: 
jeho prvotinu zjevně ovlivnila Čapkova První 
parta, houstnoucí atmosféru kolektivního zne
pokojení v druhém románu patrně inspiroval 
příklad Řezáčova Svědka. - Dříve než se stal 
knižně publikujícím prozaikem, tiskl M. časo
pisecky verše, fejetony, povídky a články o lite
ratuře, ve 30. letech uspěl se svými rozhlasový
mi hrami (Pozdní host - psán s E. F. Míškem, 
Smrt a Edison, Válka se ještě neskončila), 1943 
natočil podle jeho námětu Mezi dnem a nocí 
režisér F. Čáp film Tanečnice.
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Myslík

PSEUDONYM, ŠIFRA: Kamil Mušek (společně 
psané práce s E. E Míškem); K. M. I PŘÍSPĚVKY 
in: Čes. slovo (1931-32); Loutkářská ročenka 1926; 
Magazín DP (1933-36); Nár. osvobození (1929-30, 
1937); Naše loutky (1925); Naše železnice; Panorá
ma (1933-36); Pramen (1925-26); Právo lidu 
(1925-32); kal. Rolník na rok 1949; Středoškolský 
úředník; Studentský časopis (1922); sb. Vám ve vla
ku (1938); Volnost (studentský rozmnož, čtrnáctide
ník, 1918, deb.); sb. Zpěv nad kolejemi (1941); Že
lezniční noviny; Železniční úředník; Žijeme 1931, 
1932. I KNIŽNĚ. Beletrie: Člověk není sám 
(R 1943); Prsten věrnosti (PP 1947); Než vyjde slun
ce (R 1948). - Ostatní práce: Evidence odvodů a pří
dělů v hospodářských organizacích (1959, s J. Kolá
řem); Aktuality z účetní evidence a hospodaření 
podniků (1961, se Z. Bruderem); Účetní evidence 
dopravních organizací a její současná praxe (1963, 
s V. Šimkem a J. Zikmundem); Účetnictví (učebnice, 
1968, s E. Kaupou a J. Hadravou). I

LITERATURA: • ref. Člověk není sám: K. Polák, 
Praha v týdnu 2. 12. 1943; V. T. (Tichý), Nár. práce 
9.1.1944; bk, Nár. politika 24.1.1944; Jak., Čes. slo
vo 23. 2.1944; J. S., A-Zet 6. 3.1944 •; • ref. Prsten 
věrnosti: F. H. (Hampl), Kulturní politika 3,1947/48, 
č. 30; Fg., Čes. osvěta 1948, s. 145 •; • ref. Než vyjde 
slunce: F. H. (Hampl), Práce 27. 1.1949; cd (J. Hra- 
bák), Rovnost 10.7.1949; M. Filip, Kulturní politika 
1949, č. 8; F. Swidzinski, NŽ 1949, č. 2 •.

jo

Julius Myslík

* 25.9.1877 Sušice
† 31. 8.1938 Praha

Autor satirických veršů, humoristických textů a živo
topisných prací; novinář.

Podepisoval se též J. Myslík-Bodlák. -1892-96 
absolvoval stavitelské oddělení Vyšší průmys
lové školy v Praze. Poté pracoval jako asistent 
v několika stavitelských kancelářích. Od 1896 
byl zaměstnán v redakci soc. demokratického 
deníku Právo lidu, od 1898 redigoval satirický 
časopis Šlehy. 1900 se stal účetním úředníkem 
(posléze vedoucím účtárny) Okres, nemocen
ské pojišťovny (později byl tajemníkem Pen
zijního ústavu zaměstnanců nemocenských 
pojišťoven) v Praze. 1904 byl spoluzakladate
lem a předsedou spolku Augustin Smetana 
a následně 1906 spoluzaložil Čes. sekci Volné 
myšlenky, působil jako předseda jejího ústřed
ního výboru a redigoval volnomyšlenkářská 

periodika (od 1905 Volná myšlenka, od 1908 
Havlíček, od 1911 Neruda). 1916 byl uvězněn 
a posléze internován v rakouském Mittergra- 
benu. Po válce opět působil jako novinář a re
daktor ateistických a socialistických časopisů.

Jako beletrista M. tiskl (časopisecky a v sou
boru Bodláčí) humoristické verše, epigramy, 
anekdoty a hříčky, s výrazným sklonem k an- 
tiklerikalismu a k politické satiře, v intencích 
sociálního a dělnického hnutí na přelomu sto
letí (pro jeho účely vydal též tendenční výbor 
agitační poezie a lidových písní Dělnické pís
ně). V podobném duchu se nesla i jeho novi
nářská a popularizační činnost úzce spjatá 
s volnomyšlenkářskými ideály společenské, 
politické a hospodářské rovnosti a s dobovými 
snahami soc. demokratické žurnalistiky. M. na
psal řadu propagačních brožur, přičemž v ně
kterých aktualizoval odkaz osobnosti hegeli- 
ánského filozofa a novináře A. Smetany 
(1814-1851); soustředil se však pouze na jeho 
působení v revolučním roce 1848 a na jeho 
proticírkevní radikalismus, aniž důsledněji 
zhodnotil význam Smetanova díla pro českou 
kulturu. Nejvýznamnější M. prací je kniha An
tonín Pravoslav Veselý, v níž rozsáhlý životopis 
předčasně zemřelého představitele lidového 
socialistického novinářství doplnil výborem 
z jeho časopiseckých i dosud nepublikovaných 
článků a fejetonů.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bodlák (humorist, texty), 
Budil (publicistika), J. Bodlák, J. Budil, Julius Bod
lák; B., bk., J. M., jm. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Dělnické 
písně (1903); Havlíček (od 1908); sb. Kongres Volné 
myšlenky v Praze 1907 (1908); Neruda (1911-14); 
Právo lidu (od 1896); Rašple (Brno 1891); Rudé 
květy (od 1901); Sociální úkoly (1925-27); Svob. 
zednář (1925-29); Šlehy (1898-99); Volná myšlenka 
(od 1905); Zář (1897). I KNIŽNĚ. Beletrie: Bodláčí 
(BB 1897, pseud. J. Bodlák). - Ostatní práce: Český 
kněz (studie o A. Smetanovi, 1897); Epištola o zrád
cích lidu českého (1900); Úkoly mládeže (1900); 
K padesáté výroční vzpomínce úmrtí Augustina 
Smetany (1901, spolu s tit. S. K. Neumann: Epištola 
k římským); Antonín Pravoslav Veselý (životopis, 
1905, s výborem článků a fejetonů A. P. V.); Co je to 
Volná myšlenka? (1907, pseud. Budil, s J. Kalivo- 
dou, tj. F. Vodseďálkem); Otcové Volné myšlenky 
(1907, s K. Pelantem). I REDIGOVAL časopisy: 
Šlehy (1898-99), Volná myšlenka (1905-10, 1919), 
Havlíček (1908-14,1920-21), Neruda (1911-14), So
ciální úkoly (1925-27), Svob. zednář (1925-29); 
knižnici: Knihovna Volné myšlenky (1906-23); sbor
ník: Světový kongres Volné myšlenky v Praze 1907 
(sb. referátů, 1908). I USPOŘÁDAL A VYDAL:
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Náhlovská
Dělnické písně (výbor BB a lid. písní, 1903); Listy 
katolického kněze abiturientům a jich rodičům před 
volbou povolání (1907, pseud. Budil). I

LITERATURA: an. (E V. Krejčí): ref. Bodláčí, PL 
1.2.1898; L. Arleth: ref. ed. Dělnické písně, Srdce 3, 
1903/04, s. 103; • ref. Antonín Pravoslav Veselý 
(2. vyd.): an., Akademie 11,1906/07, s. 388; Nc. (J. K. 
Němec), Přehled 5,1906/07, s. 755 •; A. M. Pisa: ref. 
Český kněz (2. vyd.), Červen 1921, s. 255.

Pš

Na pomezí

1885

Regionální almanach na podporu české menšiny 
v pohraničí, jemuž účast předních představitelů lite
ratury měla dodat celonárodní dosah.

Sborník s podtitulem Almanach čes. besedy 
v Teplicích ve prospěch Čes. domu uspořádal 
tehdejší teplický učitel matiční školy, spisova
tel J. Klecanda. Vyšel v době rostoucího národ
nostního napětí v severočeské oblasti a byl 
projevem aktivizace tamní české menšiny 
sdružené v Čes. besedě i v dalších spolcích. Je
ho bezprostředním účelem bylo získat pro
středky na výstavbu Čes. domu v Teplicích, 
jenž se měl stát reprezentačním shromaždbva- 
cím a kulturním střediskem českého živlu 
i místem sloužícím k rozvíjení kontaktů s lá
zeňskými hosty ze slovanských zemí. Alma
nach sice vznikl jako krajová podpůrná akce, 
sledoval však obecnější cíle, zejména chtěl 
upozornit veřejnost ve vnitrozemí na postave
ní českého obyvatelstva v pohraničních oblas
tech.

Almanach podával čtenářsky zajímavou 
mozaiku obrazů a svědectví o životě Cechů na 
Teplicku, o přírodních krásách, památkách 
a historii tohoto kraje, vyhlašovaného za „uza
vřené území“ Němců, a vyjadřoval i v příspěv
cích tematicky nevázaných regionem vůdčí 
ideje národní jednoty a slovanské solidarity. 
K jeho aktuálnímu účinu i čtenářskému úspě
chu měla přispět účast některých předních spi
sovatelů. Zároveň se tak manifestoval svazek 
regionální kultury s kulturou celonárodní. 
V almanachu je rovnoměrně zastoupena poe
zie, próza a texty informativní (převážně mís- 
topisné). V duchu poslání almanachu vůdčí tón 
i téma poezii udávají řečnická gesta apostrofu- 

jící národní půdu (též jako přední výspu Slo
vanstva), adorující projevy českého života, 
vyjadřující přesvědčení o lepší národní bu
doucnosti pohraničí nebo uchylující se k aktua
lizující alegorii (A. Heyduk, S. A. Košťál i pod 
šifrou -áL, E. Špindler). Podobně vyznívá i ele- 
gie A. Sovy (pseud. Ilja Georgov) nad osudem 
baltských Slovanů. Proti tomu báseň J. Vrchlic
kého oslavuje pohádku jako útvar, jenž pomá
há poezii povznést se nad prázdnotu všední 
skutečnosti. V prozaické části převažují senti
mentální žánrové obrázky (H. Klíma, J. L. Tur
novský), z nichž některé se bezprostředně váží 
k poslání almanachu líčením těžkého národní
ho i sociálního postavení dělníků v Podrudo- 
hoří (J. Klecanda, J. Rašín). Jejich obdobou ve 
verších je příspěvek M. A. Šimáčka. Slovanská 
tematika je ve sborníku zastoupena pojedná
ním E. Jelínka o pobytu A. Mickiewicze v Kar
lových Varech a příběhem o putování po Her
cegovině J. Třeštíka. Vedle historické povídky 
(Kolda Malínský) portrét dvou protikladných, 
leč vzájemně se doplňujících povah, jedné 
teskně do minulosti zahleděné a druhé vírou 
v lepší časy naplněné, podala v psychologické 
arabesce T Nováková. Publikace přináší též 
zevrubná místopisná pojednání a črty a je pro
ložena informativními statěmi o českých men
šinách na severu, jejich spolkovém životě 
a předních organizátorech. Texty provázejí vy
obrazení F. Bízy a A. J. Levého. Místopisnými 
a informativními statěmi přispěli V. Hubner, 
J. Klecanda (šifra J. K.), J. Šulista, R. Treybal 
a šifra P.
LITERATURA: • ref. Na p.: B. Čermák, NL 8. 1. 
1885; A (J. Neruda), NL 25.1.1885 —> Česká společ
nost 5 (1971); S., Květy 1885, sv. 1, s. 375; A. Ruda, 
Lit. listy 1885,s. 60 •.

et

Tekla Náhlovská

* 23. 9.1847 Královice u Plzně
†11.8.1916 7Wifl

Autorka situačních komedií a frašek z venkovského 
a maloměstského prostředí.

Rozená Oliweriusová. - Narodila se v rodině 
kupce. 1870 se provdala za Antonína N., úřed
níka banky Slavie, a žila v Praze.
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Najbrt

Dramatická tvorba N. těží ze situační komi
ky a z prostředků charakteristických pro fraš
ku ze soudobého života, jako je tajemství 
a převlek. V jednoduchých příbězích nebohaté 
fabule, zakotvených ve venkovském (Paní 
představená) nebo maloměstském prostředí 
(Výstavní los aneb Honba na ženicha, Defrau- 
dantí) a zalidněných řadou ze skutečnosti dob
ře odpozorovaných figur a figurek, jsou zobra
zeny jevy příznačné pro českou společnost 
přelomu století: vztahy mezi lidmi rozkládané 
sociálními předsudky, pragmatismus v myšlení 
a jednání, moc peněz zasahující rušivě do živo
ta jednotlivce, ztráta národního uvědomění 
a pokleslé vlastenectví, ženská emancipace. 
Kladení těchto otázek v rámci veseloherního 
žánru vyústilo často v moralitu. Maďarizační 
tendence a problematika odnárodňovacího 
procesu na slovenském venkově je ztvárněna 
ve hře Pan notárko.

KNIŽNĚ. Beletrie: Výstavní los aneb Honba na že
nicha (D 1892); Prohráno, vousy dolů! aneb 1 chudý 
lid má svou čest (D 1893, i prem.); Paní představená 
(D 1896);Defraudanti (D 1902); Pan notárko (D dle 
námětu K. Kálala, 1905). I

bs 

zi morální pokleslostí a sociální determinací 
člověka, reflektuje dobovou úlohu ženy ve 
společnosti a nezapře přitom autorčina ro
mantická východiska ani vliv, který na ni mělo 
pojetí viny a trestu u Dostojevského. Filantro
pickou činností a moderně pojatým feminis
mem byla podnícena próza Oklikou, senti
mentalita charakterizuje povídku pro mládež 
Zlatý křížek, založenou na motivu viny a od
puštění. Jako fejetonistka těžila N. látku z rus
kých zkušeností i z venkovského života na Ná
chodská V pozůstalosti, kterou chová LA 
PNP, se mj. uchoval rukopis dramatu Písně ne
zpívané.

PŘÍSPĚVKY in: Budečská zahrada (1889); Lid. no
viny (1904-11); Nár. listy; Nár. obzor (1910); Nár. 
politika; Pražské úřední listy, příl. Pražský deník 
(1896-97, Povídky); Vesna (1892-95); Zlatá Praha 
(1888-94; 1888 Ze zápisků Češky na Rusi). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Ubohý Ilja (P b. d., 1890); Oklikou 
(P b. d., 1893); Zlatý křížek (P pro ml., 1897). I

LITERATURA: • ref. Ubohý Ilja: V. Rokos, Lit. 
listy 12, 1890/91, s. 127; E Šubrt, Vlast’ 7, 1890/91, 
s. 902; A. V. (Vrzal), Hlídka lit. 1891, s. 320 •; an.: 
nekrolog, Naše kniha 1923, s. 88.

bs

Gisela Náchodská

* 7.11.1856 Náchod
† 4. 6.1923 Brno

Prozaička čerpající látku ze zkušeností získaných 
v Rusku, fejetonistka a spisovatelka pro mládež.

VI. jm. Leonarda Gabrlová. - V mládí byla vy
chovatelkou v Rusku, odkud také převážně 
čerpala náměty ke svým pracím. Většinu svého 
života strávila v Brně, kde učila cizí řeči, podí
lela se na národním dění a stala se zakladatel
kou několika kulturních spolků.

Středem uměleckého zájmu N. byl život na 
ruském venkově v poslední třetině minulého 
století, který poznala z autopsie, zvláště životní 
styl české menšiny v Rusku, problematika 
židovská a otázky ženské emancipace. Poměr
ně široké spektrum námětů zobrazovala se 
smyslem pro dobře odpozorovanou skuteč
nost a hlubší, psychologicky odstíněnou kres
bu postav. Nejrozsáhlejší próza Ubohý Ilja se 
snaží na milostném příběhu dobrat vztahu me-

Václav Najbrt

* 16.6.1886 Jeseník u Poděbrad
† 22.10.1942 Berlín (Německo)

Básník, autor legionářských memoárů, překladatel 
z ruštiny.

Otec byl zedník. N. absolvoval gymnázium 
v Ml. Boleslavi (mat. 1907) a po studiích češti
ny a němčiny na filoz. fakultě v Praze (do 
1911) učil v Mělníku na obchodní škole, na 
Českoslovanské akademii obchodní v Praze 
a působil jako lektor ruštiny na pražské uni
verzitě a vysoké škole obchodní. Po vypuknutí 
1. světové války se dostal jako jednoroční dob
rovolník na ruskou frontu, kde byl zajat a in
ternován v různých táborech. V Berezovce za
ložil zajateckou organizaci, pak vstoupil do 
legií a stal se komisařem 1. divize (mj. vyslán 
k Trockému urovnat konflikt se Sověty). Po 
návratu se věnoval rusistice (doktorát prací 
Dviženija russkogo udarenija, oreimušestveno 
v imenach suščestvitelnych, 1923), působil na 
smíchovském gymnáziu a 1927 získal místo ře-
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Nakladatelské družstvo Máje

ditele na obchodní akademii v Uherském Hra
dišti. V září 1939 byl nacisty zatčen jako národ
ní rukojmí a tři roky vězněn v Breslau (Wro- 
claw). Zemřel v berlínské věznici den před 
stanovenou popravou.

Téměř celá původní literární tvorba N. byla 
rozhodujícím způsobem určována válečnými 
zážitky a zkušenostmi. Kromě dvou knih vzpo
mínek na pobyt v zajateckém táboře (Bere
zovka) a na politický vývoj v legiích (Rozlet 
a rozlom sibiřského bratrstva) vydal dobové 
agitační verše dokumentárního významu (Za- 
bajkalské verše) a pokusil se i o baladizovaný 
obraz válečného požáru a frontových útrap, 
které reflektoval jako vládu temných a osudo
vých sil drtících nepřipraveného a bezmocného 
jedince (Zapomnít chtějí zemé i obloha). Ný- 
jimku představuje pouze intimní lyrika sbírky 
Zlaté kapradí, evokující melodickým veršem 
paralely přírody a milostného citu. N. je též au
torem překladů A. S. Puškina a J. A. Krylova.

PŘÍSPĚVKY in: Lid. noviny (1939); Právo lidu 
(1936); sb. Zborov 1917-1937 (1937). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Berezovka (paměti, 1924; obs. i oddíl Sibiř
ské verše, výbor legionářské lyriky); Zapomnít chtě
jí země i obloha (BB 1932); Zlaté kapradí (BB 
1933); Rozlet a rozlom sibiřského bratrstva (paměti, 
1936); Zabajkalské verše (BB 1938). - Překlady: 
A. S. Puškin: Kapitánská dcerka (1937); Bajky
J. A. Krylova (1939). - Ostatní práce: Cvičebnice rus
kého jazyka pro obch. akademie a školy střední 
(1924); Stručné dějiny ruské literatury (1925); 
Učebnik russkogo jazyka (1925); Russkaja komer- 
českaja korrespondencija (1926); Rusko-český slov
ník (1938). I

LITERATURA: chb (V. Cháb): ref. Berezovka, 
NO 27.3.1924; • ref. Zapomnít...: V. H. (Z. Kalista), 
Lumír 59, 1932/33, s. 546; -pa- (E S. Procházka), 
Zvon 33, 1932/33, s. 153; V. Opatrný, Střední škola 
13,1932/33, s. 158; J. V. Sedlák, Venkov 3.1.1933 •; 
• ref. Zlaté kapradí: V. H. (Z. Kalista), Lumír 60, 
1933/34, s. 542; A. N. (Novák), LidN 13. 5. 1934 •;
K. J. (Juda): ref. Rozlet a rozlom..., Střední škola 16, 
1935/36, s. 331; • ref. Zabajkalské verše: j. p. (J. Pi
lař), Rozhledy 1938, s. 72; hjk (J. Hájek), LidN 16.3. 
1938 •; E Tichý: nekrolog, ŇO 8.8.1945.
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Nakladatelské družstvo Máje

Působnost 1901-1949

Pražské beletristické nakladatelství založené Spol
kem českých spisovatelů beletristů Máj, od počátku 

30. let součást vydavatelských podniků A. Vaňouse, 
nakonec krátce nakladatelství Syndikátu českých 
spisovatelů s titulem Máj; knihkupectví.

Na ochranu svých zájmů založili čeští spisova
telé 1887 Spolek českých spisovatelů beletristů 
Máj, jenž 1894 otevřel svou Divadelní agentu
ru, 1898 vytvořil svůj Penzijní fond a pro vydá
vání knih a časopisů na valné hromadě 24.11. 
1901 ustavil Nakladatelské družstvo Máje 
v Praze (dále NDM) jako společenstvo s ruče
ním omezeným. Jeho předsedou byl zvolen 
V. Štech, členy správního výboru J. Borecký,
A. Černý, J. Červenka, J. S. Guth-Jarkovský, 
F. Herites, I. Hořica, R. J. Kronbauer, J. Vrchlic
ký; náhradníky V. Mrštík, A. Klášterský, A. So
va; revizory F. S. Procházka, F. X. Svoboda,
J. Štolba. Mezi 85 zakládajícími spisovateli byli 
mj. S. Čech, J. Herben, I. Herrmann, A. Hey- 
duk, V. K. Jeřábek, R. Jesenská, J. Kvapil,
K. Leger, G. Preissová, K. V. Rais, F. Sekanina,
B. Zahradník Brodský, J. Zyka Borotínský. 
Členský podíl byl stanoven na 100 K, rezervní 
fond 1902 na 10 000 K, ale 1903 již na 30 000 K; 
přebytky se dělily. Prvním ředitelem NDM byl 
zkušený knihkupecký pracovník B. Šaloun 
(1872 až 1933), bratr sochaře L. Šalouna. NDM 
sídlilo nejprve v Praze na Novém Městě, Ště
pánská 67 a 53, později ve Vodičkově ul. 33. 
1910 byla firma přeměněna na akciovou spo
lečnost s názvem Nakladatelské družstvo Máje 
v Praze, česká a. s., což vedlo k oslabení vazby 
na spisovatelský spolek. Přesídlila na Staré 
Město čp. 459, Malé náměstí 11 (Richtrův 
dům), kde otevřela 1911 knihkupectví. Později 
zřídila a provozovala též biograf Maják na 
Smíchově. Po válce došlo k úplnému oddělení 
NDM, a. s., od spolku spisovatelů Máj; 1921 
tvořil základní kapitál 300 000 Kč. V létě 1931 
přešla zadlužená firma do vlastnictví A. Va
ňouse, zakladatele a většinového vlastníka akcií 
úspěšného vydavatelství komerčního čtivá pro 
ženy Rodina. Zároveň odešel z firmy dosavad
ní ředitel a většina personálu. 1932 byla zříze
na knihkupecká pobočka v Dejvicích čp. 687, 
Dejvická ul. Během vydavatelské krize počát
kem 30. let firma postupně odkoupila zbytky 
nákladů publikací několika nakladatelství, ze
jména J. Otty (knižnice Ottova anglo-americká 
knihovna, Světová knihovna, Walden aj.), 
Aventina (Standard Library, spisy J. Karáska 
ze Lvovic, C. Lemonniera aj.), L. Mazáče (Re
kord, Sebrané spisy K. Světlé), Sfinxu (Devíti-
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korunovka) aj., které nabízela ve vlastních se
znamech. Pronikavé snižování cen knih, vý
prodeje a razantní reklamní metody (vedou
cím prodejního oddělení NDM byl ve 30. 
letech bývalý vedoucí firmy Elektrolux J. Bráz
da) vedly ke stálým konfliktům NDM se Sva
zem knihkupců a nakladatelů. Po úpadku nakl. 
Aventinum získal A. Vaňous 1935 k intenzivní 
redakční spolupráci jeho zakladatele O. Štor- 
cha-Mariena. I když jednotlivé podniky A. Va- 
ňouse zůstaly formálně odděleny, byly propo
jeny vnitřními vazbami (knihy NDM byly 
tištěny v tiskárně Rodiny, jejíž produkce byla 
nabízena v seznamech NDM). Na jaře 1938 
s útlumem nakladatelské činnosti Rodiny byla 
při NDM zřízena na adrese Rodiny v Kliment- 
ské ul. 20 distribuční organizace Světový lite
rární klub (dále SLK) s cílem zvýšit přímý od
byt knih NDM. Členové SLK získávali za 12 
měsíčních příspěvků knihy z nabídky NDM 
a bezplatnou prémii, později byly některé titu
ly (zpravidla další nezměněná vydání úspěš
ných titulů NDM) vydávány přímo pro SLK. 
1940-42 vydával SLK pro své členy časopis 
Rozpravy o literatuře a umění. 1943 po uvěz
nění A. Vaňouse byla zahájena likvidace firmy 
(likvidátorem byl ředitel Orbisu E Rudl), kte
rá však nebyla do konce protektorátu ukonče
na. 1945 obnovili zaměstnanci činnost nakla
datelství, 1946 byla na firmu uvalena národní 
správa; zatímním nár. správcem se stal J. Rů
žička, literárním ředitelem F. Gótz. 1947 byl na 
principu zaniklého SLK založen Literární klub 
Máj v čele s představiteli Syndikátu čes. spiso
vatelů, klub pro děti a mládež Mladý Máj 
a Klub přátel družstva Máje. V říjnu 1947 byla 
správa NDM svěřena Syndikátu čes. spisovate
lů. 1948 se zmocněncem firmy stal V. Řezáč, 
nakladatelství se přejmenovalo na Máj a 1949 
bylo sloučeno s firmami ELK a Fr. Borový 
v nakl. Českosl. spisovatel.

Členské spisovatelské obci sloužilo NDM 
jen do 1. světové války. První knižnicí byly 
Naše klenoty (1902-04, 10 sv.); vyšly v ní Ná
rodní báchorky a pověsti B. Němcové (ed. 
V.Tille), Hálkovy básně (ed. A. Škampa) i pró
zy (ed. J. D. Konrád) a dále práce R. Mayera 
a F. J. Rubeše. Aktuálněji, k současné tvorbě 
byla zaměřena Románová knihovna Máje 
(1903-10, red. R. J. Kronbauer) vycházející ve 
3 řadách (1. řada 9 sv., 2. řada 5 sv., 3. řada 
5 sv.), a to s převahou původních českých pra
cí; vedle J. V. z Finberka, F. S. Holečka, J. D. 

Konráda, R. J. Kronbauera a E. Trévala tu zve
řejnil i A. Mrštík Rok na vsi. Ve 2. řadě vyšly 
práce J. Š. Baara (Farská panička), F. S. Holeč
ka, J. L. Hrdiny a K. Legera, ve 3. pak vedle 
Farských historek J. Š. Baara jen překlady 
z francouzštiny a maďarštiny. „Knihovna 
okultních a mystických románů a děl“ Runy 
(1920-21,4 sv., red. A. Breska) zahrnovala pře
klady próz H. de Balzaca, K. Gjellerupa a J. Pé- 
ladana. Korunová knihovna Máje (1904, 6 sv., 
red. F. Herites) soustřeďovala literární tvorbu 
členů družstva: J. S. Gutha-Jarkovského, J. D. 
Konráda, D. Panýrka, V. Štecha, J. Štolby, 
B. Zahradníka Brodského. Sešitová Čítárna 
Máje (1906-07, 7 sv., red. J. S. Guth-Jarkovský, 
od sv. 3 R. J. Kronbauer) v českých pracích ko
pírovala 2. řadu Románové knihovny Máje 
(s výjimkou prózy K. Jonáše a překladů 
A. Daudeta a É. Zoly). K tradici starší Neru
dovy knižnice se názvem přihlásila edice pů
vodní poezie Poetické besedy Máje (1905-11, 
7 sv., red. J. Vrchlický) s verši J. Boreckého, 
T. Dubrovské, A. Klášterského, L. Suchého, 
V. Šolce (poprvé v celistvosti Písně o bledé dív
ce) a J. Vrchlického (Epizody). Původní práce 
a překlady zpěvoher, dramatických básní, ba
letů a pantomim přinesly Operní texty Máje 
(1903-10,11 sv., red. J. Borecký), mj. též libreta 
ke dvěma operám O. Ostrčila: Kunálovy oči na 
text K. Maška podle J. Zeyera a Vlasty skon na 
text K. Pippicha. Poučná knihovna Máje 
(1904-06, 6 sv., red. D. Panýrek) zahrnovala 
různorodé texty, vedle cestopisů (J. S. Guth- 
Jarkovský, E. Řeháková) i Vzpomínky J. Bará
ka a dvousvazkové Rozpravy literární J. Vrch
lického. Postupně v programu NDM převážila 
a vytvořila nejrozsáhlejší složku dramatická 
produkce, sloužící běžné potřebě divadel. Za
hájila ji Divadelní knihovna Máje (1905-42, 
151 sv.). V redakci J. Štolby, od sv. 123 (1931) 
J. Haise Týneckého a od sv. 134 (1936) K. Za
jíčka v ní vycházely původní, ale též opakova
ně vydávané práce tehdejších předních 
českých dramatiků,jako byli J. Kvapil, 
L. Stroupežnický, V Štech, J. Štolba, F. A. Šu
bert, ojediněle i reedice her E. Bozděcha a J. J. 
Kolára. Prvními vydáními se vedle nich před
stavili i J. Mahen (prvotina Juanův konec), 
F. Šrámek (Červen) a V. Dyk (Posel). Dále by
li v edici zastoupeni mj. J. Čísler, M. Fučík, 
L. Hanušová, K. Jonáš, V. Kašpar, V. R. Krpata, 
E. Kučera, K. Leger, P. Lovrič, J. Maria, J. Mel- 
lan, L. Merlínová, V. Múller, L. Novák, J. Pa-
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kosta, J. Port (pseud. J. Žuk), M. Příleská, 
Z. Ron, K. Rožek, H. Rudlová, K. Scheinpflug, 
A. Schulz, F. Strejček, L. Suchý, E X. Svoboda,
R. Svobodová, E. Synek, K. Sarlih, K. Šípek,
J. Šmaha, R. Utěšilová, K. Zajíček, E Zavřel 
a K. Želenský. Překlady klasické i soudobé 
dramatiky pro knižnici nejčastěji pořizovali 
z angličtiny V. A. Jung a K. Mušek, z ruštiny E J. 
Matěcha a B. Prusík, z francouzštiny J. Lier 
(i pseud. V. Nováková) a J. Trebický, z italštiny 
A. Breska a A. Pikhart, ze srbštiny H. Kvapilo- 
vá, z polštiny J. Nevole a z norštiny K. Kučera. 
Knihovna lidových divadel (1905-35, 35 sv.) 
vycházela nejprve nákladem Zemského 
ústředního spolku jednot učitelských, od sv. 7 
(1913) v NDM (red. od sv. 10,1919, J. Štolba, 
nová řada 1925,1 sv.). Zaměřila se na zábavné 
hry, často na další vydání prací určených pro 
ochotnická divadla (K. O. Hubálek, L. Novák, 
F. Ruth, J. Zyka pod pseud. J. Borotínský). 
V edici vydali poprvé své hry zejména M. Fu
čík, K. Mašek, T. Náhlovská, L. Novák, O. Po
spíšil, R. Robi a K. Rožek. Do knižnice Diva
delní hry pro mládež (1920-38,68 sv.) vplynuly 
též jediné dva svazky předcházející edice Dět
ské divadelní hry (1913), obsahující dvě dílka 
V. Baldessari Plumlovské. Knižnice zprvu na
bízela zejména další vydání dramatizací čes
kých a slovenských pohádek i výjevů z Babič
ky B. Němcové od V. Baldessari Plumlovské 
a další, pro divadlo upravené prózy domácí 
i cizí. Teprve později se v ní výrazněji uplatnily 
i nové původní práce J. Berana, A. Fischerové- 
-Kučerové, J. Haise Týneckého, L. Rutteho,
K. Semerádové, V. Sokolové, A. Šímy, Ad. Ve
selého, F. Weniga aj. Jedinou autorkou Knihov
ny loutkových divadel (1930,3 sv.) byla V. Bal
dessari Plumlovská. Vedle divadelních knižnic 
byly dětem a mládeži určeny též Dětské besedy 
Máje (1902-05,12 sv., red. R. Jesenská, od sv. 4 
A. Klášterský) s prózami a hrami V. Baldessari 
Plumlovské, P. Dejmka, J. S. Gutha-Jarkovské- 
ho (průvodce po Praze), F. Hrnčíře, C. Kredby 
(polské národní pohádky), J. Květa, B. K. Ven- 
dyše, Q. M. Vyskočila a A. P. Čechova. Knihov
na Novin mládeže (1906-07,3 sv., red. A. Kláš
terský) přišla s přírodními a cestopisnými 
obrázky B. Bauše a pohádkami D. N. Mamina- 
-Sibirjaka. Sbírka dobré četby pro mládež Pra
meny (1911-14, 3 sv., red. J. Múller) přinesla 
dva výbory z Roku na vsi A. Mrštíka a svazek 
cestopisných črt z bývalých tureckých hranic. 
Do 1. světové války vydávalo NDM i časopisy:
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beletristický týdeník Máj (1902-14, 12 roč.), 
s románovou přílohou Máje a s přílohou Z ci
zích literatur, Divadelní list Máje (1905-08, 
4 roč., red. J. Borecký a L. Novák) a týdeník 
Noviny mládeže (1904-07,3 roč., red. V. Štech 
a R. J. Kronbauer s kruhem). - Po převzetí 
NDM A. Vaňousem zprvu pokračovaly pouze 
některé divadelní knižnice. Firma přitom upo
zorňovala na možnost záměny NDM s divadel
ní agenturou spolku Máj v Pštrossově ul. 23, 
která vydávala též divadelní hry (od 1927 ze
jména v knižnici Lidové jeviště) a časopis Di
vadelní věstník Máje (1931-41). Nákladem 
NDM vycházel od dubna 1933 nepravidelně 
divadelní časopis pro ochotníky Za oponou 
(1933 - duben 1941, 8 roč., red. K. Zajíček 
a O. Růžička) s přílohou Náš repertoár. Připo
jená stejnojmenná knižnice ochotnických pří
ruček (1934, red. O. Růžička) zanikla již
I. svazkem. Od 1936 pokračovala v NDM řa
dou 2 (12 sv.) a 3 (2 sv.) aventinská Angloame
rická knihovna Standard Library (1936-39, 
sv. 32-45 jako pokr. stejnojmenné knižnice na- 
kl. Aventinum, red. O. Štorch-Marien; autoři
R. Aldington, W. Catherová, A. J. Cronin, 
W. Faulkner, Z. Galeová, A. Halper, S. Lewis,
S. Millinová, Ch. Morgan, L. OTlaherty, H. 
Walpole, H. G. Wells). Na Ottovu knižnici navá
zala 2. řada Světové knihovny (1937-40, 35 sv., 
red. O. Štorch-Marien). V jejím rámci v ní vyšlo 
v souboru Laureáti Nobelovy ceny po jednom 
díle těchto autorů: J. Benavente, H. Bergson 
(monografie o něm), B. Bjórnson, I. A. Bunin, 
G. Carducci, G. Deleddová, J. Echegaray,
R. Eucken, A. France, J. Galsworthy, K. Gjelle- 
rup, K. Hamsun, G. Hauptmann, V. von Hei- 
denstam, P. Heyse, E. A. Karlfeldt, R. Kipling,
S. Lagerlófová, S. Lewis, M. Maeterlinck,
T. Mann, F. Mistral, T. Mommsen, E. O’Neil,
L. Pirandello, H. Pontoppidan, W. S. Reymont, 
R. Rolland, G. B. Shaw, H. Sienkiewicz, C. Spit- 
teler, Sully-Prudhomme, R. Thákur, S. Undse- 
tová, W. B. Yeats. Na překladech, zpravidla do
provázených vstupními studiemi, se podíleli
J. Bečka, K. Blažková, J. Borecký, E. Čapek, 
P. Eisner, E. Formanová, O. Heidrich, S. Kad
lec, Z. Kalista, F. Kovárna, A. Kraus, M. Krau- 
sová-Lesná, V. Lesný, N. Melniková-Papouško- 
vá, J. Minaříková, O. Piek, R. Procházka, 
A. Skoumal, R. J. Slabý, V. Sypták, K. Štěpánek, 
F. Tetauer, N. Tučková, Z. Vančura, L. Vočadlo- 
vá, J. Vrtišová, E. Walter; úvody se uplatnili 
V. Černý, F. Gótz, J. Kopal, K. Krejčí, V. Stupka,
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F. X. Šalda, V. Tille, O. Vočadlo, R. Wellek. Na 
překladech pro další edice se mezi oběma vál
kami podíleli hlavně M. Fantová, Z. Múnzero- 
vá, J. Pober, L. Vokrová-Ambrosová, V. Wer
ner. Mimo knižnice vycházela zejména 
literatura faktu (vzpomínky, cestopisy, repor
táže), ale i nenáročná literatura pro děti a mlá
dež (zejména Z. V. Peukert pod různými pseu
donymy a M. Voříšková). Dobrodružnému 
žánru byla věnována knižnice překladů Zlatá 
hvězda (1937, 5 nečísl, sv.), mládeži Edice Máj 
pro děvčátka (1937-39, 2 nečísl, sv.) a Edice 
Máj pro chlapce (1937-39, 5 nečísl, sv.). - Po 
obnovení činnosti 1945 převažovala v edičním 
programu překládaná současná beletrie. Profil 
jednotlivých knižnic se do značné míry překrý
val a zesilující ideologický tlak zejména po 
1948 znemožnil vydání některých ohlášených 
svazků, takže číselná řada většiny knižnic není 
úplná. Několik připravovaných titulů převzalo 
nástupnické nakladatelství Ceskosl. spisovatel. 
Nejrozsáhlejší poválečná Májová knižnice 
(1945-48, 36 sv.) přinesla nevyrovnaný soubor 
původní a přeložené tvorby s výrazným podí
lem vzpomínkové a dokumentární válečné li
teratury (V. Dobrovolný, Č. Jeřábek, F. Kafka, 
E. Klenová, F. Listopad, F. Nechvátal, M. No- 
hejl, F. Tetauer, J. R. Vávra; v překladech 
J. Amado, L. Aragon, S. de Beauvoir, P. Bour- 
dan, M. A. Hansen, J. Lorraine, A. Moravia, 
R. Morel, E. Roblěs, F. Thorén, P. Tillard, A. N. 
Tolstoj, Vercors). Literatury jednotlivých jazy
kových oblastí měly mapovat tři další knižnice: 
Knihovna slovanské družby (1946-49, 7 sv.) 
přinesla překlady z ruštiny (M. Š. Bubennov, 
V. M. Inberova, V. V. Ivanov, B. L. Leonidov, 
A. Rutter), bulharštiny (K. N. Petkanov), pol
štiny (J. Andrzejewski, P. Gojawiczynska), srb- 
štiny (I. Andrič) a z chorvatštiny (Smrt matky 
Jugovičů I. Vojnovice v překladu F. Hrubína); 
Standard Library (1946-48, 15 sv.) v novém 
číslování současnou anglickou a americkou ro
mánovou tvorbu (T. Caldwell, L. Golding, 
N. M. Gunn, J. Hanley, C. Houghton, A. L. 
Langley, J. Lehmann, S. Lewis, E. Metzger-Ho- 
ward) a reedice některých titulů předválečné 
stejnojmenné knižnice; Románská knihovna 
(1948-49, 4 sv.) překlady z francouzštiny 
(L. Parrot, V. Pozner), italštiny (E. Vittorini) 
a portugalštiny (J. Amado). Nerozvinula se 
Světová knihovna Máje (1945, 1 sv.: I. Eren- 
burg). Překlady pro poválečné edice pořizova
li zejména A. Bartůšek, O. Beneš, Jar. Fučík, 

Z. Hauková, Z. Hofmanová, M. Jirda, M. Ko
lář, M. Kottová, H. Mrázová a H. Teigová. 
V knižnici Poezie Máje (1946-48, 3 sv.) vyšly 
původní verše J. Kórbra a J. Skořepy a antolo
gie Moderní anglická poezie (přel. K. Offer), 
v nově koncipované Divadelní knihovně Máje 
(1947-48, 2 sv.) překlady klasických dramat 
(E. Rostand, H. Ibsen), v Biografické knižnici 
Máje (1948-49,4 sv.) překlady životopisů G. B. 
Shawa (autor H. Pearson), Robespierra 
(R. Korngold), Ch. Dickense (J. Lann) a H. de 
Balzaca (S. Zweig). Literaturu pro děti a mlá
dež zprvu soustředila knižnice Máj dětem 
(1945-49, 11 sv., další nečísl.) s několika pře
klady sovětských autorů a původní tvorbou 
(mj. L. Klimešová, J. Š. Kubín, P. Lovrič, B. Ver- 
nerová, M. Voříšková aj.), později též profilem 
obdobná klubová knižnice Mladý Máj 
(1947-48, sv. 1 a několik nečísl., autoři: H. Ha- 
lířová-Mazáčová, E. Posledník, F. Nechvátal, 
V. Valenta-Alf a, F. Velkoborský). Klubový ča
sopis Mladý Máj (1948, red. J. Bodláková 
a B. Sajfertová s red. kruhem) byl úředně za
staven po 2. čísle. Jediná nebeletristická kniž
nice nakladatelství Věda mluvík lidu (1946-48, 
7 sv.) přinesla publikace z astronomie, psycho
logie, jaderné fyziky a metodiky vědy. - Auto
rem jedné z prvních nakladatelských značek 
NDM byl A. Mucha, výraznější péče o výtvar
nou podobu knih však byla výjimkou. Dětské 
knihy před válkou ilustrovali zejména R. Kla- 
pač a F. Smatek, za okupace navrhovali obálky 
zejména F. Sklář a L. F. Žižka. Po 1945 se na 
úpravě a výzdobě účastnili K. Bubeník, V Fu- 
ka, J. Mařan, Č. Pražák, P. Rada, F.Tichý aj.
KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a umění: 
Naše klenoty (1902-04); Dětské besedy Máje 
(1902-05); Operní texty Máje (1903-10); Románová 
knihovna Máje (1903-10); Korunová knihovna Má
je (1904); Poučná knihovna Máje (1904-06); Poetic
ké besedy Máje (1905-11); Knihovna lidových diva
del (1905-35); Divadelní knihovna Máje (1905-42); 
Čítárna Máje (1906-07); Knihovna Novin mládeže 
(1906-07); Prameny (1911-14); Dětské divadelní 
hry (1913); Runy (1920-21); Divadelní hry pro mlá
dež (1920-38); Knihovna loutkových divadel 
(1930); Za oponou (1934); Standard Library (řada 2, 
3, 1936-39); Zlatá hvězda (1937); Edice Máj pro 
děvčátka (1937-39); Edice Máj pro chlapce 
(1937-39); Světová knihovna (2. řada, 1937—40); 
Světová knihovna Máje (1945); Májová knižnice 
(1945-48); Máj dětem (1945-49); Poezie Máje 
(1946-48); Standard Library (nová řada, 1946-48); 
Knihovna slovanské družby (1946-49); Divadelní 
knihovna Máje (nová řada, 1947-48); Mladý Máj
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Náměstek
(1947-48); Biografická knižnice Máje (1948-49); 
Románská knihovna (1948-49). - Ostatní: Věda 
mluví k lidu (1946-48). I Z DALŠÍ PRODUKCE. 
Původní práce: R. Jesenská: Jarní píseň (1902);
L. Quis: Kniha vzpomínek 1,2 (1902); V. Mrštík: Mo
je sny. Pia desideria 1,2 (1902,1903) + Babeta, Ve- 
runka a drobné povídky (1902) + Kniha cest (1905); 
J. Kvapil: Oblaka (1903); sb. Padesát let života Jaro
slava Vrchlického (1903); E A. Šubert: Masky Ná
rodního divadla 1883-1900 2,3 (1904,1905); J. Štol
ba: Z mých pamětí 1, 2 (1906, 1907); J. Borecký: 
J. Vrchlický (1906) + J. Kvapil (1918); Z. Knittl: 
V přítmí i světle (1908) + Momenty (1910); M.Tipp- 
mannová: Aťa a František (1934) + František, Atin 
bratr (b. d., 1935) + Aťa a její přátelé (b. d., 1937) + 
Kamarádky (b. d., 1939) + Zvířátka vypravují 
(1942); Almanach literárního uměleckého kruhu 
Aktivisté (1936); V. Štech: Džungle literární a diva
delní (1937); L. Novák: Oskar Nedbal v mých vzpo
mínkách (b. d., 1939) + O těch, kteří odešli (b. d., 
1940) + Dva čeští muzikanti (b. d., 1940) + Pásmo 
vzpomínek (1941); S. Reiniš: Vydra z Černé tůně (b. 
d., 1939) + Nepřítel (1941); P. Kutný: Dům ve stínu 
(1940); Z. Rón: Jasno na horách (b. d., 1940); B. M. 
Bóhnel: Postrach (1941); L. Ptáček: Člověk v síti 
(1941); P. Lovrič: Romance jihu (1942); O. Černoch: 
Veliká zkouška (1946); F. Doležal: Umění v pojetí 
dialektického materialismu (1946); F. Gótz: Na pře
dělu (1946); Psychoanalytický sborník 1947 (1947); 
Sborník psychoanalytických prací 1948 (1948); 
R. Stránský: Komenský ve své době a budoucnosti 
(1948). - Překlady: Vk Tschuppik: Mrtví vstávají 
z hrobů (b. d., 1934); H. Fallada: Železný Gustav 1-3 
(1941); K. Mikszáth: Hrabě don Quijote (1941);
M. Waltari: Cizinec přichází (1941); F. Burgos: Solné 
jezero (1942); F.Thorén: Z ohně a vzduchu jsem... 1, 
2 (1942); D. Varě: Krejčí nebeských kalhot (1942). 
■ PERIODIKA: Máj (1902-14, s příl. Románová 
příloha Máje a Z cizích literatur); Zprávy NDM 
v Praze (1904); Noviny mládeže (1904-07); Divadel
ní list Máje (1905-08); Almanach praktického člo
věka 1907-1910 (1906-09); Zlatá kniha české ženy 
na r. 1908 - ...1910 (1908-10); Za oponou (1933-41); 
Rozpravy o literatuře a umění (1940—42, vyd. SLK); 
Mladý Máj (1948). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih vydaných NDM 
(1906,1909,1920); Seznam divadelních her (1910); 
Divadelní hry NDM (b. d., 1933); Knihy pro nároč
né čtenáře (1936); Naše knihy (1939); Hrajeme diva
dlo (b. d., 1941). I LITERATURA: Máj. Výr. zprávy 
(1891-1914); Štanovy Spolku českých spisovatelů 
beletristů Máj (1902); Společenské smlouvy NDM, 
z. s. s r. o. v Praze. 1. Společenská smlouva, 2. Smlou
va s Májem (1903). I an.: NDM, Máj 1,1902/03, s. 14; 
V. Štech: Několik pohledů do Máje, tamtéž, s. 489; 
F. Skácelík: Fejeton literární, Samostatnost 10. 1. 
1903; an.: Svépomoc českých spisovatelů, Zprávy 
NDM v Praze (1904, č. 3); an.: Na obranu, Máj 3, 
1904/05, s. 61; an.: Spisovatelské nakladatelství, tam
též, s. 155; an.: Rozvoj NDM, tamtéž, s. 159; J. Valen

ta: Ke sporu s firmou Máj, Českosl. knihkupec 1935, 
s. 241; A. N. (Novák): Světová knihovna, LidN 8. 2. 
1937; an.: Jak vznikl spor NDM se Svazem?, Zprávy 
českosl. knihkupců a nakladatelů 1937, č. 13; 
V. Štech in Džungle literární a divadelní (1937, 
s. 188); -jef- (J. Fučík): O staré a nové světovce, RP 
11.12.1937; an.: Návštěvou v nakladatelství českých 
spisovatelů, Svět v obrazech 1947, č. 50; O. Štorch- 
-Marien in Tma a co bylo potom (1972, s. 140,175, 
191).

oh,az

Nakladatelství brněnské tiskárny 
viz Občanská tiskárna

Jan Nálevka viz Jan Vřesnický

Josef Náměstek

* 16.7.1878 Radomyšl u Strakonic
† 10.4.1955 Praha

Autor sociálně laděných próz z podhorského venko
va, převážně z Pošumaví.

Pocházel z učitelské rodiny. Maturoval 1897, 
pak učil ve vesnických školách, zpočátku v Ho- 
řišti a v Ostředku u Benešova, později mj. v Po
šumaví. Patrně již před 1. světovou válkou (ale 
s určitostí od 1921) učil v Praze, kde 1938 ode
šel do důchodu.

Zatímco N. první, tragicky laděné povídky 
(Sum ego!) byly většinou soustředěny k efekt
ní pointě, povídková kniha Po různých cestách 
přinesla nekonstruované realistické obrázky, 
stále však ze sociální oblasti, převládající už 
v N. prvotině. Jejich hrdinou či pozorovatelem 
je učitel v horské vísce, který si navzdory vlast
ním svízelným existenčním podmínkám ucho
vává vroucí porozumění pro nuzný život 
a osobní tragédie vesničanů. V těchto obráz
cích z poněmčujícího se Pošumaví (ojediněle 
z jiných pohraničních krajů) spojoval N. sociál
ní cítění s vlasteneckým a tato dvojjediná ten
dence vyvrcholila románem Svislá křídla, kte
rý v milostném příběhu mladého učitele 
rozvinul paralelu mezi hmotným i duševním 
strádáním českých učitelů a bídou sirkařských
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Nápravník

dělníků. - Časopisecky publikoval N. také bás
ně, prózy pro děti a překlady z němčiny.

PSEUDONYM: Albatros. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bese
dy lidu (1901-05, 1912; 1901 P Na ztracené půdě, 
1901-02 R Oběti Molochovy, 1903-04 P V pase
kách); Čes. svět (1912); Květy (1899-1908, hl. bás
ně); Malý čtenář (1932-35); Obrázková revue; 
Osvěta (1901-11); Písecké listy; Srdce (1901); Světo
zor; Zlatá Praha (1907). I KNIŽNĚ. Beletrie: Sum 
ego! (PP b. d., 1899); Svislá křídla (R 1904); Po růz
ných cestách (PP b. d., 1907). I

LITERATURA: E V. Vykoukal: ref. Po různých 
cestách, Osvěta 1907, s. 550.

Pb

Nanebevzetí Panny Marie viz 4. díl 
(Dodatky: Legenda středověká)

Robert Nápravník

* 17.6.1839 Humpolec
† 28.2.1877 Vlašim

Překladatel románů a divadelních textů, zejména 
z francouzštiny.

Pocházel z kupecké rodiny. Vystudoval nižší 
třídy gymnázia v Něm. (Havl.) Brodě 
(1849-53) a právnickou fakultu v Praze (dok
torát 1867). Za svých studu se podílel na veřej
ném životě redakční prací v Hlasu a v Nár. 
listech. Jako jejich odpovědný redaktor byl 
souzen pro tiskové přečiny a jen amnestie ho 
uchránila před vězením; 1867 mu byla vrácena 
procesem odňatá politická práva. 1868 se stal 
členem výboru spolku Slovanská lípa. Aktivně 
působil v Akademickém čtenářském spolku 
(1858 a 1861 předseda) a v Umělecké besedě 
(od 1863), kde se stal předsedou Literárního 
odboru. Přátelil se s literáty z okruhu Nár. 
listů, zvlášť vřele pak s J. Nerudou. Po dosažení 
doktorátu vykonával v Praze advokátskou 
praxi, 1874 se usídlil ve Vlašimi a zanechal lite
rární práce. - Jeho sestra byla herečka A. Li- 
bická (1837-1893).

Vedle své novinářské a kulturně spolkové 
činnosti se N. v 60. a 70. letech uplatňoval jako 
překladatel z francouzštiny a italštiny (G. Leo
pardi v Květech). Knižně vyšly hlavně jeho 
prozaické překlady (V. Hugo, J. Verne), většina 

tlumočených divadelních her (dobových vese
loher a frašek) zůstala jen inscenována, a to na 
jevišti Prozatímního divadla (nejčastěji pod 
pseudonymem J. Dm) a ojediněle i později na 
Národním divadle.

PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Drn; Dr. R. Npk, R. N. I 
PŘÍSPĚVKY in: Hlas (1865-67); Květy (1865); Lit. 
listy (1865); Nár. listy (od 1861). I KNIŽNĚ. Pře
klady: V. Hugo: Námořní dělníci (1868) + Muž, kte
rý se směje (1869); E. R. Laboulaye: Princ Pudlík 
(1869); J. Verne: Cesta do Měsíce (1870) + Cesta ko
lem světa za 80 dní (1873) + Pět neděl v baloně 
(1874);T. de Banville: Gringoire (1873). ■ SCÉNIC
KY. Překlady: É. Augier: Pavel Forestier (1868); 
V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda (1868) + Černí 
ďáblové (1873) + Cyprienna (1881); A. Decourcelle: 
Souboj v Krči (1869); Clairville (L. F. Nicolaie), 
H. Gillet: Odpustky pana Lívance (1869); P. E. Gon- 
dinet: Gavaut, Minard a spol. (1869); Xavier (J. X. 
Bonifáce), Ch. V. V. Varin, E. Boyer: Kabát, vesta 
i kalhoty (1869) + Snědl jsem svého přítele (1870); 
B. Lopez, Ch. Narvey: Cesta pro vyražení (1870); 
E. Grangé, L. Thiboust: Růžoví ďáblové (1871); 
E. Labiche, A. Delacour: Z otcovské lásky (1872). I 
REDIGOVAL periodika: Hlas (1865-67), Nár. listy 
(1865-67).!

LITERATURA: • nekrology: E. Krásnohorská, 
Osvěta 1877, s. 320; (an.:) NL 2. 3.1877; Čes. včela 
1877, s. 80 •; ř.: Vzpomínky na Nerudu, Máj 1904, 
s.474.

ahm

Národ sobě

1880

Pamětní list vydaný ve prospěch dostavby Národní
ho divadla.

List vyšel v květnu 1880 péčí a nákladem Umě
lecké besedy za redakce O. Hostinského, 
J. Kouly, J. Myslbeka, J. Nerudy, S. Pinkase, 
E Ženíška a tvořilo ho 16 stran foliového for
mátu. Skládal se z literární a obrazové části, 
a proto se také v jeho redakci sešli spisovatelé 
s výtvarníky. Literární příspěvky měl na staros
ti J. Neruda. Výnos z prodeje měl rozmnožit fi
nanční prostředky na dostavbu Nár. divadla 
a zároveň doložit úroveň a šíři tehdejší české 
kultury. Redakce přitom vycházela ze zahra
ničních příkladů (franc. list Paris-Murcia, rak. 
Vindobona, maď. Tavazs). Vedle literárních 
příspěvků přinesl list reprezentativní výběr re-
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Národní a Stavovské divadlo

produkcí děl malířů i sochařů hlavně z tzv. ge
nerace Nár. divadla, autografy partitur českých 
operních skladatelů (K. Bendi, V. Blodek, 
A. Dvořák, Z. Fibich, J. R. Rozkošný, B. Smeta
na, K. Šebor, E Škroup) a kolekci podpisů 
a ukázek rukopisů významných osobností čes
kých dějin a literatury počínaje J. Husem 
a J. Žižkou. Titulní stránku zaplnila kresba 
Nár. divadla od S. Pinkase.

Literární složku, zabírající polovinu listu, 
tvoří verše, epigramy, prózy a soubor aforismů 
a výroků spisovatelů, divadelníků, uměnověd- 
ců a osobností veřejného a politického života. 
Důraz byl přitom položen na co nejširší za
stoupení představitelů českého písemnictví 
a tomu se podřídila i redakční práce, rezignují
cí na ucelenější komponování beletristických 
příspěvků. Už daný rozsah listu omezil podíl 
prozaických prací; z nich se poslání almanachu 
nejvíce přiblížila povídka K. Světlé (Na zdar 
důstojného!), líčící, jak se na venkově získáva
jí prostředky na výstavbu divadla. Zbylé tři 
příspěvky jsou drobné črty (J. Arbes: V zákuli
sí; V. Herites: Z mého herbáře; A. Jirásek: 
Mudrcové), z nichž nejznámější je próza Jirás
kova, nastiňující protiklad válčících panovní- 
ků-filozofů a prostých vojáků z obou táborů, 
schopných se (na rozdíl od vládců) snadno na
vzájem dorozumět. Verše v almanachu repre
zentuje pestrá směsice reflexivní, náladové 
i vlastenecky patetické lyriky a humorné i ba
ladické epiky. Vedle Slováka S. Hurbana Va- 
janského do listu verši přispěli S. Čech, J. V. 
Frič, I. Geisslová, A. Heyduk (báseň oslavující 
budovu divadla jako kapličku), B. Jablonský, 
J. V. Jahn, E. Krásnohorská, E. Miřiovský, O. 
Mokrý, A. E. Mužík, J. Neruda (i pseud. Josef 
Vorel a šifra A), R. Pokorný, L. Quis p pseud. 
Anonym z Humorů), J. V. Sládek, E. Spindler,
E. Ulrich, J. Vrchlický, J. Zeyer. Ještě bohatší 
výběr autorů nabízí oddíl epigramů (Rej epi
gramů): J. Arbes, V. Beneš Šumavský, J. J. Be- 
nešovský-Veselý, J. Benoni, E Doucha, E K. 
Drahoňovský, J. V. Frič, A. Gallat, F. Hajniš, 
S. Heller, I. Herrmann, A. Heyduk, J. Hubáček, 
J. Kalaš, J. J. Kolár, J. Košín, A. Koukl, M. Kraj
ník, E. Krásnohorská, J. Martinec, A. Nevšímal, 
R. Pokorný, L. Quis, L. Sehnal, F. Schulz,
F. Schwarz, A. H. Sokol, L. Stroupežnický, A. V. 
Šmilovský, J. Štolba, K. Tůma, J. R. Vilímek, 
E. Zungel (Zungl). Oddíl Různé myšlenky, do
týkající se zpravidla uměleckého, kulturního 
a společenského života národa, vytvořili J. Ar

bes, J. Barák, V. Beneš Iřebízský, E. Bozděch, 
J. Čelakovský, J. Durdík, J. Fořt, A. Frič, E. S. 
Friedberg-Mírohorský (pseud. Mírohorský), 
J. Ehrenberger, J. Goll, E. Grégr, J. Grégr, 
F. Hajniš, E Herites, J. Holeček, O. Hostinský,
E. Chvála, O. Jedlička, F. V. Jeřábek, A. Jirásek, 
J. Lier, B. Můhlsteinová, V. J. Novotný, K. Pip- 
pich, S. Podlipská, E L. Rieger, E Schwarz, 
A. H. Sokol, B. Studničková, E E Šamberk,
F. A. Šubert, J. Thomayer (pseud. R. E. Jamot), 
J. J. Toužimskj, M. Tyrš, V. Vlček, J. Wunsch, 
F. Zákrejs, V. Žížala Donovský.

LITERATURA: • ref. N. s.: J. V. S. (Sládek), Lumír 
1880, s. 224; an., Květy 1880,1. d., s. 756; an. (J. Neru
da), NL 16.5.1880 -4 Literatura 3 (1966). •
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Národní a Stavovské divadlo

1923-1943,1946-1962,1968-1973

Časopis spjatý především s repertoárem a provozem 
Národního divadla, věnovaný všem složkám diva
delní práce.

Titul: 1923/24-1929/30 (roč. 1-7 do č. 23) Nár. a Sta
vovské divadlo; 1930-70 (roč. 7 od č. 24 - roč. 40) 
Nár. divadlo; 1970/71 (roč. 41) Noviny Nár. divadla; 
1971/72-1972/73 (roč. 42-43) Nár. divadlo. - Po dtitul: 
1926/27-1929/30 (roč. 4-7 do č. 17) List věnovaný 
otázkám divadelní kultury; 1929/30-1931/32 (roč. 7 
od č. 18 - roč. 9) Týdeník věnovaný otázkám di
vadelní kultury; 1932/33-1939/40 (roč. 10-17) List 
věnovaný otázkám divadelní kultury; 1946-1972/73 
(roč. 21-43) List divadelní práce. - Redaktoři: 
1923/24 až 1925/26 (roč. 1-3 do č. 38) neuvedeni; 
1925/26-1928/29 (roč. 3 od č. 39 - roč. 6 do č. 8) 
F. Gótz; 1928/29-1932/33 (roč. 6 od č. 9-10 - roč. 10 
do č. 13) odp. red. a red. činoherní části F. Gótz, oper
ní části E Pujman; 1932/33-1940/41 (roč. 10 od č. 14 
až roč. 18) F. Gótz; 1941/42-1942/43 (roč. 19-20) 
F. Gótz (činohra), Z. Chalabala (opera); 1946 (roč. 
21) odp. red. J. Procházka, A. M. Píša (činohra), 
F. Pujman (opera); 1947 (roč. 22) odp. red. A. Král, 
J. Kopecký (činohra), F. Pujman (opera); 1947/48 
(roč. 23) odp. red. A. Král, J. Kopecký (činohra), 
H. Thein (č. 1) a Z. Chalabala (opera); 1948/49 
(roč. 24) odp. red. A. Král, J. Kopecký (činohra), 
O. Jeremiáš (opera, od č. 16), red. jednotlivých čísel: 
S. Machov, J. Plavec, J. Pokorný, J. Rey; 1949/50 
(roč. 25) odp. red. A. Král, od č. 20 J. Pokorný; 
1950/51-1959/60 (roč. 26-35 do č. 4) A. Král, red. jed
notlivých čísel: J. Pokorný, P. Pražák, E. A. Saudek, 
B. M. Klika, L. Páleníček, F. Černý, Ant. Dvořák, 
L. Kára, J. Port, J. Švehla, Jos. Plavec, J. Procházka,
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V. Businský, E. Janský, Z. K. Slabý, I. Hollman, 
J. Tráger; 1959/60 (roč. 35 od č. 5-6 - roč. 8) A. Král 
a H. Bloch; 1959/60-1960/61 (roč. 35 od č. 9 - roč. 36 
do č. 4) H. Bloch; 1960/61-1962 (roč. 36 od č. 5 - roč. 
38) J. Hanka s red. radou, literární red. J. Bartl; 
1968/69 (roč. 39) J. Urban; 1970 (roč. 40) P. Kočí, vý
konný red. V. Balabán; 1970/71 (roč. 41) P. Kočí; 
1971/72-1972/73 (roč. 42-43) J. Seidel. - Vydavatelé: 
1923/24 (roč. 1) ředitelství Nár. divadla v Praze; 
1924/25-1972/73 (roč. 2-43) Nár. divadlo v Praze. - 
Periodicita: 1923/24 (roč. 1) týdeník s jedním dvoutý
denním intervalem a 1 dvojčíslem, 40 čísel od září do 
června; 1924/25 (roč. 2) týdeník s jedním intervalem 
dvoutýdenním a jedním dvouměsíčním, 45 čísel od 
srpna do září; 1925/26 (roč. 3) nepravidelný týdeník 
s 1 dvojčíslem, 41 čísel od září do června; 1926/27 
(roč. 4) nepravidelný týdeník, 43 čísel od srpna do 
července; 1927/28 (roč. 5) týdeník s dvěma dvoutý
denními intervaly, 44 čísel od srpna do června; 
1928/29 (roč. 6) týdeník s jedním dvoutýdenním in
tervalem a 1 dvojčíslem, 46 čísel od srpna do června; 
1929/30 (roč. 7) nepravidelný týdeník se 3 dvojčísly, 
45 čísel od srpna do června; 1930/31 (roč. 8) nepravi
delný týdeník s 1 zvi. číslem mimo číselnou řadu, 40 
čísel od srpna do června; 1931/32 (roč. 9) nepravidel
ně, 1 dvojčíslo a 1 zvi. číslo, 33 čísel od září do srpna; 
1932/33 (roč. 10) čtrnáctideník (1. a 15. v měsíci kro
mě dvou měsíčních a jednoho týdenního intervalu), 
19 čísel od září do června; 1933/34 (roč. 11) ozna
čeno jako čtrnáctideník, nedatováno, 18 čísel; 
1934/35—1935/36 (roč. 12-13) označeno jako čtrnác
tideník, nedatováno, 15 čísel; 1936/37 (roč. 14) ozna
čeno jako čtrnáctideník, s 1 dvojčíslem, nedatováno, 
17 čísel; 1937/38 (roč. 15) nepravidelně, 13 čísel od 
září do června; 1938/39 (roč. 16) nepravidelně, 15 čí
sel od září do června; 1939/40 (roč. 17) nepravidelně, 
14 čísel od září do června; 1940/41 (roč. 18) nepravi
delně, 16 čísel od srpna do června; 1941/42 (roč. 19) 
nepravidelně, 11 čísel od září do května; 1942/43 
(roč. 20) nepravidelně, 9 čísel od září do března, pak 
úředně zastaven; 1946 (roč. 21) čtrnáctideník, 5 dvoj
čísel od dubna do července; 1947 (roč. 22) měsíčník, 
6 čísel od ledna do června; 1947/48 (roč. 23) měsíč
ník, 10 čísel od září do června; 1948/49 (roč. 24) ne
pravidelně, 1 dvojčíslo, 28 čísel od září do července; 
1949/50 (roč. 25) nepravidelně, s 8 dvojčísly, 40 čísel 
od září do července; 1951/52 (roč. 26) nepravidelně, 
se 2 dvojčísly, 38 čísel od srpna do června; 1952/53 
(roč. 27) nepravidelně, 19 čísel od srpna do června; 
1952/53 (roč. 28) nepravidelně, 24 čísel od září do 
června; 1953/54 (roč. 29) nepravidelně, 18 čísel od zá
ří do července; 1954/55 (roč. 30) nepravidelně, 16 čí
sel od října do června; 1955/56 (roč. 31) nepravidel
ně, 15 čísel od září do července (ročenka z října 1956 
označena jako č. 16-18); 1956/57 (roč. 32) nepravi
delně, 14 čísel od září do června; 1957/58 (roč. 33) 22 
čísel od září do června; 1958/59 (roč. 34) 17 čísel od 
srpna do května; 1959/60 (roč. 35) měsíčník, 11 čísel 
od září do července; 1960/61 - 1961/62 (roč. 36-37) 
měsíčník, 10 čísel od září do června; 1962 (roč. 38) 

měsíčník, 4 čísla od září do prosince; 1968/69 (roč. 
39) nepravidelně, 8 čísel od května do dubna; 1970 
(roč. 40) v lednu a březnu dvě dvojčísla; 1970/71 
(roč. 41) měsíčník, 10 čísel od září do června; 
1971/72-1972/73 (roč. 42-43) čtvrtletník, 4 čísla od 
září do května.

Vznik časopisu iniciovalo umělecké vedení 
Nár. divadla (na č. 1 ze září 1923, označené ja
ko příležitostná publikace, navazovala ve stej
ném duchu další) s cílem informovat veřejnost 
o repertoáru, o svých tvůrčích záměrech a dal
ších plánech (včetně technických úprav). Ča
sopis umožňoval precizovat stanoviska osob
ností rozmanitých profesí spjatých s Nár. 
divadlem ke studovaným a uváděným inscena
cím. Vedle funkce propagační (podobně jako 
různé výroční sborníky a příležitostné tisky) 
měl tedy plnit i funkci vzdělávací, připravoval 
publikum historickými a estetickými analýza
mi uváděných děl, seznamoval s autory a často 
i s jejich výklady vlastní tvorby. Všímal si 
i ohlasů dobové divadelní kritiky. Nerozsáhlý 
list vycházel v předválečném období bez vý
raznějších formálních a obsahových proměn 
a stal se významným teatrologickým časopi
sem, sledujícím v širokém záběru (přes těsný 
a určující vztah k chodu Nár. divadla) domácí 
i zahraniční divadelní dění (zvláště zásluhou 
E Gótze a F. Pujmana). Od 1939 se do podoby 
časopisu promítaly změny provozu Nár. diva
dla v závislosti na proměnách politické situace. 
Po 1948 se měnil v informační a propagační 
bulletin. V některých ročnících mizel název 
N. d. z obálek (byl uváděn v záhlaví titulního 
listu a v tiráži) a byl nahrazován tituly jednotli
vých inscenací, k nimž byl vydáván, nebo jmé
ny herců a sólistů, jimž bylo číslo věnováno 
(obvykle k životnímu jubileu). Jednotlivá čísla 
měla také vlastní redaktory. Od sezóny 
1978/79 na časopis N. d. v podobě rozšířeného 
programu navázalo periodikum Nár. divadlo 
informuje. - Od 2. roč. časopis tiskl i fotografie 
umělců a scénických výjevů, reprodukce vý
tvarných děl (J. Jelínek^ R. Kremlička, A. Mo
ravec, A. Scheiner, M. Švabinský aj.) a scéno- 
grafických návrhů (J. Benda, C. Bouda, V. H. 
Brunner, V. Hofman, F. Kysela, O. Mrkvička, 
F. Muzika, J. Nesvadba, J. Sládek, K. Svolinský, 
Toyen, F. Tróster, J. Zrzavý ad.) a karikatury 
(H. Bóttinger, A. Hoffmeister, Z. Kratochvíl, 
F. Muzika, Z. Rykr).

V předválečném období sledoval časopis 
práci a umělecké směřování dramaturgů, reži-
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sérů, herců, dramatických autorů, hudebních 
skladatelů, sólistů opery i baletu, dirigentů 
a výtvarníků, a to ve vzájemných souvislostech 
i s důrazem na aktuální světové trendy. Přiná
šel též články a studie z historie a teorie diva
dla a hudby. Zásadní příspěvky věnované čino
hře tiskli zejména F. Bartoš (i šifry fb., fbš.), Jan 
Bartoš, K. J. Beneš (i šifra K. J. B.), K. Dostal 
(i šifra K. D.), O. Fischer (i šifry E, O. E, Ot. E),
J. Frejka (i šifry E, -FR-, Fr., -Frej.-, J. E, J. Fr., 
-ka.), F. Gótz (i šifry F. G., fg., G), K. H. Hilar 
(i šifry dr. H., H., K. H., K. H. H.), J. Hilbert, 
J. Honzl (i šifra jh.), J. Horák (i šifra J. H.), 
J. Klepetář (i šifra J. Kl.), E. Konrád, J. Kvapil, 
S. Lom (i šifry STL., St. L.), B. Mathesius,
N. Melniková-Papoušková, M. Rutte (i šifra 
M. R.), F. Tetauer (i šifra -ft-), J. Tráger (i šifry 
J.T., j. t., jtg., tg.) a J. Vodák (i šifra jv.); dále též
L. Blatný, A. Breska, J. Dolanský (Heiden- 
reich), L. Dostálová, Arnošt Dvořák, K. Engel- 
miiller, P. Fraenkl, A. Hoffmeister, M. Hýsek, 
A. Klášterský, L. Klíma, J. Knap, F. Kubka, 
F. Langer, J. Mahen, R. Medek, V. K. Múller, 
A. Novák, A. Pražák, F. Pujman, J. Sajíc,
O. Scheinpflugová, V. V. Štech, V. Fille, B. Vác
lavek, Ant. Veselý, B. Vlček, E. Vrchlická,
M. Weingart, R. Wellek, A. Wenig, F. Wollman, 
F. Zavřel, Č. Zíbrt aj.; na přelomu 30. a 40. let se 
prosazovali J. Bor, V. Černý, M. Hlávka 
a M. Krejčí. O opeře psali častěji Jos. Bartoš 
(i šifra J. B.), K. J. Beneš, H. Doležil (i šifra
H. D.), O. Fischer, J. B. Foerster, J. Frejka, 
A. Hába, J. Hutter, O. Jeremiáš, K. B. Jirák,
I. Krejčí, S. Lom, B. Martinů, J. Munclinger, 
Z. Nejedlý, M. Očadlík (i šifra M. O.), F. Pala 
(i šifry F. P, -la.), F. Pujman (i šifra F. P), 
O. Šourek a V. Zelinka; dále E. F. Burian, 
V. Helfert, E. Chvála, J. Ježek, V. Kaprál, J. Kle
petář, E. Krásnohorská, V. Nezval, Vít. Novák, 
O. Ostrčil, R. Veselý, B. Vomáčka, J. Weinber- 
ger, O. Zich ad.; později k nim přibyli mj.
J. Albrecht, J. Dostál, L. Firkušný, J. Plavec 
(i šifry J. P, jpl.), B. Štědrou a V.Talich. Baletem 
a pohybovým divadlem se zabývali J. Borecký, 
J. Jenčík, B. Martinů, L. Novák, M. Očadlík, 
E Pujman a R. Veselý, scénografií V. Hofman 
a B. Václavek. O své právě inscenované hře ne
bo opeře a baletu psali mj. K. Čapek, V. Dyk,
J. Hilbert, R. Jesenská, J. Kolman-Cassius, 
E. Konrád, J. Kopta, J. Křička, F. Kubka, J. Kva
pil, S. Lom, B. Martinů, R. Medek, Vít. Novák,
K. Poláček, F. X. Šalda, A. Wenig a F. Zavřel. 
Vzpomínky v časopise publikovali R. Deyl,

L. Dostálová, B. Karen, R. Nasková, J. Suk, 
J. Vojta, E. Vrchlická, V. Vydra, K. Želenský ad. 
Referáty o teatrologických knihách psali 
O. Fischer, F. Gótz, N. Melniková-Papoušková, 
V. K. Miiller, F. Tetauer, V Fille, J. Tráger ad. Di
vadelní dění ve světě sledoval časopis prostřed
nictvím svých zpravodajů a dopisovatelů: ne
jsoustavněji psali B. Vydra (i šifra B. V.) 
o divadle polském, o ruském J. Frejka, J. Hon
zl, J. Klepetář a N. Melniková-Papoušková, 
o záhřebském B. Vlček, o jugoslávském a bul
harském F. Bicek, o italském F. Kovárna 
a B. Vlček, o vídeňském a budapešťském
J. Klepetář, o německém B. Václavek, později
M. Hlávka, o francouzském D. Brambergrová, 
H. Jelínek a E. Siblík, o finském V. Skalička, 
o anglickém J. B. Čapek a F. Tetauer, o čínském 
F. Kubka a J. Průšek, o japonském J. Kopta. Zá
roveň tiskl překlady cizích autorů (O. Bie, 
M. Brod, M. Čechov, J. Giraudoux, I. Glebov, 
M. Gliňski, H. Ihering, J. V Jensen, J. Lemaítre, 
T. Mann, M. Martin du Gard, V E. Mejerchold,
L. Pirandello, R. Rolland, J. Romains, G. B. 
Shaw, I. Stravinskij, A. Saurěs, A. Tairov, 
S. Treťjakov, F. Werfel, É. Zola). Od 1927 přiná
šel pravidelně informace o boji o Mejercholda, 
od 1931 o B. Brechtovi. Překládali Jos. Bartoš,
K. J. Beneš, E Bicek, O. Fischer, V Jiřina, 
H. Kosterka, M. Očadlík, E. Rutteová, J. Teich- 
mann, F. Tetauer a J. Voskovec (aforismy 
J. Cocteaua), většinou však překladatelé neby
li uváděni. Časopis publikoval sporadicky též 
verše příležitostné a jubilejní (O. Fischer, 
J. Kvapil, S. Lom, J. Šnobr, E. Vrchlická) nebo 
epigramy a akrostichy (A. Hoffmeister, V. Ne
zval). V rubrice Fejeton se mj. objevily práce
M. Majerové, K. Michaělisové, O. Revilliodové 
a M. Zoščenka. Obsah časopisu doplňovaly 
(často nepravidelně) rubriky Echo z divadelní
ho světa, Postup sezóny ve světě', Glosy, Echo, 
Divadelní zprávy, N. d. v práci, Týdenní reper
toár; Z divadelního humoru, Divadelní anek
doty aj. - Po válce redakce navázala na přeru
šenou činnost. K předešlým spolupracovníkům 
přibyli mladí divadelní a hudební vědci. O či
nohře a obecných divadelních otázkách psali 
A. Bagár, I. Bart, J. Dostál, K. Dostal, K. En- 
gelmuller, F. Gótz, J. Grossman, J. Grus, J. Hon
zl, B. Jedlička, B. Karen, P. Karvaš, E. Klenová, 
E. Konrád, K. Konrád, J. Kopecký, O. Kozák, 
M. V. Kratochvíl, M. Krejčí, L. Kundera, J. Kva
pil, F. Langer, B. Mathesius, R. Nasková, V. Ne
zval, Vojta Novák, O. Ornest, A. M. Píša, J. Po-
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korný, J. Průcha, B. Půlpánová, E Rachlík, J. Sa
jíc, J. Taufer, J. Tráger, E Vrba, V. Vydra, J. Weil; 
o opeře J. Bachtík, Jos. Bartoš, E. E Burian, 
H. Doležil, D. C. Faltis, L. Firkušný, J. B. Foers
ter, V Holzknecht, K. B. Jirák, J. Krombholz, 
Š. Lucký, Z. Nejedlý, M. Očadlík, E Pala, J. Pla
vec, E Pujman, O. Sourek; o baletu E. Famíra,
5. Machov a J. Rey. Tuto linii se však podařilo 
udržet v podstatě jen ve třech poválečných 
ročnících. Od roč. 24 (1948/49) časopis stále ví
ce rezignoval na odbornou úroveň. Jako infor
mační a propagační zpravodaj úžeji spjatý 
s programem divadla ztrácel také spojení s dě
ním ve světě, nezařazoval zpravodajství o diva
dlech jiných národů ani překlady studií cizích 
autorů. Ve 30. roč. (1954/55) se časopis člán
kem F. Gótze výslovně distancoval od své 
předválečné tradice („formalismus a kosmo
politismus“) a dal se plně do služeb „boje o so
cialistický realismus“. Mezi přispěvateli se sice 
objevila i jména literárních, divadelních a hu
debních vědců, režisérů, dramaturgů i herců, 
většinou však šlo o popularizační texty bez 
hlubší odborné analýzy nebo o krátké citace.

LITERATURA: an.: N. a S. d., Prager Presse 1. 3. 
1925; jv. (J. Vodák): Nedoceněná práce, Čes. slovo 28.
6. 1929; la (F. Pala): Časopis N. d., Čes. slovo 27. 4. 
1933; = (J. Vodák): Týdeník N. d„ Čes. slovo 30. 5. 
1933.

sm

Národní jednota sv. Cyrila a Methuda viz 
Matice moravská

Národní kultura

1922-1925

Kulturně-vzdělávací časopis národněsocialistické 
strany, na literaturu a umění výrazněji zaměřený 
pouze ve 2. ročníku.

Podtitul: 1922, 1924-25 (roč. 1, 3-4) List Ústřední 
školy dělnické pro výchovu lidu; 1923 (roč. 2) Revue 
Ústřední školy dělnické. - Redaktoři: 1922,1924-25 
(roč. 1,3-4 do č. 1) A. Uhlíř s red. kruhem; 1923 (roč. 
2) R. I. Malý s red. kruhem; 1925 (roč. 4 od č. 2-3) C. 
Merhout s red. kruhem. - Vydavatel: Ústřední škola 
dělnická, Praha. - Periodicita: 1922-24 (roč. 1-3) mě
síčník, 10 čísel občas spojovaných v dvojčíslo, 1925 
(roč. 4) dvouměsíčník, 6 čísel.

N. k. vznikla při nár. socialistické Ústřední ško
le dělnické s úkolem šířit činnost vzdělávací 
a výchovnou a soustředit kolem sebe „odbor
níky všech oborů výchovných, vzdělávacích, 
politických a hospodářských“. Základní deví
zou N. k. bylo heslo V. Klofáče: Větší vzdělání - 
lepší člověk. 2. roč. za vedení R. I. Malého zdů
raznil literárně-umělecké otázky a v hojnějším 
počtu uveřejňoval beletrii a kritiku. Názor Ma
lého na směr a vedení N. k. vyvolával odpor 
některých členů vydavatelství, vyhrocený pak 
zejména otištěním Šaldovy kritické stati Pět 
let republiky. Po skončení 2. roč. odešel Malý 
s většinou svých spolupracovníků z N. k. (stal 
se redaktorem nového čas. Kritika, v jehož red. 
kruhu z přispěvatelů N. k. působili J. Bartoš, 
V. Dvořák, O. Fischer, F. Gótz a F. X. Šalda); re
dakce N. k. se opět ujal A. Uhlíř a časopis se 
vrátil ke své původní populárně-výchovné 
orientaci. Závěrem 4. roč. redakce oznámila, že 
N. k. jako měsíčník končí a nadále bude vychá
zet v podobě sborníku ve volných lhůtách. 
Část redakce přešla do nově založeného týde
níku Nová Evropa.

Jako orgán vzdělavatelské instituce přináše
la N. k. populárně-naučné stati, úvahy a infor
mace o politickém, sociálním a hospodářském 
životě (V. Brdlík, J. Černý, E Schwarz aj.), 
o kulturně-politických otázkách (např. F. Lou- 
bal), o historii (F. M. Bartoš, A. Sedláček, 
J. Werstadt), filozofii (J. B. Kozák), psychologii 
(A. Fuchs aj.), pedagogice (J. Černý aj.), škol
ství, zejména o vzdělávání dělníků (J. Vever
ka), o knihovnictví (L. J. Živný), speciálně též 
o různých společenských problémech Sloven
ska (J. L. Holuby, A. Pražák). Rubriku sledující 
uměleckou tvorbu charakterizovala značná 
nesoustavnost; N. k. občas referovala o kniž
ních novinkách z beletrie i odborné literatury 
(J. Šebesta, J. Čeněk aj.), výjimečně též o diva
dle (S. Lom a J. Vodák ve 4. roč.), dále o vý
tvarném umění (V. Balthasar, B. Hnátek aj.) 
a hudbě (K. Emingerová aj.). Publikování be
letrie se omezilo na několik básní, převážně 
vstupních textů k jednotlivým číslům (J. Holý, 
A. Sova, F. X. Svoboda, K. Toman, J. Vrchlický 
aj., též P. O. Hviezdoslav, R. M. Rilke), ojedině
le na krátké prózy (např. J. Jahoda). Z pozůsta
losti byly otištěny dopisy J. Nerudy, J. Podlip- 
ského a R. Svobodové. Tomuto zaměření 1. 
a pak 3. a 4. roč. se vzdálil 2. roč. za vedení R. I. 
Malého, kdy se na jeho obsahu podíleli četní 
noví spolupracovníci. Časopis sice zachoval
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rámcovou kulturně-společenskou orientaci, 
směřoval však od obecně vzdělavatelského 
obsahu k problémové reflexi současného dění; 
dále psal o politických a sociálních otázkách 
(E. Beneš, V. Klofáč aj.), nazíral je však leckdy 
s otevřenou kritičností (Šaldova stať k pětileté
mu jubileu republiky, úvaha J. Frejky Lidé a li
dé o židovské otázce aj.). Redaktor Malý ve fi- 
lozoficko-estetické konfesi Chvála dne (1. č. 2. 
roč.) odmítl (se zjevnými narážkami na avant
gardní proudy) soudobé projevy estétství, při
hlásil se k tradici francouzského klasicismu 
s jeho „přirozeností“ a „přiměřeností“ a vy
cházeje z křesťansky chápaného socialismu 
stavěl před intelektuály a umělce úkol přinášet 
„více světla a každému světlo“, povznášet ži
vot k vyšší platnosti absolutní. S touto statí ko
respondovaly některé další úvahy na filozofic
ká a náboženská témata (B. Lifka, R. I. Malý), 
mj. též pojednání o konverzi některých umělců 
ke katolictví (J. Durych o H. Ghéonovi, B. Vl
ček o G. Papinim). 2. roč. měl také poměrně 
bohatou kritickou část (rubrika Soudy a vý
zvy), a to zejména literární (O. Fischer, F. Gótz, 
Z. Kalista, J. V. Sedlák, F. X. Šalda aj.), též diva
delní (L. Blatný, F. Gótz, E. Konrád, J. Vodák 
aj.), dále výtvarnou (V. Dvořák) a hudební 
(J. Bartoš). Ve větším rozsahu byla publiková
na i beletrie (L. Blatný, J. Hořejší, C. Jeřábek, 
Z. Kalista, A. Sova, F. X. Šalda, J. Šnobr aj.). Ve 
3. roč. se N. k. vrátila k původní praxi, v níž po
kračovala až do svého zániku. - Poezii v N. k. 
tiskli J. Bednář, A. Černý (pseud. Jan Rokyta), 
L. Dymeš, K. Erban, J. Holý, F. Hrbek, J. Hořej
ší, K. Hradec, M. V. Ježková, Z. Kalista, B. Klič
ka, J. Obenberger (pseud. Jaroslav Hora), 
A. Sova, F. X. Svoboda, F. X. Šalda, J. Šnobr,
K. Toman, B. Vlček, V Vylétal, přetištěny byly 
verše J. Vrchlického; dále byly publikovány 
básně P. Belly Horala, P. O. Hviezdoslava, 
R. M. Rilka, M. Rostanda. Prózu publikovali:
L. Blatný, J. Jahoda, Č. Jeřábek, Z. Kalista, F. X. 
Šalda, M. R. Šárecká. Kritické referáty psali 
o literatuře J. Čeněk (i šifra J. Čk.), J. Durych, 
O. Fischer, F. Gótz, E. Chalupný, Z. Kalista, 
F. Loubal, C. Merhout, V. Novák, K. Pražáková, 
J. V Sedlák (i šifra IV. S.), F. X. Šalda, J. Šebes- 
ta, R. Vonka, L. J. Živný, o divadle L. Blatný, 
F. Gótz, E. Konrád, S. Lom, J. Vodák, o hudbě
J. Bartoš, H. Doležil, K. Emingerová, A. Hába,
K. Janeček, H. Jonášová, o výtvarném umění 
V. Balthasar, V. Dvořák, K. Herain, B. Hnátek, 
E. Svoboda, V. V. Štech aj. Historickými studie

mi přispívali EM. Bartoš, J. Bidlo, I Čeněk. 
A. Sedláček, J. Švehla, J. Volf, J. Werstadt, filo
zofické úvahy tiskli J. B. Kozák, B. Lifka, R. I. 
Malý aj. Autory rozmanitě zaměřených studií, 
úvah a článků byli M. Bartoš, B. Bauše, V. Brd- 
lík, J. Černý, V. Dědina, V. J. Dušek, M. Dvořák, 
J. Frejka, V. Gutwirth, A. Hobza, L. Horák,
I. Hrušovský, A. Klatovský, V. Klofáč, Z. Košá- 
ková, M. Lier, F. Loubal, C. Merhout, K. Moud
rý, A. K. Neumann, V. J. Novák, J. Novotný, 
R. Raše, K. Režný, F. Schwarz, O. Skýpala,
J. Slavíček, Z. Stach, M. Stieber, J. Šafránek, 
J. Šamalík, J. Šimsa, J. E. Šrom, V. Tlapák, J. Tr- 
pák, J. Tučný, A. Uhlíř, J. Veverka, V Vítek, 
R. Vonka, K. Vorovka, J. Zeman aj.; W. M. Koz- 
lowski, J. Lazarev, S. Maslov, G. Papini, B. So
kolov, R. A. Vosterhuis aj. N. k. též reproduko
vala výtvarná díla (M. Aleš, J. T. Blažek, V. H. 
Brunner, V. Hollar, F. Kysela, G. Macoun, 
O. Španiel aj.).

LITERATURA: an.: Pět let republiky (k stejno
jmenné stati F. X. Šaldy v N. k.), Přerod 2,1923/24, 
s. 37; an.: N. k. (k odchodu R. I. Malého z redakce 
N. k.), Přerod 2,1923/24, s. 42.
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Založeno 1818

Původně soukromá společnost založená skupinou 
osvícených šlechticů a českých vědců s úkolem sbírat 
a vystavovat přírodniny a díla českého umění, vědy 
a průmyslu, pak ústřední muzejní instituce zajišťující 
svými sbírkami, knihovnou a archivem systematic
kou dokumentaci českých dějin (včetně literatury) 
i přírody s cílem budovat příslušné fondy s ohledem 
na potřeby všech vědních oborů a na jejich vědeckou 
popularizaci.

První české muzeum bylo formálně založeno 
15. 4. 1818 po předchozím úsilí jednak vlaste
necky smýšlející šlechty, s níž sympatizovala 
i část osvícené šlechty německé, herderovsky 
přesvědčené o cestě národů k všeobecné hu
manitě, jednak českých vlastenců soustředě
ných kolem J. Jungmanna. K založení došlo 
z podněUrpaleontologa a schopného organizá
tora K. Šternberka, nejvyššího purkrabího 
F. A. Kolovrata-Libštejnského, F. Klebelsber- 
ka, J. Buquoye a dalších osvícených šlechticů 
i skupiny českých vědců v čele s J. Dobrov-
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ským. Uvedeným datem je označeno provo
lání An die vaterlándischen Freunde der 
Wissenschaften, podepsané a koncipované 
K. Šternberkem a F. Klebelsberkem (J. Jung- 
mann je přeložil s názvem Provolání k vlasten- 
ským přátelům věd pro Krameriovy c. k. vla- 
stenské noviny, kde vyšlo o deset dní později, 
25. 4.1818). Prozatímní výbor, složený převáž
ně ze šlechtických členů a 1819 rozšířený o J. 
Dobrovského a F. Klebelsberka, přijal 26. 2. 
1819 stanovy, vypracované K. Šternberkem 
a F. Klebelsberkem; podle těchto stanov bylo 
původních 66 činných členů (z nich bylo 61 
šlechticů) rozšířeno na 97. Fakticky začalo 
Muzeum (dále M.) působit od 11. 6.1820 jako 
soukromý spolek pro sbírání děl uměleckých 
i přírodnin, jehož cílem bylo zvelebení české 
vědy, umění a průmyslu. Název spolku byl Spo
lečnost Vlastenského muzeum v Čechách, od 
8.12.1848 Společnost Českého muzea, od srp
na 1854 Společnost Muzea Království českého 
a instituce se jmenovala Muzeum Království 
českého, od října 1922 spolek nesl jméno Spo
lečnost Národního muzea a instituce Národní 
muzeum (dále NM). Stanovy schválil císař až 
14. 6.1822 a 23.12.1822 se podle nich konalo 
první valné shromáždění, které dalo M. defini
tivní správu v rámci stavovsko-zemském a zvo
lilo prvním prezidentem K. Šternberka. Fi
nanční základ se budoval z darů členů 
a příznivců a (od 1861) z dotací zemských, poz
ději i státních a městských; v samostatném stá
tě převzala 1919 do své správy Země česká 
pracovníky, 1932 i celý ústav a 1934 schválila 
vláda převzetí M. Zemským úřadem, po 2. svě
tové válce došlo 1948 k zestátnění M. s plat
ností od následujícího roku. První muzejní 
sbírky byly umístěny postupně v klášteře mi- 
noritů u sv. Jakuba na Starém Městě, v Poly- 
technickém ústavu (sídlil ve zrušeném Svato
václavském semináři v Husově ul.), v domě 
F. Hartiga na Vlašském náměstí na Malé Stra
ně, od 1821 v části domu Společnosti vlasten- 
ských přátel umění na Hradčanech (Šternber
ský palác), od 10. 1. 1846 v paláci Nosticově 
(roh Příkopů a Nekázanky) a od 18. 5. 1891 
v dnešní budově na Václavském náměstí. Zá
klad ke sbírkám poskytla březnická knihovna
J. Kolovrata-Krakovského s četnými starými 
rukopisy a prvotisky a s přírodovědnými sbír
kami; k ní časem přibyly, většinou odkazem, 
sbírky, knihovny a archiválie G. Dobnera,
K. Šternberka, V. Hanky, F. Palackého, P. J. Ša

faříka, F. L. Čelakovského, J. Nerudy, J. V. Friče, 
J. V. Sládka, Č. Zíbrta, J. S. Machara aj. (od 1953 
knihovna nostická a od 1954 Kinských); o roz
množení fondů zvláště v prvním desítiletí exi
stence M. se zasloužily i sbírkové akce českých 
měst, k nimž se přidali i četní jednotliví sběra
telé mimopražští, zvláště venkovští kněží. 
V počátečním období M. byla jeho činnost ori
entována převážně přírodovědně, ale už 1820 
vyšla jeho nákladem Puchmajerova Lehrge- 
báude der russischen Sprache a 1823 kladl 
J. Dobrovský, který byl mj. i autorem promyš
lené trvalé koncepce knihovny, váhu i na spo
lečenskovědné zaměření, když např. 1824 
a 1825 publikoval několik dokumentů k čes
kým dějinám 16. století v Jednáních Společ
nosti Vlastenského muzea v Čechách a když 
současně s A. J. Puchmajerem a V. Hankou kla
dl základy k slovanskému oddělení knihovny. 
Národně se projevovalo M. za Šternberkova 
prezidentství v duchu indiferentního zemské
ho patriotismu, ne-li přímo německy, což těžce 
nesla obrozenská preromantická generace 
a co např. svým epigramem pranýřoval Čela- 
kovský. Situace se radikálně změnila volbou 
Palackého 26.5.1841 do výboru a 2.6.1841 do 
funkce jednatele (její výkon byl přerušen 17.2. 
1852 nuceným odchodem Palackého z výboru 
Společnosti - 1853 odešel i Šafařík - po nástu
pu Bachova absolutismu; do funkce byl znovu 
zvolen 7.3.1861). Už před svým prvním zvole
ním inicioval Palacký vznik česky a německy 
vycházejícího Časopisu Českého muzea (dále 
CČM, vycházel od 1827), jehož redaktorem byl 
ustanoven už 15. 5.1826 a jehož německá ver
ze brzy zanikla (1832), a Muzejního sboru pro 
pěstění české řeči a literatury (byl ustaven 11. 
1.1830) s Maticí českou, fungující od 1.1.1831 
jako jeho ediční podnik pro odbornou literatu
ru. Ve funkci jednatele se Palacký, jehož pojed
nání O účelích Vlasteneckého muzea v Če
chách bylo přijato za programovou směrnici, 
účinně snažil vystupňovat buditelské úsilí ge
nerací předcházejících i své vlastní. Budoval 
M. jako „vědecký obraz vlasti naší“, a tedy ja
ko organizační a výkonné středisko české ná
rodní vědy a kultury s uvědoměle demokrati
začním společenským posláním, zaměřeným 
na širokou českou veřejnost, ale s důrazem na 
vědeckou úroveň bádání a na systematické 
studium historické a filologické; současně 
v nových stanovách zdůraznil přes trvající 
dvojjazyčnost nutnost „zvláštní pozornosti ku
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vědeckému vzdělávání řeči a literatury česko- 
slovanské“, což nepříliš úspěšně požadovali už 
1819 na nejvyšším purkrabím J. Jungmann a J. 
S. Presl. Toto zaměření bylo dovedeno k dů
sledkům politickým, vrcholícím Slovanským 
sjezdem 1848, který v M. - až do okamžiku, 
kdy bylo obsazeno vojskem - měl svůj sekreta
riát a kde zasedaly jeho sekce.

Pro vlastní vývoj české literatury a literární 
historie měla vedle ČČM a Matice české spe
cifický význam především knihovna a literární 
archiv M.; knihovna dodnes umožňuje pra
menné studium staročeské literatury, protože 
vlastní podstatnou část staročeských rukopis
ných památek; nejvýznamnější jsou budyšín- 
ský rukopis Kosmovy kroniky (z rozhraní 12. 
a 13. století), slovník Mater verborum (z po
čátku 13. století), zlomky staročeských legend 
o apoštolích, o Pilátovi a o Jidášovi (z počátku 
14. století) a pozdější o sv. Kateřině, čtyři zlom
ky staročeské Alexandreidy (z 1325-50), zlo
mek Mastičkáře (po 1340), iluminovaný brevíř 
Liber viaticus Jana ze Středy (po 1360), sbírka 
akt koncilu kostnického (1414—18), Jistebnic- 
ký kancionál (po 1420), dobové i pozdější ru
kopisné opisy spisů Husových (vedle české 
Postily i latinský Husův autograf), Jakoubka 
ze Stříbra, Petra Chelčického (15. století) 
a v rukopisném sborníku z 15. století spisy je
jich předchůdců Jana Milíče z Kroměříže, Ma
těje z Janova a Tomáše ze Štítného, dále De
krety koncilu basilejského (po 1441), 
staročeská Gesta Romanorum (1443),neuber- 
ský sborník práv zemských i městských s Ma- 
jestas Carolina (1473), Opatovický sborník 
s Novou radou Smila Flašky z Pardubic (15. 
století), Jenský kodex (1. čtvrtina 16. století), 
Knihy devatery Viktorina Kornela ze Všehrd 
(16. století), Dekreta jednoty bratrské (okolo 
1617), autografický Manuál J. A. Komenského 
(1623) a jeho lešenskou pozůstalost s rukopi
sem Informatoria školy mateřské (okolo 1630) 
a české Didaktiky (1632), obojí s autografický- 
mi opravami, a četné jiné rukopisy včetně pod
vržených RKZ; obdobný význam pro studium 
novější české literatury má literární archiv, 
který vznikl 1.3.1846,1924 se stal pododděle
ním knihovny a od 1.1.1964 přešel jako samo
statná složka do Památníku národního písem
nictví; původně muzejní literární archiv získal 
četné rukopisné pozůstalosti (od 1958 vychá
zejí monograficky jejich soupisy), např. J. Dob
rovského, P. J. Šafaříka, F. Palackého, K. J. Er

bena, J. Kollára, F. L. Čelakovského, J. E. 
Purkyně, K. Havlíčka, J. Nerudy, A. Heyduka, 
J. V. Friče, L. Quise, J. Arbesa, S. Čecha, J. V. 
Sládka, J. Holečka, T. Novákové, J. S. Machara, 
A. a V. Mrštíka, J. Gebauera, F. X. Šaldy, O. Fi
schera, J. Mahena, K. Teiga aj.; ze získaných 
archivů institucí jsou nej důležitější redakční 
archivy Květů a Lumíra, archiv Ottova 
nakladatelství a redakce Ottova slovníku na
učného, archiv Družstevní práce aj.; kromě 
těchto celků uchoval původní literární archiv 
i jednotlivé rukopisy a dopisy mnoha dalších 
autorů, jako K. H. Máchy, J. K.Tyla, B. Němco
vé, J. Vrchlického, P. Bezruče aj. Od svého 
vzniku umožňovalo M. také hmotnou i odbor
nou existenci četným literárním osobnostem 
(např. J. E. Vocel vedl od 1843 do své smrti 
1871 nejprve jako jednatel, pak předseda mu
zejní archeologický sbor, K. J. Erben byl prv
ním archivářem, 1851 vznikla placená funkce 
sekretáře, jímž se stal V. B. Nebeský - po něm 
1854-77 V. V. Tomek, 1877-93 J. Emler, pak F. 
Kvapil a další -, vedoucími bibliotékáři byli V. 
Hanka, A. J. Vrťátko, A. Patera, Č. Zíbrt, J. 
Volf, M. Novotný aj.). Pro vlastní živou českou 
literaturu mělo však význam převážně jen 
v první polovině 19. století, a to - vedle organi
začního podílu na konstituování svébytné čes
ké kultury - především prostřednictvím lite
rární kritiky v ČČM, ale i ta - v sousedství 
kritiky např. Havlíčkovy - měla konzervativní 
charakter (viz např. soud J. K. Chmelenského 
o Máchovi); ten se nezměnil ani později, např. 
v době rozběhu generací J. Nerudy, J. Vrchlic
kého nebo v době bojů o RKZ. Do vývoje lite
rární historie iniciativně zasáhl jen V. B. Ne
beský svým komparatistickým přístupem 
k literaturám západním a k slovesnosti lidové. 
Po pádu Bachova absolutismu a nastolení 
ústavního života předznamenaného Říjnovým 
diplomem (1860) ztratilo M. pro vývoj živé li
teratury na významu. Od 70. let se konzerva
tivní tendence vlivem V. V. Tomka jako jedna
tele a bývalého ministra školství J. Jirečka 
(1875-88 byl předsedou KČSN a měl ve výbo
ru muzejní Společnosti značný vliv) ještě vy
stupňovaly. Ve 20. století se pak zaměření M. 
stále výrazněji soustřeďovalo na úkoly muzeo- 
logické, archivní a knihovnické. Ostatní funk
ce v oblasti literatury - především funkce or
ganizační, společenská a badatelská - přešly 
už v 2. polovině 19. století na nové instituce, na 
Uměleckou besedu (založena 1863), českou
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univerzitu (od 1882), Českou akademii věd 
a umění (založena 1890) - ta v nové muzejní 
budově získala své místnosti - a další speciali
zovaná pracoviště a sdružení. Nová budova 
architekta J. Schulze, vyzdobená díly sochařů 
C. Klouěka, J. Maudera, B. Schnircha, A. Wag- 
nera aj. a malířů V. Brožíka, V. Hynaise, J. Ma- 
řáka, F. Ženíška aj., předurčila pak M. funkci 
národně reprezentační při akcích celonárodní
ho významu. K tomu sloužil hlavně Panteon 
M. se sochami a bustami nej významnějších 
představitelů českého politického a kulturní
ho života včetně osobností literárních (P. Bez- 
ruč, K. Havlíček Borovský, S. K. Neumann aj.), 
vytvořenými B. Kafkou, J. Mařatkou, J. V. 
Myslbekem, B. Schnirchem, L. Šalounem, J. 
Štursou aj. Od svého založení až do součas
nosti zůstává M., jehož organizační struktura 
obsahuje jako samostatné složky Historické 
muzeum, Přírodovědecké muzeum, Knihovnu 
NM, Muzeum české hudby a Náprstkovo mu
zeum asijských, afrických a amerických kultur, 
nepostradatelnou institucí pro literárněvědné 
badatele, a to pro bohaté fondy jedné z největ
ších českých knihoven (vedle knih a starých 
rukopisů konzervační sbírky je pro bohemi- 
kální studium důležitý její téměř úplný fond 
novinový a časopisecký ve Stromovce, v tzv. 
zámečku, a podobně prospěšné jsou její fondy 
bibliografické, protože knihovna byla od 10. 7. 
1958 pověřena zpracováním soupisů všech zá
meckých knihoven), i fondy archivní, a to pře
sto, že jejich speciální část - archiv literární - 
už v M. není. Zároveň četné novověké rukopi
sy české literatury dramatické (např. K. Čap
ka) s režijními, inspicientskými a nápovědními 
knihami, s návrhy scén, programy i s kores
pondencí dramatiků vlastní muzejní oddělení 
divadelní (založeno 1930 pod vedením J. Bar
toše). Pro celkový český kulturní vývoj má z li- 
terárně-muzeologického hlediska význam i ke 
knihovně přičleněné Muzeum české knihy ve 
Žďáru nad Sázavou (založeno 1957, reinstalo- 
váno 1963) a pro knihovědu a literární vědu 
od 1956 vydávaný Sborník NM řada C, přetis
kující hlavně archivní materiály knihovědné 
a literárněhistorické i studie o nich.
Z VYDÁVANÝCH PERIODIK: Jednání Vlasten- 
ského muzeum v Čechách (1823-25 česky a němec
ky 1826-56 jen německy jako Verhandlungen der 
Gesellschaft des Vaterlándischen Museums in Bóh- 
men); ČČM (od 1827 dosud); Sborník NM v Praze, 
řada C - lit. historická (od 1956 dosud). I

BIBLIOGRAFIE A PŘEHLEDY SBÍREK. 
Bibliografie: E M. Bartoš: Soupis rukopisů NM 
v Praze 1,2 (1926,1927); J. Vašica, J. Vajs: Staroslo
vanské rukopisy NM v Praze (1957). - Přehledy sbí
rek: Průvodce sbírkami Muzea Království českého 
v Praze (1905); Průvodce sbírkami NM v Praze 
1827-1956, d. 1, 2 (1932); J. Burian, V Vondruška: 
Průvodce expozicí NM (1978). I LITERATURA: 
V. B. Nebeský: Dějiny M. Království českého (1868); 
J. M. Černý: M. Království českého (1884) + Nové 
M. Království českého (1891); J. Hanuš: NM a naše 
obrození 1,2 (1921,1923); T. Saturník: NM za války 
a po válce (1924); A. Masaryková: NM v Praze 
(1940); F. Kopp: NM, památník našeho kulturního 
obrození (1941); J. Švehla: Bomby kolem Panteonu. 
NM v letech 1939-1945 (1946); sb. NM 1818-1948 
(1949; zde mj. G. Steklý: Idea NM, J. Charvát: 
Árchiv, M. Novotný: Knihovna NM, J. Knap: Diva
delní oddělení, V. Vojtíšek: Společnost NM); 
V. Denkstein, Z. Drobná, V. Zázvorka, K. Švehla: 
NM (1963); sb. Knihovna NM (1959; ed. K. Švehla); 
J. Vrchotka: Dějiny Knihovny NM v Praze 
1818-1892 (1967); sb. 150 let NM v Praze (1968; zde 
mj. K. Švehla: Knihovna NM, J. Špét: Kapitoly z dě
jin Společnosti NM + Z literatury o NM, J. Charvát: 
Palacký a NM); J. Šmíd, P. Čanda: NM v Praze 
(1983); J. Vrchotka: NM v Praze, pokladnice české 
vědy a kultury 1818-1988 (1988); L. Sršeň: Sto let 
budovy NM (1991). I F. Palacký: O účelích Vlaste
neckého muzea v Čechách (projev na schůzi výboru 
Společnosti 20. 10. 1841), Spisy drobné 3 (1902); 
V. Denkstein: Deset let NM, ČČM 1956, odd. věd 
společenských, s. 121; J. Vrchotka: Vznik bohemikál- 
ního programu Knihovny NM v Praze, Sborník NM 
v Praze 1958, ř. C, č. 2; A. Chalupa: Archiv NM v ju
bilejním roce. Archivní časopis 1968, s. 1; F. Palacký: 
Řeč na valném shromáždění Společnosti M. Králov
ství českého 13. 6.1868, in Úvahy a projevy (1977); 
J. Špét: Karel Havlíček a NM, CNM 1981, ř. hist., 
s. 191; J. Rak: Koncepce historické práce Vlastene
ckého muzea v Čechách, ČNM 1984, odd. věd spole
čenských, s. 98; J. Vrchotka: 170 let NM v Praze, Mu
zejní a vlastivědná práce 1988, s. 135; J. Haubelt: 
Kašpar Šternberk (1761-1938) a založení NM, 
Přednášky z 32. běhu letní školy slovanských studií 
(1992).

em
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Národopisný věstník českoslovanský

1906 (1897) -1953

Odborný časopis sledující národopis v kontextu pří
buzných věd a zdůrazňující zvláště oblast slovesné 
folkloristiky.

Titul: 1897-1905 (sv. 1-11) Národopisný sborník čes
koslovanský (NSbČ); 1906-53 (roč. 1—33) Národo
pisný věstník českoslovanský (NVČ). - Podtitul: 
1912-47 (roč. 7-30) Revue ďethnographie Tchéco- 
slave. - Redaktoři: NSbČ: 1897-99 (sv. 1-5) F. Pastr- 
nek, z toho 1897-98 (sv. 1-2) s hlavním spolupracov
níkem E. Kovářem a 1899 s red. komitétem; 1900-04 
(sv. 6-10) J. Polívka s red. komitétem; 1905 (sv. 11) 
red. komise J. Jakubec, A. Kraus, V. Tille. - NVČ: 
1906-31 (roč. 1-24) J. Polívka, z toho 1906 (roč. 1) 
s red. komisí J. Jakubec, A. Kraus, V. Tille, 1907-15 
(roč. 2-10) s red. komisí A. Kraus, V. Tille, 1916-31 
(roč. 11-24) s hlavními spolupracovníky J. Horákem 
a K. Chotkem; 1932-50 (roč. 25-31) J. Horák, 
K. Chotek, z toho 1949/50 (roč. 31) s red. radou 
a J. Polívka po celou dobu (roč. 25-31) uváděn jako 
zakladatel; 1951—53 (roč. 32-33) D. Stránská. - Vyda
vatel: NSbČ: 1897-1904 (sv. 1-10) Národopisná spo
lečnost českoslovanská a Národopisné muzeum 
českoslovanské; 1905 (sv. 11) Společnost Národopis
ného muzea českoslovanského; Praha. - NVČ: 
1906-53 (roč. 1-33) Společnost Národopisného mu
zea českoslovanského, z toho 1922 (roč. 15) s podpo
rou ČAVU, 1923-47 (roč. 16-30) s podporou ČAVU 
a min. školství a národní osvěty; Praha. - Periodicita: 
NSbČ: 1897-99 nepravidelně (5 sv.); 1900-05 ročen
ka (6 sv.). - NVČ: 1906-08 (roč. 1-3) nepravidelně 9x 
nebo 7x ročně; 1909-14 (roč. 4-9) 6x ročně; 1915 
(roč. 10) ročenka; 1916-18 (roč. 11—13) čtvrtletník, 
4x ročně; 1919 časopis nevycházel; 1920-23 (roč. 
14—16) 2x ročně, z toho 1921-22 (roč. 15) 2x za 2 ro
ky; 1924-25 (roč. 17-18) ročenka; 1926-28 (roč. 
19—21) čtvrtletník, 4x ročně; 1929 (roč. 22) 2x ročně; 
1930 (roč. 23) čtvrtletník, 4x ročně; 1931 (roč. 24) 
2x ročně; 1932-33 (roč. 25-26) 1 svazek jako 2 roční
ky; 1934-35 (roč. 27-28) v 1 svazku 2 dvojčísla, z to
ho č. 1-2 s datací 1934-35, č. 3-4 s datací 1936; 
1937-39 (roč. 29) 1 svazek za 3 roky; 1940-47 (roč. 
30) 1 svazek; 1948 časopis nevyšel; 1949/50 (roč. 31) 
2x ve 2 letech; 1951 (roč. 32) 1 dvojčíslo; 1952/53 
(roč. 33) 1 dvojčíslo za 2 roky. - Příloha: NVČ 
1908-14 (roč. 3—9) J. Š. Kubín: Povídky kladské (ko
mentáři. Polívka).

NVČ bezprostředně navázal na obdobně ori
entovaný NSbČ, časopis založený jako tiskový 
orgán národopisných institucí, které předsta
vovaly vrcholná centra etnografické a folklo
ristické práce (Národopisná společnost česko
slovanská, Národopisné muzeum českoslovan

ské v Praze) spjatá s uspořádáním národné- 
manifestační Národopisné výstavy českoslo
vanské v Praze 1895. Vzniku NSbČ předcháze
lo založení Čes. lidu (1891), národopisného 
časopisu se širším a populárnějším zaměřením, 
zatímco sborník se od počátku profiloval jako 
orgán vědecký, soustředěný na publikování 
rozsáhlejších materiálových studií i monografií 
a na široce pojatou kritickou a recenzní čin
nost. Jeho záměrem bylo vytvořit solidní meto
dologickou a bibliografickou základnu pro 
rozvoj oboru. NSbČ udržoval pravidelné čle
nění na základní stati a dvě rubriky: Posudky 
a zprávy, pojednávající o původních domácích 
i zahraničních publikacích oboru, a rubriku 
Vzpomínky (tj. nekrology). Oddíl Bibliografie 
v prvních svazcích přinášel zevrubné soupisy 
domácí, slovanské i baltické produkce etno
grafické a folkloristické za léta 1895-97, jež 
pro svou unikátnost přitahovaly pozornost 
i zahraničních badatelů. Od 1900 (sv. 6) časopis 
uveřejňoval i věcný a jmenný rejstřík. Když byl 
1906 NSbČ sloučen se souběžně vycházejícím 
drobným Věstníkem Národopisného muzea 
českoslovanského, dostal NVC pestřejší ráz, 
obsáhl víc menších příspěvků s početní převa
hou etnografů, kvalitativně a rozsahem však 
převážili folkloristé. Meziválečné ročníky se 
vyznačovaly větší obsahovou i žánrovou roz
manitostí, zastoupeny byly i causerie, fejetony 
a menší edice literárních textů (K. J. Erben, 
J. Hýbl). Také v NVČ pokračovala v prvních 
ročnících (1906-08) bibliografie (za léta 
1904-07), trvala i recenzní a kritická rubrika 
(nyní s titulem Literatura) a nově přibyly dvě 
rubriky další: Drobné zprávy národopisné 
(obsahující někdy i nekrology) a Zprávy o mu
zeích a společnostech národopisných; obě pro
cházely časopisem takřka po celé období jeho 
vycházení. Jejich cílem bylo posílit kontakty 
NVČ s etnografickými pracovníky mimo cent
rum. Novinku představoval též obrázkový, 
zpravidla fotografický doprovod zásadnějších 
studií. NVČ byl koncipován jako měsíčník, 
později jako čtvrtletník, ale jeho periodicita 
i rozsah značně - zejména mezi válkami - kolí
saly pro finanční potíže. Po dobu 2. světové 
války bylo vydávání NVČ přerušeno. Časopis 
zanikl v průběhu roku 1953 v souvislosti 
s vnitřními i hmotnými poměry v Národopisné 
společnosti českoslovanské. - Pod titulem Ná
rodopisný věstník československý a s podtitu
lem Bulletin ďethnographie Tchécoslovaque
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začala 1966 v Brně vycházet odlika NVČ v po
době jednotlivých ročenek vydávaných Náro
dopisnou společností českosl. při ČSAV v Pra
ze a Ústavu lid. umění ve Strážnici. Jejím 
redaktorem byl 1966-72 (roč. 1-7) V. Frolec, 
1973-74 (roč. 8-9) J. Kramařík a K. Fojtík. Ro
čenka se specializovala na teoretické aspekty 
etnografie a hmotné projevy lidové kultury bez 
soustavnějších vztahů k oblasti slovesné tvorby.

Od svého začátku se NSbČ soustředil k pub
likování materiálů vytvářejících předpoklady 
pro samostatný rozvoj a koncepční orientaci 
etnografie a folkloristiky (soupis národopis
ných časopisů z celého světa, stručný nárys dě
jin evropské folkloristiky, seznamování s kon
cepcí národopisné encyklopedie, stěžejního, 
ale nikdy nerealizovaného maximalistického 
úkolu Národopisné společnosti). Duchovním 
otcem prvních dvou ročníků byl E. Kovář 
(1861-1898), po jeho předčasné smrti se ideo
vého i praktického vedení NSbČ ujal J. Polív
ka, jenž ho výrazně orientoval na slovesnou 
komparatistiku. Již první svazek přinesl ukáz
ku z přípravné fáze katalogu českých pohádek 
V. Tilleho, historickokritickou stať J. Polívky 
o vývoji srovnávací slovesné folkloristiky, 
o prozódii a rytmu českých lidových písní psal 
O. Hostinský. V dalších svazcích se knížkami li
dového čtení zabýval J. Máchal (i podp. Hanuš 
M.), písmáctvím J. Vlček, ústní slovesností 
Slovák J. E. Holuby. Vztahy lidové písně k ce
lonárodní literatuře u K. Havlíčka Borovského 
zkoumal J. Jakubec. NSbČ také umožnil publi
kování rozsáhlejších monografií, které by jinak 
obtížně hledaly vydavatele (1901, sv. 7: V. Tille: 
Povídky sebrané na Valašsku roku 1888; 1903, 
sv. 9: L. Niederle: Národopisná mapa uher
ských Slováků na základě sčítání lidu z roku 
1900; 1904, sv. 10: J. Polívka: Pohádkoslovné 
studie). Studie nebo posudky v NSbČ psali A. 
Černý, V. J. Dušek, P. M. Haškovec, J. Horák, O. 
Hostinský, J. Jakubec, E. Kovář, A. Kraus, J. 
Máchal, J. Matiegka, L. Niederle, J. V. Novák, J. 
Pátá, J. Polívka, A. Šolta, V Tille (i šifra V T), 
M. Václavek, J. Vlček, J. Zubatý, ze Slovenska 
J. E. Holuby a P. Socháň. - V úvodním slově 
k NVČ V. Tille zdůraznil potřebu kritické revi
ze národopisných aktivit 19. století a vytyčil 
program Národopisné společnosti i jejího ča
sopisu: plodně těžit z pokladů lidového umění 
novou uměleckou tvorbou, starat se o získává
ní a uchovávání materiálních projevů lidové 
kultury, zejména výtvarné, a rozvíjet vědeckou 

činnost lidopisnou včetně plnění konkrétních 
úkolů, na nichž závisí (bibliografie, kontakty 
s cizinou, metodologie, organizace). K tomu se 
NVČ podařilo rozšířit dosavadní okruh spolu
pracovníků i sledovanou problematiku, zahr
nující rozlehlou oblast duchovní i materiální 
lidové kultury se všemi příbuznými obory 
(kulturní antropologie, slovanská archeologie, 
sociální psychologie, sociologie, demografie, 
historie, filozofie, literární historie, místopis, 
dialektologie, srovnávací jazykozpyt). Těžiště 
spočívalo v pracích ze slovesné srovnávací 
folkloristiky zaměřených převážně na látko- 
slovné studium se zřetelem k literárním vlivům 
a na vztahy literatury a folklóru. V žánrové 
rovině byla pak v oblasti prózy největší po
zornost věnována pohádce a lidové pověsti, 
u nichž se zkoumala národní i regionální speci
fika a posuzovaly jednotlivé sbírkové soubory 
(P. Bogatyrjev, O. Dubský, D. Filip, J. Horák, 
J. F. Hruška, S. Klíma, J. Pátá, J. Polívka a ze
jména V. Tille); z poezie badatele nejvíce zají
maly lidové písně, jejich vnitřní řád (L. Janá
ček, J. Letošník) a obdobně národní a krajová 
specifičnost i analýza jednotlivých souborů 
(J. Černík, V. A. Francev, J. Horák, A. J. Laci- 
mirskij, K. Paul, S. Souček, D. Stránská, F. To
mek, B. Václavek). Vztahy literatury a folklóru 
se přitom sledovaly ve všech druhových a žán
rových vrstvách, v literatuře regionální, pís
mácké, pololidové i v knížkách lidového čtení 
(A. Blažek, J. Horák, J. Š. Kubín, J. V. Šimák, 
F. Wollman, O. Zich). Zkrátka nepřišla ani lite
rární historie, zabývající se zejména starším pí
semnictvím a literaturou 19. století (K. V. Adá
mek, F. M. Bartoš, V. Flajšhans, A. Grund, 
J. Horák, K. Hrdina, M. Hýsek, R. Jakobson, 
J. Jakubec, J. Š. Kubín, J. Máchal, A. Novák,
J. Pátá, S. Souček) i divadlem (F. Šimek). Pře
vážná část uvedených autorů vyvíjela i posud
kovou aktivitu a vedle nich ještě též A. Boháč,
K. Bufková-Wanklová, A. Frinta, V. Havelko
vá, O. Hujer, K. Chotek, J. Janko, O. Jiráni, 
A. Kraus, J. Krejčí, M. Křepinský, J. Matiegka, 
Z. Nejedlý, L. Niederle, F. Pátek, K. Plicka, 
A. Profous, J. F. Svoboda, E Trávníček, J. Vinař, 
F. V. Vykoukal, M. Weingart, Z. Wirth, J. Zuba
tý, A. Žalud, Poláci A. Brúckner a S. Zdziarski. 
Právě k pravidelným informacím o nové litera
tuře a k vědecké kritice se NVČ podařilo sou
středit nejvýznamnější české i slovanské od
borníky. I v NVČ vycházely rozsáhlejší studie 
na pokračování (1912, roč. 6: F. Wollman: Po-
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věst o bílé paní v literatuře a v tradicích české
ho lidu; 1920-23, roč. 14-16: E Wollman: Vam- 
pyrické pověsti v oblasti středoevropské; 
1926-27, roč. 19-20: J. Polívka: Úvodní a závě
rečné formule slovanských pohádek; 1931-39, 
roč. 24-29 nepravidelně: K. V. Adámek: Svět
ské písně jarmareční a poutní). K životním ju
bileím význačných českých badatelů vznikala 
rozsáhlá čísla jim věnovaná, např. 1915 
(roč. 10) a 1925 (roč. 18) L. Niederlovi, 1918 
(roč. 13) J. Polívkovi, 1923 (roč. 16) a 1932-33 
(roč. 25-26) J. Jakubcovi, 1951 (roč. 32)
K. Chotkovi. - Po válce se NVČ snažil navázat 
na dosavadní tradici; 1949/50 (roč. 31) pak na
stínil náročný program národopisné práce, 
jenž zahrnoval historický výzkum lidu včetně 
hospodářského a sociálního života, zpracování 
značného množství dosud nashromážděných 
dokladů ústní slovesnosti a lidové tvořivosti 
vůbec, přihlížení k osobitostem života v jedno
tlivých teritoriích včetně jevů svědčících, že se 
na našem území spojují znaky charakteristické 
pro různé národy, nezbytnost spolupráce s vě
dou sousedních zemí a konečně i péči o náro
dopisné muzejnictví, zejména pokud jde o od
borné třídění nashromážděných materiálů. 
Zároveň ovšem zdůraznil i rozchod s idealis
tickou vědou a orientaci na novou socialistic
kou kulturu. K přispěvatelům vedle některých 
už dříve se uplatňujících autorů, jako byli 
J. Černík, D. Filip, K. Chotek, D. Stránská a ze
jména J. Horák, po válce nově přibyli E. Baláš,
L. Baran, S. Brandejs, H. Dymerová (Podešvo
vá), P. Eisner, H. Johnová, J. Kramařík, L. Lá- 
bek, H. Landsfeld, O. Nahodil, D. Palátová, 
I. Paňkevyč, A. Pek, O. Pertold, V. Pražák, 
F. Roubík, D. Rychnová, V. Scheufler, E. Sto- 
klas, A. Václavík, J. Vařeka, J. Voráček, V. Vy- 
cpálek, J. Weingartová (Štěpánková).

LITERATURA: • ref. NSbČ: Ad. Černý, NL 26.11. 
1897; Jc (J. Jakubec) a Aj., Naše doba 8, 1900/01, 
s. 619 •; • ref. NVČ: J. Litera, Čas 26.10.1906; K. S., 
Ženský obzor 14,1915/16, s. 56 •; an.: Seznam spolu
pracovníků a jejich příspěvků v roč. 1-20, NVČ 
1927, s. 1; • ref. NVČ: A. N. (Novák), LidN 25.4.1928 
+ (ne), LidN 22.8.1931 + LidN 18.7.1939; an.. Kni
ha 1,1945/46, s. 47 •; VI. G. (Grycová): NVČ, ČČH 
1989, s. 781.

Ib

Národopisný věstník československý viz 
in Národopisný věstník českoslovanský

Růžena Nasková

* 28.11.1884 Praha
† 17.6.1960 Praha

Herečka, autorka vzpomínkových knih, překladatel
ka ze slovinštiny.

Roz. Nosková. - Otec spisovatel a publicista 
Josef Nosek, sestra spisovatelka H. Mahrová. 
Vzdělávala se v klášterní škole u Sv. Anny 
a soukromě. Necelý rok se herecky školila 
u O. Sklenářové-Malé, krátce též u M. Húbne- 
rové, pak hrála s pražskými ochotnickými sou
bory a zároveň se učila soukromě zpěv. 
1904-07 působila v Nár. divadle v Lublani, bě
hem šestiměsíčních prázdnin vystupovala na 
pražských předměstských i na venkovských 
scénách. 1907 se stala v Praze členkou Nár. di
vadla, kde hrála až do svého onemocnění 1948. 
1910 se provdala za malíře F. X. Naskeho 
(1884-1959). Do 1915 zpívala v Praze a na ven
kově s K. Hašlerem jeho šansony; pro tato 
vystoupení vytvořila několik humorných bás
niček a napsala, zkomponovala a jako samo
statné dvojlisty publikovala dva šansony (Sva
tební cesta a Balada o princezně a pancíři 
s trojím zámkem'). 1947 byla jmenována národ
ní umělkyní. Po odchodu z Nár. divadla vystu
povala častěji v rozhlase, s nímž spolupracova
la od 20. let; vytvořila též řadu filmových rolí 
(již 1915 ve filmu Ahasver). Do důchodu ode
šla 1955.

Literární talent N. se projevil především ve 
vzpomínkách na dětství a mládí, které tvoří 
osu knihy Jak šel život. V živých detailech zde 
N. sleduje sklony ke svému budoucímu po
volání a cesty vedoucí až ke vstupu do Ná
rodního divadla, poté přechází od volně roz
víjeného vyprávění k portrétům svých 
kolegů; jsou neseny v obdivném a vděčném 
tónu především v případě těch herců, od 
nichž se N. učila (E. Vojan, H. Kvapilová, 
dále J. Mošna, O. Sklenářová-Malá, M. Húb- 
nerová, M. Ryšavá). Ve stejném duchu je na
psána Malá kronika dnů, která vznikla sebrá
ním drobných článků a přednášek většinou 
opět vzpomínkového, ale i úvahového cha
rakteru. Výrazněji než rozborem postihuje N. 
v obou knihách jednotlivé osobnosti vyprá
věním nějaké charakteristické epizody z je
jich hereckého života. Dojaté, avšak nesenti- 
mentální vzpomínání spojuje s obhajobou 
vlastního pojetí umění, které proti civilistní-
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mu projevu staví jazykovou vytříbenost 
a proti strojené stylizaci prostotu a pravdi
vost. - Pobyt v Lublani přivedl N. k překládá
ní ze slovinštiny.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1910); sb. Dík bojov
níku. Soudruhu S. K. Neumannovi k sedmdesáti
nám... (1945); Divadlo; sb. Herec čistého srdce. Jaro
slavu Vojtovi... (1948); sb. Hovory s herci (1926); sb. 
Jeden život. Hrst vzpomínek na Helenu Malířovou 
(1948); Jeviště; Lázně Poděbrady (1946); Lid. demo
kracie (1954, vzpomínky); Lid. tvořivost (1954, 
vzpomínky); Lid. noviny (1941); Lit. noviny (1952); 
Nár. divadlo (1930-31, 1954); Právo lidu, příl. Děl
nická besídka (1910—11, překl. prózy I. Cankara Ko
vář Damjan); Program D 47; Rodokaps (1940); 
Svob. slovo (1945); Venkov (1940). I KNIŽNÉ. 
Vzpomínky: Jak šel život (1941); Malá kronika dnů 
1934-1946 (1947, od 1952 společně s předchozí kni
hou pod jejím tit. Jak šel život). - Překlady: I. Can- 
kar: Vybrané povídky (1908, pod jm. R. Nosková) + 
Dům Marie Pomocné (1911). I KORESPONDEN
CE: in V. Vydra: Hercův listář (z 1946 a 1951; 1956, 
ed. J. Trager). I USPOŘÁDALA A VYDALA: Je
den život. Hrst vzpomínek na Helenu Malířovou 
(1948, sB. Paškovou).!

LITERATURA: J. Kopecký: R. N. (1948, se 
soupisem divad. a film, rolí od L. Veselého). I • ref. 
Jak šel život: vbk (V. Běhounek), Dělnická osvěta 
1941, s. 207; V Jirát, KM 1941, s. 279; K. Z. Klíma, 
LidN 22. 6. 1941 •; • ref. Malá kronika dnů...: 
J. H. (Honzl), Otázky divadla a filmu 2, 1946/47, 
s. 224; Lin (J. Linhart), KM 1947, s. 383; amp (A. M. 
Píša), PL 19. 9. 1947; P. Laichter, Naše doba 54, 
1947/48, s. 82; O. Fencl, Lid. kultura 1948, č. 9 •; 
F. Černý: Nad novým vydáním vzpomínek R. N., sb. 
Listy z dějin českého divadla 2 (1954); • nekrolo
gy: F. Černý, LitN 1960, č. 26; J. Hájek,Tvorba 1960, 
s. 583; J. Průcha, Kultura 1960, č. 25; J. Wenig, LD 
18. 6. 1960 •; E. Hejl, B. Hejlová in Tri životy 
(1981).
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1929-1932,1934-1935

Časopis věnovaný otázkám postavení studentstva 
a kulturní problematice, sledující umění a literaturu 
zejména levicové orientace.

Podtitul: 1929/30 (roč. 1) Časopis Sdružení student
stva v Kladně; 1930-32 (roč. 2-3) a 1934/35 (roč. 4) 
Časopis kulturní aktivity. - Redaktoři: 1929/30 (roč. 
1) R. Foustka s red. radou; 1930/31 (roč. 2) V. Peká
rek s red. kruhem; 1931/32 (roč. 3) č. 1 V. Pekárek, od 

č. 2 red. kruh ve složení: P. Denk, R. Foustka, J. Ho
lický, V. Pekárek, J. V. Pleva, A.Tschinkel (do č. 3-4), 
dále též M. Bureš (od č. 3-4) a B. Mencák (od č. 5-6); 
1934/35 (roč. 4) B. Mencák s red. kolektivem. - Vy
davatelé: 1929-32 (roč. 1-3) Sdružení studentstva 
v Kladně, od č. 5-6 3. roč. Vydavatelská skupina Na
še cesta v Kladně; 1934/35 (roč. 4) Sdružení kulturní 
spolupráce, Hradec Král. - Periodicita: měsíčník; 
1929/30 (roč. 1) od listopadu do června 10 čísel, z to
ho dvojčíslo 9-10; 1930/31 (roč. 2) od listopadu do 
října 10 čísel, z toho dvojčísla 4-5,6-7,9-10; 1931/32 
(roč. 3) od listopadu do listopadu 8 čísel, z toho dvoj
čísla 3-4,5-6,7-8; 1934/35 (roč. 4) od září do února 
5 čísel.

N. c. byla založena s cílem vytvořit tribunu 
regionálního středoškolského studentského 
hnutí, kolem níž by se sdružoval spolkový život 
a jejíž hlavní náplní by byly především otázky 
dotýkající se studentů, jako je školská reforma, 
sociální péče, numerus clausus, postavení stu
dentek apod. Tomuto zaměření odpovídal 
1. roč. časopisu. S příchodem nového vedení 
v čele s V. Pekárkem překračoval časopis míst
ní význam, usiloval stát se nezávislým listem 
kulturní aktivity mladých lidí, „hledali cestu 
z krize dneška: z kulturní, hospodářské a du
chovní krize“ a vřadit studentskou problema
tiku do širší problematiky společenské. V závě
ru 3. roč. přestal vycházet (dvojčíslo 9-10, 
ohlášené na leden 1933, již nevyšlo), obnoven 
byl po téměř dvouleté přestávce a jeho vydá
vání se za redakce B. Mencáka přesunulo do 
Hradce Král. Svůj program usilovala N. c. ve 
4. roč. aktualizovat soustavným kontaktem se 
sovětskou kulturou a též spoluprací „se všemi 
kulturními pracovníky názorů upřímně a dů
sledně protireakčních, zaměřených proti spo
lečnému nepříteli - kulturnímu fašismu“. Po
kus o obnovu časopisu však po půl roce 
ztroskotal.

Po programové změně z prvotního student
ského časopisu v „časopis kulturní aktivity 
mládeže“ nepouštěla N. c. sice ze zřetele speci
fické školské a sociální záležitosti studentstva, 
do středu její pozornosti se však dostávalo po
měrně široké spektrum oborů a uměleckých 
disciplín: filozofie, psychologie (psychoanalýza 
ve spojitosti se surrealismem aj.), estetika, teo
rie umění, beletrie, občas i divadlo, film, foto
grafie, malířství, architektura, bytová kultura 
aj. Tuto tematickou šíři nenaplňovala vždy pů
vodními příspěvky, mnohdy publikovala pře
klady (zejména z ruské teoretické literatury) 
a někdy přetiskovala texty z jiných publikací.
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Snažila se ovšem získat (leckdy formou inter
view nebo účasti v anketě) domácí přispěvate
le s výrazným profilem, jako J. L. Fischera,
J. Mahena, E. Rádla, E X. Šaldu, K. Teiga, 
B. Václavka, též filozofa L. Svobodu, který ve 
3. roč. otiskoval na pokračování stať Základy 
dialektického materialismu. Do ankety o bás
nické tvorbě („o výuce básníků“) v 3. roč. při
spěli J. Durych, S. K. Neumann, I. Olbracht, 
J. V. Pleva a V. Vančura. Časopis kladl důraz na 
odborné stati, referáty a informace, v menším 
rozsahu byla zastoupena původní i přeložená 
poezie a próza. Spolu s kritikou tzv. čistého 
umění a odklonu poezie od sociálních témat 
akcentovala N. c. levicově zaměřené proudy 
v literatuře a umění; často přinášela také ukáz
ky ze sovětské tvorby, mj. seznamovala s její 
filmovou avantgardou (např. filmové dvojčíslo 
9-10 2. roč. s příspěvky V. Šklovského, D. Věr- 
tova aj.). Ve 3. a pak ve 4. roč. publikovala stati 
věnované marxistické filozofii, teorii proletář- 
ské literatury (např. Manifest sovětských pro- 
letářských spisovatelů - organizace RAPP), 
socialistickému umění (např. B. Václavek k dis
kusím o socialistickém realismu), informovala 
o sjezdu sovětských spisovatelů (B. Mencák 
o referátu N. I. Bucharina s překladem uká
zek). Po celou dobu své existence přinášela 
pravidelně informace o novinkách beletrie 
a odborné literatury, občas i o divadle a výsta
vách, často o filmu; jako referenti a glosátoři 
kulturních aktualit vystupovali zejména re
daktoři: V. Pekárek a pak B. Mencák. - Básně 
zde otiskli I. Bart, M. Bureš, R. Foustka,
E. Foustková, F. Halas, Z. Kalista, F. Ketzek,
F. Kropáč, B. Mencák, F. Nechvátal, J. Noha, 
V. Pekárek, E. Sever, S. Špálová, A. E Šulc, 
E. S. Urban; z cizích autorů byli uvedeni: A. P. 
Aasen, Ch. Baudelaire, D. Bědnyj, A. I. Bezy- 
menskij, E. Kástner, E Král’, V. V. Majakovskij, 
M. Světlo v aj. Autory prozaických příspěvků 
byli J. Brynda, J. Holický, F. Kropáč, J. Mařá- 
nek, A. Mencák, V. Pekárek; z cizích autorů 
L. Leonov, V. Lidin, N. Ogněv, B. Pilňak aj. 
Články a úvahami přispěli: J. Anderle, V. Bě
hounek, P. Denk, J. L. Fischer, R. Foustka, 
Z. Foustka, E. Foustková, F. Halas, J. Holický, 
J. Holý, P. Jilemnický, J. Kosina, F. Kropáč, 
Z. Krupička, J. Š. Kvapil, L. Linhart, M. Maje
rová, A. Mencák, B. Mencák, K. Náprstek, 
A. Németh, S. K. Neumann, J. Noha, J. Pánek, 
J. Pekárek, V Pekárek (i šifra V. P.), J. Popelo
vá, J. Procházka, L. Svoboda, S. Štolz, K. Teige, 

B. Václavek aj.; dále byly publikovány překla
dy prací těchto autorů: V. Adoratskij, I. Eren- 
burg, M. Gorkij, L. Kulešov, V. I. Lenin,
K. Liebknecht, K. Marx, R. Rolland, I. Sokolov, 
V. Šklovskij, E. Šubová, A. I. Tarasov-Rodio- 
nov, D. Věrtov aj. Recenze, referáty a poznámky 
psali P. Denk (i šifra dnk), J. L. Fischer, 
R. Foustka (i šifra -rf-), E. Foustková, J. Holic
ký, J. Kosina, F. Kropáč, J. Š. Kvapil (i šifra jšk),
L. Linhart, B. Mencák (i šifry B. M., M.), V. Pe- 
kárek (i šifry p., vp, vp-, V. P.), A. F. Šulc (i šifra 
A. F. Š.) aj. V 2. a 3. roč. byla reprodukována 
výtvarná díla těchto umělců: J Bauch;
G. Arntz, G. Grosz, K. Malevič, A. Tschinkel, 
K. Weinhold aj., foto R. Hausmann. Při časopi
se byla založena knižnice Naše cesta, v níž 
1932-34 vyšly filozofické práce (F. Engels, 
G. V. Plechanov), úvahy o literatuře (M. Gor
kij), soubory básní (D. Bědnyj, P. V. Kovář) 
a obrazová publikace (Soziale Grafik).

LITERATURA: AMP. (A. M. Píša): Nové časopisy, 
PL 13.11.1930;T. V. (Vodička): Dva časopisy mladé 
generace, RA 6,1930/31, s. 285 a 417; L. Kr. (Kraus): 
N. c., Středisko 1,1930/31, č. 9-10; B. V. (Václavek): 
Z časopisů, Index 1931, s. 46; h.: Časopisy, Dělnická 
osvěta 1931, s. 395; kp.: N. c., Panoráma 9, 1931/32, 
s. 35; -a.: Filmové dvojčíslo N. c., Čin 3, 1931/32, 
s. 235; vk (V. Kaplický): Kus dobré práce, Panoráma 
9,1931/32, s. 172; R. Ott: N. c., Levá fronta 2,1931/32, 
s. 154; J. Pilař: N. c. na rozcestí, Tvorba 1934, s. 295; 
p. (A. M. Píša): N. c., PL 14.9.1934 + Z časopisů a re- 
vuí, PL 20.10.1934 + Z časopisů a revuí, PL 30. 1. 
1935.
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1893-1944,1945-1949

Osvětově koncipovaný časopis pro politiku, vědu 
a umění iniciovaný T. G. Masarykem; v bezprostřed
ní návaznosti na vědeckou revui Athenaeum usilo
val o rozvoj moderního kriticismu a o liberální inter
akci českého veřejného, vědeckého a uměleckého 
života doma i se zahraničím. Masarykovský realis
mus, který stál u jeho zrodu a jehož tradici časopis 
prostředkoval po celou dobu své existence, se uplat
nil i v literárněhistorické a kritické složce, upřed
nostňující etickou reflexi domácí kultury a prostřed
kující obdobně orientované evropské umělecké 
myšlení.

Podtitul: 1893/94-1948/49 (roč. 1-55) Revue pro 
vědu, umění a život sociální. - Redaktoři: 1893/94
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(roč. 1) E Drtina, J. Kaizl, T. G. Masaryk; 
1894/95-1915 (roč. 2-22) T. G. Masaryk, v roč. 22 spo- 
luredaktor E. Beneš; 1915/16-1922/23 (roč. 23-30) F. 
Drtina; 1923/24-1948/49 (roč. 31-55) J. Macek. - Vy
davatel a nakladatel: 1893/94 (roč. 1) Josef Laichter; 
1894/95-1895/96 (roč. 2-3) vydavatel Josef Laichter, 
majitel a nakladatel Jan Laichter; 1896/97-1948/49 
(roč. 4-55) Jan Laichter, Praha (po smrti Jana 
Laichtra 1946 byl faktickým vydavatelem posled
ních roč. 53-55 F. Laichter). - Periodicita: měsíčník; 
1893/94-1913/14 (roč. 1-21) 12 čísel od října do zá
ří; 1914 od října do prosince nevycházel; 1915 
(roč. 22), 6 čísel od ledna do června; 1915/16-1916/17 
(roč. 23-24) 11 čísel od října do září s prázdninovou 
přestávkou v srpnu; 1917/18-1943/44 (roč. 25-51) 
10 čísel od října do září s prázdninovou dvouměsíční 
přestávkou; 1944/45 od října do září nevycházel; 
1945/46 (roč. 52) 9 čísel od října do září s přestávkou 
v listopadu 1945 a prázdninovou dvouměsíční 1946; 
1946/47-1947/48 (roč. 53-54) 10 čísel od října do září 
s prázdninovou dvouměsíční přestávkou; 1948/49 
(roč. 55) 5 čísel od října 1948 do února 1949 (vydává
ní bylo ukončeno na základě osnovy nakladatelské
ho zákona z ledna 1949, která vyloučila veškeré sou
kromé vydávání knih a periodik). - Přílohy: 1898/99 
(roč. 6) G. Lanson: Dějiny novodobé literatury 
francouzské (překl. O. Sýkora, knižně 1900); 
1925/26-1927/28 (roč. 33-35) L. Kellner: Novodobá 
literatura anglická od Dickensa až do G. B. Shawa 
(překl. J. Krejčí, knižně 1928 s tit. Anglická literatura 
doby nejnovější od Ch. Dickense až k Shawovi); 
1928/29 (roč. 36) D. Mornet: Dějiny soudobé litera
tury a myšlenky francouzské (překl. J. Ježek, knižně 
1930 s tit. Dějiny soudobého písemnictví a myšlení 
francouzského); 1929/30 (roč. 37) B. Crémieux: 
Dějiny soudobé literatury italské (překl. F. Kovárna, 
knižně 1930 s tit. Panoráma soudobé literatury 
italské); 1930/31-1931/32 (roč. 38-39) V. Pozner: 
Panoráma moderní literatury ruské (překl. V. Szath- 
máryová-Vlčková, knižně 1932 s tit. Moderní ruská 
literatura); 1932/33—1933/34 (roč. 40-41) O. Vo- 
čadlo: Současná literatura Spojených států; 
1934/35-1935/36 (roč. 42-43) W. Feldman: Současná 
literatura polská (překl. J. Horák); 1936/37 (roč. 44) 
S. Zweig: Triumf a tragika Erasma Rotterdamského 
(překl. J. Hrdlička a K. Králík); 1937/38-1938/39 
(roč. 45^16) A. Nils: Gustav Adolf, král švédský 
(překl. J. Vrtišová).

Podobně jako revue Athenaeum vznikla i N. d. 
z potřeby intenzivnějšího rozvoje českého vě
deckého myšlení po obnově české univerzity 
a jako výraz jeho diferenciace po proběhlých 
rukopisných sporech. Zároveň svůj obzor roz
šířila i o oblast politiky, hospodářství a kultury. 
Zakladateli časopisu se na jaře 1893 stali filo
zof a politolog T. G. Masaryk, národohospodář 
J. Kaizl, filozof a teoretik pedagogiky F. Drtina, 

budoucí nakladatel Jan Laichter usilující tepr
ve o vlastní firmu (proti původní koncepci 
pouhé reorganizace Athenaea prosadil myš
lenku nového periodika) a jeho bratr, literární 
kritik a prozaik Jos;Laichter; název navrhl filo
zof a psycholog F. Čáda. N. d. představovala od 
počátku protitradicionalistickou, liberálně vy
hraněnou kulturněpolitickou - zásluhou Jana 
Laichtra i finančně nezávislou - tribunu, sdru
žující uznávané odborníky ze všech oblastí in
telektuálního života. Po dobu téměř šedesáti- 
leté existence N. d. se na její profilaci podílely 
dvě generace vědců a publicistů: nejprve, vedle 
zakladatelů, převážně Masarykovi spolupra
covníci, první univerzitní posluchači a názoro
ví souběžci, od poloviny 20. let, kdy se redakce 
ujal národohospodář a propagátor anglosaské
ho ekonomického myšlení J. Macek, pak větši
nou jejich žáci. Základní obsahové schéma ča
sopisu stanovené Masarykem s nevelkými 
obměnami obstálo po celou dobu vycházení; 
množství příspěvků (zejména zprávy, recenze 
a poznámky) bylo anonymní nebo podepsáno 
šiframi či pseudonymy. To platilo především 
pro tzv. „domácí autory“, zejména redaktory 
a jejich nejbližší spolupracovníky. Např. Masa
ryk, který zejména v prvních dvou desetiletích 
napsal pro N. d. množství úvodníků, politic
kých rozhledů, filozofických a náboženských 
polemik, posudků a recenzí o krásné i odborné 
literatuře, divadle a výtvarném umění, využil 
pro šifraci svých textů téměř celou abecedu, 
anonymně nebo pod šifrou vystupoval v N. d. 
i Jos. Laichter. Tento úzus byl kritiky N. d. 
(např. F. Marešem nebo J. Pekařem) často od
mítán, ale udržel se i za redakce J. Macka. Jako 
všeobecná revue usilující o analytický pohled 
na český veřejný život, o kritické reflektování 
jeho projevů a o uvážlivé prostředkování sou
dobého evropského myšlení (tento program, 
přijatý v 1. roč. 1893/94 a dále jen nepatrně 
zpřesňovaný, byl potvrzen i při generační vý
měně v redakci v roč. 31, 1923/24) přinášela 
N. d. po celou dobu své existence soustavné 
přehledy domácího a zahraničního politického 
dění (v rubrice Rozhledy politické; nej častěji 
anonymně nebo pod šiframi) a pravidelné re
cenze knih, kdy byly vedle beletrie hodnoceny 
domácí i přeložené odborné publikace včetně 
původních zahraničních novinek (v rubrikách 
Posudky a úvahy, Rozhledy po literatuře, Lite
ratura; většinou pod šiframi); v několika prv
ních letech výraznou složku N. d. tvořilo pravi-
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dělné polemicky kritické komentování obsahu 
soudobých periodických tiskovin (v rubrice 
Rozhledy časopisecké; právě zde čas. sváděl 
spory vedoucí ke vzniku České moderny a re
agující též na její rozpad a utkával se i se sou
dobým nacionalismem a klerikalismem; autory 
těchto glos byli nej častěji J. S. Machar, T. G. 
Masaryk a do rozchodu 1896 E V. Krejčí pod 
hromadnou značkou Sursum nebo Sursum!). 
Od poloviny 20. let se pak obnovenému sledo
vání časopiseckého dění věnoval B. Koutník, 
od konce 30. let L. Koutníková. Profil časopisu 
od počátku výrazně spoluvytvářely rubriky 
Rozhledy sociální a Rozhledy hospodářské 
(T. G. Masaryk, J. Koloušek, A. Žalud, F. Drti
na, později J. Macek, E. Sobota, J. Janáček), od 
konce století Rozhledy po školství (K. Štech, 
od 20. let také J. Čeněk, K. Tondl a Z. Peška) 
a Rozhledy po životě náboženském a církev
ním (zejména představitel evangelického mo- 
dernismu F. Žilka). V prvních desetiletích 
nového století několik dalších rubrik, přináše
jících zvláště aktuální informace o politických, 
sociálních, kulturních a uměleckých otázkách, 
mělo jen příležitostný ráz, podstatná v nich by
la mimořádná pozornost věnovaná Slovensku 
a Slezsku. Pravidelnými se v meziválečném ob
dobí naopak staly rubriky o umění, divadle 
a hudbě a od roč. 34 (1926/27) byl zaveden po
litický úvodník. Charakter kritické revue vtis- 
kovaly N. d. především filozofické, sociologic
ké, ekonomické, politologické, historické 
i pedagogické úvahy a studie. Zejména témata 
filozofická, sociologická a historická v období 
do konce 1. světové války někdy volně přechá
zela v aktuální otázky politologické (E. Beneš, 
A. Boháč, F. Drtina, B. Foustka, J. Gruber, 
J. Kaizl, K. Kálal, J. Koloušek, A. Kraus, T. G. 
Masaryk, F. Modráček, E. Rádi, E. Svoboda, 
T. Trnka). Nejpilnějším v tom byl opět T. G. 
Masaryk v širokém rozpětí od analytických 
pojednání o socialismu a jeho proudech včetně 
marxismu až po problematiku národních dějin 
(ukázky z připravovaných knih Česká otázka, 
Rusko a Evropa, shrnutí sporu s J. Pekařem 
o smyslu českých dějin, roč. 20,1912/13). Boha
tě zastoupena byla tehdy i historie (J. Bidlo, 
V. Kybal, R. Novotný, V. Novotný, Z. Tobolka, 
J. Werstadt, práce o Lužických Srbech tiskl 
A. Černý a po něm J. Pátá) a pedagogika 
(F. Drtina, B. Foustka, O. Kádner, J. Pešek, 
o antice a její výuce na gymnáziích psával 
E. Peroutka, o školství v USA K. Velemínský).

Soustavněji se N. d. zabývala j hospodářstvím 
(K. Engliš, R. Morawetz, E. Štern) a právem 
(A. Hobza, F. Weyr), uplatnila se i medicína 
(V. Preininger). - Po 1. světové válce ještě zesí
lila úloha politologie (Masarykovo působení 
zejména za války, poměry v SSSR, problémy 
demokracie, vývoj v Německu a česko-němec- 
ké vztahy), jež někdy ovlivnila i volbu témat fi
lozofických a sociologických. Tyto obory také 
dosáhly nejpočetnějšího zastoupení (V. Beneš,
I. A. Bláha, P. Den, J. Fischer, J. L. Hromádka,
E. Chalupný, W. Jaksch, J. John - podp. B. Mar- 
kalous, J. B. Kozák, F. Linhart, J. Macek i pod 
pseud. Jan Rumba, V. Mathesius - též vlastní 
paměti, P. Maxa, Jaromír Nečas, K. Nováček,
J. Patočka, Z. Smetáček, E. Sobota, V. K. 
Škrach, J. Tvrdý, J. Vacek, M. Weingart, L. Win- 
ter). Trvale přítomna byla i historie (F. M. Bar
toš, J. Kosina, K. Krofta), z dalších oborů pak 
zejména národní hospodářství (J. Hejda,
K. Maiwald), právo (Z. Peška, E. Táborský), 
pedagogika a školství (O. Chlup, J. V. Klíma,
F. Pražák). Nově se objevily práce orientalistic- 
ké (B. Hrozný, A. Musil). - Ve 40. letech, kdy 
N. d. podléhala přísné protektorátu! cenzuře 
(a po 1945 byla nespravedlivě osočována z pří
lišné loajality a J. Macek dokonce z kolabo- 
rantství), nastalo výrazné oslabení podílu poli
tologie, filozofie a sociologie ve prospěch 
literární historie a kritiky. K původní orientaci, 
avšak se zvýšeným důrazem na praktické poli
tické, hospodářské, právní a etické problémy 
budování nového státu, se N. d. se stejnými 
spolupracovníky (nově častěji jen historik K. 
Stloukal, ojediněle pak i R. Bechyně, F. Kovár
na, O. Odložilík) vrátila ve své krátké existenci 
po 2. světové válce.

Přední místo, které v programu N. d. již při 
jejím vzniku zaujímalo literárněkritické a his
torické myšlení, souviselo s literárními poměry 
90. let, během nichž mladá tvůrčí generace 
(obdobně jako v 80. letech mladá česká věda) 
definitivně odmítla nacionální program kon
zervativní české politiky a kultury a nadvládu 
její žurnalistiky. Do tohoto zápasu zasáhla zá
sadně N. d. hned v 2. roč. (1894/95), když J. S. 
Machar u příležitosti 20. výročí úmrtí V. Hálka 
otiskl kritickou úvahu o jeho tvorbě. Příkré 
odmítnutí Hálkova (podle Machara) neživot
ného symbolizování a strnulých alegorizací, 
stejně jako jeho označení talentem druhého 
řádu a naopak ocenění nadčasovosti díla J. Ne
rudy vyvolalo rozsáhlou polemickou odezvu
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v tisku (orgány mladočechů, F. Schulz, E. Krás- 
nohorská, J. Vrchlický), která nakonec 1895 
vyústila v založení České moderny (kampaň 
rozpoutaná proti N. d. po hálkovské stati vedla 
ke ztrátě téměř poloviny odběratelů). Jestliže 
Macharovým článkem a následujícími polemi
kami N. d. vstoupila do řad stoupenců mladé 
generace, rámec její literární orientace vyme
zoval zejména Masarykův filozofický realis
mus a Macharův realismus umělecký. Masary
kova historická, sociologická a etická hlediska 
vnášela zvláště v 90. letech do českého myšlení 
o literatuře polohy kriticismu a pozitivistické 
analytičnosti a zároveň svou logickou přímo
čarostí pozastírala nezřídka specifické stránky 
literárního projevu; předjala tak práce, jež na 
literárních dílech analyzovaly jejich sociální, 
politické či filozofické aspekty. Macharovi zase 
připadlo v N. d. výsadní postavení: jedině on 
mohl (zcela proti původnímu programu) 
v rubrice Fejeton zveřejňovat své původní ver
še a prózy (roč. 5-22, 1897/98-1915). Obecný 
vztah revue k soudobému literárnímu dění 
v průběhu 90. let charakterizují čtyři příspěv
ky: Masarykova kritika Vrchlického skladby 
Twardowski pojaté jako příklad literárního 
eklekticismu starší generace (1894/95, roč. 2) 
a zároveň jeho odmítnutí naturalismu pro
střednictvím kritiky Zolova díla (1895/96, 
roč. 3) a dále dvě stati vymezující stanovisko N. 
d. k nastupující generaci: jednak F. V. Krejčího 
Dekadence, odmítavě rozebírající principy 
a postupy dekadentní literatury (roč. 2, 
1894/95), jednak Macharova Katolická moder
na, podrobující ostře odmítavé kritice její 
orgán Nový život a zvláště redaktora K. Do- 
stála-Lutinova (roč. 9, 1901/02). Literárněhis- 
torický ráz, avšak s aktuálním dosahem, mají 
další Masarykovy studie, zejména analýza mo
derního titanismu (Moderní člověk a nábožen
ství, roč. 4-5,1896/97-1997/98) a jeho realizace 
v dílech A. de Musseta (A. de Musset, nemoc 
století, 5. roč., 1897/98) a v Goethově Faustu 
(Goethův Faust-nadčlověk, 5. roč., 1897/98) 
i pojednání o slovanských studiích J. Kollára 
(1. roč., 1893/94). Další větší studie napsali 
v 90. letech do N. d. J. Arbes (o životním osudu 
K. Sabiny a o korespondenci K. H. Máchy), 
V. Flajšhans (o kralickém překladu bible 
i o vlivu staroslověnské literatury na staročes
kou), J. Jakubec (pod šifrou jc napsal interpre
tační úvahu o podobenství sociálního stavu 
české společnosti v Macharově Magdaléně, 

pod vlastním jménem pak o vztahu J. Kollára 
k Byronovi), L. Šolc (o vlivu F. G. Klopstocka 
na Kollára a řeckých mýtů na poezii J. Vrchlic
kého), J. Vlček (o P. J. Šafaříkovi a o jansenis
mu na české půdě) a F. V. Krejčí (o soudobé 
oficiální poezii). Co se cizích autorů týče, 
o A. Mickiewiczovi psal L. K. Hofman, o A. S. 
Gribojedovovi J. Polívka, o A. Dumasovi ml. 
F. X. Salda, o ohlasu sociální poezie Freiligrat- 
hovy u nás O. Wagner. Versologickými studie
mi hledajícími způsob, jak včlenit antické bás
nictví do kontextu české poezie, přispěl do 
N. d. O. Vaňorný: nejprve napsal rozpravu Ná
vrh pravidel českého hexametru přízvučného 
a doložil ji ukázkami z překladu Ovidiových 
Metamorfóz a na začátku 20. let programovou 
studii Básnictví Homérovo a moderní. - V ob
dobí do konce 1. světové války ztrácela 
postupně literární tematika v N. d. svou dosa
vadní prioritu i bezprostřední souvislost s ak
tuálním uměleckým děním. Slábl i její dosah, 
neboť dřívější koncepční stanoviska zpravidla 
nahradily informační stati vyvolané často i jen 
jubileem. Tento charakter literárněhistoric- 
kých prací převažoval až do 40. let. Přesto se 
v tomto období objevilo v N. d. několik pojed
nání k české a zejména evropské literární 
problematice. K české mířily stati J. Jakubce 
o politické poezii Havlíčkově a též jeho před
chůdců, stať A. Nováka o sociální poezii Ne
rudově, monografické studie V. Dreslera 
(J. Arbes), M. Hýska (A. Stašek), M. Majerové 
(T. Nováková) a též články F. Čády, F. Frýdec- 
kého, J. Karáska, J. Kudely, J. Peška, D. Stříbr
ného, K. Svobody, J. Vodáka, Č. Zíbrta. K zá
važnějším příspěvkům věnovaným cizím 
literaturám se řadí zvláště shakespearovské 
studie O. Fischera (též autora práce o dvojní
kovi v literatuře) a V. Mathesia (též autora 
článku o G. B. Shawovi) a pojednání F. Chudo
by o T. Carlylovi. Souhrnnými studiemi o jed
notlivých národních literaturách pak přispěli 
V. Dresler (soudobá polská), J. Krejčí (soudo
bá německá) a M. Acher (východožidovská). 
Monograficky zaměřené práce zveřejnili 
J. Folprecht a F. Táborský (M. J. Lermontov), 
J. O. Hruška (G. Sandová, Sully Prudhomme), 
J. Polívka (F. I. Ťutčev), K. Scheinpflug (J. Věr
ně). - V samostatné republice se v průběhu 
20. let vedle poměrně omezené literárněhisto- 
rické problematiky, orientované nejčastěji mo
nograficky (O. Fischer o O. Březinovi, M. Hý
sek a J. Jirásek o J. Holečkovi, M. Hýsek ještě
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o A. Jiráskovi a E. Krásnohorské, J. Herben 
o K. Havlíčkovi Borovském a J. S. Macharovi, 
M. Weingart o A. J. Puchmajerovi a J. Vrchlic
kém, komeniologické práce J. V. Nováka) nebo 
geneticky (J. Jakubec o pramenu Nerudových 
Písní kosmických), objevují i esejistické úvahy 
o obecnějších otázkách literatury, o vnějších 
podmínkách její existence (F. Laichter: Krize 
české knihy, Noviny a kniha) i o jejím novodo
bém žánrovém rozrůznění (B. Koutník: K psy
chologii literatury pornografické a brakové). 
Kritikou se pak zabývají zásadní studie P Fraen- 
kla o jejích soudobých názorových proudech 
a článek Jos. Laichtra, též autora pojednání Co 
chce T. G. Masaryk na české krásné literatuře 
a jaký měl na ni vliv. O české literatuře dále 
psal J. Hrůša, o slovenské J. Hamaliar. Z cizích 
literatur trvá zájem hlavně o literaturu ruskou 
(A. L. Bém o F. M. Dostojevském, E. Svoboda 
o Dostojevském a L. N. Tolstém, J. Jirásek 
o hrách L. Andrejeva a A. P. Čechova, F. Kub- 
ka o próze revolučního Ruska a o jeho kultur
ních poměrech K. Velemínský), z ostatního 
evropského písemnictví se italským estetikem 
B. Crocem zabýval J. Bartoš, T. Hardym F. Chu
doba, H. G. Wellsem Z. Vančura, který popsal 
také postavení literatury v USA. Svou sociolo
gickou úvahou (roč. 40, 1932/33) Budoucnost 
krásné literatury (a doplněnou pojednáním 
Poznámky o čtení děl básnických v Křesťanské 
revui) podnítil filozof E. Rádi diskusi o etické 
a sociální funkci literární kritiky (k autorovým 
názorům, že se současná kritika nachází 
v anarchii, protože nemá mravní odpovědnost 
a pevný estetický program, se v N. d. i jinde vy
jádřili např. F. Chudoba, Jos. Laichter, J. Vodák 
a další). Od počátku 30. let docházelo k výraz
né generační obměně literárněvědných spolu
pracovníků a s ní i volby témat. Do popředí se 
dostala osobnost T. G. Masaryka nahlížená ze
jména z hlediska jejího kulturního a literární
ho významu (E. Rádi, F. X. Šalda, J. Šimsa) 
a též ve vztahu k ruské literatuře, jmenovitě 
k F. M. Dostojevskému (P. Eisner, J. Horák). 
Dostalo se i na Masarykovy spolupracovníky 
(J. Vodák o J. S. Macharovi, L. Kunte o J. Her- 
benovi). Mezi další autory se zařadili ještě V. 
Traubová-Lišková (poezie J. Urbánkové a S. 
Buonaccini), P. Buzková (B. Benešová), J. Ma
cek (Bílá nemoc K. Čapka). Kuriozitou je stať 
O. Kobližka analyzující z právního hlediska 
trestné činy Nikoly Šuhaje a Hordubala. Hlav
ním spolupracovníkem na literárněhistoric- 

kém úseku N. d. se tehdy stal J. B. Čapek, autor 
monografických pojednání (J. Jakubec, K. Ča
pek, F. X. Šalda) i studie o sociologickém roz
měru literatury. J. B. Čapek se pak zvláště za 
okupace, kdy literární problematika v N. d. jed
noznačně převládla, stal nejsoustavnějším při
spěvatelem (o kořenech poválečné básnické 
generace, o návratu české prózy k historii, 
o kosmické poezii J. Nerudy a J. Hory, o čes
kém humanismu a klasicismu, o J. A. Komen
ském a kultu baroka, o literární typologii, 
o Wolkrově odkazu mladé básnické generaci, 
monografická pojednání o V. Dykovi, M. Mar- 
tenovi, J. V. Sládkovi; značnou pozornost věno
val i soudobé mladé generaci a úvahám o sou
dobých úkolech kritiky a literární historie). 
K jeho teoretičtěji koncipovaným pracím se 
přiřazuje soubor úvah o Kapitolách z české 
poetiky J. Mukařovského, kriticky zhodnocují
cí filozofické a metodologické základy struktu- 
ralismu. Dalšími literárními historiky spjatými 
s N. d. se tehdy stali J. Š. Kvapil (práce 
o J. Zeyerovi, o tvorbě ruralistů, o technice ro
mánové tvorby a o literární výchově) a Jaro
slav Nečas (o českém životopisném románu, 
o románu psychologickém, o mladé české pró
ze), ze starších autorů pak zejména A. Pražák 
(B. Němcová, J. S. Machar, J. Vrchlický, Jos. 
Laichter, A. M. Tilschová, o možnostech sou
časné kritiky), ojediněle do N. d. přispěli 
M. Čapek (O. Březina), J. Frey (pohádky), 
B. Fučík (dětská kniha), K. Horálek (J. A. Ko
menský), J. John (Vančurovy Obrazy z dějin 
národa českého), J. Petrtyl (J. John). Po válce 
k dosavadním spolupracovníkům A. Pražákovi 
(Změna doby v našem písemnictví), J. B. Čap
kovi (J. V. Sládek, P. O. Hviezdoslav, J. A. Ko
menský a barok, Masaryk a kulturní politika, 
K dnešním úkolům národní kultury) a J. Š. 
Kvapilovi (o české literární vědě ve 30. a 40. le
tech, o sociální próze jako základu socialistic
kého realismu) přibyli J. Patočka (o krizi mo
derního člověka v perspektivě Masarykovy 
filozofie dějin, o trvalé aktuálnosti estetického 
odkazu Šaldova díla) a K. J. Beneš (lidová čet
ba). J. Š. Kvapil za války i po ní psal i o cizích li
teraturách (M. J. Lermontov, současná fran
couzská literatura), od 30. let pak J. Horák 
(F. M. Dostojevskij, A. S. Puškin), F. Kubka 
(J. W. Goethe, ruská kultura), V. Mathesius 
(D. Defoe), M. Čapek (P. Bourget), R. Koneč
ný (J. Romains), za války pak také K. Dvořá
ček (finský román) a po válce O. Vočadlo
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(E. M. Forster). Ve srovnání s původními čes
kými pracemi menší, přesto však závažnou ro
li sehrály v N. d. i výsledky intelektuální čin
nosti v zahraničí a časopis překlady, zvláště 
z humanitních věd, navazoval aktuální kontak
ty s evropským duchovním světem (G. Bran- 
des, E. Denis, H. Laski, B. Russel, R. W. Seton- 
-Watson i podp. Scotus Viator, G. B. Shaw, 
W. Wilson; ve 30. letech S. Baldwin, B. Croce, 
J. Huizinga, J. M. Keynes, S. Leacock, W. Lipp- 
mann, F. D. Roosevelt, A. Schweitzer, F. Wer- 
fel). Platilo to i o literárněvědných studiích 
a článcích. Týkaly se hlavně ruské (A. P. Če
chov, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogol, L. N. Tol- 
stoj) a polské literatury (E. Orzeszkowa, 
S. Wyspiaňski, S. Žeromski) i osobností dalších 
literatur (Dante, G. Hauptmann, H. Ibsen aj.), 
dále se zabývaly vzájemnými vztahy a vlivy, 
otázkami autorství (např. Shakespeare a Ba
čou) i druhů a žánrů v evropském měřítku 
(L. Stein: Sociální filozofie utopických romá
nů, M. Maeterlinck: Moderní drama). Ve 30. 
a 40. letech se četnost překladů podstatně sní
žila a jejich zaměření se posunulo z portrétů 
osobností a z interpretací děl významných au
torů k úvahám obecnějšího a současně popula
rizujícího rázu (např. stať A. Birrella o tom, zda 
je možné rozpoznat dobrou knihu od špatné, 
nebo po válce úryvek z eseje E. Trioletové há
jící specifické postavení umělce na hranici me
zi přesvědčením, rozumovou úvahou a příkazy 
tvorby proti zlehčujícímu veřejnému mínění). 
Součástí překladové aktivity se staly rovněž 
samostatné přílohy, v nichž N. d. zpřístupňova
la starší i nej novější dějiny světových literatur. 
- Původní literární tvorba neměla být s výjim
kou dlouholeté Macharovy účasti zastoupena. 
Ojediněle však revue přinášela v nepravidelné 
rubrice Beseda a v jejích obměnách ukázky no
vých překladů významných děl. Tak O. Vaňor- 
ný otiskl v roč. 3 (1895/96) úryvek z Ovidia 
a v roč. 37 (1929/30) z Vergilia, v roč. 17 
(1909/10) F. Táborský nový překlad Démona
M. J. Lermontova, v roč. 23 (1915/16) O. Fi
scher ukázku ze Shakespearova Makbetha 
a v roč. 34 (1926/27) V. Lesný z R. Thákura. 
V téže rubrice se objevovaly kratší partie z po
litických, filozofických a estetických názorů 
klasiků i soudobých myslitelů domácích i ji
ných národností. - Po celou dobu působení
N. d. doplňovaly její literárněvědnou složku re
cenze domácí i slovenské beletrie a v rámci 
posuzování novinek z odborné literatury roz

manitých oborů se dostalo i na domácí i zahra
niční produkci literárněvědnou. V prvních 
dvou desetiletích nejčastěji psali recenze 
o krásné i odborné literatuře: F. Drtina (často 
i an.), O. Fischer (šifra O. E), J. Jakubec (i šifra 
jc.), F. V. Krejčí (i šifra -pp-), J. Máchal (podp. 
Hanuš M.),T. G. Masaryk (řada šifer, i T. G. M., 
nej častější B., E, M., S.,T, Z., často i an.), J. Po
lívka, F. Táborský (i šifra T), J. Vlček, nepřetr
žitě od počátku až do konce 40. let pak Jos. 
Laichter (šifry Z., -1., často i an.). Od počátku 
10. let až do konce 1. světové války se recenzím 
věnovali zvláště P. M. Haškovec (šifra M. P), 
K. Hikl (šifra K. H.), E. Chalupný, M. Krato
chvíl, J. Krejčí (šifra -ejč-), J. Múnzer, J. Šimsa, 
K. Velemínský (šifra K. V); během 20. a 30. let 
P. Fraenkl (i šifra P. F.) a J. B. Čapek (i šifra J. B. 
Č.), kteří ve 30. letech především představova
li v N. d. kritickou složku, dále J. Hamaliar 
(o slovenských pracích), R. Konečný (i šifra
R. K.), J. Macek (i šifra J. M.), S. Verner (i šifra
S. V.) a šifra t; knihy pro mládež sledoval 
J. Šimsa (šifra J. Š.). V posledním desetiletí ved
le J. B. Čapka a J. Macka přispívali recenzemi 
soustavněji C. John (šifra C. J.), J. Š. Kvapil 
(i šifry jšk., J. Š. K.), P. Laichter (i šifra P. L.), Ja
roslav Nečas (i šifra Ns.), J. Petrtyl, A. Pražák,
O. Srbová, po 1945 i A. Bejblík (šifry Bej. 
a A. B.) a F. Laichter. Zpočátku měla recenzní 
složka N. d. charakter spíše úvahový a inter
pretační (některé kritiky byly publikovány i na 
pokračování), od počátku století pak převážně 
přehledový a informační. V menší míře, ale po
měrně soustavně věnovala N. d. pozornost 
i dalším oblastem umění, tj. hudbě, výtvarné
mu umění a divadlu; sledovaly je jednak histo
rické studie a interpretační pojednání, jednak 
referáty o aktuálním dění, převážně (od 
20. let) v samostatných rubrikách. V hudební 
sféře převažovalo do konce 1. světové války 
smetanovské téma (L. Dolenský, V. Helfert. 
Ch. Masaryková i pod šifrou Ch., J. A. Theu- 
rer), dále o hudbě psali J. Bramberger, A. Hni- 
lička a R. A. Sicha), kritické komentáře pak 
šifra V. Št; ve 20. a 30. letech referáty zvláště 
o operní a koncertní činnosti uveřejňovali 
S. Hippmann, K. B. Jirák a ve 40. letech P. Pra
žák (i šifra P. P.). Studie a recenze o výtvarném 
umění zprvu psali T. G. Masaryk (pseud. Lo- 
renzo) a zejména F. Táborský (i pseud. Fra 
Tito), autor analytických studií o starém i no
vějším ruském (I. N. Kramskoj) malířství 
a o vývoji malby v 19. století, později jednotli-
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vě J. Bartoš, V. Birnbaum, A. Hořejš a L. J. Živ
ný, kritiky soudobého výtvarného života pak 
publikovali Jos. Laichter (šifra Z.), K. Tondl 
a též několik šifer (***, Rr.). Hlavním autorem 
úvah i zpráv o divadelním dění byl na samém 
začátku T. G Masaryk (šifry A. S. a B.), pozdě
ji K. Svoboda a J. Vodák (šifry jv. a J. V), ve 
20. letech ještě P. Laichter a ve 40. letech (i po 
válce) O. Srbová (i O. S.). V jejich první polovi
ně N. d. občas přinášela šířeji koncipované 
úvahy o dramatické a divadelní tvorbě (J. Ko
pecký, P. Laichter, O. Srbová, Z. Vančura). 
V roč. 43 (1935/36) se vyskytovala i rubrika vě
novaná filmu, již obhospodařovala L. Vokro- 
vá-Ambrosová. Celkově N. d. hrála po celou 
dobu své existence a v 90. letech 19. století 
zvláště roli indikátora soudobého politického 
a kulturního života. Při svém vzniku se posta
vila po bok mladé generace sdružující se v Čes
ké moderně; zejména ve vystoupeních J. S. Ma- 
chara vedla také polemiky s politickým 
i literárním konzervativismem a zároveň v po
stojích T. G. Masaryka zaujímala ve vztahu k li
teratuře eticky motivovaná stanoviska. V poli
tické rovině nejprve napomáhala seskupení 
realisticky orientované inteligence (teprve 
1899 semknuté v politickou stranu), před 
1. světovou válkou uskutečňovala revizi české
ho národního programu a v meziválečném ob
dobí, kdy slábl aktuální dosah její literárněkri- 
tické složky a těžiště zájmu se přesunulo do 
oblasti sociálních a politických věd, prostřed
kovala analýzy rozvoje i krizí demokratických 
systémů (často s důrazem na křesťanská 
východiska veřejného života) i vzniku totali- 
tárních ideologií a propagovala liberální hos
podářské myšlení. V tomto směru a v souvis
lostech budování nového státu usilovala N. d. 
působit i po 2. světové válce.
LITERATURA: • ref. N. d.: Verus (J. Pachmajer), 
NL 15.12.1893; J. Vorel, Rozhledy 4,1894/95, s. 93; 
an., ČČH 1897, s. 323; Kí (F. Krejčí), Čes. mysl 1901, 
s. 460 + Čes. mysl 1903, s. 308 •; • 30 let N. d.:
O. Štorch-Marien, Cesta 3,1920/21, s. 330; J. Zítko, 
Studentský časopis 3,1923/24, s. 101; an. (Jan Laich
ter), Naše doba 31,1923/24, s. 1 •; Jan Laichter: Jak 
se prof. T. G. Masaryk stal redaktorem N. d., Naše 
doba 32,1924/25, s. 348; J. Vodák: Machar a N. d., Na
še doba 41,1933/34, s. 345; M. a F. Laichterovi: Bi
bliografie Masarykových článků z předválečné N. d. 
(1893-1914), Naše doba 42,1934/35, s. 358 a pokr.;
P. Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kriti
ky, RA 5,1929/30, s. 316; Z. Nejedlý in T. G. Masaryk 
4 (1937); K. Svoboda:T. G. Masaryk, sb. O českou li

terární kritiku (1940); f. 1. (F. Laichter): Spolupráce 
J. S. Machara v N. d., Naše doba 48,1941/42, s. 511; 
J. Macek: Dvojí jubileum Jana Laichtera, Naše doba 
51, 1943/44, s. 98 + Za Dr. h. c. Janem Laichterem, 
Naše doba 53,1946/47, s. 49; F. Laichter: Náš redak
tor (k šedesátinám J. Macka), tamtéž, s. 469 + Biblio
grafie prací dr. Edvarda Beneše pro N. d., Naše do
ba 54,1947/48, s. 441; L. Lantová in Hledání hodnot 
(1969).
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1920-1943

Knihkupecký informační a bibliografický časopis 
s hlavním zaměřením na českou literaturu.

Podtitul (roč. 6—16 vždy jen na obálce): 1925-28 (roč. 
6-9 do č. 7) Literárně-bibliografický měsíčník; 
1928-32 (roč. 9 od č. 8-9 - roč. 13) Literární a biblio
grafický věstník; 1933-34 (roč. 14-15) Bibliografický 
věstník; 1935-43 (roč. 16-24) List knižní a bibliogra
fické informace. - Redaktoři: 1920-28 (roč. 1-9 do 
č. 7) B. Foit; 1928-29 (roč. 9 od č. 8-9 - roč. 10) J. M. 
Augusta; 1930-32 (roč. 11-13) B. Foit s red. kruhem 
(jmenovitě uvedeni v roč. 11 A. Dolenský, Z. Gintl, 
J. Krecar, F. Pátá, J. Volf, v roč. 12 bez J. Krecara); 
1933-34 (roč. 14-15) B. Foit; 1935-37 (roč. 16-18 do 
č. 6) F. K. Krajčír s red. kruhem; 1937-38 (roč. 18 od 
č. 7-8 - roč. 19 do č. 5) J. Víška s red. kruhem; 1938 
(roč. 19 od č. 6) K. Krejča s red. kruhem; 1939-40 
(roč. 20-21) K. Kumprecht; 1941 (roč. 22 do č. 10) 
J. Heller; 1941-13 (roč. 22 od č. 11-12 - roč. 24) F. Za
jíček. - Odpovědní redaktoři: 1920-28 (roč. 1-9 do 
č. 7) B. Foit; 1928-29 (roč. 9 od č. 8-9 - roč. 10) J. M. 
Augusta; 1930-34 (roč. 11-15) B. Foit; 1935-40 (roč. 
16-21) K. Kumprecht; 1941 (roč. 22 do č. 10) J. Hel
ler; 1941-^43 (roč. 22 od č. 11-12 - roč. 24 do č. 4) 
F. Zajíček. - Vydavatel: 1920-43 (roč. 1-22) Zeměd. 
knihkupectví A. Neubert, Praha. - Periodicita: 
1920-28 (roč. 1-9) měsíčník; 1920 (roč. 1) od února 
do prosince 12 čísel, 1921-28 (roč. 2-9) od ledna do 
prosince 12 čísel; 1929-32 (roč. 10-13) čtrnáctideník; 
1929 (roč. 10) od ledna do prosince 29 čísel, 1930 
(roč. 11) od ledna do prosince 30 čísel, 1931-32 (roč. 
12-13) od ledna do prosince vždy 25 čísel; 1933-43 
(roč. 14-24) měsíčník; 1933 (roč. 14) od ledna do pro
since 13 čísel a zvláštní vánoční číslo, 1934 (roč. 15) 
od ledna do prosince 11 čísel a 4 zvláštní firemní čís
la, 1935-42 (roč. 16-23) od ledna do prosince 12 čí
sel, 1943 (roč. 42) od ledna do dubna 4 čísla.

N. k. vznikla jako bibliograficko-informaění 
časopis spjatý s propagačními záměry svého 
vydavatele; časopis hodlal „kromě informativ-
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nich literárních článků pravidelně registrovat 
vše, co u nás nově se vydává, vyhýbaje se pou
ze literatuře znemravňující a kramářské“ (Ně
kolik slov úvodem v 1. č. 1. roč.). V N. k. se od 
počátku ustálilo dvojdílné členění na část lite
rární a část bibliografickou, jejich pojetí a roz
sah se však postupně proměňovaly zvláště 
v důsledku personálních změn v redakci 
a v okruhu spolupracovníků. Zatímco za vede
ní bibliografa B. Foita udávala charakter lite
rární části příležitostná publicistika (hlavně 
k literárním výročím) a celkově v ní převážila 
informativnost (častými přispěvateli byli např. 
bibliotékaři Nár. muzea A. Dolenský, V. Řezní
ček, J. Volf aj.), v nedlouhé redakční éře spi
sovatele J. M. Augusty inklinovala tato část 
k výraznější literárnosti, zveřejňujíc vedle in
formací i básnické, kritické, popř. esejistické 
příspěvky (V. Dyk, J. Opolský, F. Skácelík aj.). 
Po návratu B. Foita a za působnosti dalších re
daktorů ve 30.-40. letech se v podstatě prosa
zovalo původní zaměření, rozšiřovala se však 
bibliografická část, až 1933-34 a pak 1940-42 
zaplnila celou rozlohu časopisu.

Literární část N. k. přinášela za řízení B. Foi
ta osvětově laděné příspěvky výslovně rezig
nující na kritické soudy, zejména jubilejní člán
ky k životním výročím literátů a k literárním 
událostem, úryvky z korespondence spisovate
lů, dále články k otázkám knižního trhu, čte
nářství a knihovnictví. Hojné faktografické 
informace se záhy soustředily zejména do pra- 
videlých rubrik nekrologů (Náš žalov), jubileí 
(Naši oslavenci), zajímavostí a zpráv z literár
ního a uměleckého světa (Drobnosti literární 
a kulturní), oznámení o chystaných novinkách 
(Co se chystá v české literatuře nového?) a kni
hovnických informací (Naše knihovny). 1928 
přinesl nový redaktor J. M. Augusta spolu 
s částečnou obměnou okruhu přispěvatelů vý
raznou proměnu obsahu preferencí autor
ských článků. Jubilejní medailony věnovaly 
pozornost zejména autorskému okruhu české 
dekadence, nově byla reflektována problema
tika knižní kultury, bibliofilství a výtvarného 
umění. Hodnotící hledisko přinesla nová rub
rika Referáty, hojně byly uveřejňovány též po
lemiky, satirické verše, epigramy (v 10. roč. na 
pokračování pod názvem Květomluva z lite
rárních luhů), parodie a mystifikace, vše s patr
nou protiavantgardní a protihradní tendencí. 
Návrat B. Foita jako redaktora v 11. roč. (již 
předtím znovu přispíval faktografickými infor

macemi) znamenal obnovu nepolemického 
osvětověvýchovného zaměření a původních 
rubrik. Pokusy o monotematická čísla (např. 
aprílové roč. 10, č. 7, svatováclavské roč. 10, 
č. 19-20, o T. G. Masarykovi roč. 11, č. 6-8 s pri
mární i sekundární masarykovskou bibliogra
fií od F. Pokorného s dodatkem v č. 9) se ne
ujala. Po přechodné pauze (1933-34) byla 
literární část obnovena 1935-39, kdy přinášela 
převážně příspěvky ke knihkupecké a nakla
datelské problematice od redaktorů časopisu 
(F. V. Krejčí, dále J. Víška, pak K. Krejča), zají
mavosti z literárního a kulturního života v ne
ustálených rubrikách (např. Literární zprávy 
z domova i z ciziny, Antikvářské a bibliofilské 
zajímavosti), ediční plány českých nakladatel
ství a tematické přehledy literárních novinek. 
Záhy opuštěn zůstal pokus o bibliografický 
přehled literárního života podle časopisů (Li
teratura v zrcadle a tisku, roč. 16). Závažnější 
původní příspěvky byly otiskovány jen spora
dicky (např. hodnotící přehled jubilejní má
chovské literatury v roč. 18, 1937). Úvodní 
rubrika posledního, nedokončeného 24. roč. 
s názvem Na okraj knižní tvorby - Komentáře 
- Naše mínění přinesla nepodepsané aktivistic
ké a pronacistické kulturněpolitické příspěv
ky, pravděpodobně od redaktora rubriky
E. Peřiny. - Články s literární i širší kulturní te
matikou přispěli J. M. Augusta, O. Auředníček, 
H. J. Bally, I. Bauše, J. Bečka, V. Běhounek, 
V. Bitnar, M. B. Bóhnel, F. Bous, V. Brtník,
F. Bulánek-Dlouhán (pseud. F. Dlouhán), 
O. Černý, V. Červinka, K. Čvančara, A. Dolen
ský (i šifra A. D.), J. Doležal, A. Dostál, O. Dub
ský, V. Dyk, K. Elgart Sokol (pseud. E. Sokol),
J. V. z Finberka, F. Flos, B. Foit (i šifra B. E), 
A. Glos, J. Grmela, L. Grossmannová Brodská, 
V. Hánek, Z. Hásková, J. Hloucha, M. Hýsek,
A. Chaloupka,^ K. E. Chalupa, K. Janský 
(pseud. Cajus), Š. Jež, J. Karásek, A. Klášterský, 
L. Kolátorové, H. Kosterka, F. Krčma, L. Kul
hánek, J. Š. Kvapil, K. Leger, E. Lešehrad,
B. Lovrič, K. M. Mečíř (pseud. V. Lípa), J. L. 
Mikoláš, K. Mirvald, F. Mrkvička, K. Nosovský, 
B. Novák, J. Ošmera, F. Pátá, J. Pátá, F. Pátek, 
L. Piazza, J. Poch, D. Raisové, J. Z. Raušar, 
V. Řezníček, J. Sajíc, K. Sedláček, F. Sekanina,
K. Severák, J. Scheinost, J. Schmitt, F. Skácelík, 
V. Sommer (pseud. Jakub Rydvan), J. Spilka, 
F. Strejček, V. F. Suk, J. Šach (i pseud. J. Sázav
ský, Jar. Smiřický), E. J. Šarapatka (i šifra 
E. J. Š.), J. V. Šmejkal, Ad. Veselý, J. Veselý, J. Vi-
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cher, J. Víska, M. Volar, J. Volek, J. Volf, Q. 
M. Vyskočil, V Zelinka, I. Zháněl, S. Zima,
V Zmeškal, J. Zyka (i pseud. Christo Ivanoff, 
Jan Doubek, Jan Jiří Vávra, Jan Vávra, Jaroslav 
Svoboda, J. Borotínský, Jindra Čtyroký, Qui- 
dam), L. K. Žižka aj. Referáty (jen v roč. 9-10) 
psali J. M. Augusta (i šifra J. M. A.), O. Černý 
(i šifra O. Č.), O. Dubský, B. Novák (i šifra 
B. N.), E Skácelík (i šifra Sk.) aj. Sporadickými 
verši (v roč. 9-10 převážně satirickými) přispě
li J. M. Augusta (pseud. J. Ouhoř, J. Úhoř),
V Dyk, H. Jelínek, E. Krásnohorská, A. Novák, 
J. Opolský, V Rozner, J. Rýdl, K. Severák, 
F. Skácelík,! Spilka, V Vylétal aj. Jádrem časo
pisu byla oborově členěná měsíční knihkupec
ká bibliografie knižních novinek, redigovaná 
v Zemědělském knihkupectví A. Neubert (od 
3. roč. B. Čelikovským). Od roč. 7 vycházela, 
aspirujíc na funkci národní registrující biblio
grafie, pod názvem Československá bibliogra
fie, příležitostně též s oddílem Cizojazyčná 
bibliografie. Od roč. 9, č. 11 byla vydávána za 
součinnosti Knihovny Jednoty k povzbuzení 
průmyslu v Čechách, postupně též Knihovny 
Národního muzea, Studijní knihovny v Olo
mouci, Ústřední slovanské zemědělské kni
hovny Československé akademie zemědělské, 
krátce též Knihovny Univerzity Komenského 
v Bratislavě. V roč. 16 od č. 3 změnila název na 
Neubertova bibliografie knih českých a sloven
ských. Současně vznikla vedle ní bibliografie 
Dobré knižní novinky s podrobně anotovaný- 
mi záznamy, od roč. 18, č. 7-8 s tit. Přehled 
knižních novinek (redigovali ji vesměs redak
toři časopisu). Zpracováno bylo i několik te
matických bibliografií. Antikvární rubrika 
Neubertova knihkupectví a nabídka novinek 
literatur cizojazyčných spolu s inzercí přechá
zela i na obálky a připojené vícestránkové ba
revně odlišené vnější listy. - Vyobrazení se vět
šinou omezovala na nečetné fotografie 
spisovatelů a reprodukce obálek v inzertní čás
ti. Jen 1928-29 za redakce J. M. Augusty byly 
texty hojně ilustrovány, převážně karikaturami 
spisovatelů od D. Hauta.

LITERATURA: B. Foit: Deset let Naší knihy, Naše 
kniha! 930, s. 1.
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Naše řeč

Od 1917

Odborný časopis věnovaný českému jazyku, teore
tické i praktické péči o spisovnou češtinu, o její očis
tu, pěstění a vůbec o jazykovou kulturu, spjatý 
s bouřlivým vývojem spisovného jazyka ve 20. století.

Podtitul: 1917-48 (roč. 1-32) Listy pro vzdělávání 
a tříbení jazyka českého; 1950-52 (roč. 34-35) Časo
pis Ústavu pro jazyk český; 1953-92 (roč. 36-75) Ča
sopis^ Ústavu pro jazyk český ČSAV; od 1993 (roč. 
76) Časopis Ústavu pro jazyk český AV ČR. - Re
daktoři: 1917 (roč. 1) E Bílý, E. Smetánka, J. Vlček 
(odp. red.), J. Zubatý; 1918-20 (roč. 2-4) F. Bílý, V. 
Ertl (odp. red. od č. 8,1919), E. Smetánka, J. Vlček 
(odp. red. do č. 7,1919); 1921-29 (roč. 5-13) V. Ertl 
(odp. red. do č. 2,1929), E. Smetánka, J. Vlček, J. Zu
batý (odp. red. od č. 3,1929); 1930 (roč. 14) E. Sme
tánka, J. Zubatý (odp. red.); 1931 (roč. 15) J. Haller 
(odp. red.), O. Hujer, V. Machek, E. Smetánka; 
1932-38 (roč. 16-22) J. Haller (odp. red.), K. Hodura, 
O. Hujer, F. Oberpfalcer, E. Smetánka; 1939-47 (roč. 
23-31) J. Haller (odp. red.), K. Hodura, F. Oberpfal
cer (od 1947 podp. Oberpfalcer-Jílek, pak F. Jílek), 
E. Smetánka, V. Smilauer; 1948 (roč. 32) J. Haller 
(odp. red.), K. Hodura, F. Jílek, V. Machek, E. Sme
tánka, V. Smilauer; 1949 (roč. 33) B. Havránek (hlav
ní red.), E Daneš (odp. red.) a nadále vždy s red. ra
dou; 1950-52 (roč. 34-35) B. Havránek; 1953-57 (roč. 
36-40) A. Jedlička (vedoucí red.), F. Daneš (výkonný 
red.); 1958-64 (roč. 41—47) A. Jedlička (vedoucí 
red.), F. Váhala (výkonný red.); 1965-71 (roč. 48-54) 
A. Jedlička (vedoucí red.), M. Sedláček (výkonný 
red.); 1972-73 (roč. 55-56) J. Kuchař (vedoucí red.), 
M. Sedláček (výkonný red.); 1974-79 (roč. 57-62) 
J. Kuchař (vedoucí red.), A. Tejnor (výkonný red.); 
1980-82 (roč. 63-65) J. Petr (vedoucí red.), A.Tejnor 
(výkonný red.); 1983-89 (roč. 66-72) J. Petr (vedoucí 
red.), S. Poštolková (výkonná red.); 1990 (roč. 73) 
Z. Hlavsa (vedoucí red.), B. Poštolková (výkonná 
red.); od 1991 (roč.74) J. Kraus (vedoucí red.), I. Svo
bodová (výkonná red.). - Vydavatel: 1917-52 (roč. 
1-35) 3. třída ČAVU; 1953 (roč. 36) neuveden; 
1954-92 (roč. 37-75) Ústav pro jazyk český ČSAV; 
od 1993 (roč. 76) Ústav pro jazyk český AV ČR, ve
směs Praha. - Nakladatel: 1917 (roč. 1) Emil Šolc 
s. r. o. v Praze a v Karlině; 1918-19 (roč. 2-3) Emil 
Šolc s. r. o. v Karlině u Prahy; 1920-49 (roč. 4-33) 
Šolc a Šimáček s. r. o. v Praze; 1950 (roč. 34) Státní 
nakladatelství učebnic, Praha; 1951/52 (roč. 35) Stát
ní pedagogické nakladatelství, Praha; 1953-65 
(roč. 36-48) Nakladatelství ČSAV, Praha; 1966-93 
(roč. 49-76) Academia, Praha; od 1994 (roč. 77) vy
davatelská spolupráce SK Press, Říčany u Prahy. - 
Periodicita: 1917-34 (roč. 1-18) (č. 1 vyšlo v prosinci 
1916) vždy 10 čísel s pohyblivou dvouměsíční letní 
přestávkou, často i jako dvojčísla; 1935 (roč. 19) pou-

423



Naše řeč

ze 5 čísel, 5., rozšiř., věnováno šedesátinám E. Sme
tánky; 1936-62 (roč. 20-45) vždy 10 čísel, z toho 1943 
(roč. 27) vyšlo č. 10 jako rejstřík a 1951-52 vyšel jen 
1 roč. (35); od 1963 (roč. 46) vždy 5 čísel. - Přílohy: 
Od 1. roč. rejstřík s výjimkou roč. 2, 3, 6,14, 26, 38 
a 53. Autoři rejstříku: V. Ertl roč. 4,5,7, 8; A. Získal 
roč. 9-12; V. Machek roč. 13, 15, 16; J. Haller roč. 
17-20; S. Petíra roč. 22-25,27-31; F. Daneš roč. 33,34; 
Z. Hrušková roč. 48; jinak autoři neuvedeni.

NŘ byla založena za 1. světové války jako vý
raz snah o zachování čistoty jazyka jako zá
kladního znaku osamostatňujícího se národa. 
První návrh na ústřední péči o český jazyk po
dal ČAVU F. A. Šubert 1915 k Husovu výročí 
a po ustavení komise, která doporučila jednak 
přípravu rukověti češtiny, jednak vydávání bo- 
hemistického časopisu popularizujícího očist
né úsilí, začala 1917 vycházet NŘ. Jejím vy
davatelem se stala 3. třída pro jazykozpyt 
a literární dějepis ČAVU. V pěstění jazyka NŘ 
navazovala na dřívější tradice, zahájené již 
J. Dobrovským, J. Jungmannem a F. Palackým 
a naposledy utvrzené matičním Brusem jazyka 
českého (1877). Požadovala, aby základem pro 
úvahy o „neporušeném prostředku vyjadřova
cím a čistém vytříbeném jazyku“ byla krásná 
stará čeština a mluva lidová. V tomto duchu 
chtěla být prostředníkem mezi autory a „obe
censtvem v ušlechtilé snaze o soustavnou očis
tu jazyka mateřského, do něhož národ po věky 
ukládal svou radost i tíseň, svůj um i krásu“. 
Konečným cílem bylo dosáhnout toho, aby 
„rodný jazyk, jímž člověk teprve se stává koru
nou tvorstva, uchován byl v pravé, původní by
tosti své, ryzí, bohatý, svůj“. - Časopis je roz
členěn do několika rubrik, z nichž ty hlavní 
trvají po celou dobu jeho existence. Úvodní 
studie a články přinášejí odborná pojednání 
týkající se spisovné češtiny a jazykové kultury, 
ve zvláštních případech i jazyka umělecké lite
ratury. V rubrice Posudky 1917-19 (roč. 1-3), 
od 1920 (roč. 4) Posudky a zprávy, se publiko
valy do 1948 především referáty a zejména 
kritiky jazykovědných studií a příruček, pů
vodních i přeložených děl krásné literatury 
z jazykového hlediska a též odborných literár
ních publikací i teoretických prací z různých 
vědních oborů, informace o přípravě Příruční
ho slovníku jazyka českého. Po 1948 se v NŘ 
tisknou zejména recenze lingvistických prací 
a studií domácích i zahraničních, zprávy a dis
kuse z jazykovědných pracovišť, porad a kon
ferencí, zprávy o zájmu o bohemistiku v zahra

ničí a 1966 (roč. 49) také výsledky studia ná
rodních spisovných jazyků a jazykové kultury 
v jednotlivých zemích. Rubrika Drobnosti od 
1917 (roč. 1) poskytuje dílčí výklady jazyko
vých problémů z hlediska jejich správnosti 
a od 1953 (roč. 36) i jazykové rady, jež s pro
měnlivým titulem kriticky i návodně upozor
ňují na vhodnější způsoby vyjadřování: 1953 
(roč. 36) Okénko z jazykové poradny, 1954-63 
(roč. 37-46) Okénko z naší poradny, 1966-73 
(roč. 49-56) a 1976 (roč. 59) Radíme a kritizu
jeme. Rubrika Listárna 1918-19 (roč. 2-3) 
a Hovorna 1917-27 (roč. 1-11) otiskovaly 
drobnější časové poznámky a odpovědi na do
tazy čtenářů. V rubrikách Posudky a zprávy 
a Drobnosti vycházely také na pokračování 
kritiky publicistického stylu novin: 1918-19 
(roč. 2-3) Divoké kvítí z novinářských luhů, 
1920 (roč. 4) Divoké kvítí, vedle toho i analýzy 
práce s jazykem v jednotlivých novinách: 
1919-23 (roč. 3-7), 1932 (roč. 16), 1934 (roč. 
18) Návštěvou u novin a rovněž informace 
o zajímavých článcích a přednáškách dotýkají
cích se jazykových otázek v rozmanitých pe
riodikách věnujících se většinou odborným 
profesím, popřípadě komentáře a polemiky 
s nimi, též zde s proměnlivým titulem: 1917 
(roč. 1), 1920-44 (roč. 4-28), 1946-47 (roč. 
30-31) Z našich časopisů, 1932 (roč. 16) Z na
šich časopisů a Z našich novin, 1954-63 (roč. 
37-46) Z knih, časopisů a novin, 1964 (roč. 47) 
Z časopisů a novin.

V souladu s programovým prohlášením při
nášela NŘ v prvním období 1917-30 (roč. 
1-14) studie a články věnované současnému 
spisovnému jazyku, jeho mluvnické stavbě, 
frazeologii, slovní zásobě (zvi. odborné termi
nologii), pravopisu i stylistice, nazíraných vždy 
ovšem více nebo méně v historické perspekti
vě. Zároveň rozvíjela praktickou činnost kri
tickou posuzující jednak odborné práce o jazy
ce, jednak jazykovou stránku beletristických 
děl. (Obě oblasti péče o kultivovaný jazyk, 
teoretickou a praktickou, zachovává NŘ po 
celou dobu své působnosti.) Zvláště ve vztahu 
ke krásné literatuře usilovala NŘ stát se arbit
rem v otázkách jazykové čistoty v duchu novo
dobého českého brusičství. Vystupovala proti 
jazykovým nesprávnostem a „cizomluvům“ 
(hlavně proti germanismům), kladla důraz na 
genetickou čistotu a historicky chápanou 
správnost, přičemž kritériem v podstatě zůstá
vala jednak sice poměrně vyspělá, avšak přece
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jen už zastaralá čeština z údobí předbělohor
ského, jednak „nezkažený“ jazyk lidový, kdež
to zřetel k nezbytnému rozvoji spisovné češti
ny podle soudobých potřeb společnosti 
a kultivace živého spisovného úzu byly často 
zanedbávány nebo ustupovaly do pozadí. Nej- 
přísnější puristické stanovisko zastával F. Bílý 
(v jazykových posudcích), zatímco J. Zubatý, 
vůdčí osobnost tohoto období, publikující 
v NŘ řadu monotematických výkladů lexikál
ních, většinou etymologických nebo historic
kých, podávaných z hlediska sémantického 
i frazeologického (oblíbeným útvarem v NŘ 
mezi válkami byl výklad - etymologický, histo
rický, sémantický nebo textový některého čes
kého slova), odmítal mechanické přejímání 
brusů a kladl důraz i na přirozené jazykové cí
tění. Koncem 20. let přispěl k vývoji teorie ja
zykové správnosti V. Ertl nově propracovanou 
teorií o „dobrém autorovi“, kdy při rozhodo
vání o správnosti či nesprávnosti daného jazy
kového jevu pokládal za správné to, v čem se 
shoduje většina dobrých autorů doby součas
né. Měřítko mluvnické správnosti nespatřoval 
tedy mimo jazyk, v nějakých apriorních pravi
dlech, nýbrž jen v jazyce samém, v praxi tehdy 
živých, čtených spisovatelů. Mezi nejvýznam
nější přispěvatele NŘ v tomto období patřili 
autoři článků'. V. Ertl, V. Flajšhans, J. Haller, 
B. Havránek, J. Janko, V. Machek, V. Mathesius, 
F. Oberpfalcer, F. Trávníček, J. Zubatý aj.; ze 
spisovatelů pak zvláště I. Herrmann; posudky 
psali: F. Bílý, V. Ertl, J. Haller, K. Hodura, 
F. Oberpfalcer, F. Šimek, J. Zubatý aj: - Od 
15. roč. (1931) nastoupila do redakce NŘ nová 
generace v čele s odpovědným redaktorem 
J. Hallerem, jemuž se zachování ryzosti spisov
né češtiny stalo celoživotním posláním. Při ře
šení staré otázky měřítek pro hodnocení spi
sovného jazyka se rovněž ztotožnil se zásadou, 
podle níž hlavní kritéria jazykové správnosti je 
třeba v brusičském duchu hledat v předcháze
jících obdobích jazykového vývoje a y lidovém 
jazyce. (Nové pracovní zaměření NŘ ohlašo
vala již Hallerova rozprava Problém jazykové 
správnosti, in Výr. zpráva českého státního ref. 
reálného gymnázia v Ústí n. Lab., 1930, i sep.). 
Přestože si Haller byl vědom, že jazykový vý
voj a prohlubování vědeckého poznání jazyka 
jsou spojeny s nutností revidovat kodifikaci 
spisovné češtiny, prosazoval takové úpravy 
v NŘ pouze v jednotlivostech. Na stránkách 
NŘ rozvinul také rozsáhlou jazykově kritic

kou činnost (probíral zvláště umělecká díla, 
původní i přeložená, a některé práce odbor
né), při níž se důsledně přidržoval současných 
jazykových příruček a zvláště zásad uplatňova
ných NR. Tento postoj a úzká hodnotící zá
kladna časopisu se dostaly do kolize s jazyko
vými potřebami moderní krásné literatury 
a s částí lingvistických i literárních teoretiků na 
počátku 30. let. Po Hallerově jazykové kritice 
díla O. Fischera Duše a slovo (NŘ 1931) se na 
stránkách novin a časopisů rozpoutala ostrá 
diskuse o spisovnou češtinu, doznívající ještě 
na začátku 2. světové války. Vyvolal ji poíemi- 
kous Hallerem I. Olbracht a zasáhli do ní 
E. Čapek, K. Čapek, A. J. Doležal, P. Eisner, 
K. Erban, O. Fischer, J. Fučík, J. Haller,
A. Hartl, B. Havránek, J. Hora, V. Jirát, K. Juda,
B. Koutník, K. Krejčí, F. Křelina, J. Kubišta, 
V. Mathesius, J. Mukařovský, S. K. Neumann, 
V. Nezval, F. Oberpfalcer, J. Ošmera, J. V. Sed
lák, F. Sekanina, R. Schams, F. Soldan, F. X. Šal- 
da, F. Trávníček, B. Trnka, B. Václavek, 
E. Vachek, J. Vachek, V. Vančura, P. Váša, 
M. Weingart, J. Závada aj. V polemickém stře
tání o pojetí jazykové kultury (tímto pojmem 
se nahrazoval dřívější užší pojem jazykové 
správnosti a čistoty) se významně uplatnili 
lingvisté Pražského lingvistického kroužku, 
kteří se svými názory programově vystoupili 
ve sborníku Spisovná čeština a jazyková kultu
ra (1932). Autoři v něm kladli důraz na vědec
ké poznání slovníkové i mluvnické normy 
současného spisovného jazyka, zdůrazňovali 
společenskou úlohu jazyka a při hodnocení je
ho prostředků plně respektovali současné do
rozumívací potřeby a specifické nároky krásné 
literatury. Z těchto hledisek vyslovili i mnohé 
výhrady vůči soudobé praxi NŘ. Jejich zásady 
přitom do jisté míry navazovaly na postoj 
uplatňovaný v dřívějších letech V. Ertlem 
a J. Zubatým a staly se zejména po 2. světové 
válce vodítkem pro teorii a praxi naší jazykové 
kultury. Na temperamentní útok sborníku rea
goval J. Haller odmítnutím jeho hlavních prin
cipů a svým zásadám zůstal v podstatě věrný. 
Jeho jazykově kritická činnost však často při
měla jazykovou praxi, která byla ve 20. a 30. le
tech leckde dosti špatná, k větší pozornosti 
k jazykové stránce projevu. Vliv nově se vytvá
řejícího pojetí jazykové kultury se začal v NŘ 
prosazovat postupně a nepřímo, mj. i tím, že 
1935-57 vycházel Příruční slovník jazyka čes
kého (Hallerem vítaný) a 1941 vyšla nová Pra-
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vidla českého pravopisu. Nejvýznamnějšími 
autory článků v NŘ ve 30. a 40. letech byli:
J. V. Bečka, J. Beneš, J. Brambora, F. Cuřín,
K. Erban, V. Flajšhans, J. Haller, K. Hodura,
J. Janko, E. Knapp, A. Kraus, J. Kubišta, V. Ma- 
chek, F. Oberpfalcer, A. Opravil, V. Polák, J. V. 
Sedlák, K. Svoboda, F. Šimek, V. Šmilauer aj. 
a autory posudků'. J. V. Bečka, A. J. Doležal,
K. Erban, J. Haller, K. Hodura, F. Oberpfalcer, 
K. Říha, M. Wajs a jiní. - Od 1949 se v NŘ 
uplatňuje jednotně vedená péče o spisovný ja
zyk, v souladu s výzkumy těchto otázek v aka
demickém jazykovědném ústavu, v jehož péči 
je časopis od 1954 vydáván. Vedle funkce jazy
kově výchovné, poradenské i kritické, s cílem 
vést a vychovávat k uvědomělému vztahu 
k mateřskému jazyku, rozvíjí se nyní v NŘ sna
ha zkoumat jazyk na moderním vědeckém 
základě z různých aspektů: v teoretických úva
hách o spisovné češtině a její kultuře (F. Tráv
níček, B. Havránek, A. Jedlička, J. Bělič), v ja
zykovědných rozborech prostředků jazyka 
a v charakteristikách jeho současného stavu 
a funkcí, v odborných výkladech slovníkových 
a mluvnických, v řešení pravopisných otázek 
(ve spojitosti s vydáním Pravidel českého pra
vopisu 1957) a otázek mluvené podoby jazyka, 
v postižení normy a kodifikace spisovné češti
ny a v neposlední řadě i v problematice stylis
tické, zvláště v charakteristikách nebo rozbo
rech z různých stylových oblastí a různých 
stylů individuálních. I nadále plní NŘ úkol in
formativní, projevující se pozorností k výkla
dům o původu a významu slov, o místních 
a osobních jménech, zájmem o současný stav 
našich nářečí a o archiv lidového jazyka i o na
še jazykovědné dědictví. V tomto období do 
NŘ lingvisticky zaměřenými články nebo od
bornými posudky přispívali: J. Balhar, J. Bělič, 
M. Cechová, F. Daneš, M. Dokulil, J. Filipec, 
M. Grepl, K. Hausenblas, O. Hausenblas, 
F. Havlová, B. Havránek, M. Helcl, K. Hodura, 
J. Hoffmannová, J. Hrbáček, J. Chloupek, B. li
lek, P. Jančák, A. Jedlička, M. Jelínek, A. Kell- 
ner, L. Klimeš, M. Knappová, M. Komárek, 
F. Kopečný, J. Kraus, V. Křístek, K. Kučera, 
J. Kuchař, I. Lutterer, J. Machač, E. Macháčko
vá, V. Machek, E. Michálek, O. Múllerová, 
I. Němec, L. Olivová, J. Petr, A. Polívková, 
B. Poštolková, M. Romportl, M. Roudný, 
B. Rulíková, F. Ryšánek, M. Sedláček, Z. So- 
choyá, A. Stich, K. F. Svoboda, I. Svobodová, 
D. Šlosar, V. Šmilauer, F. Štícha, A. Tejnor,

M. lešitelová, F. Trávníček, P. Trošt, Z. Tyl,
L. Uhlířová, S. Utěšený, F. Váhala, V. Vážný, 
J. Voráč ad. - Vztah k literatuře se v NŘ proje
voval nepřímo, v článcích zabývajících se jazy
kovou a stylistickou charakteristikou literár
ních děl, autorských slohů, někdy i forem 
a žánrů, a dále ve studiích na pomezí jazyka 
a literatury čerpaných z oblastí literární teorie 
a teorie verše (méně pozornosti bylo věnová
no s výjimkou kritiky jazyka překladů proble
matice překladové). V prvním období do 1931 
se tak dělo hlavně formou posudků jazykové 
úrovně literárních děl v pracích F. Bílého (šifra 
B.), A. J. Doležala,JV. Flajšhanse, K. Hodury, 
F. Oberpfalcera, F. Šimka a J. Zubatého (šifra 
Z) a 1930 (roč. 14) jako předzvěst budoucího 
období se vyskytla i zcela negativní kritika ja
zyka Nezvalovy Kroniky z konce tisíciletí od
J. Hallera. Kritickým zřetelem se vyznačovaly 
analýzy teoretických prací (J. Mukařovský 
o Jakobsonově knize Základy českého verše, 
B. Havránek o pojednání J. V. Sedláka o bás
nickém jazyce a následná polemika aj.). - Počí
naje hallerovským obdobím se bohatěji uplat
ňoval jazykový a stylistický rozbor děl krásné 
literatury (M. Z. Polák, J. Kollár, K. H. Mácha,
K. J. Erben, K. Světlá, J. Zeyer, S. K. Neumann, 
P. Bezruč, M. Pujmanová) autorů J. Hallera, 
V. Jiráta, A. Nováka a P. Váši. Tehdy také v NŘ 
našla místo problematika poetologická, zvláště 
v pracích K. Erbana a dále J. V. Bečky, F. Cu- 
řína, J. Menšíka, J. V. Sedláka a K. Svobody, 
i literárněhistorická ve studiích O. Fischera,
M. Hýska, V. Poláka, A. Pražáka, K. Rektoriso- 
vé. K. Sezima zde 1940-42 (roč. 24-26) publi
koval vždy na několikeré pokračování sty
listické rozbory, zejména soudobé beletrie, 
s obsáhlými citacemi z ní pod titulem Zlaté 
klasy ze sklizně letošní i minulých. - V průbě
hu akademického období NŘ opět podstatná 
část příspěvků majících vztah k literatuře se tý
kala jazyka české beletrie, zejména stylu jed
notlivých autorů nebo jejich jednotlivých děl, 
slovní zásoby spisovatelů (včetně dialektismů, 
neologismů, užívání obecné češtiny) i soudů 
spisovatelů o jazyce, mimo jiné se objevila i vy
znání úcty a obdivu k mateřštině (J. Hora už 
1938, M. Pujmanová dokonce jedinou básní, 
která kdy byla v NŘ otištěna, J. Pilař 1977). Po
zornost k jazykové problematice literatury za
sáhla v širokém spektru a značné tematické 
variabilitě celou rozlohu české literatury počí
naje staršími obdobími (zabývali se jimi zejmé-
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na J. Hubáček a E. Michálek) až po současné 
autory J. Otčenáška, J. Hanzeiku a M. Zikmun
da, O. Pavla, L. Vaculíka, M. Horníčka, B. Hra
bala, P. Placáka a též tvůrce písňových textů 
J. Suchého a I. Mládka a dětské literatury. Jako 
autoři těchto k literatuře orientovaných studií 
se v NŘ od 1950 uplatnili: J. Bartůňková,
J. Bělič, M. Čechová, E Daneš, L. Doležel, 
V Formánková, O. Hausenblas, B. Havránek,
K. Hodura, J. Hoffmannová, M. Homolková, 
J. Hrabák, J. Chloupek, A. Jedlička, M. Jelínek, 
J. Jiříčková, V. Křístek, N. Kvítková, A. Macu- 
rová, J. Rysová, I. Stehlíková, A. Stich, J. Syro
vátková, E Štícha, M. lešitelová, Z. Tyl, S. Utě
šený, V. Vitvar, E Všetička, M. Zatovkaňuk, 
J. Zima. Posudky literárních děl převážně z ja
zykové stránky psali zejména J. Bělič, R. Brab
cová, V. Formánková, F. Havlová, K. Hodura, 
M. Jelínek, M. Komárek, E. Macháčková, J. Po- 
rák, A. Stich, N. Svozilová. I v tomto období by
ly v NŘ v menším počtu zastoupeny práce 
týkající se jazykové stránky uměleckého pře
kladu (V. Formánková, K. Hausenblas, R. Ha
vel, K. Horálek, J. Porák), teoretických problé
mů stylistiky a poetiky (K. Hausenblas, K. 
Horálek, J. V. Bečka, soubor článků k 75. naro
zeninám K. Hodury), otázek textologických 
(R. Havel) a literárněhistorických (F. Cuřín, 
J. Janáčková, A. Jedlička, A. Stich, F. Vodička). 
Z odborných literárních prací posoudila NŘ 
díla R. Jakobsona, J. Mukařovského, F. Soldana 
a též J. B. Čapka, O. Fischera, A. Grunda, J. 
V. Sedláka, K. Svobody aj.

LITERATURA: • ref. NŘ: rd. (R. Weiner), LidN 
12.12.1916; J. Borecký, Topičův sborník 4,1916/17, 
s. 329; F. Ž. (Žákavec), Lumír 1917, s. 319; J. Pasov- 
ský, Národ 1917, s. 251 (k tomu polemika: J. V. Sed
lák. tamtéž, s. 338); Č., LidN 30.12.1917; F. X. Šal- 
da. Kmen 1, 1917/18, č. 8 KP 10 (1957); J. F. 
(Folprecht), MS1R 1918, s. 139; J. R. (Hora), PL 12. 
8. 1920 •; J. Zubatý: Na prahu druhého desetiletí, 
NŘ 1927, s. 1 a 25; I. Olbracht: Jazykový koutek, 
LitN 1931, č. 9; B. Havránek: „Správná logika“ 
a NŘ, RA 7, 1931/32, s. 244 (k tomu polemika: 
J. Haller, NŘ 1932, s. 220); S. K. Neumann: Mezi 
brusiči a lingvisty, Přítomnost 1932, č. 9 (k tomu 
polemika: V. Nezval: S lingvisty proti brusičům, Ži
jeme 2, 1932/33, s. 233); • diskuse k sb. Spisovná 
čeština a jazyková kultura (1932): ref. J. Haller, NŘ 
1933, s. 50; Odpověď výboru Pražského lingvistic- 
kého kroužku, tamtéž, s. 204; J. Haller: Doslov 
k diskusi, tamtéž, s. 209 •; F. Trávníček: Obrat 
v NŘ,LidN 1.11.1936 (k tomu polemika:! Haller: 
Obrat v NŘ?, NŘ 1936, s. 236); J. Haller: Dvacet let 

NŘ, NŘ 1937, s. 1 a 33 + (jh) Do čtvrtého desítiletí, 
NŘ 1947, s. 1; A. Jedlička: Na prahu pátého desíti
letí, NŘ 1958, s. 1 + K další činnosti NŘ, 1962, s. 270 
+ Na prahu druhého padesátiletí, NŘ 1968, s. 1; 
V. Šťastný, R. Večerka in Československá slavistika 
v letech 1918-1939 (1977); E Havlová: Ivan Olb
racht a NŘ, NŘ 1982, s. 208; J. Petr: K výročí časo
pisu NŘ, Čes. jazyk a literatura 37,1986/87, s. 244: 
B. Poštolková: NŘ před 70 lety, NŘ 1987, s. 1; J. 
Kraus: Do nového ročníku NŘ, NŘ 1991, s. 1 + Čte
me (nejen) NŘ, Čes. jazyk a literatura 44,1993/94, 
s. 121 + 80 let od založení NŘ, NŘ 1996, s. 270; I. 
Svobodová: 80 let časopisu NŘ, sb. Čeština, jak ji 
znáte i neznáte (1996).
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1914- 1950

Kriticky zaměřený vědecký časopis s širokým zábě
rem české vědecké produkce z rozmanitých oborů, 
též z literární vědy.

Titul: 1914/15 (roč. 1) Věda česká; 1915-18 (roč. 2) 
Česká věda; 1921-50 (roč. 3-27) Naše věda. - Podti
tul: Kritický měsíčník. - Redaktoři: 1914/15 (roč. 1) 
A. Hobza, J. Šusta, V. Posejpal; 1915-23 (roč. 2-5) 
A. Beer, A. Hobza, V. Posejpal; 1924-26 (roč. 6-7) 
A. Beer, A. Hobza, V. Trkal; 1926-29 (roč. 8-10) 
A. Beer, A. Hobza, V. Úlehla; 1930-38 (roč. 11-19) 
A. Beer, A. Hobza, J. Zavřel; 1941-45 (roč. 20-23) 
A. Beer, M. Boháček, J. Zavřel; 1946/47 (roč. 24) 
A. Beer, M. Boháček, S. Hrabě; 1947-50 (roč. 25-27) 
A. Beer, M. Boháček, S. Hrabě, Z. Frankenberger; 
vždy s red. kruhem. - Odpovědný redaktor: 1941-50 
(roč. 20-27) M. Boháček. - Vydavatelé: 1914/15 (roč. 
1) redaktoři, Praha; 1915-23 (roč. 2-5) redakce 
a Melantrich, Praha; 1924-31 (roč. 6-12) Melantrich, 
Praha; 1932-38 (roč. 13-19) tiskárna Globus, Brno; 
1941-45 (roč. 20-23) Melantrich; 1946-50 (roč. 
24-27) Odbočka Jednoty čes. filologů v Brně. - Pe
riodicita: měsíčník; vždy 10 čísel (spojovaných ob
vykle v dvojčísla a trojčísla): 1914/15 (roč. 1) od led
na do února; 1920 (roč. 2) jako sborník za léta
1915- 18; 1921 (roč. 3) od ledna do prosince (za léta 
1919-20); 1922 (roč. 4) od ledna do prosince (za léta
1921- 22); 1923 (roč. 5) od ledna do prosince (za léta
1922- 23); 1924 (roč. 6) od ledna do prosince; 
1925-29 (roč. 7-10) od října do července; 1930-41 
(roč. 11-20) od ledna do prosince; 1942 (roč. 21) od 
února do prosince; 1943 (roč. 22) od ledna do prosin
ce; 1944/45 (roč. 23) od února do ledna; 1946/47 (roč. 
24) od dubna do února; 1947/48 (roč. 25) od května 
do února; 1948/49 (roč. 26) od září do září; 1949/50 
(roč. 27) od prosince do prosince.
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N. v. se zaměřila na kritické hodnocení a zve
řejňování výsledků české vědy a tím i na vy
tváření jejího souhrnného obrazu jakožto cel
ku s jistými národními specifiky. Kladla si za cíl 
takto komplexně prezentovat českou vědu ci
zině a prostředkovat, ve vztahu k domácí vě
decké frontě spějící k stále užším specializa
cím, mezioborové styky a výměnu názorů. 
Mimoto usilovala zajišťovat vědecké práci od
povídající publicitu v české kulturní veřejnosti 
a čelit tak nekvalifikované žurnalistické popu
larizaci. Hlavní organizátorskou osobností ča
sopisu byl zprvu historik J. Šusta, pak (téměř 
až do konce existence N. v.) brněnský profesor, 
germanista A. Beer. V reprezentativně obsaze
ném redakčním kruhu zastupovali bohemistic- 
kou literární vědu v roč. 1-7 (1914-26) M. Hý
sek, v roč. 8-19 (1926-38) A. Pražák (od 1941 
nebyl redakční kruh jmenovitě uváděn). Vyda
vatelem časopisu, jenž se opíral o „svépomoc“ 
vědeckých kruhů, byla zpočátku redakce, po
tom převzalo jeho vydávání, tj. zejména naklá
dání, nakl. Melantrich v Praze, ve 30. letech tis
kárenský podnik Globus v Brně, za 2. světové 
války opět Melantrich, teprve v posledních 
ročnících je vedena jako vydavatel vědecká 
společnost - Odbočka Jednoty čes. filologů 
v Brně. Pro obtíže způsobené oběma světový
mi válkami bylo vydávání N. v. dvakrát přeru
šeno.

Důslednou kritičností chtěla N. v. navazovat 
na étos masarykovského Athenaea. Náplň se
stávala z volně řazených posudků knih i vý
znamnějších časopiseckých prací celého spekt
ra rozličných vědeckých oborů. Obsah 
doplňovala rubrika anoncí, informací (vedle 
knih byla sledována i odborná periodika 
a sborníkové publikace) a nekrologů. Od polo
viny 30. let časopis přinášel také studie či úva
hy obecného nebo bilančního charakteru. Po
čátkem 40. let N. v. poukázala na nebezpečí 
přílišné specializace vědeckých pracovníků 
a po válce si předsevzala úsilí o těsnější slovan
ské kontakty a přiblížení vědy národu, avšak 
ve vlastní praxi nepřekročila meze proklamací. 
Obsah N. v. vyznačovala snaha o rovnoměrné 
zastoupení přírodních, technických a humanit
ních věd. Autory recenzí byly většinou nejvý
znamnější autority příslušných disciplín, zřídka 
se objevovaly autoreferáty. Z oblasti humanit
ních věd přispívali do N. v.: z oboru historie 
F. M. Bartoš, B. Chudoba, Z. Kalista, K. Krofta,
O. Odložilík, J. Šusta aj., z filozofie a sociologie

I. A. Bláha, J. L. Fischer, E. Rádi, K. Vorovka
pedagogiky O. Chlup, jazykovědy A. Beer,

J. Bělič, B. Havránek, K. Horálek, O. Hujer, 
V. Machek, F. Trávníček, P. Trošt aj., klasické fi
lologie J. Ludvíkovský, F. Novotný, F. Stiebitz, 
O. Vaňorný, orientalistiky B. Hrozný aj., hudeb
ní vědy V. Helfert, B. Stědroň, teorie a dějin 
umění E. Dostál aj. - Z literárněvědné oblasti, 
a to bohemistické, germanistické, romanistické 
a slavistické, časopis recenzoval vybraná díla 
teoretická, historická, kritická i esejistická, ně
kdy též (převážně z české literatury) memoá
rová. O bohemistických pracích nej častěji po
jednávali M. Hýsek (do poloviny 20. let), od 
počátku téměř až do konce vydávání N. v. 
A. Pražák, autor vůbec největšího počtu pří
spěvků o dílech s českou i slovakistickou pro
blematikou, ve 40. letech K. Polák a pak 
v menším rozsahu řada dalších osobností. 
Z přehledových a syntetizujících prací byly za
řazeny např. stati A. Nováka o zkoumání baro
ka (16. roč.), K. Poláka o nové literatuře má
chovské (19.-22. roč.) a nerudovské (23. roč.),
O. Králíka o jubilejní literatuře jungmannov- 
ské (27. roč.), též K. Svobody o české estetice 
(16. roč.) aj. Mezi závažnější polemiky patřily: 
v 8. roč. F. Chudoby s R. Wellkem o překlady 
Shakespeara, v 9. roč. F. Novotného s O. Vaňor- 
ným o Vaňorného překlady Iliady, v 11. roč. 
F. Šimka s V. Flajšhansem o Šimkovu edici Pos
tily J. Rokycany, v 15. a 16. roč. O. Seydla 
a J. Prokeše s A. Pražákem o dataci založení 
Soukromé společnosti nauk a České společ
nosti nauk, v 17. roč. O. Levého s V. Černým 
o Černého knihu Essai sur le titanisme dans la 
poésie romantique occidentale entre 1815 et 
1850, v 21. roč. V. Bitnara se Z. Kalistou o Bit- 
narovu antologii Zrození barokového básníka, 
v 26.-27. roč. J. Ludvíkovského se Z. Kaland- 
rou a R. Urbánkem O Kristiánovu legendu. 
O literárněvědných pracích psali: J. B. Čapek, 
V. Černý, O. Fischer, V. Flajšhans, A. Grund,
P. M. Haškovec, R. Havel, J. Heidenreich-Do- 
lanský, J. Horák, M. Hýsek, F. Chudoba, K. Jan
ský, V. Jirát, J. Kopal, O. Králík, J. Krejčí,
K. Krejčí, O. Levý, J. Mukařovský, A. Novák, 
K. Polák, A. Pražák, B. Rak, B. Ryba, J. V. Sed
lák, K. Svoboda, A. Škarka, K. Štěpaník, V. Til- 
le, J. Vilikovský, O. Vočadlo, R. Wellek aj.
LITERATURA: • ke vzniku N. v.: Z. N. (Nejedlý), 
Čes. kultura 2,1913/14, s. 79; J P. (Pekař), ČČH 1914, 
s. 112 •; A. N. (Novák): N. v. a vědecká kritika u nás, 
LidN 16.1.1927; as: Deset ročníků N. v., LidN 27.4.
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1930; a. (J. Hora): Z revuí a časopisů, Čes. slovo 9.2. 
1933; zsl (A. Novák): Kritického měsíčníku N. v.
LidN 24.1.1934 + N. v., LidN 19.1.1935 + Z posled
ního sešitu N. v.LidN 28. 5.1935 + Kritický mě
síčník N. v...., LidN 18.7.1936 + (ill) Nový sešit N. v. 
..., LidN 3.7.1937; B (E. Bass): Obnovená N. v., LidN 
14. 2. 1941 + N. v., LidN 11.10. 1941; tk (E Trávní
ček): Z našich vědeckých časopisů, LidN 14.5.1941; 
J. M. (Machoň): N. v. zahájila nový ročník, LidN 
26.2.1944; A. Beer: Cenzura ve válečných ročnících 
N. v., Naše věda 24,1946/47, s. 284.

jz

Naší mládeži
1873-1892

Beletristický, vzdělávací a zábavný časopis pro do
spělejší mládež.

Podtitul: 1873-75 (roč. 1-2) Zábavo-poučný list pro 
mládež dospělejší; 1876 - září 1882 (roč. 3-8) Časo
pis pro mládež dospělejší; říjen 1882 - září 1883 (roč. 
9) Zábavný a lehce poučný časopis pro mládež do
spělejší; říjen 1883-1892 (roč. 10-18) Zábavný a leh
ce poučný obrázkový časopis pro mládež dospělejší. 
- Redaktor: 1873—92 (roč. 1-18) J. V. Krátký. - Majitel 
a vydavatel: 1873 - únor 1887 (roč. 1-13) J. V. Krátký, 
Planá u Tábora, od srpna 1875 (roč. 5) Sušice; bře- 
zen-prosinec 1887 (roč. 13) nákladem J. R. Vilímka 
v Praze; 1888-92 (roč. 14-18) vydavatel J. Vilímek, 
nakladatel J. R. Vilímek v Praze. - Periodicita: 
1873-82 (roč. 1-8) měsíčník; roč. 1 vycházel od úno
ra do prosince 1873, poté docházelo ke zpoždění čí
sel a 2. roč. se protáhl do prosince 1875, kdy vyšlo po
slední, 12. číslo; roč. 3 (1876) vycházel pravidelně od 
ledna do prosince, ale 4. roč. měl opět zpožděná čís
la, vycházel od 1877 do dubna 1878; 1878-82 (roč. 
5-8) čas. vycházel pravidelně od října do září, vždy 
12 čísel; 1882-85 (roč. 9-11) čtrnáctideník, od října 
do září vždy 24 čísel; 1885-92 (roč. 12-18) měsíčník, 
z toho roč. 12 od listopadu 1885 do října 1886, 
1887-92 (roč. 13—18) od ledna do prosince 12 čísel.

Jeden z předních literárních časopisů pro mlá
dež v 2. polovině 19. století věnovaný původní 
tvorbě českých autorů. Vycházel z iniciativy uči
tele J. V. Krátkého (1845-1894) a přes klopotné 
začátky, kdy soukromé nakladatelské úsilí vázlo 
na finančních nesnázích, se mu dařilo naplňovat 
vytyčený program zábavy a upevňování vědo
mostí mládeže prostřednictvím beletrie a nauč
ných článků. Tuto naučnou část tvořily stati 
životopisné, kulturněhistorické, dějepisné, lite- 
rárněhistorické, národopisné, zeměpisné, cesto

pisné, přírodovědné a technické, které byly buď 
ryze odborné, nebo - a to častěji - beletrizova- 
né. Souhrn vědomostí měl poskytnout 1889 
(roč. 15) pokus o malý encyklopedický slovník 
od V. Drbohlava. Obsah časopisu doplňovala 
část zábavná, přinášející v oddíle Rozmanitosti 
hádanky, rébusy, šarády, koníčky, hlavolamy, 
anekdoty a aforismy i zajímavé informace a ci
táty. Ilustrace byly v N. m. zpočátku zastoupeny 
portrétními kresbami osobností k životopisným 
článkům a instruktivními ilustracemi k článkům 
odborným, od 10. roč. (1883/84) byla beletrie 
provázena bohatými celostránkovými i drob
nějšími ilustracemi, v některých číslech i barev
nými reprodukcemi. Pro včasné předplatitele 
poskytoval vydavatel od 5. roč. (1878/79) pré
mie podle výběru v rozsahu jednoho až čtyř 
svazků z proměnlivého počtu publikací (od 1 do 
10 knih) v jednotlivých ročnících.

Tak jak se původní, velmi omezený autorský 
sbor, prakticky tvořený prozaikem B. M. Hor- 
nofem (dobrodružné historické příběhy na 
pokračování) a autory veršů V. Molnárem 
(pseud. V. Miloš), J. Soukalem, L. Ungrem 
a E R. Vognerem, rozrůstal a od počátečních 
vydavatelských potíží se dospělo k pravidel
nosti a zvětšení rozsahu, tak se také postupně 
zvedala úroveň časopisu, zvláště když tu 
1879-92 soustavně publikoval K. V. Rais (ver
še, povídky i osobně laděné medailony růz
ných osobností) a řidčeji i další autoři, jako 
A. Heyduk, S. Podlipská (povídka na pokračo
vání Silvestrovská noc), ojediněle pak mladí 
R. Jesenská, J. Kožíšek, J. S. Machar, F. S. Pro
cházka, F. X. Svoboda a R. Svobodová. Záslu
hou jediného redaktora si časopis po celou do
bu vycházení v podstatě uchoval neměnnou 
podobu. Přispěvateli listu byli především uči
telé, v menší míře i kněží, kteří zde publikovali 
povětšině zároveň poezii, prózu i články vzdě
lávací. V příspěvcích převažoval zřetel pedago
gický, zvláště lyrika zdůrazňovala vlastenectví, 
lásku k domovu, k rodičům a Bohu, nabádala 
k ušlechtilosti, pracovitosti a hospodárnosti; 
epické básně pěstovaly národní hrdost, vyzdvi
hovaly slavné osobnosti české historie jako 
vzory chování, tiskly se i veršované bajky 
a žertovné deklamace. V prozaické části domi
novaly rozsáhlejší historické povídky se silnou 
vlasteneckou a mravní tendencí (J. Braun, A. 
Dostál, F. Hrnčíř, K. V. Rais), dobrodružné pró
zy plné tajemných a bizarních romantických 
rekvizit (K. Bubník: Travič v dolech jílovských,
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Naší mládeži

M. B. Hornof: Spiklenci, Pomsta šílené ženy, 
Kníže ničema aj.) a cestopisy. Doplněk těchto 
obsáhlejších prací, otiskovaných na pokra
čování, tvořily rozmanité drobnější žánry: 
historické črty ilustrující školní dějepis, prózy 
vzpomínkového typu, mravoučné povídky 
s příklady dobra a milosrdenství, žánrové ob
rázky ze současnosti, líčení, prozaické bajky, 
humoresky, drobné texty k ilustracím i aktuál
ní reportáže (např. Obrázky z naší výstavy od 
E S. Procházky, komentující jubilejní pražskou 
výstavu 1891, Z Prahy k moři Baltickému v ba
lonu od J. R. Vilímka, Do výše 12 000 metrů od 
E Vaňka). V naučné části se několikrát vyskyt
la na pokračování pojednání o literatuře, na
příklad anonymní stať o básnictví, dále Krátký 
přehled literatury české a zejména články J. 
Šafránka o vzkříšení českého národa literatu
rou a Studie o novém básnictví českém, shrnu
jící tvorbu od J. Kollára až po ruchovce a lumí- 
rovce S. Čecha, J. V. Sládka a J. Vrchlického. - 
Menší význam měla v časopise překládaná li
teratura. Zprvu šlo hlavně o bajky (La Fontai- 
ne, Fénelon, Phaedrus) a veršované pohádky 
(H. Ch. Andersen), pověsti i národní písně růz
ných národů v překladech J. E. Hulakovského, 
J. Nečase, J. Vítka, postupně i o jiné verše hlav
ně německých a polských autorů (E. Geibel,
H. Heine, J. W. Goethe; V. Syrokomla, A. E. 
Odyniec, M. Konopnicka) vesměs v překla
dech J. Nečase. Ukázku z Mazepy G. G. Byrona 
pořídil F. S. Procházka. V prozaických převo
dech převažovala orientace na slovanské lite
ratury, polskou, ruskou, srbskou a chorvatskou 
a i zde s důrazem na bajky, pohádky a pověsti, 
a teprve později se vedle příběhů pro mládež 
na pokračování od J. Věrna (Mezi nebem a ze
mí, překlad J. Pšenička) a K. Maye (mj. Syn 
lovce medvědů, překlad J. Pekař) začaly řídce 
objevovat i práce autorů, jejichž hlavní půso
biště bylo mimo oblast literatury pro mládež 
(I. Krasicki, H. Sienkiewicz, E. Souvestre aj.). 
K nejčastějším překladatelům prózy patřili 
z polské J. Hudec, K. Škába a pseudonym 
L. Lýrský, ze srbské J. Wagner (i z ruské a bul
harské) a J. Vítek, který také uváděl chorvat
skou prózu a bosenské pohádky, z francouzské 
pak B. Čermák, K. V. Kuttan a E. Musil Daň- 
kovský. Italské bajky uváděl J. Trnavský, špa
nělské J. Sedláček a latinské A. Grigar. - Jako 
autoři poezie se během let vystřídali: O. Auřed- 
níček, L. Benýšek, J. Borl, B. Bouška, B. Čer
mák, V. A. Černý, M. Červenka, F. Doucha,

I. Geisslová, L. Grossmannová Brodská, 
A. Heyduk, V. Hornof (z pozůstalosti), F. Hrn
číř, J. Hudec, J. E. Hulakovský, F. Hyšman, 
K. Chalupa, J. J. Janoušek, R. Jesenská, K. Jirá- 
nek, K. Kádner, E Kaiser, B. Klimšová, A. Ko- 
sina, J. Košín (podp. J. K. z Radostova), S. A. 
Košťál, J. Kozel, J. Kožíšek, J. V. Krátký, 
C. Kredba, E V. Krch, K. V. Kuttan (i podp. Kut- 
han), G. J. Lašek, J. S. Machar, J. Milota, E. Mi- 
řiovský, V. Molnár (i pseud. V. Miloš), E. Musil 
Daňkovský, J. Nečas, B. Patera, B. Peška, V. Pet
rů, V Pittnerová (podp. V. G. Pittnerová), 
F. Polášek, A. Potěhník, F. S. Procházka, K. V 
Prokop, K. V. Rais, K. Rank, O. Sadovský, 
A. Skůček, J. Skuhravý, P. Sokolová, J. Soukal,
A. M. Svoboda Zásmucký, F. J. Svoboda, F. X. 
Svoboda, J. Svoboda (pseud. J. S. Mikulášský), 
T. Šobr, L. Unger, V. Veverka, J. Vítek, F. R. 
Vogner, F. M. Vrána, B. Vrzal, J. Vřesnický 
(i podp. Jan Nálevka) aj. Prózy a poučné člán
ky na rozhraní beletrie a naukové literatury 
zde výrazněji publikovali: E J. Andrlík, L. Be
nýšek, J. J. Berger, J. Braun, K. Bubník, B. Čer
mák (i cestopisná literatura), K. Čermák, V. A. 
Černý, A. Dostál, V. Eksler, F. Faktor, J. Fišer,
J. Flekáček, B. M. Hornof, J. K. Hraše, J. E. Hu
lakovský, G. Jaroš, Č. Kalandra (i pseud. Č. Or
lický a X. Čekal), F. V. Kodym (i cestopisná li
teratura), R. J Kronbauer, K. V. Kuttan 
(i podp. K. V. Kuthan), G. J. Lašek, V. Lužická, 
G N. Mayerhoffer, B. Mellanová, V. Petrů, 
S. Podlipská, F. Polášek, F. S. Procházka 
(i pseud. Fr. Faustýn a Faustin), K. V. Rais 
(i podp. K. V. Rais-Bělohradský), J. Renner 
(i podp. J. Renner-Podolský), S. Řehák Kame
nický (i podp. S. Kamenický), V. Řezníček, V. J. 
Sladomel, J. Soukal, F. Stránecká, A. Svoboda, 
R. Svobodová, O. Sýkora (podp. O. S. Kostelec- 
ký), V. Špaček, A. B. Šťastný, T. E. Tisovský, 
C. Tonder, K. V. Tuček, E Vaněk, V. Veverka,
J. R. Vilímek, J. Vítek, J. Wagner (i cestopisné 
črty). Odbornými články přispěli: J. V. Bohu
slav (i pseud. Bohuš Radenský), K. Čermák,
B. Katzer, K. Klír, J. K. Martínek, A. Mattuška. 
V. Molnár (pseud. Vilém Miloš a V. Malina), 
E. Musil Daňkovský, R. Pokorný (studie 
o Trenčínu), F. Polívka, A. Sochor, J. Soukal,
K. Srp, J. Stejskal, J. Šafránek, A. B. Šťastný, 
K. Štědrý (i podp. Š.-Indický), B. L. Tyšler, J. Ví
tek, Č. Zíbrt (národopisná studie) aj. Ilustrace 
zajišťovali zejména: V. Černý, E Jenewein, A. 
a K. Liebscherovi, V. Oliva, J. Prousek, J. Schi- 
kaneder, K. Thuma, J. Věšín a E. Zillich.
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Naučení rodičům

LITERATURA: • ref. N. m.: E Pražský (Dlouhý), 
Lit. listy 1883, s. 123; Aristides, NL 18. 9.1885; -aue- 
(H. Pittauer), Lit. listy 1886, s. 162 + Lit. listy 9, 
1887/88, s. 254; (O. p.), Hlídka lit. 1888, s. 156; an., 
Učitelské listy 30.3.1889 •.

vv 

a K. Štapfer. Jako hudební přílohu přinesl al
manach písně K. Bendla na texty básní 
J. V. Sládka s názvem Šest písní pro mladý svět.

LITERATURA: • ref. N. d. (an.): NL 13.12.1889; 
Zlatá Praha 7,1889/90, s. 35; Světozor 24,1889/90, 
s. 48; Hlas národa 20.11.1890 • .

sni

Našim dětem

1889

Almanach reprezentující literární, výtvarnou a hu
dební tvorbu pro mládež 80. let 19. století.

Almanach s podtitulem Kniha pro potěšení 
mladých srdcí a myslí uspořádal E Táborský. 
Vyšel nákladem Ústřední matice školské 
v Praze a 1890 znovu ve 2. vydání. Jednotícím 
prvkem poměrně různorodého obsahu byla 
pořadatelova snaha soustředit nejlepší práce 
básníků, prozaiků, výtvarníků a hudebních 
skladatelů, ať už přímo určené mládeži, nebo 
jako četba pro ni vhodná. Poslání almanachu 
bylo vyjádřeno mottem, které je obsáhlým ci
tátem z Komenského Informatoria školy ma
teřské.

Vlastní almanach zahajovala vlastenecká 
báseň pořadatele, který zde pod šifrou T. otiskl 
ještě další básně a říkadla. Z básníků je dále 
nejhojněji zastoupen J. V. Sládek (některé 
básně jsou přetištěny z jeho sbírek pro mlá
dež), verši přispěli ještě I. Geisslová, A. Hey- 
duk, K. V. Rais a J. Vrchlický. Pohádky v alma
nachu publikovali J. Zeyer a E. Krásnohorská, 
historické povídky J. Braun a A. Jirásek a živo
topisnou povídku J. Úlehla. Umělecko-nauč- 
nou prózu zde otiskli J. Kafka (přírodověda), 
J. Kořenský (cestopis) a V. Kurz (vlastivěda). 
Z cizích literatur přinesl almanach dva cykly 
ukázek z čítanek L. N. Tolstého, nazvané Ze 
slohových prací žáků jasnopoljanských, a ně
kolik francouzských próz beletristických a na
učných (mj. A. Dumas st., A. de Lamartine, 
J. Michelet a É. Souvestre). Obojí vybral a pře
ložil J. Mrazík. Textová část almanachu byla 
doprovozena četnými obrázky. Z díla M. Alše 
otiskl pořadatel (kromě ilustrací k oběma his
torickým povídkám a k některým básním) 
i čtyři kartónové celostránkové přílohy s ná
měty ročních dob. Další příspěvky ilustrovali 
J. Douba, K. Krejčík, K. Liebscher, V. Mašek

Naučení rodičům

Kolem 1500

Veršovaná příručka šlechtické výchovy.

N. r. pravděpodobně vzniklo - podobně jako 
čítanka antické moudrosti Řeči a naučení hlu
bokých mudrců, připisovaná J. Češkovi - 
z podnětu Viléma z Pernštejna (jméno Ludvík 
se však v pernštejnském rodokmenu nevysky
tuje). Rozbor verše vedl k domněnce, že autor 
patřil k literárnímu okruhu Hynka z Podě
brad.

Báseň - složená bezrozměrným veršem - je 
vložena do úst chlapci, který se představuje ja
ko Ludvík z Pernštejna. Poté se obrací k rodi
čům s prosbami: nejprve žádá matku, aby se 
o něho starala, dokud bude malým dítětem, 
pak otce, aby mu dal v sedmém roce věku dob
rého učitele, vedl ho k rozumnému životu a ve 
vhodném čase mu vybral manželku; další pros
by se týkají jednotlivých složek šlechtické 
výchovy, praktické morálky a náboženského 
života.

EDICE: Ludvíka z Pernštýna naučení rodičům, jak 
od nich zvěděnu býti sobě žádá, ČČM1864, s. 63,178 
(ed. A. J. Vrťátko); Ludvík z Pernštýna: N. r. (Stará 
Říše 1928, ed. J. Vašica, opr. vyd. s tit. N. r., Vyškov 
1946). ■

LITERATURA: A. J. Vrťátko in Ludvíka z Pern
štýna naučení rodičům, jak od nich zvěděnu býti so
bě žádá, ČČM 1864, s. 63; J. Doležal: Dva české spi
sy výchovné 16. věku, Pedagogické rozhledy 1921, s. 
9; J. Vašica in Ludvík z Pernštýna: N. r. (Stará Říše 
1928) + in Zrcadlo marnotratných (1940) + in N. r. 
(Vyškov 1946); J. Hrabák: K poezii renesanční, SaS 
1941, s. 110 + in Studie o českém verši (1959, Od hu
sitství k renesanci); Z. Tichá: Verš N. r. a Zrcadla 
marnotratných, sb. Studia z dawnej literatury cze- 
skiej, slowackiej i polskiej (Wroctaw 1963); J. Kolár: 
Pernštejnská literatura?, sb. Pernštejnové v českých 
dějinách (1995).
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Nauman

Jaroslav Nauman

* 28.4.1881 Praha
† 4.12.1962 Karlštejn

Básník, prozaik, fejetonista, autor písní, dramatic
kých básní a knih pro mládež; spisovatel odborných 
prací botanických a osvětově výchovných.

1947 si úředně přeměnil jméno na Horný; 
podepisoval se též Jaroslav Nauman-Horný 
a Jaroslav Horný-Nauman. - Otec spiso
vatele Pavla N., bratranec malíře Arno N. 
(1887-1959). Narodil se v Praze na Malé Stra
ně, kde prožil dětství a vychodil reálku (mat. 
1900). Rozhodoval se mezi studiem přírodních 
věd, lesnictvím a malířstvím, ale na přání rodi
čů se věnoval úřednické dráze. Přijal místo na 
magistrátu hl. města Prahy, kde postupně dosá
hl funkce vrchního magistrátního komisaře. 
1925 na vlastní žádost odešel do výslužby, aby 
se mohl věnovat přírodním vědám, zejména 
botanice, a spisovatelství. 1920 se podílel na in
stalaci národopisné expozice na Světové výsta
vě v Paříži; kolem 1920 pracoval jako asistent 
Národopisného muzea v Praze. Žil v Praze, 
krátký čas v Radotíně u Prahy, Nové Vsi u Sed- 
mihorek u Turnova a od 1929 natrvalo v Karl- 
štejně-Budňanech. Aktivně se podílel na práci 
v Ceskosl. obci sokolské jako redaktor časopi
sů pro mládež; působil též ve skautském hnutí, 
byl mj. členem Spolku čes. spisovatelů belet- 
ristů Máj.

N. dílo je žánrově rozmanité, tematicky se 
však pohybuje v několika stálých a prostupují
cích se kruzích: příroda, vlastenectví, morálka. 
Začínal básněmi, které jednoduchým popěvko
vým veršem vyjadřují jednou idyličnost a ne
problematické životní principy, jindy mladistvé 
rozechvění a stesk městského člověka po příro
dě (Písně malostranské). Inspiračním zdrojem 
mu byla 1. světová válka (aktivně se jí nezúčast
nil) jak v patetických básních aktuální i histori
zující motivace (My a jiné básně), tak v souboru 
Válečné glosy. Od drobnějších forem přešel ve 
20. letech k rozsáhlejším prózám, pro něž jsou 
typické konvenční fabule (proměnlivost vztahu 
mezi mužem a ženou) a moralistní reflexe, vla- 
stenecko-osvětová tendence a rozsáhlé výkla
dové partie o přírodním dění. Beletristická for
ma příběhu tvoří často pouze kostru pro 
vyjádření osobních dojmů a životních soudů 
a zásad, mezi nimiž dominuje přesvědčení 
o nutném návratu k přírodě. Tradičně koncipo

vané románové a povídkové práce situoval i na 
Slovensko (Tajemný pramen) a do Jugoslávie 
(Smírné hory) a prokládal je popisem tamější 
přírody. Vztah k sokolství vyjádřil v beletrii 
i v naučných textech pro mládež, v dramatic
kých scénách a písních (s hudbou K. Pospíšila). 
Mládeži byly určeny dobrodružné povídky, ro
mány a naukové brožurky. Konvenčnímu vy
jadřování a pojetí se vzdaloval v drobných žán
rech na pomezí náladové prózy, cestopisné črty 
a úvahy o přírodě, často ochranářské (soubory 
Zemi blíž, Stup né k nebi). Pro jeho odborné bo
tanické spisy je příznačné citlivé jazykové vyjá
dření a smysl pro krásu, někdy též odkazy na 
přírodní motivy v lidové slovesnosti a beletrii 
(Duše stromu). Zálibu pro výtvarné umění N. 
realizoval příležitostně grafickou úpravou 
svých knih a ilustračními kresbami (též ve spo
lupráci s A. Naumanem); v odborných spisech 
publikoval i vlastní fotografie.
ŠIFRY: J. H., J. N. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1914); Besídka Volné myšlenky (1925-27); Cesta 
(1918-20); Čes. svět (1905—19); sb. Důvěrné chvíle 
(1928); Hlas národa (1903-05); Chvilky v příro
dě (1942-48); sb. Jaro (1922); Jas; Lid. noviny 
(1933-42); Lípa (pro ml.); Malý čtenář (1926-27); 
Marginálie (1951); Nár. osvobození (1924-26); Naše 
doba (1940); Naší přírodou; Nebojsa (1919); Novina 
(1915); Nový kalendář pro občany Republiky čes
koslovenské (1922); Pestrý týden; Podbrdský list 
(Beroun 1922); Poupě (1936-48); Pramen (1920); 
Pravda (1961); Právo lidu (1914); Skřivánek 
(1919-23); Socialista (1923); Svob. slovo (1955); 
Venkov (1930); Ženský obzor (1925); Živa 
(1953-62). I KNIŽNĚ. Beletrie: Trio (poetický le
ták, 1904, s V. Vitingerem a E. Lenským); Písně ma
lostranské (BB b. d., 1907); Dlažbou i mechem (BB 
1911); Kunini (P pro ml., b. d., 1912); Sokolské písně 
(b. d., 1913, hudba K. Pospíšil); Válečné glosy (FF, 
B 1918; B Porobou - k svobodě samost. 1918); My 
a jiné básně (1918); Písně svobody (1918, hudba 
K. Pospíšil); Písně doby (1918, hudba K. Pospíšil); 
Junácké písně (1918, hudba K. Pospíšil); Pohádka 
o princezně žábě a spravedlivém čaroději (1918); 
Jak jsem učil svého synka náboženství (P 1919); 
Kročeje (D 1919, i prem.); Kamenná láska (EE 
1919, k leptům A. Naumana); Dvacátý osmý říjen 
(písně, 1919); Zemi blíž (PP b. d., 1919); Dvě 
(R 1921); Tajemný pramen (P 1922); Smírné hory 
(R 1924); Spiklenci (P pro ml., 1924); Na božišti 
(P a úvaha pro ml., 1924); Podmaněn (R 1925): 
Uzdravená princezna (D pro ml., 1929); Ivan a Ma
rie (P 1929); Evin hřích (R 1930); Únik (R 1933); 
Lovci mamutů (R pro ml., 1934, též s tit. Tajemství 
neznámých hor; 1936 s tit. Po neznámé stopě); Pět 
set let (D 1934, i prem.); Stupně k nebi (PP a B, b. d.,
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1938); Naše děti (BB pro ml., 1941, ke kresbám 
M. Fischerové-Kvěchové); Někdo se baví (R 1944); 
Nezmar (R 1947); Přadeno (BB 1948); Hra s rodnou 
řečí (BB 1960). - Ostatní práce: Sokol, volný mysli
tel (b. d., 1920); Květ národa Mistr Jan Hus (b. d., 
1922); Duše stromu (1925); Umění člověka diluviál- 
ního (1925); Naše jehličiny (1925, s N. fotografiemi); 
Umění člověka primitivního (1926); Vltava (pro ml., 
1927); Skalky a skalničky (1942, doplň, vyd. 1946). I 
REDIGOVAL časopisy: Skřivánek (1919—23), Pod- 
brdský list (Beroun 1922), Besídka Volné myšlenky 
(1925-27), Poupě (1936-41, 1946-48). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: sb. Jaro (1922). I

LITERATURA: • ref. Písně malostranské: fs. 
(F. Sekanina), Zvon 7, 1906/07, s. 650; -a-, Máj 5, 
1906/07, s. 697; A. N. (Novák), Přehled 5, 1906/07, 
s. 827 •; • ref. My a jiné básně: -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 18,1917/18, s. 602; A. N. (Novák), Národ 1918, 
s. 428 •; • ref. Válečné glosy: K. H. (Hikl), Naše doba 
26,1918/19, s. 462; -ejč- (F. V. Krejčí), Budoucno 1, 
1918/19, s. 600 •; L. Ň. Zvěřina: ref. Kročeje, Lípa 2, 
1918/19, s. 800; • ref. Zemi blíž: Kaz. (F. S. Procház
ka), Zvon 20,1919/20, s. 322; J. Vrba, Pramen 1920, 
s. 322 •; • ref. Dvě: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 21, 
1920/21, s. 405; J. O. N. (Novotný), LidN 29. 5.1921; 
V. Z. (Zelinka), Zlatá Praha 1921, s. 284; M. Novot
ný, Cesta 4, 1921/22, s. 650 •; drb. (J. Borecký): ref. 
Smírné hory, Zvon 24, 1923/24, s. 462; • ref. Duše 
stromu: M. (E. Masák), Archa 1925, s. 268; Dr. V. M. 
(Matula), NO 13. 6.1925 •; Gamma (G. Jaroš-Gam- 
ma): ref. Naše jehličiny, NO 8.12.1925; drb. (J. Bo
recký): ref. Podmaněn, Zvon 26,1925/26, s. 218; • ref. 
Vltava: P. S. (Sula), NO 13. 4. 1927; J. Staněk, Čes. 
osvěta 24, 1927/28, s. 329 •; • ref. Ivan a Marie: V. 
Brtník, Venkov 5. 9. 1929; L. P. (Ptáček), Čin 1, 
1929/30, s. 377 •; V. Brtník: ref. Evin hřích, Venkov 
21. 2. 1931; drb. (J. Borecký): ref. Únik, Zvon 33, 
1932/33, s. 362; fn. (F. Němec): ref. Pět set let, RP 30. 
5.1934; • ref. Stupně k nebi: ru (V. Úlehla), LidN 28. 
11. 1938; J. M. (Macek), Naše doba 46, 1938/39, s. 
186;b. (V. Běhounek), Nár. práce 17.3.1939; p.,LitN 
1939, s. 150 •; bt: J. N. šedesátníkem, LidN 27. 4. 
1941; vpa (V. Pazourek): ref. Naše děti, LidN 21. 2. 
1942; F. Jirásek: ref. Skalky a skalničky, LidN 9. 6. 
1942; J. M.: ref. Někdo se baví, LidN 9.2.1945; • ref. 
Nezmar: A. Hrubý, KM 1947, s. 320; ej (E. Jungman- 
nová), Knihy a čtenáři 1947, s. 287; M. Š., Obrana li
du 15.7.1947 •; an.: nekrolog, LitN 1962, č. 51-52.
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Pavel Nauman

* 2. 5.1907 Praha
† 24. 9.1976 Praha

Prozaik, publicista, autor žánrově rozmanitých ana- 
lytickopsychologických próz, sledujících většinou na 

historickém pozadí a s využitím autorovy odborné 
erudice problematiku mravní odpovědnosti jedince 
a dějinného dosahu jeho individuální aktivity.

VI. jm. Miloš N., syn přírodopisce a spisovatele 
Jaroslava N. Po maturitě na gymnáziu (1925; 
do zrušení 1923 navštěvoval Malostranské 
gymnázium) studoval 1925-28 na Přírodově
decké fakultě UK obory přírodopis a zeměpis, 
pak přestoupil na filoz. fakultu, kde se 1928-32 
věnoval českým dějinám (prof. J. Pekař 
a J. Šusta) a dějinám umění (V. Birnbaum); 
doktorát získal 1932 prací Dějiny dolejší kon
zistoře v letech 1609-1620. Toto dvojí odborné 
zaměření mělo zásadní význam jak pro jeho 
odbornou práci, tak pro jeho literární tvorbu. 
Po krátké praxi archiváře v Jindř. Hradci byl 
1932-38 redaktorem Lid. novin v Praze (tehdy 
začal publikovat stati, fejetony a črty s širokou 
kulturní tematikou, zejména z oblasti výtvarné 
a kulturněhistorické), pak min. úředníkem, 
zprvu na tiskovém odboru předsednictva vlá
dy a na min. lidové osvěty, po válce na min. 
školství a informací. 1950-52 pracoval v archi
vu a knihovně Nár. divadla a nakonec ve Stát
ním ústavu památkové péče a ochrany přírody 
(této problematice věnoval řadu odborných 
statí).

N. je typ intelektuálního, erudovaného pro
zaika, který do svých próz vložil maximum od
borných znalostí: v prvním, románovém obdo
bí zejména z oblasti historické a uměnovědné, 
ve druhém, povídkovém období hlavně z ob
lasti přírodovědné. Rodová kronika Více zlého 
(rozšířená záhy v trilogii Nelze uniknout) sle
duje osudy flanderského soukenického rodu, 
usazeného v Orlických horách, od poloviny 
19. století až do současnosti. Tradiční látka 
grúnderského rozmachu i mravního úpadku 
starobylé rodiny, demonstrovaná na konfron
taci děda a vnuka a vyúsťující v novou naději 
s novým pokolením, je také tradičně pojata 
v duchu dušezpytné analýzy a determinismu 
dědičnosti, jak je uplatňoval starší psycholo
gický realismus a naturalismus. Základní mo
tiv, tj. konfrontace morální pevnosti a zkaže
nosti, a dále silná složka nedějová, ať už 
v podobě etických úvah, nebo odborných pa
sáží (zejména z oblasti umění a řemesla), spo
juje tuto prózu s následujícím románem Po
mník kovu trvalejší. V psychologické studii 
typu nadaného sochaře, který nedokáže jít 
svou cestou, pracovat na svém talentu, ale
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promarní nadání přizpůsobivostí, nápodobou, 
cestou za líbivostí a snadným úspěchem, posti
huje N. podstatné rysy situace českého výtvar
ného umění a společenského života v době 
vzestupu měšťanstva ve 2. pol. 19. století. His
torický román Faon spojuje s předchozími té
ma osobní mravní odpovědnosti, statečnosti 
a cti, rozvinuté tentokrát na dějově bohatém 
příběhu řeckého občana v dramatické době 
punských válek a vznikající římské nadvlády; 
je tu konfrontován řecký a římský svět jako 
protiklad svobody a disciplíny, kultury a vojác- 
tví. Do předhistorického období je situován 
román Zlatý věk, v němž si autor opětovně kla
de závažné otázky týkající se historického vý
voje lidstva: fantastickým příběhem ilustruje 
nebezpečí zvrácené touhy po moci a osudové 
ztroskotání tzv. dobrých úmyslů pozitivně za
sáhnout do běhu světa. K těmto otázkám 
i skeptickým odpovědím se N. vrátil po deseti
leté odmlce ve svém druhém tvůrčím období 
v 60. letech; tentokrát však pro ně našel úspor
nou, nadbytečného neepického materiálu zba
venou formu novely a bajky. Od otázek viny 
a mravního soudu, pomsty a touhy po vykou
pení, dějově rozvinutých v dramatických vá
lečných novelách Lítice, přechází postupně 
k podobenstvím, v nichž se životní osudy 
a mravní a sociální problémy lidí prolínají 
s příběhy zvířat {Menší zvířata), až konečně 
dospívá v povídkovém triptychu Veliké sucho 
k zvláštnímu typu bajky věnované otázkám 
svobody, moci a davového fanatismu; spojuje 
zde tradiční antropomorfizaci se speciální 
znalostí přírody a s pokusem beletristicky po
stihnout osobitost zvířecího světa. Žánrovou 
rozmanitost N. tvorby doplňuje detektivka 
Dlouhý stín času a prózy pro děti, z nichž Po
hádky o mašinkách podnětně pracují s dětskou 
fantazií.
PŘÍSPĚVKY in: České dějiny v obrazech (1948, 
úvodní studie); Kultura; Kulturní tvorba; Lid. novi
ny (1932-37, 1948); Lit. noviny (1946, 1956-57, 
1960-67); Nár. divadlo; Nový život (1957-59); 
Ochrana přírody; Plamen (1960); Přítomnost (1934); 
Rozhledy (1933). I KNIŽNĚ. Beletrie: Více zlého 
(R 1942, 1. d. trilogie Nelze uniknout); Pohádky 
o mašinkách (pro ml., 1942); Pomník kovu trvalejší 
(R 1943); Nelze uniknout 1,2 (R 1944, trilogie: Více 
zlého, Mezihra z počátku století, Dědic, narodí-li 
se); Faon (R 1947); Zlatý věk (R 1949); Lítice (PP 
1949); Menší zvířata (PP 1960); Příběh zajíce (P pro 
ml., 1963); Veliké sucho (PP 1965); Dlouhý stín času 
(R 1966). - Odborné práce: Národní divadlo (prů

vodce, 1953); Zámecký park ve Veltrusích (průvod
ce, 1955); Dějepis pro 6. ročník všeobecně vzděláva
cích škol 1,2 (učebnice, 1957); Dějepis pro 6. ročník 
ZDŠ (učebnice, 1962, s M. Pravdovou a kol.). I

LITERATURA: • ref. Více zlého: K. Sezima, 
Čteme 1942, s. 66; K. P. (Polák), KM 1942, s. 92; 
B. Jedlička, LidN 12.4.1942; 1. Andrenik, Řád 1942, 
s. 321 •; bg (B. Golombek) : ref. Pohádky o mašin
kách, LidN 8.11.1942; F. Kovárna in Pomník kovu 
trvalejší (1943); • ref. Pomník kovu trvalejší: J. Ko
pecký, LidN 13.12. 1943; A. Vala, Řád 1943, s. 530; 
B. F. (Fučík), Akord 11,1943/44, s. 238 •; • ref. Nelze 
uniknout: K. P. (Polák), Nár. práce 22. 2. 1945; jšk 
(J. Š. Kvapil), Naše doba 52,1945/46, s. 281; B. Polán, 
Svob. noviny 9.2.1946 •; • ref. Faon: O. Jahoda, KM 
1947, s. 414; J. Vladislav, Mladá fronta 21. 8. 1947; 
K. P. (Polák), PL 26.10.1947; G. (F. Gótz), NO 31.8. 
1947; P. Eisner, Kulturní politika 3, 1947/48, č. 9 •;
• ref. Lítice: J. Petrmichl, RP 8. 4. 1959; M. Jung- 
mann, LitN 1959, č. 14; P. Nauman (autorova odpo
věď), NŽ1959, s. 779 •; • ref. Menší zvířata: F. Buriá- 
nek, LitN 1960, č. 36; v. f. (V. Forst), Tvorba 1960, 
s. 907; F. Benhart, Plamen 1960, č. 9; M. Suchomel, 
HD 1960, s. 475 —> Co zbylo z recenzenta (1995); 
M. Postler, Kultura 1960, č. 40; V Novák, Mladá 
fronta 1.10.1960 •; F. Musil: ref. Pohádky o mašin
kách (další vyd.), Komenský 1961, s. 253; V. Pazou
rek: ref Příběh zajíce, ZM 1964, s. 29; • ref. Veliké 
sucho: Š. Vlašín, RP 16.7.1965; O. Sus, Rovnost 5.8. 
1965; M. Postler, Mladá fronta 31. 8.1965; F. Kafka, 
Práce 12. 9.1965; J. Opelík, LitN 1965, č. 33; D. Pav- 
lová, Plamen 1965, č. 8 •; • ref. Dlouhý stín času: 
Z. Heřman, LitN 1966, č. 37; Š. Vlašín, Impuls 1966, 
s. 677; M. Červenka, Orientace 1966, č. 6; J. Dvořák, 
Pochodeň 8.10.1966; V. Menclová, RP 29.10.1966; 
M. Hájková, Plamen 1967, č. 1; J. Opelík, HD 1967, 
č. 1 •; Z. Neumannová: S P. N. o jistotách a nejisto
tách (rozhovor), LitN 1967, č. 18; an.: Ptáme se auto
ra (rozhovor o novém vyd. R Faon), Nové knihy 
1970, č. 7; F. Soldan: ref. Faon, RP 13.3.1970; P. Nau
man (syn) in P. N.: Pohádky o mašinkách (1991);
• ref. Pohádky o mašinkách (další vyd.): O. Neff, 
Mladá fronta Dnes 4.1.1991; L. Hájková, Nové kni
hy 1992, č. 5 •; bd (B. Dokoupil) in Slovník české 
prózy 1945-1994 (1994, Faon).
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Václav Navrátil

* 21.12.1904 Kolín
† 25.4.1961 Praha

Filozof, esejista.

Pocházel z továrnické rodiny. Za studií na reál
ném gymnáziu v Kolíně (1915-23) navázal
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přátelství s pozdějším fotografem J. Funkem 
a malířem Z. Rykrem. Po maturitě (1923) 
praktikoval ve velkoobchodě svého otce. 
1926-30 studoval na Filoz. fakultě UK v Praze 
filozofii (prof. J. Král, J. B. Kozák), doktorát zís
kal 1931 disertační prací Cesta k vědomí vůbec 
u Jindřicha Rickerta. Studia na Státní škole 
knihovnické 1930-31 uzavřel státní zkouškou. 
1931 se oženil poprvé, pak 1944. 1931-34 byl 
zaměstnán v propagačním oddělení nakl. 
Orbis. Složil zkoušky způsobilosti pro výuku 
francouzského a anglického jazyka a psaní na 
stroji, 1934-36 učil na měšťanských školách 
a 1936-45 na odborné škole pro ženská povo
lání (v červnu 1944 byl pracovně nasazen jako 
dělník do Elektrotechny Praha). Byl členem 
redakčního kruhu Kvartu, Čes. mysli a blízkým 
spolupracovníkem Kritického měsíčníku; přá
telil se s V. Černým, V. Obrtelem a J. Patočkou. 
1945 nastoupil na min. informací (od 1948 od
borový rada), 1953-56 pokračoval na min. kul
tury, 1956-57 po sloučení na min. školství 
a kultury. 1946 se stal ředitelem zkušební ko
mise pro kancelářské psaní strojem při Stát
ním ústavu těsnopisném, kde ve šk. roce 
1949/50 externě učil. Od 1957 až do své náhlé 
smrti (srdeční mrtvice) působil jako vedoucí 
tajemník Českosl. komise pro spolupráci 
s UNESCO; v této funkci byl vyslán mj. i do 
Jižní Ameriky, Barmy a Indie.

N. literární aktivita, spadající do období 
1930-48, byla od počátku výrazně spjata se 
sborníkem poezie a vědy Kvart, v němž se mj. 
projevovala dobová tendence ve filozofii cha
rakterizovaná návratem k duchovnímu světu 
antiky, k pojmům jako metafyzika, dialektika, 
identita, a s ním související obecné kulturní 
zaujetí mýtem. N. filozofické školení a orienta
ce, k níž základ poskytla německá idealistická 
filozofie doplněná inspirací pojmy trvání (du- 
rée) H. Bergsona a mýtus K. Jasperse, nevedly 
však N. k čistě spekulativní filozofii, neboť by
ly provázeny jeho zájmem o jevy a projevy ži
vota. Některé N. (časopisecky uveřejňované) 
stati si podržely úzce filozofický ráz, některé 
šířeji reflektovaly vztah filozofie a umění, jiné 
se více vztahovaly ke společenské i politické 
situaci nebo zasahovaly do oblasti životní em
pirie a zabývaly se věcmi života v intencích 
„filozofie života“; z otázek a problémů doby 
vychází spis O sociální myšlení Příznačné je 
pro N. prolínání dějinného pohledu a individu
álního prociťování a promýšlení. Záměrně 

nikoli systematický přístup korespondující s N. 
širším esteticko-filozofickým zaměřením, je
hož kořeny tkvěly v autorově založení jakožto 
myslitele a básníka, se odrazil i ve způsobu 
projevu: obvyklá forma filozofických textů 
(např. traktát, diskurzivní rozprava) je vědomě 
opouštěna a nahrazována pro N. charakteris
tickou formou básnicko-filozofického eseje. 
Nejzřetelněji se tato tendence formální i myš
lenková projevila v knize O lásce, smutku 
a jiných věcech, v níž bytostné autorské dvoj- 
domosti odpovídají přechodové formy na po
mezí filozofického eseje, krátkých abstrakt
ních diskurzů, básně v próze, fragmentárních 
drobných příběhů i gnóm a aforismů většinou 
těžících z významových paradoxů; touto nejed
noznačností je předestřen obraz živého myšle
ní. N. chápe esej tohoto druhu jako moderní 
básnický text a hovoří o pokusu „spojit medi
taci a poezii, výklad a příběh, lyriku a epiku“. 
I v této knize rozvíjí N. své předchozí úvahy 
o mýtu a vzniku nové mytologie, kterou spoju
je s všedností přítomného života, z něhož by 
měla vycházet a být předstupněm nové meta- 
fyziky; důraz na všednost byl blízký Skupině 
42, stejně jako N. přesvědčení, že poezie má 
být spjata s mýty, neboť je zároveň mytologií 
a metafyzikou. V knize se N. též věnuje feno
ménu snění a jeho vztahu jak k umění, tak 
k myšlení. Také kapitolky o nostalgii, o smrti, 
o lásce, o štěstí, o filozofování ad. dokládají N. 
osobitý meditativní typ a subjektivní původ je
ho inspirace vyvěrající ze zážitku; filozofický 
rozhled a schopnost analýzy jsou doplňovány 
iracionalitou a intuicí, které mají přispívat 
k objektivaci a k hledaným novým formám 
umělecké tvorby. N. sugestivní přemítání jsou 
založena na filozofických znalostech, od nichž 
se odpoutával básnickým gestem, leckdy s pře
važujícím estetizujícím záměrem.
ŠIFRA: V. N. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. mysl (1936-38, 
1943; 1937 Myšlení obecné a myšlení dialektické, 
i sep.); Čteme (1938); sb. Dík a pozdrav. Josefu Ho
rovi k padesátinám (1941); Kritický měsíčník 
(1938-40, 1945); Kultura (1959); Kvart (1930-37, 
1945-46; 1933 Umění a filozofie, i sep. s tit. Filozofie 
a umění); Lid. noviny (1936-40); Listy (1947); Lit. 
noviny (1951); Naše doba (1936); Naše zprávy 
(1940); Program D; R. Desnos: Básně (1947); Rok 
(1931); Rozhledy (1935-38); Světozor (1936); Útok 
(1936); Veraikon (1931-32); Volné směry (1948); Ži
vot (1935,1942,1948). I KNIŽNĚ. Eseje: O sociální 
myšlení (1939); O smutku, lásce a jiných věcech 
(1940). ■
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BIBLIOGRAFIE: P. Bregantová: Bibliografie 
publikovaných prací V. N. (1930-48), sb. Památce 
V. N. (1987, inedit.). I LITERATURA: sb. Památce 
V. N. (1987, inedit.; hlavně J. Chalupecký: Filozof 
V. N., další články především teoretiků a historiků 
výtvarného umění se již nevztahují výslovně k dílu 
a osobnosti V. N.). I zs (Z. Smetáček): ref. O sociální 
myšlení, LidN 22.1.1940; • ref. O smutku, lásce a ji
ných věcech: O. Šimáček. Čteme 2, 1939/40, s. 222; 
M. B., Zvon 40,1939/40, s. 722; J. Nečas, Naše zprávy 
1940, č. 55 (odpověď V. N. tamtéž, č. 59; odpověď 
J. Nečase tamtéž, č. 62); F. S. (Soldan), Čes. slovo 
20.7.1940; F. Gótz, Nár. listy 27.7.1940; J. Pilař, Ven
kov 13. 8. 1940; J. Patočka, LidN 14. 8. 1940; mk. 
(V. Martínek), Večerník Nár. práce 16. 8.1940; V. R. 
(R. Vacková), Nár. střed 31.8.1940; J. Popelová, Nár. 
práce 15.9.1940; V. Černý, KM 1940, s. 332 -> Tvor
ba a osobnost 1 (1992); R. Černý, Akord 8,1940/41, 
s. 69; M. Materna, Střední škola 21, 1940/41, s. 110 
(připomínka V. N. tamtéž, s. 224); vbk. (V. Běhou
nek), Dělnická osvěta 1941, s. 16 •; J. Popelová in 
Studie o současné české filozofii (1946, s. 37); e.: ne
krolog, Těsnopisné rozhledy 36, 1960/61, č. B 15, s. 
B/76; K. Srp: Mýtus u V. N., kat. Linie, barva, tvar 
(b. d., 1988); J. Hauková: S filozofem V. N. na bram
borové brigádě, LitN 1995, č. 18 —> Záblesky života 
(1996); K. Nábělek: Kvart - Sborník poezie a vědy, 
Umění 1996, č. 1.

vs

Pavel Nebeský
* 6. 2.1861 Praha
† 18.2.1913 Plzeň

Dramatik, libretista, překladatel her z němčiny, diva
delní referent, novinář, herec a režisér.

Syn básníka, literárního kritika a historika 
Václava Bolemíra N., vnuk revolucionáře z ro
ku 1848 Petra Fastra. V dětství na něj mělo vliv 
kulturní ovzduší demokratické a vlastenecky 
uvědomělé rodiny. Základní školu a gymnázi
um navštěvoval v Praze (mat. 1878). 1878-81 
studoval na pražské filoz. fakultě, pro účast na 
srážce českých a německých studentů 1881 
(tzv. chuchelská aféra) musel ze studií odejít 
a rezignovat na rigorózum i státní službu, kte
ré se hodlal věnovat. Po jednoroční vojenské 
službě pracoval v redakci Šimáčkových Čes. 
novin. Na podzim 1883 ho angažoval ředitel 
divadelní společnosti F. Pokorný pro Městské 
divadlo v Plzni, v sezóně 1885/86 s touto spo
lečností působil v Brně též jako režisér (mo

derní drama a opera). 1887 přešel ke společ
nosti P. Švandy st., v níž hrál a režíroval rovněž 
v Brně; po Švandově smrti 1891 zůstal u spo
lečnosti P. Švandy ml. a stal se jejím artistním 
správcem pro Smíchov a Brno, později působil 
v téže funkci i v Městském divadle v Plzni. Od 
1894, kdy se vzdal profesionální divadelní 
činnosti (za deset let sehrál přes 400 rolí a in
scenoval 250 her), žil trvale v Plzni a pracoval 
v redakci Plzeňských listů; od 1898 byl též 
správcem městské knihovny. Bohatá byla jeho 
činnost osvětová a kulturní (proslovil řadu 
přednášek, pracoval v Ústřední matici školské 
a v Sokole, účinkoval v ochotnickém student
ském spolku Radbuza). V posledním roce ži
vota se vrátil do Městského divadla ve funkci 
dramaturga. Pohřben byl na Ústředním hřbito
vě v Plzni.

Význam N. spočívá především v jeho práci 
pro divadlo, kde se spíše než v dramatické 
tvorbě uplatnil jako vzdělaný herec, režisér, 
dramaturg a organizátor. Kromě dvou raných 
pokusů o původní drama se věnoval překla
dům, hlavně německých autorů; ač šlo větši
nou o účelové práce pro konkrétní scénu 
a soubor, v jeho překladu se některá z těchto 
dramat úspěšně hrála na pražských scénách 
ještě koncem 20. a v 30. letech (Ú bílého ko
níčka, Bobří kožich). Druhou část jeho drama
tické aktivity tvořily adaptace (Lydie...); sem 
patří i libreta k operám plzeňského skladatele 
S. Sudy (Lešetínský kovář, Bar Kochba), jimž 
však kritika vytýkala nepochopení základní 
ideje původního díla, přílišný důraz na vnější 
efekt a nedramatičnost. Jako divadelní refe
rent sledoval především hereckou i ředi
telskou dráhu V. Budila a spolu s ním se stal 
propagátorem her A. Jiráska. Časopisecky 
publikoval též básně, epigramy a drobné 
prózy.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Petr Lípa (Plzeňské listy); 
nb, nb., P. N. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. osvěta (1912): 
Čes. noviny (od 1882); Čes. deník (od 1894); Diva
delní listy (od 1884); Divadelní listy (1904); Divadlo 
(1902-08); Mělničan (1888); Mor. orlice (Brno 
1886); Plzeňské listy (1894-1912); Světozor 
(1882-1891). I KNIŽNÉ. Práce o literatuře: O Jose
fu Kajetánu Tylovi (1908). - Překlady: O. Blument- 
hal, G. Kadelburg: U bílého koníčka (b. d., 1901); 
G. Hauptmann: Bobří kožich (b. d., 1903); L. Anzen- 
gruber: Čtvrté přikázání (b. d., 1904); W. Kienzl: 
Evangelista (oper, libreto, b. d., 1904, hudba 
W. Kienzl); V. Léon (V. Hirschfeld), R. Batka: Polský 
žid (oper, libreto, b. d., 1907, hudba K. Weiss);
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V. Léon (V. Hirschfeld), L. Stein: Veselá vdovička 
(b. d., 1908, s J. Fomanem, veršované árie operety, 
hudba F. LeháP).-Adaptáce: S. ČechzLešetínský ko
vář (oper, libreto, 1903, prem. 1902, s E. Šimkem, 
hudba S. Suda); an.: Lydie aneb Román ruského ni- 
hilisty (D b. d., 1904, prem. 1893). I SCÉNICKY. 
Hry: Baron Trenk (1886); Slovanská vzájemnost 
(1891). - Překlady: G. Moser, F. Schónthan: Válka 
v míru (1881); W. Wolski: Halka (oper, libreto, 1910, 
hudba S. Moniuszko). - Adaptace: J. Vrchlický: Bar 
Kochba (oper, libreto, 1905, hudba S. Suda). I RE
DIGOVAL: Zábavná a poučná příloha Plzeňských 
listů (1896-1900). ■

LITERATURA: • ref. překl. insc. G. Moser, 
F. Schónthan: -rka (F. Hovorka), Divadelní listy 
1881,s. 186;O. Hostinský,NL13.7.1881 •;•ref.pře
kl. G. Hauptmann (insc. 1908): jv. (Vodák), Čas 14.5. 
1908; F. X. Š. (Šalda), Novina 1908, s. 348 -» KP 7 
(1953) •; K. Hoffmeister: ref. adaptace Lešetínský 
kovář, Osvěta 1909, s. 472; -n-: k padesátinám, Zvon 
11, 1910/11, s. 334; • nekrology: an., Zvon 13, 
1912/13, s. 320; -ttl., Máj 11,1912/13, s. 279; an., Diva
dlo 11,1912/13, s. 154; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 
30,1912/13, s. 299; an., PL 22.2.1913 •; B. Polán: Ob
rys literární Plzně, LidN 6.7.1929; If. (I. J. Fischero
vé): ref. překl. O. Blumenthal, G. Kadelburg (insc. 
1934), NO 3. 2. 1934; in sb. 100 let českého divadla 
v Plzni (1965); in sb. 90 let stálého českého divadla 
v Brně (1974); O. Spálová in Sága rodu Budilova 
(1978); J. Špot in Kapitoly o literární Plzni (1991).

sm

Václav Bolemír Nebeský

* 18. 8.1818 Jestřebice u Kokořína
† 17. 8.1882 Praha

V mládí romantický básník, kritik a publicista; pře
kladatel antických dramat a novověké prostonárod
ní poezie, literární historik tíhnoucí ke srovnávacímu 
studiu literárních jevů.

Pův. jménem Václav N. podepisoval některé 
odborné práce. - Narozen na samotě Nový 
Dvůr v národnostně smíšené rodině (matka 
Němka) šafáře na kokořínském panství, chodil 
rok do české školy v Šemanovicích, pak dva 
roky do školy německé ve farní vsi Vidím; po
slední třídu absolvoval v Čes. Lípě. Od 1830 
studoval na německém gymnáziu v Litoměři
cích (už zde se soustavně věnoval klasickému 
řeckému písemnictví) a 1836 přišel do Prahy 
na tzv. filozofii. Za těchto studií i po jejich 
skončení se soukromě zabýval historií, dějina

mi antických a moderních literatur, estetikou 
a obzvláště německou idealistickou filozofií 
(Fichte, Hegel, Herder).Teprve 1842 začal stu
dovat na univerzitě medicínu, pro niž se rozho
dl pod vlivem Schellingovy přírodní filozofie. 
Stykem s pražskou vlasteneckou společností 
i působením četby (J. Kollár) se národně uvě
domil: mezi jeho přátele patřili zejména J. K. 
Tyl, K. Sabina, J. Čejka, vlastenecký rolník 
a mecenáš J. Krouský a B. Němcová, k níž ho 
krátce poutal citový vztah. Pevné přátelství na
vázal se S. Kapperem, kterého získal pro čes
kou poezii, a udržoval kontakty s německy 
píšícími literáty blízkými hnutí Mladé Němec
ko (M. Hartmann, I. Heller, A. Meissner, L. A. 
Frankl, D. Kuh). 1843 odešel do Vídně, kde nej
prve pokračoval ve studiu lékařství (zanechal 
ho po roce, před praktickou částí výuky), pak 
se věnoval literárněhistorickému bádání za
měřenému zejména ke staročeským památ
kám; živil se přitom jako domácí vychovatel. 
1846 se vrátil do Prahy a stal se vychovatelem 
(do 1852) v domě člena muzejního výboru 
a kurátora Matice české rytíře J. N. z Neuber- 
ka, s nímž také 1848 vstoupil do veřejného 
dění. Politicky stál blízko Palackému a Havlíč
kovi; byl členem Nár. výboru, delegátem Slo
vanského sjezdu a poslancem říšské rady 
(účastnil se sněmů ve Vídni a v Kroměříži), po 
Havlíčkově zatčení též krátce redigoval Nár. 
noviny. 1849 politické aktivity zanechal, habili
toval se na pražské univerzitě pro obor klasic
ké filologie, ale přednášky nezahájil. 1850 se 
stal redaktorem ČČM (1861 rezignoval ze 
zdravotních důvodů), 1851 sekretářem Muzea 
Království českého a 1853 též tajemníkem 
Matice české. 1852 se oženil, po předčasné 
manželčině smrti (1855 na choleru) uzavřel 
1859 druhý sňatek s dcerou osmačtyřicátníka 
P. Fastra. V 60. letech, kdy stál názorově blízko 
aktivitám májovské generace, se iniciativně 
podílel na tvorbě programu i na činnosti Umě
lecké besedy; byl též členem porot posuzují
cích českou dramatickou produkci. Od 1860 
přispíval do Riegrova Slovníku naučného. 
1872 byl zvolen řádným členem KČSN, což ho 
opravňovalo přednášet na pražské univerzitě 
(N. se chtěl věnovat české literatuře, t. r. bylo 
však toto právo Společnosti odebráno). Od 
1874 byl N. těžce nemocen a trvale upoután na 
lůžko (penzionován 1876). Pohřben byl na Vy
šehradském hřbitově. - Prostředním z jeho tří 
synů byl dramatik, překladatel a žurnalista Pa-
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vel N.; vnukem N. byl výtvarný kritik a teoretik 
věnující se zejména interpretaci postimpresio- 
nistického umění Václav N. (1889-1949), autor 
knih Umění po impresionismu (1923) a L’art 
modeme tchécoslovaque (1937).

Mnohostrannou literární tvorbu zahájil N. 
jako básník, 1838-44 časopisecky publikující 
lyrické verše melancholického ladění (knižní 
podobu pod tit. Básně jim dal až po N. smrti 
J. Neruda v edici Poetické besedy). Styliza
ce osamělce bolestně prožívajícího svůj sub
jektivní osud spojuje N. s poezií K. H. Máchy, 
v typickém rozporu „srdce a světa“ však v N. 
verších nad gestem romantického vzdoru pře
važuje citová poloha tichého bolu, samotář
ského úniku ze života, zmarněného snu a těž- 
komyslné rezignace, realizovaná vyhraněným 
a celkem omezeným repertoárem básnických 
obrazů (noc a její ticho, večerní šeření, hvězdy, 
podzim, zánik, hrob). Sugestivní náladovost té
to erotické a přírodní lyriky (N. uctívaným 
vzorem byl N. Lenau) provázel sklon k filozo
fující reflexi, což odpovídalo N. představám 
o myšlenkovém prohlubování poezie směrem 
k otázkám smyslu lidské existence. Přímým vý
razem požadovaného sbližování poezie s filo
zofií se stal N. náročný pokus o velkou lyricko- 
epickou skladbu Protichůdci. N mezích žánru 
byronské básnické povídky s jejími typickými 
rysy (oslabená a znejasněná dějovost, silná ly
rická složka, uvolněná kompozice, rušení vý
znamové jednoznačnosti) a na pozadí Hegelo- 
va pojetí dějinného vývoje v ní chtěl N. dospět 
- prostřednictvím postav alegoricky ztělesňují
cích protikladné životní principy (Ahasver - 
věčně hledající a zrazovaný lidský intelekt, 
druhý jezdec - v marnost se obracející senzua- 
listický hédonismus) - k překonání sváru dia
lektickou syntézou (v postavě prvního jezdce 
jako symbolu rovnováhy mezi rozumem a ci
tem, oddaného přilnutí k životu a službě cel
ku). Do vývoje české literatury zasáhl N. v prv
ní polovině 40. let i jako evropsky sečtělý kritik 
současné literární produkce (V. Furch, B. Jab
lonský, J. Rank, K. Sabina, F. Turinský, J. E. Vo- 
cel aj.), v duchu svého romantického východis
ka zdůrazňující význam tvůrčího individua 
vzdorujícího estetickým konvencím a schop
ného neeklekticky navázat na velkou světovou 
poezii; v próze akcentoval požadavek národní 
specifičnosti a z něho plynoucí úkol zobrazo
vat osobitý způsob života a myšlení venkov
ského lidu. Odmítavě se stavěl k reziduím 

jazykově zaměřené fáze obrození (např. k imi
taci lidové slovesnosti v básnické škole Če- 
lakovského) a ke klasicisticky orientované 
kritice jungmannovského období. Za pobytu 
v cizině se věnoval i publicistice s aktuálními 
kulturněpolitickými tématy (slovanská vzá
jemnost, jazyková otázka ve vztahu Čechů 
a Slováků, židovská asimilace aj.); jeho listy 
Z Vídně, uveřejňované zejména v Tylových 
Květech, byly jedním z raných pokusů o český 
fejeton. Od konce 40. let se N. zabýval překlá
dáním veršů: stal se významným tlumočníkem 
antických dramat, později přebásňoval novo- 
řeckou a španělskou národní poezii. Překlady 
provázel jednak informativními studiemi, jed
nak výklady svých překladatelských zásad 
a versologickými úvahami (zejména o poměru 
přízvuku jako základního metrického principu 
češtiny k časoměrným antickým originálům). 
Literárněhistorické studie, jejichž tématem 
zprvu byly památky staročeské literatury 
(Alexandreis, Mastičkář, Tristram aj.), otisko
val N. od 1846 v ČČM. Pokoušel se v nich - 
podnícen soudobým německým literárním his
torikem G. G. Gervinusem - vyložit umělecké 
dílo jako zákonitou součást širšího duchovní
ho procesu souvisejícího s vývojem celé spo
lečnosti; průkopnicky tak překonal dosud pře
vládající a v podstatě jen knihopisnou metodu 
obrozenských badatelů. Vedle smyslu pro de
tail projevil ve svých rozborech i mimořádnou 
schopnost posuzovat jevy českého písemnictví 
v evropských souvislostech a komparací odha
lovat jejich národní specifičnost. Objevný vý
znam měla u N. někdy i sama volba vědeckých 
témat (např. knížky lidového čtení, vztah pro
stonárodní a „vysoké“ poezie); jeho studie 
o velkých světových dramaticích (Shakespea
re, Calderón) pak souzněly s úsilím 60. let 
o původní tragédii velkého stylu. - Literární 
pozůstalost N. obsahovala dva rozsáhlé zlom
ky reflexivních básní (první s tit. Bard), tema
ticky i myšlenkově souvisejících s Protichůdci, 
a fragmenty překladu Aischylovy tragédie 
Agamemnon, na němž pracoval v posledních 
letech života.

ŠIFRY: N., Nb (Slovník naučný), V. N„ W. N„ +. I 
PŘÍSPĚVKY in: Antologie z české lyriky (1872, ed. 
J. Goll); Čas (1861); ČČM (1845-66; 1845 Písně bra
tra Jana Augusty..., 1846 Několik slov o filozofii 
a Tristram, velký rek, 1847 Spor duše s tělem, Ale
xandreis česká, Mastičkář a Literatura lidu, 1848 
Osiřelo dítě. Pokus o vysvětlení národní písně, 1849
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a 1850 překl. Aristofanes: Acharnští a Rytíři, 1851 
W. Shakespeare, 1852 Kralodvorský rukopis, i sep. 
1853,1853 Tragické básnictví Řeků, 1854 Král Vác
lav I., milostný básník německý, 1856 O španělských 
romancích, 1858 Calderón de la Barca, 1859 Ruko
pis kralodvorský a p. M. Budinger, 1863 O novořec- 
kém národním básnictví, 1865 Hry atellské a mimus 
u Římanů a Římská satira, 1866 Kalevala, čudské 
národní epos); Čes. včela (1841-47, BB, FF Z Víd
ně); Čes. besedy (1842 BB); sb. Deklamovánky čili 
Básně ku přednesu pro dítky větší (1853, ed. E Dou- 
cha); sb. Hlahol (1861); Kritická příl. Nár. listů 
(1864); Květy (1838-44, BB, divad. a lit. ref., od 1843 
FF Z Vídně); Květy (1865); Lumír (1851); Mor. no
viny (1862); Nár. listy (1861); Nár. noviny (1848-49); 
Obzor (1855); Osvěta; alm. Pomněnky (1842); Praž
ské noviny (1846,1857); Programm der Privat-Lehr- 
und Erziehungsanstalt hóherer allgemeiner theore- 
tisch-praktischer Bildung fůr alle Stánde... in Prag 
(1854); Rodinná kronika (1864, překl. novořecké 
národní poezie); Sitzungsberichte der kónigl. bóh- 
mischen Gesellschaft der Wissenschaften (1859); 
Včela (1849, B Lípa slovanská); Věnec (1844); alm. 
Vesna (1839); Vlastimil (1841, lit. ref.). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Protichůdci (B 1844); - posmrtně: Básně 
(1886, ed. an. J. Neruda). - Překlady: Aischylos: Pro- 
metheys (1862) + Eumenidy (1862); Kytice ze špa
nělských romancí (1864, s J. Čejkou); Novořecké ná
rodní písně (1864); Aristofanes: Žáby (1870); A. P. 
Terentius: Bratři (1871); T. M. Plautus: Pleníci 
(1873). - Ostatní práce: Aristarchus redivivus. Ein 
offenes Brieflein an Dr. I. J. Hanuš... (1858); Dějiny 
Muzea Království českého (1868, t. r. i něm. verze 
s tit. Geschichte des Museums des Kónigreiches 
Bóhmen). - Výbor: O literatuře (1953, ed. M. Heř
man). - Souborné vydání: Básně (1913, ed. K. Rie- 
ger). I KORESPONDENCE: J. V. Šimák: Dopiso
vání Jana Krouského a jeho přátel. 1840-76 
(J. Krouskému z 1840-49; 1932). I REDIGOVAL 
periodika: Čes. včela (1847), Nár. noviny (červenec 
1848), ČČM (1850-61); knižnici: Národní bibliotéka 
(1868). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Kytice ze špa
nělských romancí, Novořecké národní písně, oboje 
viz KNIŽNĚ. Překlady. I

BIBLIOGRAFIE: in J. Hanuš: Život a spisy V. B. 
N. (1896, s. 165). I LITERATURA: J. Hanuš: Život 
a spisy V. B. N. (1896); Z. Záhoř: Božena Němcová 
a V. B. N. (1920). I • ref. Protichůdci: Vlastislav, Kvě
ty 1844, s. 192,196; N. J., Ost und West 1844, s. 167; 
J. Pelikán, Přítel mládeže 1845, s. 333 •; J. B. Malý: 
Stručný přehled literatury české posledních dvou 
let, ČČM 1846, s. 650; an.: ref. překl. Aischylos: Pro- 
metheys, NL 24.10.1862; • ref. překl. Kytice ze špa
nělských romancí: an. A (J. Neruda), Hlas 1863, 
s. 343 —> Literatura 1 (1957, s. 382); e, Zlatá Praha 
1864, s. 34; V. Hálek, Čes. obzor literární 1,1867/68, 
s. 148 •; • ref. překl. Novořecké národní písně: -n-, 
Kritická příloha k NL 1,1863/64, s. 209; A (J. Neru
da), Hlas 1864, s. 157 -> Literatura 1 (1957, s. 429); 
an., Zlatá Praha 1864, s. 145; V. Hálek, Čes. obzor li

terární 1,1867/68, s. 99 •; an. (V. Hálek): V. N., Květy 
1868, s. 342 —> O literatuře (1920, s. 289); an.: ref. 
Geschichte des Museums..., Politik 14. 6. 1868; an. 
(J. Neruda): V. B. N., Humorist, listy 1881, s. 42 —> 
Podobizny 1 (1951, s. 300); • nekrology: an., NL 
18.8.1882; E Chalupa, Ruch 1882, s. 286; E. Krásno- 
horská, Osvěta 1882, s. 320; O. M. (Mokrý), Květy
1882, d. 2, s. 374; an. (J. Arbes), Lumír 1882, s. 383 -> 
Literaria (1954); an., Světozor 1882, s. 443 •; F. Čen- 
ský: V. B. N. Studie životopisná a literární, Osvěta
1883, s. 24 a pokr.;T. Hrubý: O překladech našich 
z literatur klasických, Lit. listy 1885, s. 5; an. (J. Ne
ruda) in V. B. N.: Básně (1886); • ref. Básně: J. Vrch
lický, Hlas národa 16.10.1886 —> Nové studie a po
dobizny (1897); A. V. (Vrzal), Hlídka lit. 1887, s. 16; 
E. Miřiovský, Zábavné listy 1887, s. 71 •; an.: N. 
a RK, Čas 2, 1887/88, s. 191; = : V. N., Zlatá Praha 
1888, s. 394; an. (P. Nebeský): V. B. N., Mělničan 1888, 
č. 10 (zvi. číslo k odhalení desky na rodném domě);
J. Hanuš: Ze snah V. B. N. o povznesení českého ná
roda a literatury, Lumír 1893, s. 193 a pokr. + Z mla
dosti V. B. N., Lumír 22, 1893/94, s. 159 a pokr. + 
Bouřlivý rok v životě V. B. N., Zlatá Praha 11, 
1893/94, s. 559 aj)okr.; J. Král: O prozódii české, LF 
1894, s. 329 —» Česká prozódie (1909); J. Voborník: 
Výklad N. Protichůdců, Sborník filologický 1911, 
s. 20 + in V. B. N.: Protichůdci (1913); K. Rieger in 
V. B. N.: Básně (1913); • ref. Básně (souborné vyd.): 
-pa- (F. S.vProcházka), Zvon 13, 1912/13, s. 414; 
A. Veselý, Čes. kultura 1,1912/13, s. 471; G.W. (Win- 
ter), PL 20.4.1913, příl.; R. Medek, MR 1913, sv. 27, 
s. 38; V. K., Pražská lidová revue 1913, s. 116 •; Š. Jež: 
V B. N. a klasické drama, Scéna 1913, s. 151; F. Frý- 
decký: V. B. N., dělník o „novém domě“ české poe
zie, Topičův sborník 5, 1917/18, s. 518; Ar. N. (No
vák): V. B. N., Venkov 18. 8. 1918; H. Traub: 
O přípravách k Slovanskému sjezdu v Praze r. 1848 
(s citáty z diskusních vystoupení V. B. N.), ČČM 
1918, s. 247,319; J. Marek: V. B. N., Cesta 1,1918/19, 
s. 330; J. Šafránek: Český rolník v družině spisovatel
ské. Z dopisů let čtyřicátých minulého století 
(i o stycích J. Krouského s V. B. N.), Osvěta 1919, 
s. 226,282; V. Martínek: V. B. N., Lit. listy 1,1923/24, 
s. 53 a pokr.: O. Jiráni: Klasická filologie v Muzejní- 
ku, ČNM 1926, sv. 2, s. 139; Ant. Procházka: K lite
rární klasifikaci některých básníků let čtyřicátých, 
ČMM 1927,s. 197; J. Heidenreich (Dolanský) in Vliv 
Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou 
(1930, s. 161); J. V. Šimák in Dopisování Jana Krous
kého a jeho přátel (1932); F. Fajfr: Měl Hegel vliv na 
českou literaturu?, Čes. mysl 1932, s. 13; K. Krejčí: 
N., Štulc, Bendi, sb. Přátelský kruh Boženy Němco
vé (1933, s. 109); O. Králík: V. B. N. a K. H. Mácha, sb.
K. H. Mácha. Osobnost, dílo, ohlas (1937, s. 245); 
J. B. Čapek in Duch české literatury předbřeznové 
a předmájové (1938, s. 114); K. Dvořák in V. B. N.: 
O literatuře (1953); V. Černý in V. B. N.: Kytice ze 
španělských romancí (1962); F. Caravaca: Una tra- 
ducción checa del Romance del Conde Arnaldos, 
Philologica Pragensia 11,1968, s. 108; Z. Křtěnová:
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Pochodeň rodu Nebeských, Svoboda 29. 12. 1968; 
J. Štěpánková in Tri studie z české literární historie. 
Šafařík - N. - Sabina (kandidátská disertace, ÚČL 
ČSAV, Praha 1969); J. Bechyně: V. B. N., Kulturní 
měsíčník (Roudnice n.Lab.) 1973,s.43;J. Janáčková 
in Vesnický román v české próze 19. století, AUC 
Praha (1973, s. 97); A. Jenč (I. Slavík): Romantikův 
portrét romantiků, Nové knihy 1985, č. 24 Tváře 
za zrcadlem (1996); vm (V. Macura) in Slovník bás
nických knih (1990, Protichůdci); I. Slavík: Postřehy 
k životu a dílu V. B. N., sb. Českolipsko literární 11 
(1992, s. 23) —»Tváře za zrcadlem (1996); M. Otáhal: 
Špor české filozofie a českého nacionalismu jako 
spor o předpoklady tolerance, sb. Problém tolerance 
v dějinách a perspektivě (1995, s. 139).

II

Nebojsa
1918-1920

Satirický a humoristický týdeník státotvorné orien
tace, spjatý s Národními listy.

Podtitul: Satirický týdeník (pouze v tiráži čísel 1. a 2. 
roč.). - Vydavatel a odpovědný redaktor: J. Čapek, 
Praha. - Periodicita: týdeník; 1918 (roč. 1) od 31. 10. 
do 26.12. 8 čísel; 1919 (roč. 2) 52 čísel od ledna do 
prosince; 1920 (roč. 3) 53 čísel od ledna do prosince.

Vydávání N. bylo připravováno již před pře
vratem v redakci Nár. listů (od října 1917, ob
rozeny nástupem nových redaktorů, soustře
ďovaly protirakouskou opozici). Rychlý vývoj 
událostí však způsobil, že č. 1 vyšlo až po 
28. říjnu 1918. Redaktor J. Čapek s redakční ra
dou (K. Čapek, V. Dyk, J. Herben a J. S. Ma- 
char, kterého od č. 1 roč. 3 vystřídal K. Juda) si 
v něm tudíž mohl již vytyčit program usilující 
o vypořádání „s neblahým dědictvím staleté 
poroby a staletého mrzačení českého ducha 
a českého charakteru“. Zpočátku se N. vyrov
nával s Rakousko-Uherskem a s jeho domácí
mi přisluhovači, přičemž publikoval i některé 
cenzurou potlačené literární projevy z doby 
válečné (básně V. Dýka a J. S. Machara). Brzy 
se však v pravidelných satirických a ironických 
komentářích soustředil na bouřlivé politické 
i kulturní dění v republice; všímal si i německé 
iredenty a ohrožení státu zvenčí (bojů s Maďa
ry na Slovensku, sporu s Poláky o Těšínsko). 
Hlavními terči jeho útoků se stali váleční zbo
hatlíci, nekulturní buržoazie, bohatí sedláci, 
církev a především narůstající bolševické ten

dence. N. podporoval Kramářovu vládu a ob
racel se proti nespokojencům, k následující 
vládní koalici socialistických stran a agrárníků 
se však stavěl odmítavě. Předmětem výpadů 
byli také Židé, pojímaní střídavě jako repre
zentanti němectví, keťasení, prospěchářského 
přebarvování a bolševictví. Některé příspěvky 
se kriticky dotýkaly rysů české národní pova
hy. N. zanikl oficiálně „z důvodů tiskárenských 
a pro drahotu papíru“, v pozadí však byly i roz
pory v redakci Nár. listů, vedoucí záhy k od
chodu bratří Čapků.

N. představoval spolu se Šibeničkami dvojici 
nejvýznamnějších satirických časopisů doby 
převratu a formování nového státu. Budil po
zornost jak svou bezprostřední aktuálností, tak 
účastí významných literárních a výtvarných 
osobností. Třebaže V. Dyk a J. S. Machar (jeho 
básně z N. vešly do sbírek, zvi. do knihy Tristi- 
um Praga) se v něm uplatňovali pouze v počát
cích a z větší části byl N. vyplňován příspěvky 
méně výrazných autorů (B. Neumann, K. Juda, 
J. Opolský, Z. Tlamich aj.), měl význam pro 
rozvoj satirického talentu K. Čapka (psal sem 
mj. Kroniku pestrou, která byla předchůdcem 
pozdějších rozhlásků v Lidových novinách) 
a J. Čapka a stal se i jedním z nástupišť nej
mladší literární generace včetně té její části, 
která se později přiklonila k levici (přispíval 
sem zprvu J. Haussmann a později K. Poláček, 
debutoval a soustavně spolupracoval J. Fučík, 
jednotlivé příspěvky zde otiskli V. Vančura, 
J. Wolker, J. Honzl, A. Hoffmeister, K. Teige). 
Ráz N. udávaly především verše, které vyplňo
valy zpravidla většinu textové části listu. Hoj
né byly též básně nesatirické, naplněné tu 
patosem (u tematiky osvobození, vítání legio
nářů či T. G. Masaryka - toho např. v prosinci 
1918 pozdravili K. Toman, O. Fischer i K. Ča
pek), tu rozhořčením nad minulým útlakem 
nebo současnými narušovateli konsolidace no
vého státu a jinými negativními jevy. Později 
přibývalo satirických a ojediněle i humorných 
próz (humor se v N. výrazněji neuplatnil). 
Anekdoty byly zařazovány příležitostně a mě
ly výhradně politický obsah. Rubrika Malá 
kronika přinášela ironické glosy, reagující nej
častěji na různé výroky v tisku. Překlady se ob
jevovaly výjimečně (A. P. Čechov, B. Gervaise, 
J. K. Jerome, Vrchlického překlady A. Barbiera 
a P. B. Shelleyho). V originále byly tištěny ver
še M. Rázuse a É. Bestauxe. Výtvarné zaměře
ní redaktora přispělo k získání mnoha vý-
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znamných malířů ke spolupráci, obrazová slož
ka časopisu (zvláště ve 3. roč.) byla však často 
obsahově chudá (kresby nejčastěji představo
valy dvojici, sdělující si určitou výpověď); in
tenzivnějším vnitřním propojením obrazu 
a slova se vyznačovaly zvláště práce J. Čapka. 
Autory kreseb satirických (často provázených 
textem) a někdy i nesatirických byli dále 
H. Boettinger (pseud. Dr. Desiderius), V. Hof
man, J. Konůpek, P. Kotík, R. Kremlička, 
R. Lauda, P. E Malý, A. Moravec, V.^Rabas, 
V. Rada, V. Sedláček, V. Špála, O. Španiel, 
J. Štursa, J. Zamazal aj. - Básněmi pravidelněji 
přispívali (i pseudonymy a šifry): J. Bezděka, 
E Bylanský (i šifry E B., E B-ský), K. Čapek 
(pseud. Plocek, šifra P.), O. L. Dar, V. Dyk, 
J. Fučík (pseud. Vašek), M. Hora, B. Jedlička 
(pseud. B. J. Suk, šifra B. J. S.), Jees, K. Juda 
(i šifry Ben, -D-, J., K. J.), J. Karník, Kaustikus, 
B. Klička, J. Kotrč, K. Koval, S. Lom (šifra SL.),
J. S. Machar (pseud. Aliquis), Muček, B. Neu
mann (i šifry B. N., -ík, -ík.), Jarek Oba (pseud. 
Ker. Aj. Abo, šifra O. B. A.), J. Opolský, Eneáš 
Osten, R. S., Z. Tlamich, Verus, Z. Viktor 
a O. Zeman (šifra Ze.); občas J. Frič, J. Hauss- 
mann, Č. Holas, A. Jenne, J. Kalda (podp. Ozef 
Kalda), S. A. Košťál (i šifra S. A. K.), L. P. Vla- 
dyka, M. Votrubová-Haunerová (pseud. Avo 
Burtov, Avo Burtow); ojediněle přispěli verši 
R. Dvořák, O. Fischer, A. V Frič, K. B. Hájek,
K. V Hloch, A. Hoffmeister, J. Holý, J. Honzl, 
M. Jirko, R. Kynčl, P. E Malý (pseud. M. Argus, 
šifra F. P M.), B. Mathesius, J. Nauman, M. No
votný, A. Sova, K. Toman, K. B. Tomášek, 
A. Trýb aj.; přetiskovány byly jednotlivé aktu
álně působící básně J. V Sládka a J. Vrchlické
ho, z českého zahraničního tisku byla převzata 
báseň R. Medka. Prózu reprezentovali delší
mi, na pokračování otiskovanými pracemi
A. V. Frič a K. Zmatlík; dále (též drobnými 
žánry a anekdotami) J. a K. Čapkové (i jako 
Bratři Čapkové a šifra B. Č.), K. Čapek (pseud. 
Plocek), J. Fučík (pseud. Vašek), B. Jedlička 
(pseud. B. J. Suk, šifra B. J. S.), K. Juda (i šifry
J. , K. J.), J. Kalda (podp. Ozef Kalda, i šifra 
O. K.), P. F. Malý (i pseud. F. P. M. Běžec), E. F. 
Míšek, B. Neumann (i šifra B. N.), M. Novotný,
K. Poláček, Z. Viktor, M. Votrubová-Haunero
vá (pseud. Avo Burtov, Avo Burtow), O. Ze
man (pseud. Z. E. Man, šifra Ze.); příležitostně 
J. Bezděka, F. Blažek, V. Fryček, J. Haussmann, 
J. Herben (i šifra J. Hn.), A. Hoffmeister,
B. Klička, M. Kurt, J. Mellan, V. Rada, M. Rutte 

(pseud. Štůra), E. Svoboda (pseud. Amarus), 
J. J. Svoboda, K.Teige (šifra K.Tg.), V. Vančura, 
J. Wolker (pseud. F. X. Press) aj.; aforismy do
dával především J. Schmidt, dále K. Čapek 
(pseud. Plocek) a K. Poláček, drobné glosy 
psali V. Červinka (šifra Bis.), K. Juda (i šifry 
Da., J., K. J.), B. Neumann (i šifra B. N.), Z.Tla
mich (šifra Z.T) aj.

LITERATURA: an.: N., Cesta 1, 1918/19, s. 608; 
Š. Jež: Satirický týdeník N..., Čes. revue 12,1918/19, 
s. 254; K. Juda: Také jsem v nich účinkoval..., NL 
15.12.1935; J. Opelík in Josef Čapek (1980, s. 137); 
J. Glivický, J. Opelík: Vzájemná korespondence 
J. Čapka a J. Floriana z let 1918-1938, sb. Literární 
archiv 23,1989, s. 207; P. Mareš in Publicistika Josefa 
Čapka (1995, s. 98).

PP

Jan Evangelista Nečas
* 25.12.1849 Studnice u Nového Města na Mo

ravě
† 30.1.1919 Brno

Beletrista, autor didaktických veršů věnovaných 
hlavně dětem a mládeži; překladatel zejména polské 
literatury a pěstitel česko-polské vzájemnosti.

Podepsán i Josef Nečas. - Syn rolníka, 1855 se 
s rodiči přestěhoval do Jimramova, poté do 
Bystřice n. Pernštejnem, nakonec do Nového 
Města na Moravě. Obecnou školu navštěvoval 
v Jimramově, 4. třídu v Poličce. Po studiu na 
gymnáziu v Litomyšli (mat. 1870) odešel na 
právnickou fakultu do Vídně, v Praze pak 1876 
složil soudcovskou zkoušku. Krátce se připra
voval na praxi v Brně a po zkoušce nastoupil 
jako soudní adjunkt ve Vel. Meziříčí; 1877 pře
sídlil do Vizovic, kde se oženil s dcerou místní
ho soudce, a poté do Bohumína. Po třech le
tech dosáhl 1881 přeložení do Vyškova, kde 
byl jmenován okresním soudcem. V téže funk
ci působil 1887 ve Strážnici a od 1888 v Telči. 
Četné právnické spisy, které počal vydávat ze
jména od konce 80. let, mu vynesly 1897 místo 
rady (posléze vrchního rady) u zemského sou
du v Těšíně. Od 1904 pracoval v Brně, na odpo
činek odešel 1909 jako dvorní rada.

N. první verše vznikaly již za gymnazijních 
studií. Vedle milostné tematiky je pro ně pří
značné tíhnutí k humoru (debut Epigramy, 
Český študent 1869), jež se záhy projevilo N.
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spoluprací s Humoristickými listy i vydáním 
sbírky legračních přednesů (Žertovné dekla- 
mace) a dále anekdot a vtipných veršovánek 
(Šípy vystřelené J. A.). Po přesídlení na Moravu 
se N. ocitl v kruhu mladé moravské literární 
generace (Mladá Morava); od humoristických 
témat se odklonil k didaktickým veršům pro 
děti a mládež. Jeho motivicky stereotypní ří
kanky, veršovánky i deklamovánky čerpaly lát
ku z rodného rolnického prostředí a ze života 
přírody, který však nezřídka jen výčtově popi
sovaly. V epických verších zpracovával pohád
ky a pověsti (pod vlivem lidové poezie a K. J. 
Erbena) a zejména příběhy s vlasteneckou 
tendencí z české (motivy husitů a Žižky, Bílé 
hory, bitvy na Moravském poli) a s humanistic
kým zaměřením z obecně křesťanské historie 
(Pohledy do dějin, Zjevy ze života). N posled
ním údobí zesílily v N. díle sociální a humanit
ní akcenty, jež vedle chmurně laděných témat 
chudoby, zbožnosti a smrti vyostřovaly auto
rův protiválečný postoj (jako reakce na rusko- 
-japonskou válku), vyjadřovaný výzvami k od
poru proti brutalitě a válečnému zlu jako opa
ku veškeré civilizace a kultury (Žně smrti, Na 
poli krve). Pro metrickou pravidelnost a výra
zovou rytmickou jednoduchost N. verše zhu- 
debňovali četní skladatelé, upřílišněná didak- 
tičnost však zpravidla stírala uměleckou 
hodnotu nejen humanisticky apelujících básní, 
ale i lyriky přírodní a historizující epiky. - Do 
poloviny 70. let spadají i N. první překlady 
z polské literatury (stal se tehdy také spolupra
covníkem Vymazalovy antologie Slovanská 
poezie). Značného ohlasu, zvláště mezi mláde
ží, dosáhl převod Malczewského ukrajinské 
pověsti Marie a Mickiewiczových balad. Obec
né uznání doma i mezi Poláky mu pak přinesla 
velká desetisvazková antologie polské poezie 
Květy z polských luhů, obsahující v posledním 
svazku i polské národní písně a mezi nimi i cy
klus krakoviaků a selanek. Polská literatura 
pak již natrvalo zůstala ve středu N. pozornos
ti. Zejména 1883-85 publikoval celé trsy veršů 
pro dospělé ve Vesně a pro mládež v Jarém vě
ku, dále pro časopisy tlumočil jak představite
le starší ohlasové poezie (M. Brodziňski, J. B. 
Zaleski), tak romantismu a realismu (Z. Kra- 
siňski, A. Mickiewicz, J. Slowacki - M. Konop- 
nicka, G. Zapolska) i klasicistu I. Krasického 
a knižně i verše symbolisty Z. Przesmyckého, 
jemuž také napomáhal při uvádění J. Vrchlic
kého do polštiny. Překládal autory dobově 

značně oblíbené (W. Syrokomla) i teprve začí
nající (K. S^kowski - ten převáděl také N. ver
še do polštiny) a práce určené mládeži (W. Bel- 
za, S. Jachowicz). Z ostatních literatur tlumočil 
z francouzštiny J. de La Fontaina a z němčiny 
vedle J. W. Goetha časopisecky ještě drobné 
verše G. E. Lessinga, H. Heina, Ch. F. Gellerta, 
N. Lenaua a E Schillera.

PSEUDONYMY: Jan ze Studnic, J. Čas, Jean Pas de 
Temps, J. Studničky I PŘÍSPĚVKY in: Bese
da (1874-75); Besedník (1872); Besedy Času 
(1909-10); Besídka malých (1885-96,1901); Budeč- 
ská zahrada (1885-88); ČČM (1894); Čes. mládež 
(1905-11); Českomoravský národohospodářský 
a samosprávný věstník (1889-90); Čes. študent 
(1869); Hlas národa (1887); Humorist, listy (konec 
70. let); roč. Chudým dětem (Brno 1891—92); Jarý 
věk (1883-88); Jitřenka (Polička 1882-87); Koleda 
(Brno, Olomouc 1876—81); Komenský (1874); Květy 
(1883); Lit. listy (1884); Lit. obzor, příl. Student
ských listů (1882); Lovecký obzor (1900); Lumír 
(1875-76); Malý čtenář (1884-1910); sb. Mladým 
duším (Jaroměř 1892); Mor. orlice (Brno 1907); Náš 
domov (Olomouc 1895); Naší mládeži (Sušice, Pra
ha 1883-92); Neděle (Brno 1905); alm. Nitra (Skali- 
ca 1876); sb. Nový besedník (1869); sb. Nový dekla- 
mátor (1879); Obzor (Brno 1879-1905); sb. Polská 
a lužickosrbská poezie (2. sv. Slovanské poezie, 
1878); Praha (1869-72); Právník (1901); Ruch 
(1883-84); Slovanský sborník (1884); Studentské lis
ty (1882-84); Světozor (1874-84); Úhor (1883-84); 
sb. Úplný besedník (1877); Vesna (1882-88); Vlast’ 
(1885-1905); Zlatá Praha (1884-88); Zlaté mládí 
(1885—91); Žďárský obzor (Město Zdar 1907-09); 
- posmrtně: Niva (Brno 1934); Venkov (1930). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1873); Drobné povídky 
(1873); Žertovné deklamace 1,2 (b. d., 1873); Šípy 
vystřelené J. N. (BB a anekdoty, b. d., 1875); V slza
vém údolí (BB 1880, pak in Ze srdce); Ze srdce (BB 
1882, pseud. J. Čas); Čtyřicet písní (1883); Dvacet 
pět básniček pro děti (původní i přeložené, b. d., 
1884); Obrázky z venkova (BB 1884); Svět a srdce 
(BB 1884); Pohledy do dějin (BB 1886, t. r. rozšiř, 
vyd.); Knížka pro malé čtenáře 1,2 (BB, PP, částeč
ně původní texty a částečně překlady z polštiny, ze- 
jm. ve 2. díle, b. d. 1885,1887); Zjevy ze života 1-3 
(BB 1887,1888,1889); Biblické příběhy a legendy ze 
zemí východních (BÉ b. d., 1888); Veršované pohád
ky a pověsti (b. d., 1891); Pěkné obrázky s verši (b. 
d., 1894); Z domova i z duše (BB 1895, s oddílem 
překl. Z cizích luhů); V ovzduší našeho Radhoště 
(BB 1901); Poetický průvodce moravským Švýcar
skem, V srdci naší Moravy (BB 1901); Kytička hu
moru z praxe právnické (PP b. d., 1904); Kdy na bo
jištích dohřímají děla? (BB 1904); Žně smrti (BB 
1905); Na selských hrudách (B 1905); Na poli krve 
(BB 1905); Padesát písní pro pány (1911); Sto písní 
k dobré duši (BB 1911); Citem (BB 1911); Pod jas-
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ným nebem a na modrých vlnách (PP b. d., 1913); 
Od srdce k srdci (BB b. d., 1913); Z našich krásných 
krajů (BB b. d.). - Překlady: A. Malczewski; Marie 
(1876); W. Syrokomla: Ulas (1881) + Margier (1882) 
+ Tri pověsti (1883, obs. Zpověď pana Korsáka, Za
kletý poklad, Žebrák z řemesla) + Vybrané básně 
(b. d., 1885); E. Schmidt: Jidáš iškariotský (b. d., 
1882); A. Mickiewicz: Balady (b. d., 1882); Květy 
z polských luhů (1883 v 10 seš., souborně 1884, obs.: 
1. W. Syrokomla: Tri pověsti: Spor o meze, Pan Ma
rek v pekle, Žebrák fundátor; 2. Vybrané básně K. 
Ujejského; 3. Vybrané básně K. Gaszyňského; 4. A. 
Mickiewicz, A. E. Odyniec: Tukaj čili Zkoušení přá
tel; 5. Vybrané balady a legendy A. E. Odyňce; 6. Vy
brané básně W. Belzy; 7. Vybrané básně W. Zagór- 
ského; 8. Tři básně J. Stowackého; 9. Vybrané básně
E. Wasilewského; 10. Národní písně polské); W. Bel- 
za: Pohádka o dobrém synovi (1884); Sto malých 
básní (b. d., 1885, obsahuje verše S. Jachowicze 
a J. de La Fontaina); Knížka pro hodné dítky (1885, 
polské a ukrajinské verše); Vybrané bajky Ezopovy 
i Phaedrovy (b. d., 1888); J. W. Goethe: Vybrané bás
ně (b. d., 1891); Z. Przesmycki: Básně Miriamovy 
(b. d., 1896). - Ostatní práce: O právních poměrech 
kontribučenských fondů na Moravě od jejich záko
nitého zřízení před sto lety až na naše časy 
(1788-1888) (b. d., 1889); Rádce pro poručníky 
a opatrovníky (b. d., 1889); O právu podílnickém na 
moravských záložnách kontribučenských (b. d., 
1889); Čím a jak ochrániti rolnictva? (b. d., 1890); 
Sekvestrace (b. d., 1891); Vzorce protokolů, rozsud
ků a výměrů soudních k řízení spornému i nespor
nému (1892); Německo-české názvosloví právnické 
(b. d., 1892); Praktické porady a pokyny právní (b. 
d., 1894, připojena B Spor o studnu); Versus memo- 
riales k jurisdikční normě a civ. řádu soudnímu (b. 
d., 1897, pseud. Jean Pas de Temps); Naše nové říze
ní bagatelní před soudy okresními a živnostenskými 
(b. d., 1898); Pro praktickou potřebu lidí práva hle
dajících (1898); Největší záhada řízení trestního 
(1901); Malá čítanka právnická (b. d., 1907); Naše 
zákony a ženy (1907); Jaká práva zákon dává neb 
Právní jrrítel venkovana (1909); Naše řeč (b. d., 
1910); Čítanka o našem právu (1911). I REDIGO
VAL sborník: Pernštýn a poříčí Svratky. Z Tišnova 
ku pramenům (1903). I

LITERATURA: A. Zákrejs: ref. Básně, Osvěta 
1873, s. 705; -dr-: Ruch literární na Moravě, Lumír 
1877, s. 95; J. Hc (Hudec): ref. V slzavém údolí, Lit. 
listy 1880, s. 12; O. Sadovský: J. N., Lit. listy 1881, 
s. 42; an.: J. N., Koleda 1881, s. 384; • ref. Ze srdce:
F. M. Vrána, J. Veselý, oba Lit. listy 1881, s. 94; 
F. Schulz, Osvěta 1882, s. 173 •; F. Bačkovský: J. N., 
Studentské listy 1882, s. 96 •; • ref. překl. Květy 
z polských luhů: E. Miřiovský, Lumír 1883, s. 208; 
F. V. Vykoukal, Květy 1883, d. 2, s. 121; J. Penížek, 
Lit. listy 1883, s. 106, 147; F. P. Hnilička, Lit. listy
1883, s. 190; an., NL 19.10.1883; an., Světozor 1883, 
s. 103, 163 •; • ref. Svět a srdce: an., Zlatá Praha
1884, s. 568; F. St., Světozor 1884, s. 623; F. Zákrejs, 

Osvěta 1885, s. 276 •; E. M. (Miřiovský): ref. Dvacet 
pět básniček pro děti, Zlatá Praha 1884, s. 215; • ref. 
Obrázky z venkova: Ar., NL 21. 7.1885; F. Zákrejs, 
Osvěta 1885, s. 847; E. Miřiovský, Zlatá Praha 1885, 
s. 212 •; • ref. Pohledy do dějin: -t-, Lit. listy 8, 
1886/87, s. 404; an., Jitřenka 1886, s. 156 •; • ref. Zje
vy ze života: K-š, Lit. listy 9,1887/88, s. 334; P. Me- 
thod (M. Halabala), Hlídka lit. 1888, s. 185 •; • ref. 
Biblické příběhy...: x., Lit. listy 10, 1888/89, s. 178; 
P. Method (M. Halabala), Hlídka lit. 1889, s. 21 •; an. 
(F Roháček): ref. Z domova i z duše, Niva 1896, 
s. 160; L.: ref. V ovzduší našeho Radhoště, Zvon 2, 
1901/02, s. 658; Slowian: Český spisovatel J. N., NL 
11.2.1905; P. Zaletěl: ref. Na selských hrudách, Ob
zor 1905, s. 48; • ref. Na poli krve: cd., LidN 5. 5. 
1905; V. O. (Otomar), Lid. revue moravskoslezská 
1905, s. 262; an., Mor. kraj 1905, s. 3 •; M. Hýsek in 
Literární Morava v letech 1849-1885 (1911, s. 261); 
an.: J. N., NL 20. 12.1909; an.: nekrolog, LidN 1.2. 
1919; J. Svítil-Karník: J. E. N., sb. Jdeme dál! (1935); 
B. Slavík in Písemnictví na moravském Valašsku 
(1947, s. 265).

mhs

Jaroslav Nečas

* 22.5.1913 Valašské Meziříčí
† 24.12.1988 Praha

Lyrický básník, autor próz pro děti z Valašska, feje
tonista, literární kritik a historik se zvláštním zamě
řením na literární místopis a bibliografii.

Otec byl středoškolským profesorem († 1925), 
sestra PhDr. Bohuslava Bradbrooková, roz. 
Nečasová (* 1922) publikuje v anglických 
a amerických časopisech a publikacích studie 
a články o anglické a české literatuře, zvi. o K. 
Čapkovi, J. A. Komenském a anglo-českých li
terárních vztazích. Jeho strýci byli univ. prof. 
Emil a František Smetánka. - V rodišti absol
voval N. základní školu (1919-23) a 7 tříd reál
ného gymnázia, které ukončil 1931 v Brné 
(učitel B. Jedlička, spolužák J. Hrabák; během 
studia začal časopisecky publikovat, učil se 
ruštinu, italštinu a esperanto). Do 1936 studo
val na Filozof, fakultě UK v Praze češtinu 
a francouzštinu (doktorát 1938 u A. Pražáka 
prací Josef Merhaut. Devět kapitol o morav
ském náturalistoví). 1935-37 učil na soukro
mých obchodních školách a na reálce v Praze, 
pak na středních školách nejprve ve Vysokém 
Mýtě (zde se stýkal s O. Vaňorným), od 1938 
opět v Praze; tehdy úzce spolupracoval s nakl.
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Sfinx B. Janda a R. Kmoch. 1942 se oženil s ko
legyní. 1941-45 působil na kulturním oddělení 
prezidia ministerské rady a na min. osvěty,
1944- 45 též jako lektor činohry Nár. divadla,
1945- 48 byl vedoucím oddělení pro kulturní 
styky s Jugoslávií na min. informací, od 1948 
přes rok redaktorem v nakl. J. Podroužka, pak 
necelý rok odborným poradcem pro obor ori
entálních koberců a výtvarného umění u n. p. 
Antikva, 1950-54 ve svobodném povolání a od 
1954 až do odchodu do důchodu 1976 pracoval 
v Ústavu pro čes. literaturu ČSAV (z toho od 
1958 jako vedoucí bibliografického oddělení 
a 1968-76 jako vedoucí pracovní skupiny pro 
biografickou dokumentaci; autorsky se podílel 
na Slovníku čes. spisovatelů, 1964). Od 1934 
(z toho 1965-69 pravidelně) spolupracoval 
s rozhlasem v Praze a Brně (cykly lit. pořadů 
Prameny, Světlem oděná); konal literární 
přednášky v různých městech Čech a Moravy. 
Navštívil mnoho evropských zemí, opakovaně 
zvláště Jugoslávii (od počátku 60. let intenziv
ní zájem o krajany) a od konce 60. let též 
Velkou Británii. Byl členem literární skupiny 
Aktivisté a Moravského kola spisovatelů.

N. lyrická poezie navazuje nejprve na poetis- 
tickou hravost, telegrafický způsob vyjadřování 
a exotismus. Postupně se jeho verš uhlazuje 
a zmelodičťuje spolu s tím, jak se autor soustře
ďuje k zachycení samotářské nálady stesku 
a snění. Nej konkrétněji se mu to daří v poezii 
milostné a v tématu opuštěného a v duchovní 
rovině přece znovu nalézaného domova, jemuž 
je věnována celá básnická skladba Návrat. Ná
vrat k domovu a ztracenému dětství N. umělec
ky realizoval též převyprávěním valašských po
hádek a prózou pro děti Příběhy ze slunečné 
zahrady, věnované soužití dětí s přírodou. N. 
jazyková kultivovanost se projevila i v archai
zujícím stylu groteskně parodických fejetonů 
Kapitoly mladým spisovatelům. Jeho četné ča
sopisecké a novinářské příspěvky se vztahují 
k literatuře převážně české (které se věnoval 
také jako bibliograf) a k zážitkům z cest; obojí 
zájem se spojil v pracích o českém a morav
ském literárním místopisu. Na česko-jugosláv- 
ském sblížení se N. podílel články v českých 
i jugoslávských (zvláště krajanských) publika
cích a ze srbochorvatštiny též překládal.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jaroslav Karel, Justus, 
„Mezříčák“, Petr Martin; ara, -č-, Dr J. N., Dr. J. N., 
eč., -jen-, JN, J. N., jn, jnč, jnčs, JNS, JNS., js., -js-, Nč., 
NS, Ňs, Ns., -Ns-, s. I PŘÍSPĚVKY in: Áhoj na ne

děli (1933); Almanach Akademického klubu Palac- 
ký ve Valašském Meziříčí (1935); Almanach ke 
100. výr. gymnázia ve Valašském Meziříčí (1971); 
Almanach Literárního uměleckého kruhu Aktivisté 
(1936);A-Zet (1932-44); Boleslavan (1936); Bratr
stvo (1929-30); Časopis Etického hnutí (1931); Čer
vený květ (1969); Čes. literatura (1956-82); Čes. slo
vo (1932-33); Českobratrské hlasy (1928}; Českosl. 
demokracie (1947); Čes. bratr (1980-83); Ces. dělník 
(1940); Čes. deník (Plzeň 1936); Čes. lidový kalendář 
(Daruvar 1966-83); Čteme (1942); Dějiny a součas
nost (1961-63); Dnešek (1947); Estetická výchova 
(1965-66); Evangelický kalendář (Hrabyně 1932); 
sb. Jaro Národního divadla v Praze 1945 (1946); Jed
nota (Daruvar 1964-84); Jihočes. pravda (Čes. Bu
dějovice 1963-65); Kalendář českobratrský na rok... 
(1931-46); Kalich (1931,1941); Kolo (Brno 1939-48, 
1946-47 o své tvorbě aj.); Kolo (Záhřeb 1965-66); 
Kostnické jiskry (1938-82, 1988); Kraj (Jihlava 
1936); Křesťanská revue (1959); Kulturní informace 
(1946-48); Kulturní zpravodaj (Valaš. Meziříčí 
1970-75); Lada (1932-33); Letopis Matice srpske 
(Noví Sad 1947); Lid. demokracie (1968-89); Lid. 
noviny (1937-44); List mladých (1940); Listy; Listy 
Klubu přátel poezie (1967-68); Lit. listy (1968); Lit. 
noviny (1934-38); Lit. noviny (1964-67); Lubina 
(Rožnov p. R. 1929-34); Lumír (1932-35); Magazín 
Co vás zajímá (1969); Malý čtenář; Masarykův lid 
(1946-47); Mladá kultura; Moravskoslezský deník 
(Ostrava 1930-34); Nár. osvobození (1946-47); Nár. 
práce (1941); Nástup (Pelhřimov 1963-65); Náš 
koutek (Daruvar 1972-83); Naše doba (1941-44); 
Naše kniha (1938); Naše rodina (1969-81); Naše 
zprávy (1940-41); Naší mládeži; Naši razgledi (Lub
laň 1965); Nedělní Newyorské listy (1948); Nezávis
lé listy (Valaš. Meziříčí 1946-47); Nová Lubina (Va
laš. Meziříčí 1946-47); Nové časy (Valaš. Meziříčí 
1929-30); Nové knihy (1978); Nové Valašsko 
(1968-76); Nový den (Plzeň 1947); Nový kruh (Os
trava 1933); Nový lid (Brno 1929-30); Obroda 
(1969); Obzor (Přerov 1931-35); Opera (Brno 
1933); PAK revue (1936-37); Palouček (1947); Pa
mátník Palackého státního reál, gymnázia ve Valaš
ském Meziříčí 1871-1946 (1946);Parallěle 50 (Praha 
1947); Pionir (Záhřeb 1956); Poupě (1947); sb. Po
zdrav do Branky (1937); Práce (1965-76); Právo lidu 
(1932-47); Přehled kulturních, literárních a škol
ských otázek (Daruvar 1963-82); Ranní noviny 
(1935); Riječki list (1947); Rozhledy (1935-37); 
Sborník NM, ř. C (1962-64); Slovanský přehled 
(1946-48); Slovník českých spisovatelů (1964); Slo
vo národa (Brno 1946-47); Sobota (1931); Sokolská 
budoucnost (Vysoké Mýto 1938); Sokolské besedy 
(1929); Stráž severu (Liberec 1947); Středisko (Br
no 1930-32); Studentský časopis (1929-30); Stu
dentský věstník MSD (Brno 1930—31); Svět práce 
(1976); Svět v obrazech (1964-65); Svob. noviny 
(1947); Svob. slovo (1946, 1956-69); Svob. zítřek 
(1945-47); Táborový zpravodaj Letního tábora Ko
menského (Běleč n. Orlicí 1929);Tenis (1962);Turis-
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tický průvodce ČSSR (Český ráj, 1960; Plzeňsko, 
Chodsko, 1961; Orlické hory, Královéhradecko, 
1962; Beskydy, 1962; Jizerské a Lužické hory, Okolí 
Brna, 1963; Krušné hory, Kladensko a Rakovnicko, 
1966; Od Jizery k Sázavě, Krkonoše a Podkrkonoší, 
1968); Tvorba (1934); Úsměv (Brno 1928-31); Útok 
(1933); Valašsko (Brno 1968); Večerní Čes. slovo 
(1940); Velký zábavně poučný kalendář Milotické- 
ho hospodáře (40. léta); Vjesnik (Záhřeb 1977); Vol
né slovo (Ostrava 1947); Volnost (1935-36); Vůdce 
dorostu (Brno 1928); Zdar (1946—47); Zeměd. novi
ny (1976); sb. Z mělnické skály (Mělník 1963); Zpra
vodaj (Mor. festivalu poezie ve Valaš. Meziříčí, 
1980); Zvon (1937). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o li
teratuře: Duhová brána (BB 1932); Motýl na okně 
(BB 1934); Tobě i vám (BB 1936); Návrat (B 1942); 
Valašské pohádky (1943, pseud. Petr Martin); Po
hádky zpod Beskyd (1943, pseud. Petr Martin); Pod 
horami a pod oblaky (pohádky, 1944, pseud. Petr 
Martin); Osikový list (BB 1946); Příběhy ze sluneč
né zahrady (P pro ml., 1946); Kapitoly mladým spi
sovatelům (FF 1947); Pod Beskydem (B 1957); Slo
venské knihy českým čtenářům (biliografie, 1960); 
Vítězslav Nezval (bibliografie, 1960, výkladová část 
M. Blahynka); Literární průvodce pro turisty 
(1962); Bibliografie české literární vědy 1945-1955 
(1964, s jinými); Malý literární místopis Českoslo
venska (1972, s L. Knězkem). - Překlad: G. R. Sene- 
čic: Logaritmy a láska (D 1959, rozmnož.). - Ostatní 
práce: Slovensko-český slovníček (1960, rozšiř, vyd. 
b. d., 1962); Slovensko-český a česko-slovenský slov
ník rozdílných výrazů (1964, přeprac. vyd. 1989, s M. 
Kopeckým); Mistr Jan Hus a Husinec (1969, s V. Sta
rým). - Výbor: Valašské pohádky (1948). I 
SCÉNICKY. Překlad: M. Begovič: Hříšnice (1946). 
I REDIGOVAL časopisy: Úsměv. Měsíčník pro 
evangelickou literaturu (1930-31), Studentský věst
ník MSD (1930-31, rozmnož.), Kolo (1946-47, s red. 
radou), Kulturní informace (1946-48), Palouček. 
Časopis evangelické mládeže (1948-49); kalendář: 
Evangelický kalendář 1970 (1969, s B. B. Bašusem); 
sborníky: Almanach Akademického klubu Palacký 
ve Valašském Meziříčí (1935, s J. Indruchem), Alma
nach ke 100. výr. gymnázia ve Valašském Meziříčí 
(1971, s jinými); knižnice: Armida (1934-47), Slavné 
romány (1944-48), Nová knihovna jihoslovanských 
autorů (1945-46), Prvotiny (1946-47). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Modlitby rukou. Povídky 
a balady o práci a dělném člověku (1942); Matka. 
Povídky a medailony (1943); S. Buonaccini: Brow- 
ning a růže (1946); Pozdravy a květiny. Čeští básníci 
a spisovatelé matkám (1948); Vzdálený hlas. Čeští 
básníci z Jugoslávie (1978). I

LITERATURA: • ref. Duhová brána: m. (Z. H. 
Matyšek), Středisko 2, 1931/32, s. 217; -or. (A. C. 
Nor), Rozhledy 1932, s. 96; J. V. S. (Sedlák), Venkov 
12. 11. 1932; ak., Čin 4, 1932/33, s. 311; Nk. (B. No
vák), RA 8,1932/33, s. 24; V. Hrbek (Z. Kalista), Lu
mír 59,1932/33, s. 125 •; • ref. Motýl na okně: Ad. 
Veselý, LitN 7,1934/35, č. 5; V. H. (Z. Kalista), Lumír 

61,1934/35, s. 537; -vka (M. Hlávka), Studentský ča
sopis 14,1934/35, s. 198; B. Slavík, LidN 28. 7.1935; 
-jev-,Tvorba 1935, s. 175 •;• ref.Tobě i vám: A. Čer
ník, Čin 1936, s. 263; J. Taufer, Index 1936, s. 64; 
B. Slavík, LidN 20. 4. 1936;J. V. Sedlák, Venkov 
23.10.1936 •; • ref. Návrat: JŠr (J. Šnobr), Nová do
ba 26.7.1942; p. (A. M. Píša), Nár. práce 28.8.1942; 
B. Polán, KM 1942, s. 322; G. P. (Pallas), LidN 30. 8. 
1942 •; • ref. Valašské pohádky: Kp. (K. Polák), Nár. 
práce 26.3.1943; vpa (V. Pazourek), LidN 12.4.1943 
•; • ref. Pod horami a pod oblaky: kp. (K. Polák), 
Nár. práce 10. 9. 1944; v. k. (V. Kolář), LidN 27. 10. 
1944 •; • ref. Osikový list: V. S. (Stupka), Naše Va
lašsko 1946, s. 142; A. M. Píša, Kytice 1947, s. 85; jj 
(J. Janů), Svob. noviny 8. 2.1947 •; St. (V. Stupka): 
ref. Příběhy ze slunečné zahrady, Kolo 11, 1946/47, 
s. 119; V. Tichý: ref. Kapitoly mladým spisovatelům, 
Kulturní politika 3, 1947/48, č. 35; • ref. Literární 
průvodce pro turisty: M. B. (Blahynka), Kultura 
1962, č. 30; V. Palivec, Knihovník 1962, s. 263 •; -Lč-: 
ref. Slovensko-český a česko-slovenský slovníček 
rozdílných výrazů, Věda a život 1964, s. 303; • ref. 
Malý literární místopis Československa: (V) (Š. Vla- 
šín), RP 20.3.1973; M. Blahynka, Tvorba 1973, č. 13 
•; J. Hrabák in Život s literaturou (1982); M. Baláš: 
J. N., básník a spisovatel, Přehled kult., lit. a škol
ských otázek (Daruvar) 1982; J. Lejdar: Básník - vě
dec - křesťan (k sedmdesátinám), Kostnické jiskry 
1983, č. 18; J. Glivický: Edice Armida (1934-1947), 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1984, č. 1; • ne
krology: (fc) (G. Franci), LD 31.12.1988; J. Lejdar, 
Kostnické jiskry 1989, č. 3; J. Demel, Zpravodaj 
Okres, vlastivědného muzea ve Vsetíně 1989, září •.

Pb

Antonín Nečásek
* 12.6.1871 Sobšice (Sobčice) u Hořic
† 2. 3.1938 Praha

Prozaik, autor žánrových obrázků s venkovskou 
i městskou tematikou, dramatik, publicista.

Otec, invalida z prusko-rakouské války, měl 
trafiku. N. strávil dětství v rodišti, celý život 
však jezdil do Vysokého n. Jizerou, odkud po
cházel jeho rod. Obecnou školu navštěvoval 
v Sobčicích, 1883 začal studovat v Jičíně na 
gymnáziu, 1885 přešel na tamní Čes. ústav ku 
vzdělávání učitelů, odkud byl v prosinci 1887 
vyloučen. Už tehdy se pokoušel literárně pra
covat. Zpočátku působil u pošty a po delším 
vážném onemocnění začal 1892 pracovat jako 
novinář; nejprve spolupracoval ve Dvoře Král, 
s týdeníkem Čes. venkov, 1895 převzal v Chru-
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dimi vedení Pelclova časopisu Hlasy z východ
ních Čech. Po přestěhování do Prahy se 1896 
stal členem redakce Nár. politiky, 1898-1901 
Zlaté Prahy, zároveň 1899-1901 redigoval 
Obzor vinohradský. Od 1899 pravidelně přispí
val fejetony a články o kulturních a politických 
otázkách do nár.^ sociálního listu Probuzení, 
dále do časopisů Čes. dělník a Česká demokra
cie. Byl též redaktorem Ottova slovníku nauč
ného. 1905 nastoupil z podnětu K. Jonáše, teh
dejšího šéfredaktora, do nově založeného 
deníku Venkov, který redigoval více než 30 let. 
Zpopelněn byl v krematoriu v Praze-Strašni- 
cích, pochován byl v Sobčicích.

Po neúspěšné dramatické prvotině (Almuž
na) na téma manželského trojúhelníku, v níž se 
po Ibsenově vzoru pokusil řešit problém viny 
a osobního práva na štěstí, vydával N. už jen 
prózu. Byly to převážně soubory krátkých 
próz, shrnující vždy tvůrčí žeň posledních let, 
a proto také pestře komponující čísla tragická 
i humorná, čistě epická i fejetonová, z prostře
dí městského i venkovského. N. začal v duchu 
dobového naturalismu desiluzivními obrazy 
brutální síly života, která nedbajíc obecných 
morálních kodexů ani osobních ideálů či zá
měrů vrhá jedince do bídy sociální nebo mrav
ní (Pestříptáci, Pampelišky)', pozornost obráce
ná k rubu života vnesla přitom do N. beletrie 
na dlouho i hojnost postav z temného okraje 
společnosti. Osobitou variantu těchto obrazů 
tvořily povídky pobouřeně předvádějící nelí
tostnou germanizaci českého Podkrkonoší ně
meckým kapitálem; tato tendence vyvrcholila 
schematickým románem Jařmo milionů, moti
vujícím sociální nerovnost i rozdílností národ
ních povah, protikladem výbojné podnikavosti 
Němců a trpné snivosti Čechů. Také v počet
ných povídkách o lásce se N. zprvu naturalis
ticky specializoval na její pudové a egoistické 
podoby, později evokoval hlavně jednání po
stav rozmanitě se vyrovnávajících s milostnou 
katastrofou; vždy však byl nakloněn sentimen
tálnímu vyznění. Novinářské povolání naučilo 
N. i v beletrii preferovat zajímavost, významo
vou jednoznačnost a stavebnou jednoduchost 
bez psychologizování. Další osobité rysy vtis- 
koval své próze zaujetím pro postavy něčím se 
vymykající průměru (vášní, neřestí, zálibou, 
podivínstvím apod.), sklonem budovat povíd
ku jako dešifrování záhadného rysu v lidském 
osudu navenek všedním a také způsobem po
dání apelujícím na čtenářovu silnou citovou 

účast. Koncem prvního desetiletí byla přitažli
vost „lidských dokumentů“ bratří Goncourtů 
u N. vystřídána nedostižným vzorem Nerudo
vých Malostranských povídek a jeho beletrie 
se usadila v poloze žánrového realismu, k ně
muž ostatně od počátku tíhla ve svých humo
reskách. V Nerudovi se zhlédlo N. figurkářství 
nejzřetelněji vytvářením dvojic postav něčím si 
blízkých, ale zároveň si konkurujících. Víc než 
vášněmi byl teď N. přitahován lidskými sla
bostmi a nedostatečností člověka vůbec, ze
jména jeho malodušností, neschopností sebe
reflexe a nedůstojnými snahami nějak vyzrát 
na život, takže ve vypravěčově postoji začaly 
nad mravním rozhorlením postupně převažo
vat smutek a laskavost. N. stálé téma vztahu 
města a venkova, původně naturalisticky po
dávané v obrazech míšení zdravé a „shnilé“ 
krve nebo zkázy venkovského živlu v prostře
dí velkoměstské amorálnosti, bylo nakonec 
traktováno jako niterné napětí mezi dvojím 
domovem, zvoleným a rodným, mezi okouzlu
jící starou (hlavně levobřežní) Prahou a pří
rodními půvaby oplývajícím Podkrkonoším. 
Množily se povídky vyprávěné ve fejetonním 
rámci (i v rámci cestopisného fejetonu) a pro- 
tkávané osobními glosami všudypřítomného 
fejetonisty, stejně jako povídky s ryze zábav
nou funkcí. V knize Zlaté topoly, poklidných 
a rutinovaných variacích N. notorických námě
tů a oblíbených typů, laskavý a zmoudřelý po
hled na roztodivnost života převládl už zcela. 
V nové literární situaci, již přinesla 20. a 30. lé
ta, dal N. cele a definitivně přednost činnosti 
žurnalistické, vyplňované politickými a sociál
ními úvahami o časových otázkách, týkajících 
se zejména potřeb vesnice.

ŠIFRY: A. N., nč., -nč-. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy li
du (1898-1916); Čes. demokracie, příl. Besídky Ces. 
demokracie (1900-02); Čes. dělník; Čes. venkov 
(Dvůr Král., od 1892); Hlasy z východních Čech 
(Chrudim 1895); Jitřenka (Polička 1897); Kalendář 
Besed lidu na rok 1915; sb. Kde se bělí Krkonoše 
(1934); Lumír (1898-1903); Máj (1903); Malý čtenář 
(1893-99); Moderní život (1903); Nár. obzor (1912); 
Nár. politika (od 1896); Obzor vinohradský, pokr. 
Obzor (1899-1901); sb. Praha ve dne v noci 1-3 (b. 
d., 1904); Pražská lid. revue (1905); Probuzení (od 
1899); Rozkvět (od 1908); Světozor (1914-16); 
Švanda dudák (1900-01); Velký slovanský kalendář 
na rok 1912, 1915; Venkov (1906-41); Vesna 
(1893-96); Věstník českosl. novinářů (1931); Zlatá 
Praha (1898-1901, 1905, 1915); Zvon (1904-05). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Almužna (D 1900, i prem.); Pest-
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ří ptáci (PP 1901); Pampelišky (PP b. d., 1904); Jař
mo milionů (R 1906); Vločky (PP b. d., 1908); Nápa
dy a rozmary (PP b. d., 1910); Ocúnky (PP 1911); 
Bez mráčku i pod mrakem (PP 1913); Brázdami ži
vota (PP b. d., 1915); Němá tvář (PP pro ml., b. d., 
1915); Pradědův poklad, Společník (PP pro ml., b. 
d., 1916); Zlaté topoly (PP 1917). I SCÉNICKY. 
Hra: Ctnostní patriciové (1901). I REDIGOVAL 
časopisy: Hlasy z východních Čech (říjen-prosinec 
1895), Obzor vinohradský, pokr. Obzor 
(1899-1901). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Kde se 
bělí Krkonoše. Vzpomínkový sborník. Vysoké n. Jiz. 
1834-1934 (1934, s J. Mařatkou). I

LITERATURA: • ref. Almužna: Dugazon, Lumír 
28,1899/1900, s. 347; K. Kamínek, MR 1899/1900, sv. 
11, s. 322; jv. (J. Vodák), Obzor lit. a umělecký 2, 
1899/1900, s. 173; K. (F. V. Krejčí), Rozhledy 9, 
1899/1900, s. 806; Nemo., Zlatá Praha 17,1899/1900, 
s. 407; hk., Besedy Času 5,1899/1900, s. 156 •; • ref. 
Pestří ptáci: AI. Tuček, Zvon 1, 1900/01, s. 623; Q., 
LidN 1.8. 1901; Louisa, LidN 11.10.1901; J. Kará
sek, Rozhledy 1901, s. 537; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1902, s. 370 •; • ref. Pampelišky: O. F. (Fischer), Na
še doba 12, 1904/05, s. 794; Č., Zlatá Praha 22, 
1904/05, s. 12; -áský, Zvon 5,1904/05, s. 94 •; • Jařmo 
milionů: Ds. (J. D. Konrád), Máj 4, 1905/06, s. 736; 
V. O., Přehled 4, 1905/06, s. 755; Sk. (E Skácelík), 
Zlatá Praha 23, 1905/06, s. 384; -áský, Zvon 6, 
1905/06, s. 574; F. V. Vykoukal, Osvěta 1906, s. 944 •;
• ref. Vločky: Ds. (J. D. Konrád), Máj 6, 1907/08, 
s. 592; E, Zlatá Praha 25, 1907/08, s. 264; V. Kol., 
Zvon 8,1907/08, s. 364; an. (O. Šimek), Novina 1908, 
s. 697 •; V. Dresler in A. N.: Ocúnky (1911); Š. Jež: 
ref. Ocúnky, Přehled 9, 1910/11, s. 856; • ref. Bez 
mráčku i pod mrakem: K. V. H. (Havránek), Zvon 
13,1912/13, s. 318; G. W. (Winter), PL 9.3.1913, příl. 
•; • ref. Brázdami života: Ka., Zlatá Praha 32, 
1914/15, s. 526; F. P. (K. Mašek), Zvon 15, 1914/15, 
s. 616; an., PL 29. 8. 1915, příl. •; W. (A. Wenig) in 
A. N.: Němá tvář (1915); K. V. H. (Havránek): ref. 
Zlaté topoly, Zvon 18,1917/18, s. 126; • k padesáti
nám: -ei-, Topičův sborník 8, 1920/21, s. 470; an., 
Zvon 21,1920/21, s. 560; an., Naše kniha 1921, s. 88 •;
• k šedesátinám: -och- (F. S. Procházka), Zvon 31, 
1930/31, s. 588; F. Nepilý, Venkov 13.6.1931; an., Na
še kniha 1931, s. 189; an., Věstník českosl. novinářů 
1931, č. 6 •; • nekrology: -Cm-, Horské prameny 1, 
1937/38, s. 77; -btk- (V. Brtník), Zvon 37, 1937/38, 
s. 364; ks, LidN 3.3.1938; F. Nepilý, Venkov 3.3.1938 
•; V. Múller: Redaktor N. a univ. prof. dr. Pekař, Ven
kov 6. 3. 1938; A. Jilemnický, K. Vik in Kraj slavný 
kamenem (Havl. Brod 1961, s. 194); -mk-: A. N., 
Krkonoše 21,1988, č. 3.

bs

František Nečásek
* 20.8.1811 Vysoké (V. nad Jizerou)
† 8. 9.1889 Vysoké

Autor rozměrných povídek, mísících romantické po
stupy s realistickými popisy a vzniklých s cílem ucho
vat obraz rodného Vysocka první poloviny 19. století.

Otec byl obchodníkem přízí, bratr Jan N. 
(1813-1866) organizátorem českého školství 
a (od 1862) ředitelem Akademického gymná
zia v Praze. N. navštěvoval dva roky gymnázi
um v Litoměřicích a čtyři roky v Jičíně (abs. 
1831; mj. ho učili S. K. Macháček a E Šír), pak 
studoval dva roky v Praze tzv. filozofii (spolu
žáci K. H. Mácha a V. J. Picek), tři měsíce bo
hoslovecký seminář v Litoměřicích (do konce 
1833) a práva v Praze (abs. 1838). Sloužil jako 
finanční úředník v Praze, 1846-61 ve Žlutících 
a Dobříši, poté opět v Praze; na penzi žil od 
1869 v rodišti. Byl členem literárního odboru 
Umělecké besedy.

N. publikoval za studentských let časopisec
ky nevelký počet básní a povídek, potom se 
však na celé údobí své úřednické kariéry od
mlčel a vrátil se do literatury až na rozhraní 60. 
a 70. let; odtud koexistence romantických kon
vencí a realistických postupů v jeho pozdních 
pracích (N. je otiskoval v literárních časopisech 
a teprve následně, převážně vlastním nákla
dem, vydával knižně). Hned knižní prvotina 
Sňatek na smrtelném loži ustavila tematické, 
motivické, figurální a kompoziční stereotypy, 
které N. další rozměrné povídky jen obměňo
valy. Niterná, silně vzpomínková vazba na rod
né Vysocko (šíře na horní Pojizeří a Krkonoše) 
a významná role přisuzovaná přírodě vedla 
v nich ke konkrétnosti místního a nekonkrét
nosti časového určení: k podrobným popisům 
prostředí či krajiny a k autonomním přírodním 
líčením, naproti tomu však jen k implicitnímu 
situování děje do první poloviny 19. století, 
a tedy do jistého (vzpomínkového) bezčasí. 
V něm N. pravidelně rozvíjel dojímavý příběh 
lásky s překážkami, a to jakoby na vysvětlenou 
záhad rozesetých v dějovém rámci. Libovol- 
nost těchto příběhů, plných nemotivovaných 
tragédií a stejně nemotivovaných happy endů, 
byla nejen dědictvím po romantické beletrii 
z časů N. literárních začátků, nýbrž i ilustrací 
jeho filozofie, pojímající život jako fatální stří
dání a střetání radostí a bolů a smrt jako pou
hé přeskupení prvků v procesu jejich věčného
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koloběhu. Ilustrativní funkci měly i dějové epi
zody, v nichž N. uplatňoval poznatky z cest po 
vlasti (hl. Tři habry) a cizině (hl. Malvína) nebo 
předváděl nářečí rodného kraje (k prvotině 
dokonce připojil slovníček obsahující „Slova 
mimo Krkonošské hory méně známá“). Pod
statně byla pak dějová výstavba N. povídek 
uvolňována svébytnými vsuvkami v podobě 
mravoličných historek, krajových pověstí, le
gend a pohádek, popisů lidových zvyků, obyče
jů a pověr i realistických výjevů objasňujících 
denní chod soudobé vesnice. Tento druh folk- 
lornosti, kvůli kterému byl N. někdy spojován 
s vlivem německého beletristy B. Auerbacha, 
dlužno chápat jako výraz N. původního regio
nálního vlastenectví, zatímco četnými apely na 
věrnost národu nebo výroky varujícími politi
ky před nedbáním rozumu a přirozeného prá
va promlouval v jeho textech spíše soudobý 
český nacionalismus druhé poloviny 19. století.

PŘÍSPĚVKY in: Květy (1872); Lumír (1874-76); 
Ruch (1883); Světozor (1869-70); Večerní vyražení 
(1831-33, debut). I KNIŽNĚ. Beletrie: Sňatek na 
smrtelném loži (P 1867); Mileva (P 1869); Tri habry 
(P 1870); Jitrocí (P 1872); Ruská kněžna (P 1874); 
Malvína (P 1876); Marie (P 1883). - Ostatní práce: 
Patero písní (1880, texty i hudba). I

LITERATURA: J. Neruda: E N. (k 75. narozeni
nám), Humorist, listy 1886, s. 280 Podobizny 3 
(1954); • nekrology (an.): Lit. listy 10, 1888/89, 
s. 348; Světozor 23,1889/90, s. 515; Hlas národa 9. 9. 
1889; NL10.9.1889; Zlatá Praha 1889, s. 515 •; J. Ar
bes: Český Parnas studentský za dob Máchových 
(s přetiskem tří N. raných básní), Květy 1901,2. po
loletí, s. 304; A. Pražák: Padesát let literárního odbo
ru Umělecké besedy, sb. 50 let Umělecké besedy 
1863-1913 (1913, s. 219) -> O národ (1946, s. 290).
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Neděle
1903-1906

Brněnský beletristický časopis soustřeďující na za
čátku 20. století značnou část moravských spisova
telů.

Podtitul: 1903/04 (roč. 1) Moravský beletristický ob
rázkový týdeník, od č. 16 Obrázkový týdeník; 1905 
(roč. 2) jednotlivá čísla bez podtitulu, podtitul pouze 
na tit. listě celého ročníku: Ilustrovaný beletristický 
čtrnáctideník; 1906 (roč. 3) Beletristický obrázkový 
čtrnáctideník. - Redaktoři: 1903/04 (roč. 1 do č. 15) 

D. Pavlíček; 1904-05 (roč. 1 od č. 16 - roč. 2 do č. 16) 
J. Pohanka; 1905-06 (roč. 2 od č. 17 - roč. 3 do č. 2) 
A. Jaroš (roč. 2, č; 17-20 odp. red. J. Pohanka); 1906 
(roč. 3 do č. 3) O. Švéda (odp. red. A. Jaroš). - Nakla
datel: A. Odehnal, Brno. - Periodicita: 1903/04 
(roč. 1) týdeník, 52 čísel (dvojčísla 1-2, 12-13 
a 51-52) od 22. 12. 1903 do prosince 1904; 1905 
(roč. 2) čtrnáctideník, 20 čísel (dvojčíslo 19-20) od 
10.3. do prosince; 1906 (roč. 3) 3 čísla do března.

N. byla nej významnějším z pokusů o moravský 
literární časopis na počátku 20. století (vedle 
časopisů Dvacátý věk, 1901-04, red. a vyd. 
V. Nepraš pod pseud. Věnceslav Šarpen; Mora
va, 1901-02, red. a vyd. V. Břečka), k nimž do
šlo po zániku Vesny a Nivy v době, kdy zde vy
cházely jen katolické orgány Obzor a Nový 
život. Její zakladatel a první redaktor D. Pavlí
ček (vl. jm. Dominik P., * 21. 2. 1877, † 30. 1. 
1952, tehdy i redaktor Lid. novin) usiloval 
o vytvoření regionálního časopisu, který by 
však svou kvalitou měl širší dosah. Podařilo se 
mu soustředit značný počet autorů z Moravy, 
ale i z Čech; opíral se zvláště o nejmladší gene
raci (E Bartošová, K. Z. Klíma, J. Uher aj.). 
Důležitou složkou N. byla výtvarná stránka; 
grafickou podobu secesního rázu vytvářeli 
svými kresbami Z. Vorlová, A. Kalvoda, K. Ně
mec, J. Obrovský, otiskovány byly rovněž re
produkce obrazů, grafik a plastik předních vý
tvarníků, umělecké fotografie V. Bartoně 
i fotografie dokumentární. Po Pavlíčkově od
chodu (pro neshody s vydavatelem) za redak
ce nakladatelského úředníka J. Pohanky po
stupně úroveň N. klesala, zužoval se okruh 
přispěvatelů a pronikala do ní komerční pod- 
bízivost (i výtvarný kýč). Na počátku 3. roč. do
šlo k pokusu o novou koncepci: mladí autoři
O. Švéda a Ad. Veselý odmítli moravské snahy 
o realisticky a regionálně zabarvené zobra
zování skutečnosti (článek Ad. Veselého Ná
rodnost v umění v č. 3) a chtěli přeměnit N. 
v list, který by po vzoru Moderní revue obrážel 
evropské literární dění a kladl důraz zejména 
na uměleckost. Jejich snaha opřít se o symbo- 
listicko-anarchistickou generaci (básně S. K. 
Neumanna, L. Křikavy aj.) nemohla zachránit 
časopis, který trpěl od počátku finančními po
tížemi (zpravidla neplatil ani honoráře).

Těžiště N. bylo v próze a poezii, značnou po
zornost věnovala také brněnskému životu vý
tvarnému (R. V Boubela, B. Haluzický), hu
debnímu (K. Eichler, A. Průša) a divadelnímu 
(R. V Boubela, i pod šiframi Bou, -ou-, -rvb-),
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občas přinášela populární portréty význam
ných malířů a spisovatelů (z pera J. Brabce, 
AL Nováka, J. A. Opletala aj.), častěji národo
pisné a místopisné články (F. Kretz, F. Horen- 
ský aj.), cestopisy a informativní stati. Literár
ní kritika nebyla (kromě 3. roč.) pěstována, 
objevovaly se jen příležitostné, vesměs dopo
ručující recenze. Vznikla i řada rubrik {Naše 
galerie, Literární a umělecké, Literatura, Umě
lecké rozhledy, Hudba, Zprávy z ateliérů, pro 
drobné zprávy a zajímavosti Směs, Z našeho ži
vota, Literární a umělecký oznamovatel), které 
se však většinou objevovaly nepravidelně, stří
davě a od poloviny 1. roč. byly vytlačovány 
rubrikami Šachy, Hádanky, Pro domácnost 
a hospodářství aj., jež stále více N. přibližovaly 
zábavným rodinným listům. - Verše tiskla N. 
v širokém rozpětí od produkce ohlasové až po 
dekadencí ovlivněné pochmurné meditace, 
epika byla jen občasná (M. Jahn, legendy 
S. Boušky). Básněmi častěji přispěli F. Bartošo
vá, A. Brabec, J. Brabec, F. Brejla, K. Čapek 
(prvotiny), L. Grossmannová Brodská, J. Hla
váček, M. Hýsek, E. Jireček, J. Kalus, S. Kovan- 
da, E. Lešehrad, V. Marvan, J. E. Nečas, F. Pe
čínka, K. Pohorská, J. Skarlandt, J. Spáčil, 
K. Šlik, K. Záduška a J. Želiva; příležitostně 
rovněž A. Czech z Czechenherzů, K. H. Hilar, 
V. Hurecký, B. Kratochvíl, L. Křikava, E. Ma- 
sák (pseud. B. Jasnov a V. Tresor), S. K. Neu
mann, J. A. Opletal (i šifra Jos. AI. O.), K. V. 
Prokop aj. Prózy vycházely jednak ze života 
moravského venkova, z městského prostředí 
a ze sociální problematiky, jednak podávaly 
melancholické příběhy vnitřně nevyrovnaných 
inteligentů, případně umělců. Psali je F. Barto
šová, K. Bříza (román Karel Burian), O. Černý, 
O. Dorner, E. Jarošová, J. F. Karas, Q. (G.) Klá- 
sa, K. Z. Klíma (román Princezna Dioné), 
J. Kolář, Č. Kramoliš, E. Navrátil, F. Novák, 
J. A. Opletal (i šifra J. A. O.), E. R. Polanski, 
F. Sokol-Tůma, J. Uher (i pseud. Jan Jiskra) 
a M. Verner; jednotlivými povídkami přispěli 
J. Deml (pseud. Bohumír Vzňata), K. Elgart 
Sokol, P. Fingal (pseud. Jiří Konrád), F. Holub, 
Z. Hásková, V. Martínek (pseud. V. Staněk; 
první motiv Černé země), J. Merhaut, V. Ne- 
bušková, D. Pavlíček, J. Ptáček, O. Švéda aj. 
Cestopisné črty a články publikovali J. Kará
sek, J. A. Opletal, M. Remeš (šifra K. M. V), 
J. Tomaštík, I. Zháněl. Dramatické práce otisk
li K. Bříza a J. Šobr. Překlady byly většinou 
okrajovou složkou (v í. a 2. roč. V. G. Koro- 

lenko, K. Tetmajer-Przerwa, I. Vazov, M. Wa- 
lewska aj., ve 3. roč. J. Barbey ďAurevilly, Ch. 
Baudelaire, F. Nietzsche, P. Verlaine ad.), z pře
kladatelů se výrazněji uplatnil pouze J. Koněr- 
za. O literatuře psal nejvíce a nejzasvěceněji 
M. Hýsek (i šifra Mil. H.), ve 3. roč. se objevily 
kritiky a polemické glosy Ad. Veselého (též šif
ry ADV, V, -v-) a O. Švédy.

LITERATURA: an.: ref. č. 1-2, Čas 29. 12. 1903; 
F. X. Hodač: Kulturní poznámky z moravského 
ústředí, Přehled 2,1903/04, s. 129; an.: ref. č. 3, Čas 
14. 1. 1904; K. Elgart Sokol: N., MS1R 2, 1905/06, 
s. 233; M. Hýsek in Paměti (1970, s. 96); D. Jeřábek: 
Ke spolupráci St. K. Neumanna s moravskými časo
pisy v letech 1906-1910, ČLit 1976,s.520 -^Tradice 
a osobnosti (1988); J. Dufek (B. Marčák): Iři časopi
sy z počátku století, SPFF Brno, ř. D, 1982, s. 95; 
B. Gabrielová, B. Marčák: Brněnský beletristický 
a obrázkový týdeník N., MG - bulletin Moravské 
galerie v Brně 42,1987, s. 78.

PP

Filip Prokop Neděle

*1.7.1778 Polička
† 23.11.1825 Brno

Moravský buditel, autor a překladatel náboženských 
a výchovně-vzdělávacích spisů převážně pro mládež.

Základního vzdělání nabyl v Poličce. Po ukon
čení piaristického gymnázia v Litomyšli studo
val teologii. Jako kněz vstoupil do kláštera sv. 
Augustina v Brně, dalším studiem získal dok
torát teologie. Od 1806 byl profesorem na br
něnském bohosloveckém ústavu, pro některé 
neshody s biskupem však byl 1820 z funkce od
volán. Až do své smrti pak působil jako převor 
augustiniánského kláštera v Brně. Po celý život 
se věnoval buditelské práci a stýkal se s řadou 
českých a moravských vlasteneckých pracov
níků (J. H. A. Gallaš, J. Hýbl, D. Kinský, V. R. 
Kramerius, M. J. Sychra, J. L. Ziegler aj.).

N. práce (původní i překlady) určené nábo
ženské a morální výchově lidu přispívaly jazy
kovou formou k národnostnímu uvědomování 
na Moravě. V literární příloze Hromádkových 
Vídeňských novin uveřejňoval aforismy, epigra
my a četné filozofické a mravoučné sentence. 
ŠIFRA: F. N. (dub., Prvotiny pěkných umění). I 
PŘÍSPĚVKY Prvotiny pěkných umění 
(1815-17). I KNIŽNĚ. Výchovně-vzdělávací spis:
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Spasitedlná naučení podaná ženichovi a nevěstě 
(1816). - Překlady: T. A. Dereser: Náboženství ve 
vejkladech a rozmlouvání 1-4 (1808-09) + Katolic
ká modlitební knížka (1814); an.: Václav a Dorota 
aneb Obraz pro obecný lid vystavený (1812); an.: 
Vyučování v náboženství pro dospělejší mládež 
křesťanské katolické církve (1813); Ch. Schmid: Ve
likonoční vejce (1818); J. G. Campe: Knížka mravů 
pro děti (b. d., 1819); J. Jais: Věc nejdůležitější pro 
rodiče, školní učitele, dohlídače mládeže i také pro 
duchovní pastýře (1824); - posmrtně: an.: Uvedení 
k mravnímu zvědění aneb vychování dítek (1826). I 
KORESPONDENCE: A. Rybička: Pomůcky k bio
grafickému listáři českému (J. L. Zieglerovi z 1821), 
Světozor 1869, s. 303.1

LITERATURA: J. V. Krecar: Trojice poličských 
spisovatelů, Jitřenka (Polička) 1885, s. 248; an.: Spi
sovatelé poličtí, tamtéž, 1887, s. 245.

Ik

Vladimír Neff
* 13. 6.1909 Praha
† 2. 7.1983 Praha

Autor historických, psychologických, satirických 
a parodicko-fantaskních románů, kritický kronikář 
českého měšťanstva a ironický vypravěč soustředě
ný k otázkám společenské a rodové determinace 
člověka; též dramatik, překladatel a filmový scená
rista.

Pocházel po otci z rodu majitelů předního 
pražského galanterního obchodu, po matce 
z dynastie žižkovských velkopovozníků. V Pra
ze navštěvoval elitní obecnou školu, 1920-24 
reálné gymnázium v Truhlářské ul., rok studo
val na obchodní akademii v Resslově ul. a 1925 
přešel na francouzskou vyšší obchodní školu 
v Ženevě. Po maturitě (1928) pracoval jako vo- 
lontér v obchodě s porcelánem ve Vídni a 1929 
v obchodním domě v Brémách. 1930 nastoupil 
do podniku svého otce, ale po úspěchu prvních 
knih se stal 1935 redaktorem nakl. Melantrich, 
kde zajišťoval překlady románů pro noviny 
a zábavné časopisy. S výjimkou krátkého 
scenáristického působení na Barrandově byl 
od 1939 až do smrti spisovatelem z povolání. 
Žil v Praze (kde byl i pohřben), jen 1946-53 
bydlel s rodinou ve Slapech a 1954 na Dobříši. 
- Jeho manželkou byla Vlasta Petrovičová 
(1903-1980), herečka Osvobozeného divadla 
a autorka veseloher, jejichž protagonisty jsou 

převážně umělci, nejčastěji herci (Střídavě ob
lačno, 1943, prem. 1942; Růžové dopisy, 1948, 
prem. 1943; Děravá škorně, prem. 1954 a Slam- 
ník, prem. 1956, obě hry rozmnož, v 50. letech); 
psala též filmové scénáře a překládala z ruské 
literatury (s V. Neffem). Syn Ondřej N. (* 1945) 
je spisovatel, publicista a popularizátor science 
fiction.

N. dílo vychází z tradic klasického realistic
kého románu s panoramatickým společen
ským záběrem a zároveň navazuje na psycho
logickou prózu zaměřenou k mikrosvětu 
měšťanské rodiny. N. se programově oriento
val na široké čtenářské vrstvy a po Čapkově 
vzoru přitom usiloval o kultivaci jejich vkusu 
estetickým povýšením prostředků masové čet
by. Typické znaky jeho vypravěčské metody 
(ironický nadhled, fantasknost, míšení různo
rodých jazykových vrstev a stylů, vměšování 
vypravěče do děje a porušování iluze skuteč
nosti, pojetí prózy jako hry, fabulační invence) 
jsou patrné už v raných parodiích na detektiv
ky (Nesnáze Ibrahima Skály, Papírové panop- 
tikum, Temperament Petra Bolbeka, Lidé v tó
gách), moderních pohádkách (Omyl růžového 
stařečka...) a satirách (Poslední drožkář, Vy
hnaní z ráje). V psychologických románech 
(Malý velikán, Dva u stolu, Bůh zbytečnosti) se 
soustředil na rozpor mezi velikášskými sny 
hrdinů z buržoazního prostředí a jejich ne
schopností své představy uskutečnit. Citlivé 
proniknutí do dětské psychiky a téma dvoj
značnosti poznání charakterizuje román s ta
jemstvím Třináctá komnata, který je - stejně 
jako milostné romaneto Marie a zahradník - 
vytěžen z idylického světa obyvatel pražské 
Kampy. V poválečném období se N. zaměřil na 
historickou tematiku. V románě Srpnovštípáni 
zachytil mravní i ekonomické proměny české 
společnosti na přelomu 13. a 14. století. Filozo
ficky poučeným pohledem, ironií a spontánní 
epičností přitom oponoval dobovým tenden
cím k ilustrativnímu pojetí historické prózy. 
Největšího čtenářského ohlasu dosáhl pětidíl- 
ným románovým cyklem zobrazujícím v histo
rii rodin Bornů a Nedobylů rozmach a úpadek 
českého měšťanstva od poloviny 19. století až 
do r. 1945 (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, 
Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj). Do 
ostře satirických poloh přerostl jeho ironický 
poměr k látce v románu o fenoménu politické
ho konformismu Trampoty pana Humbla. 
V historicko-fantastické trilogii o hrdinovi bez
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bázně a hany a marnosti jeho individuální sna
hy o reformování světa {Královny nemají no
hy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka) se N. vrá
til k tomu typu zábavné parodické četby, 
kterým kdysi začínal. Rozmarný humor pře
vládá i v románu ze současnosti Roucho pana 
de Balzac. Složité pojmy a teorie jsou populár
ně a zábavným způsobem vyloženy ve Filozo
fickém slovníku pro samouky. - Jako autor ná
mětu, popř. scenárista, se N. podílel na vlně 
životopisných filmů 50. let (Mladá léta, Tajem
ství krve, Pochodně), ale spolupracoval i na 
psychologických filmových dramatech (Minu
lost Jany Kosinové, Gabriela) a komediích (Ni
kdo nic neví, Nezlob, Kristino!). Menší význam 
mají divadelní hry a překlady, na nichž zčásti 
spolupracoval se svou ženou. Pod jeho jmé
nem vyšel rovněž překlad Hugových Dělníků 
moře, který ve skutečnosti pořídil P. Eisner 
(1954).
PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na sobotu; Českosl. televize 
(1968); Čteme (1940,1942); ELK (1940); Eva; Film 
a doba; Impuls (1967); Kritický měsíčník (1940); 
Kultura doby (1937); Kulturní politika (1945-46); 
Kulturní tvorba (1963); Květy (od 1953); Lid. noviny 
(1935-41); Listy (1968); Lit. listy (1968); Lit. měsíč
ník (od 1973); Lit. noviny (1934-39); Lit. noviny 
(1965,1967); Lumír (1935-40); Nár. práce (od 1940); 
Naše rodina; Nové knihy; Nový život (1957-58); 
O knihách a autorech; Oheň a růže (1961); Panorá
ma (1948, Z mého života); Plamen; Práce (od 1973; 
1980-81 Večery u krbu, s O. Neffem); Právo lidu 
(1937); Rozhledy (1937); Stráž vlasti; Svět práce (od 
1971); Svět v obrazech; Svět ve filmu a obrazech;Te
legraf (1940);Tvorba. I KNIŽNĚ. Beletrie: Nesnáze 
Ibrahima Skály (P 1933, upr. vyd. 1941); Papírové 
panoptikum (P 1934); Temperament Petra Bolbeka 
(P 1934); Lidé v tógách (R 1934); Malý velikán 
(R 1935); Poslední drožkář (P 1935); Omyl růžové
ho stařečka a jiné pohádky pro malé i velké (b. d., 
1937); Dva u stolu (R 1937); První nálet (D 1937, 
i prem.); Bůh zbytečnosti (R 1939); Vyhnaní z ráje 
(R 1939); Pokušitel (D 1940, prem. 1939); Před pul
tem a za pultem (PP 1940); Soused (D 1941, 
i prem.); Třináctá komnata (R 1944); Marie a za
hradník (P 1945); Mladá léta (film. P, 1953);Srpnov- 
ští páni (R 1953); Tajemství krve (film. PP, 1955); 
Sňatky z rozumu (R 1957,1. d. pentalogie); Císařské 
fialky (R 1958, 2. d. pentalogie); Zlá krev (R 1959, 
3. d. pentalogie); Veselá vdova (R 1961,4. d. penta
logie); Královský vozataj (R 1963,5. d. pentalogie); 
Trampoty pana Humbla (R 1967); Královny nemají 
nohy (R 1973,1. d. trilogie); Prsten Borgiů (R 1975, 
2. d. trilogie); Krásná čarodějka (R 1980, 3. d. trilo
gie); Roucho pana de Balzac (R 1981); - posmrtně: 
Večery u krbu (paměti, 1986, s O. Neffem). - Překla
dy: E. Sommer: Poslání Tomáše Můnzera (1951); M.

Kočněv: Stříbrná příze (1952, s V. Petrovičovou); A. 
Jugov: Nesmrtelnost (1952, s V. Petrovičovou) + Bo
jovníci (1955, s V. Petrovičovou); V. Hugo: Devade
sát tři (1953, úprava pro ml.); J.†yňanov: Vosková fi
gura (1958, s V. Petrovičovou) + Smrt brejlatého 
vezíra (1962, s V. Petrovičovou); L. N. Tolstoj, G. P. 
Ansimov: Vojna a mír (1976, s V. Petrovičovou). - 
Ostatní práce: Filozofický slovník pro samouky aneb 
Antigorgias (1948, upr. 1970, náklad nebyl distribu
ován, nové vyd. 1993). I REDIGOVAL knižnici: 
Nová česká próza (od 1936, s K. Konrádem). I

LITERATURA: B. Hoffmann: V. N. (1982). I M. 
Hc. (Hudec): ref. Nesnáze Ibrahima Skály, Samo
statnost 1933, č. 40; • ref. Papírové panoptikum: 
L. Jehl, Čin 1934, s. 428; M. Hc. (M. Hudec), Samo- 
statnost 1934, č. 25 •; • ref.Temperament Petra Bol
beka: M. Hc. (Hudec), Samostatnost 1934, č. 51-52; 
J. Thon, LidN 29.10.1934 •; J. Šnobr: Několik mla
dých, Čin 1935, s. 182; • ref. Lidé v tógách: vbk. 
(V. Běhounek), PL 8.11.1934; -úhl- (B. Muhlstein), 
NO 17.11.1934; K. Sezima, Lumír 61,1934/35, s. 276; 
m. h. (M. Holas), LUK 1935, s. 224 •; • ref. Malý ve
likán: -á- (J. Rybák), Haló noviny 13. 10. 1935; G. 
(F. Gótz), NO 27.10.1935; AMR (A. M. Píša), PL 10. 
11.1935; B. Jedlička, LidN 9.12.1935; m. h. (M. Ho
las), Rozhledy 1935, s. 286; V. Knapp, LitN 8, 
1935/36, č. 4; K. Sezima, Lumír 62,1935/36, s. 288 -» 
Mlází (1936); m. n. (M. Novotný), Magazín DP 3, 
1935/36, s. 200; M. M. (Majerová), Čin 1936, s. 187 •; 
• ref. Poslední drožkář: K. Sezima, Lumír 62, 
1935/36, s. 480; B. Jedlička, LidN 20.10.1936 •; • ref. 
Omyl růžového stařečka: H. B. (Bonn), Rozhledy 
1937, s. 256; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 24. 11. 
1937 •; • ref. Dva u stolu: F. Gótz, LitN 9,1936/37, 
č. 17; A. N. (Novák), LidN 30. 5.1937; AMR (A. M. 
Píša), PL 11.7.1937; V. R (Pekárek), U 1937, s. 297 -» 
Literatura a skutečnost (1962); K. Sezima, Lumír 64, 
1937/38, s. 102; J. Strnadel, Čin 1938, s. 216 •; • ref. 
První nálet: AMR (A. M. Píša), PL 21. 11. 1937: 
A. M. Brousil, Venkov 21.11.1937; kd (E. Konrád), 
LidN 21. 11. 1937; r., RP 23. 11. 1937; H. Jelínek, 
Lumír 64,1937/38, s. 107 •; K. Sezima in V. N.: Bůh 
zbytečnosti (1939); • ref. Bůh zbytečnosti: J. Šup, 
KM 1939, s. 256; B. Jedlička, LidN 10. 4.1939; AMR 
(A. M. Píša), Nár. práce 26.3.1939; J. Knap, Venkov 
23.4.1939 •; • ref. Pokušitel: kd (E. Konrád), LidN 
22. 12. 1939; AMR (Píša), Nár. práce 22. 12. 1939; 
A. M. Brousil, Venkov 22.12.1939; J. Kopecký, Stu
dentský časopis 19,1939/40, s. 147 •; • ref. Vyhnaní 
z ráje: F. Gótz, Čteme 2,1939/40, s. 130; drb. (J. Bo- 
recký), Zvon 40, 1939/40, s. 640; J. Šup, KM 1940, 
s. 138; B. Jedlička, LidN 19.2.1940 •; • ref. Před pul
tem a za pultem: jd (J. Drda), LidN 19. 9.1939; -r-, 
Čteme 2,1939/40, s. 130; Benj. J. (Jedlička), LidN 13. 
7.1940 ref. Soused: B (E. Bass), LidN 17.5.1941; 
A. M. Brousil, Venkov 17.5.1941; Č. (V. Červinka), 
Zvon 41,1940/41, s. 661 ;b (B.Březovský),NO 25.10. 
1946 •; • ref. Třináctá komnata: K. Polák, KM 1945, 
s. 31; E. Konrád, Panoráma 21,1945/46, s. 17 •; • ref. 
Marie a zahradník: M. Hýbalová, Akord 12,1945/46,
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s. 304; jk (J. Kunc), Knihy a čtenáři 6,1945/46, s. 85; 
b (V. Běhounek), Práce 3.1.1946; kp (K. Polák), PL 
4. 1. 1946; G. (E Gótz), NO 8. 1. 1946; E Buriánek, 
Zeměd. noviny 18.1.1946; B. Polán, Svob. noviny 17. 
3.1946; V. Černý, KM 1946, s. 30 •; J. Pokorný: ref. 
Filozofický slovník pro samouky..., LidN 1.1.1949; • 
ref. Srpnovští páni; Z. Eis, RP 20. 8.1953; Z. K. Sla
bý, Obrana lidu 23. 8. 1953; V. Stejskal, LitN 1954, 
č. 41; J.Trefulka, HD 1954, s. 38; (b) (2. vyd.), Kultúr- 
ny život 1957, č. 25 •; Dš. (F. Daneš): Jedno souvětí 
(o slohu R Srpnovští páni), NŘ 1954, s. 186; V. Ko
courek; ref. Malý velikán (3. vyd.), NŽ 1955, s. 1091; 
• ref. Tajemství krve (film, novely); Z. Vavřík, LitN 
1956, č. 8; J. Četl, HD 1956, s. 568 •; • ref. Sňatky 
z rozumu; V. Stejskal, LitN 1957, č. 51—52; J. Vohry- 
zek, Květen 3, 1957/58, s. 312 —> Literární kritiky 
(1995); Z. Liňkov (E Kautman), Kultura 1958, č. 4; 
J. Janů, NŽ 1958, s. 317; Z. K. Slabý, Tvorba 1958, 
s. 643; gf (G. Franci), LD 31. 1. 1958; M. Suchomel 
(též ref. Císařské fialky), HD 1959, s. 129 -» Co zby
lo z recenzenta (1995) •; • ref. Císařské fialky: vbc 
(V. Vrabec), Svob. slovo 30. 12. 1958; V. Stejskal, 
LitN 1959, č. 5; V. Karfík, Květen 1959, č. 3, příl.; 
M. Jungmann, RP 3. 4. 1959 •; • ref. Zlá krev: 
M. Jungmann, LitN 1959, č. 51-52; F. Benhart, Pla
men 1960, č. 1; M. Suchomel, HD 1960, s. 139 -> Co 
zbylo z recenzenta (1995); J. Petrmichl, RP 8. 1. 
1960; gf (G. Franci), LD 17.1.1960 •; J. Wenig: Pra
ha inspirující, in Kniha o Praze (1961, s. 197); • ref. 
Veselá vdova: M. Jungmann, LitN 1962, č. 2; M. Su
chomel, HD 1962, s. 182 —> Co zbylo z recenzenta 
(1995); J. Petrmichl, RP 10. 2. 1962; H. Matoušová 
(tj. R. Grebeníčková), Plamen 1962, č. 3 —> in sb. Pro 
a proti ’61 (1962) •; J. Říhová: Skladebná dokona
lost složitých souvětí v trilogii V. N., SPPI Ostrava, 
ř. jazyk, literatura a umění 1963, č. 4; M. Jungmann 
in V. N.: Třináctá komnata (1964); • ref. Královský 
vozataj: V. Nedvědová, Kulturní tvorba 1964, č. 9; 
M. Jungmann, LitN 1964, č. 8; H. Hrzalová, Večerní 
Praha 28. 1. 1964; V. Běhounek, Práce 16. 2. 1964; 
M. Blahynka, RP 27. 4. 1964; A. Haman, Plamen 
1964, č. 4 •; J. Fried in V. N.: Srpnovští páni (1967); • 
ref. Trampoty pana Humbla: vbc. (V. Vrabec), Svob. 
slovo 4. 1. 1968; V. Běhounek, Práce 17. 1. 1968; 
M. Honzíková, RP 24. 2. 1968; A. Jelínek, Lit. listy 
1968, č. 1; M. Pohorský, Impuls 1968, s. 276; O. Rafaj, 
Kulturní noviny 1968, č. 10; O. Sus, Rovnost 14. 7. 
1968; V. Černý, HD 15, 1968/69, č. 13 -> Tvorba 
a osobnost (1992) a Eseje o české a slovenské próze 
(1994); F. Louka, Proměny (New York) 1969, č. 1 •; 
J. Pecháček: Současnost historické prózy, Impuls 
1968, s. 410; L. Luhan: O umění vyprávět, Českosl. 
televize 1968, č. 44; J. Pitterman: Užitečný sňatek s li
teraturou (o lit. předloze a televiz. seriálu Sňatky 
z rozumu), Listy 1968, č. 6; • k šedesátinám: M. Fia
la, RP 13.6.1969; J. Jung (interview), LD 13.6.1969; 
V. Měšťan (interview), Práce 14.6.1969 •; J. Říhová: 
Vyprávění a způsoby jeho začlenění do základního 
dějového pásma N. Sňatků z rozumu, SPPF Ostrava, 
ř. D-5, sv. 16,1970; • ref. Královny nemají nohy: (iz). 

(I. Zítková), Zeměd. noviny 17. 11.1973; V. Vodák, 
LD 8.12.1973; V. Rzounek, RP 15.12.1973; Š. Vla
šín, Rovnost 18.12.1973; (MJV). (M. Janů-Veselá), 
Práce 19. 12. 1973; V. Dostál, Tvorba 1974, č. 9 -» 
Zrcadla podél cesty (1987) •; • k 65. narozeninám: 
Z. Kufnerová, RP 12. 6. 1974; V. (V. Vrabec), Svob. 
slovo 13. 6. 1974; V. Dostál, Tvorba 1974, č. 24 -> 
Zrcadla podél cesty (1987) •; J. Říhová: V. N. mezi ji
nými, SPPF Ostrava, ř. D, sv. 9,1974; M. Suchomel: 
Přítomnost českého románu o minulosti, SPFF 
Brno, ř. D, 1975, č. 22; • ref. Prsten Borgiů: vbc (V. 
Vrabec), Svob. slovo 15.1.1976; M. Veselá, Práce 3. 
3.1976; T. Sedláček, Rovnost 9. 3.1976; (iz). (I. Zít
ková), Zeměd. noviny 13. 3.1976; Š. Vlašín, Tvorba 
1976, č. 19; V. Vodák, LD 1. 5. 1976 •; Š. Vlašín in 
V. N.: Královny nemají nohy (1976) —> Ve škole ži
vota (1980, s tit. Historické romány V. N., spojeno 
s ref. Prsten Borgiů); D. Grozdanovičová in V. N.: 
Prsten Borgiů (1977); • k sedmdesátinám: J. Hra- 
bák, Lit. měsíčník 1979, č. 6; P. Bílek, Práce 18. 5. 
1979; Z. Beran, Pravda (Bratislava) 13. 6. 1979; pk 
(P. Kovařík), Svob. slovo 13. 6.1979; Z. Kropáč, RP 
18.8.1979 •; Š. Vlašín: V. N. nár. umělcem, Čes. jazyk 
a literatura 30,1979/80, s. 39 —> Na přelomu deseti
letí (1985, spojeno s ref. Krásná čarodějka); • ref. 
Krásná čarodějka: H. Hrzalová, RP 1.8.1980; B. Do
koupil, Rovnost 1. 8. 1980; M. Veselá, Práce 3. 9. 
1980; Š. Vlašín,Tvorba 1980, č. 31 •; F. Buriánek: Na 
okraj současné historické prózy, Lit. měsíčník 1980, 
č. 1 -> O současné české literatuře (1982); J. Hrabák: 
Umění nadhledu, Lit. měsíčník 1980, č. 9; B. Dokou
pil: Člověk v zrcadle dějin, ČLit 1980, s. 378; J. Galík: 
Próza V. N., AUP Olomouc, Philologica 44,1981; • 
ref. Roucho pana de Balzac: P. Grym, Dikobraz
1982, č.17; M. Pohorský, Tvorba 1982, č. 12, příl. 
Kmen; Š. Vlašín, Nové knihy 1982, č. 18; V. Novotný, 
Zeměd. noviny 19. 6.1982; J. Galík, Ostravský kul
turní měsíčník 1982, č. 6; F. Buriánek, Lit. měsíčník
1983, č. 2 •; B. Hoffmann in V. N.: Krásná čarodějka 
(1982); J. Říhová: Místní názvy v knihách V. N., SPPF 
Ostrava, ř. D, 1983, s. 161; • nekrology: F. Cinger, RP 
5.7.1983; (vok) (V. Vodák), LD 6.7.1983; (bn), Prá
ce 7. 7.1983; B. Dokoupil, Rovnost 8. 7.1983; (vln) 
(V. Novotný), Zeměd. noviny 8. 7. 1983; J. Hrabák, 
Lit. měsíčník 1983, č. 10 •; J. Hrabák: Umění nadhle
du, in Úvahy o literatuře (1983); V. Slavíková: Epik 
rozkladu českého měšťáctví, Řovnost 9. 6. 1984; 
B. Dokoupil in V. N.: Císařské fialky (1986) + in 
V. N.: Zlá krev (1987); • ref. Večery u krbu: J. Lukeš, 
Svob. slovo 12. 2. 1987; Z. Heřman, Mladá fronta 
27.2.1987; mn, Práce 11. 3.1987; (vba), Zeměd. no
viny 11.3.1987; E. Světlík, Tvorba 1987, č. 14, příl. 
Kmen •; B. Dokoupil in Čas člověka, čas dějin 
(1988) + in V. N.: Veselá vdova (1988); B. Hoffmann: 
Moderní epik české prózy, Čes. jazyk a literatura 39, 
1988/89, s. 420; • k 80. výr. narození: F. Cinger, RP 
13. 6. 1989; B. Dokoupil, Lit. měsíčník 1989, č. 6; 
J. Mourková, Hlas revoluce 1989, č. 14 •; Š. Vlašín: 
Duchaplná ironie V. N., sb. Česká historická próza 
(z konference Bezručovy Opavy 1986) (1990);
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B. Dokoupil in V. N.: Královský vozataj (1990); 
D. Moldanová: V. N.: Královny nemají nohy, Čes. 
jazyk a literatura 41,1990/91, s. 29; O. Neff in V. N.: 
Filozofický slovník pro samouky... (vyd. 1993); • ref. 
Filozofický slovník pro samouky...: V. Šlajchrt, Mla
dá fronta Dnes 17. 9.1993; J. Nedoma, Naše pravda 
1993, č. 41, příl. Pecka; zh (Z. Heřman), Tvar 1993, 
č. 41-42; J. Sokol, Filoz. časopis 1995, s. 517 •; bd 
(B. Dokoupil) in Slovník české prózy 1945-1994 
(1994, Srpnovští páni, Sňatky z rozumu); jz (J. Za
hradnický) in Slovník české prózy 1945-1994 (1994, 
Trampoty pana Humbla); O. Neff in Večery u krbu 
(vyd. 1995); T. Lankašová: Vypravěč z rodu Bornů, 
Haló noviny 4. 3. 1995; J. Moural: Čtyři filozofické 
slovníky (i ref. Filozofický slovník pro samouky...), 
LitN 1996, č. 30; V. Novotný: ref. Večery u krbu 
(2. vyd.), Nové knihy 1996, č. 10; A. Haman: Mýtus 
a demytizace v historické próze období normaliza
ce, sb. Normy normalizace (1996).

bd

František Nechvátal
* 22.10.1905 Velký Újezd u Olomouce
† 10. 9.1983 Tanvald u Jablonce nad Nisou

Básník překypující metaforičností, směřující od ná
boženského vizionářství a mysticismu až k sociální 
poezii revolučního charakteru a k oslavě smyslové
ho života a rodné země, též autor veršů pro děti; pře
kladatel zvláště španělské literatury.

Narodil se v rodině příležitostného dělníka. Po 
maturitě na učitelském ústavu v Olomouci 
(1924) začal studovat v Praze na Husově evan
gelické fakultě bohosloví, ale z finančních 
důvodů studia přerušil a odešel jako učitel čes
koslovenského náboženství do Roudnice n. 
Labem. 1925-27 vyučoval v Kvasících u Kro
měříže a po vojenské službě (1927-29) působil 
až do 1935 v Prostějově, kde se seznámil s B. 
Václavkem, který jej názorově ovlivnil. 
1935-45 vyučoval v Praze. Po osvobození pra
coval na zahraničním odboru min. informací. 
1948-53 byl kulturním přidělencem ve Varša
vě, 1959-62 v Sofii a mezitím redaktorem lite
rárního měsíčníku Nový život. V posledních le
tech před odchodem do důchodu (1965) 
pracoval v Památníku nár. písemnictví. Byl po
hřben v evangelické části Ústředního hřbitova 
v Olomouci.

N. básnické dílo určují od počátku protiklad- 
né prvky. V myšlenkové oblasti s náboženským 
spiritualismem a meditativností kontrastuje 

zaujetí sociální přítomností, které postupně ús
tí v útočný revoluční patos, v posledním obdo
bí v radost nad dary života, provázenou však 
pocity disharmoničnosti. V oblasti tvárné je 
překypující metaforičnost, smyslová názor
nost, stylová vytříbenost a melodičnost prová
zena verbalismem, pokušením fráze, rýmovou 
rutinou a rétorismem. Již v prvotině Vichřice 
s motivy osamělosti, nicoty, smrti a metafyzic
ké prázdnoty, ovlivněné O. Březinou, odráží N. 
reálný stav soudobého světa a poukazuje na 
rozpory mezi bídou a bohatstvím. Proletářská 
odbojnost zesiluje ve sbírce Vedro na paletě zá
roveň s příklonem k nezvalovskému poetismu 
a pokračuje v Železné mříži časovými verši od
poru k válečným hrůzám a rozvratu světa. 
V polemice se světem a v revolučně sociálních 
snech pokračuje Magnetová hora, rozhojněná 
o krajinné, přírodní a milostné motivy a o mo
tiv lidského údělu, viděného prizmatem kaž
dodennosti. Za války se v N. verších znovu ob
jevuje sklon k abstraktnosti a náboženským 
představám při zašifrování jinotajného smyslu 
do stereotypně se vracejících obrazů, a to jak 
v monumentalizaci dějin a krás Moravy, melo
dicky navazujících na moravskou lidovou pís- 
ňovost (Mateřské znamení), tak v útočné 
a chmurné parafrázi Slezských písní (Bezručův 
hlas) nebo v apokalyptické vizi barbarství (Po
pel a dým). V poválečných sbírkách, v nichž sí
lí písňový charakter, zbavuje se N. metafyzické 
prázdnoty a náboženské symboliky a oddává 
se, věren svému programu toliko „vidět a cí
tit“, oslavě přírody, milostnému citu (Žlutá rčí
že) a smyslové plnosti (Blažený pozemšťan}. 
Sbírku elegického životního bilancování Tichý 
oceán vystřídala po delší pauze v 70. letech po
zemsky robustní linie poezie; básník se stává 
hymnikem krásy života a jeho dialektičnosti, 
konkretizované v lásce k ženě, matce, jazyku, 
domovu a verších občanských (Bílá holubice, 
Mateřština). Knize sonetů Cas motýlů a hvězd, 
březinovsky laděné Balzamíně a posmrtně vy
daným sbírkám Nesmrtelný život a Nesmírné 
objetí vtiskla určující ráz jednota intimní 
a obecně společenské polohy. - V dětských 
verších, námětově čerpaných z venkovského 
života, se uplatňuje N. umění veršové zkratky 
a zvučného rýmu blízké lidovému říkadlu, 
komponované v humorné a hravé poloze (Pod 
oblohou radovánek, Rosa, rosa, rosička, Zlatý 
proutek). - Jako překladatel se N. orientoval 
především na španělskou revoluční poezii
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a prózu (P. Neruda, E García Lorca, J. R. Jime- 
néz, A. Machado), jednotlivými menšími pře
klady z ruské, polské a slovinské literatury při
spěl do knižních autorských souborů (A. S. 
Puškin), popř. do sborníků (moderní slovinská 
poezie) či časopisů.

ŠIFRY: -fn-, kl (překlady v časopisech). I PŘÍ
SPĚVKY in: sb. A na zemi pokoj lidem dobré vůle 
(1935); Archa (1939); A. S. Puškin: Povídky veršem 
a prózou. Ohlasy lidové poezie (1937, překl.) + Vý
bor z díla 3 (1951, překl.) + Pohádky (1956, překl.); 
Básnický almanach 1953-...1959 (1953-60); sb. Bás
níku Karlu Tomanovi (1937); Beseda (1953); sb. 
Bezručův hlas (1940, B Sýčkovi na těšínské věži, 
i sep. s tit. Bezručův hlas); Červený květ (1957); Čes. 
slovo; Českosl. voják (1956); Ces. dělník (1940, 
1942); Čes. lid (1959); Ces. zápas (1945-48, 1952); 
Čin (1935-37); Čteme; sb. Čtení o Polsku (1952); sb. 
Dar přátelství (k poctě českosl. polygrafů, Olomouc 
1955); sb. Dík a pozdrav. Josefu Horovi k padesáti
nám (1941); Doba (1945); Hlas revoluce (1979, 
1983); Host do domu (1956-57); Hovory o knihách; 
sb. Hvězdy nad Triglavem. Překlady moderní slovin
ské poezie (1940); sb. Chvála Moravy (1939); sb. In 
memoriam Josefa Hory (1945); Index (1935,1937); 
Kolo (1939-41); Kritický měsíčník (1938-42,1945); 
Kultura (1957-58); Kultura doby (1939); Květy 
(1957-58,1965,1980); Kytice (1946-47); Lid. demo
kracie (1957-59,1975); Lid. kultura (1945); Lid. no
viny (1934-37, 1939-40, 1948-51); Listy pro umění 
a kritiku (1937); Lit. měsíčník (1974-83); Lit. noviny 
(1953-60,1965-66); Lumír (1932-34,1938); Mateří
douška (1959,1961,1963-68); sb. Mělnicko v poezii 
(1954); Mladá fronta (1954); sb. Mladé Českoslo
vensko (1947); Mladý hlasatel (1936); Moderní re
vue; Nár. obroda (1947); Nár. osvobození (1936-37); 
Nár. práce (1940); Naše cesta; Naše zprávy (1940); 
Nedělní noviny (1946-47); Nová politika (1951); 
Nová svoboda (1938-39); Nová svoboda (Ostrava 
1946.1956,1976-78); Nový život (1949-58); Obrana 
lidu (1948, 1953-54, 1956-57); Osvětová beseda 
(1956); Panoráma (1938); Pionýr (1981-82); Pionýr
ské noviny (1962-63); Plamen (1960, 1966); Práce 
(1945-47, 1956-57, 1959-60); Pravda (1947, 1949); 
Právo lidu (1935-38, 1946); sb. Pražské ateliéry 
(1961); Program D; Ranní noviny (1936-37); Rov
nost (1949, 1957, 1975, 1978); Rozhledy (1935-37); 
Rudé právo (1925,1936-37,1945-53,1957-58,1960, 
1969, 1976-82); Sborník 1935; Sluníčko (1980-83); 
Stráž lidu (1948); Středisko (1931-34); Svět práce 
(1977); Svět sovětů (1953); Svět v obrazech (1948); 
Svoboda (1969); Svob. noviny (1945, 1947); Svob. 
slovo (1945, 1949, 1957-58, 1967); sb. Španělsko 
v nás (1937);sb. Španělsku (1937);Tvorba (1935-37, 
1947,1957-60,1975-79,1982-83); U (1936-38); Uči
telské noviny (1981); Universitas (Brno 1977); sb. 
Václav Rabas (1946); sb. Věčný Mácha (1940); ant. 
Verše domova (1940); sb. Verše na zeď (b. d., 1937); 

Vlasta (1979-80); sb. Vzpomínky na Víta Nejedlého 
(1948); sb. Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám 
(1953); Zeměd. noviny (1957-58, 1961, 1980). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Vichřice (BB 1932); Slunovrat 
(BB 1933); Oheň a meč (BB 1934); Vedro na paletě 
(BB 1935); Železná mříž (BB 1937); Magnetová ho
ra (BB 1937); Mateřské znamení (BB 1939); Věne
ček rozmarýny (BB 1943); Vzdechy trávy (BB 
1944); Nářky nad Josefem Horou (BB 1945); Popel 
a dým (BB 1946); Zajetí babylonské (BB 1946); 
Černá studna (BB 1946); Svatební lože (BB 1946); 
Říjen (B 1947); Honza Tulipán (BB pro ml., 1948); 
Medová studánka (BB pro ml., 1948, upr. vyd. 
1960); Žlutá růže (BB 1948); Slova lásky (BB 1953); 
Hojivá zřídla (BB 1957); Zelená hudba léta (BB 
1958); Pod oblohou radovánek (BB pro ml., 1960); 
Blažený pozemšťan (BB 1960); Říkadla (leporelo, 
1966); Tichý oceán (BB 1968); Rosa, rosa, rosička 
(BB pro ml., 1972); Bílá holubice (BB 1978); Ma
teřština (BB 1978); Balzamína (BB 1982); Čas mo
týlů a hvězd (BB 1982); mimoto několik bibliofilií;- 
posmrtně: Zlatý proutek (BB pro ml., 1983); Nesmr
telný život (BB 1984); Nesmírné objetí (BB 1985).- 
Překlady: A. Machado: Země Alvargonzálesova 
(1937); Španělské romance. Hrdinská poezie občan
ské války (1938, s J. Taufrem a L. Čivrným, i usp. 
s L. Čivrným); M. Magdaleno: Výheň (1946); P. Ne
ruda: Španělsko v srdci (1946, s J. Kuchválkem); 
F. García Lorca: Cikánské romance (1946) + Básník 
v Novém Yorku (1949, s J. Kuchválkem); Slova v oh
ni. Básníci bojujícího Španělska (1947, i usp.); J. R. 
Jimenéz: Stříbrák a já (1961, se Z. Hampejzem). - 
Výbory poezie: Věrnost (1954, výbor z 1933—53); 
Kniha mladosti (1956, výbor z 1934-47); Kniha úz
kosti a naděje (1964, výbor z 1943-53); Dary lásky 
(1967); Líbání chleba (1975); V mámině náručí (pro 
ml., 1975); Hlad lásky (1976, upr. vyd. 1980); Modrá 
planeta (1977, ed. B. Štorek); Básně (1980, ed. 
K. Cvejn); Kniha milostná (1980); Zpěvy sváteční 
(1980);-posmrtně: Na vrcholu vln (pro ml., 1985). I 
REDIGOVAL časopis: Nový život (1954-57, s jiný
mi); sborníky: Španělsko v nás (1937), Španělsku 
(1937, s jinými), Mladé Československo (1947, s ji
nými, též angl., franc., rus., špan.); knižnici: Dar 
(1939-44,1939 s V. K. Škrachem). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Verše domova. Antologie české lyriky 
1890-1940 (1940); viz též rubriku KNIŽNĚ. Překla
dy. I

LITERATURA: F. N. (naklad, tisk, ČeskosJ. spi
sovatel). I • ref. Vichřice: -k (B. Novák), Čin 4, 
1932/33, s. 924; V. H. (Z. Kalista), Lumír 59,1932/33, 
s. 463; kri (Z. Kriebel), Středisko 3,1932/33, s. 97 •; • 
ref. Slunovrat: J. Ošmera, Čin 4,1932/33, s. 1024; V. 
H. (Z. Kalista), Lumír 59,1932/33,s. 544; R. H. (Hab
řina), Středisko 3, 1932/33, s. 211 •; • ref. Oheň 
a meč: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 60, 1933/34, 
s. 539; A. Černík, Čin 1934, s. 732; AMP. (A. M. Píša), 
PL 25. 8. 1934; B. V. (Václavek), Středisko 1934 -> 
Kritické stati z třicátých let (1975); V. Knapp, LitN 7, 
1934/35, č. 9; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 42,1934/35,
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s. 379 •; • ref. Vedro na paletě: B. Václavek, Index 
1935, s. 115; G. (E Gótz), NO 26.10.1935; -vka (M. 
Hlávka), Studentský časopis 15, 1935/36, s. 172; 
B. Fučík, LUK 1936, s. 43; AMP. (A. M. Píša), PL 
18.1.1936; A. N. (Novák), LidN 9. 3.1936 •; B. Vác
lavek: Prostějovská literatura, Pamětní list 8. schůz
ky mor. knihomilů (1936) —> Literární studie a po
dobizny (1962) + in Tvorbou k realitě (1937); • ref. 
Železná mříž: J. Strnadel, Čin 1937, s. 136; J. Chalu- 
pecký, LUK 1937, s. 218 -> Obhajoba umění (1991); 
B. Novák, Rozhledy 1937, s. 141; B. V. (Václavek), 
U 1937, s. 210 —> Kritické stati z třicátých let (1975); 
V. Černý, LidN 3. 5.1937; vbk (V. Běhounek), Děl
nická osvěta 25.6.1937; AMP. (A. M. Píša), PL 12.8. 
1937 -> Třicátá léta (1971); J. B. Č. (Čapek), Naše do
ba 45, 1937/38, s. 59 •; • ref. Magnetová hora: G. 
(F. Gótz), NO 18. 11. 1937; K. Bednář, Rozhledy 
1937, s. 281; L. Č. (Čivrný), U 1937, s. 393; V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 64, 1937/38, s. 261; J. Beran, 
Akord 1938, odd. Poezie, s. 69; V. Černý, KM 1938, 
s. 86 —» Tvorba a osobnost 1 (1992); -á- (J. Rybák), 
RP 8. 1.1938; AMP. (A. M. Píša), PL 12.1.1938; sl. 
(J. Strnadel), Ranní novmy 19. 5.1938 •; • ref. bib- 
liof. Staré Cechy: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 46, 
1938/39, s. 372; AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 5. 1. 
1939 •; • ref. Mateřské znamení: B. V. (Václavek), 
LidN 24. 12. 1939 —> Kritické stati z třicátých let 
(1975); F. Gótz, Čteme 2,1939/40, s. 104; J. B. Č. (Ča
pek), Naše doba 47,1939/40, s. 310; -jms. (J. Slavík), 
Archa 1940, s. 158; V. Černý, KM 1940, s. 77 (i ref. 
Bezručův hlas); -lihl- (B. Múhlstein), Naše zprávy 
1940, č. 15; mh (M. Haller), Střední škola 1940, s. 265; 
AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 3.3.1940 •; • ref. Bez
ručův hlas: M. N. (Novotný), LidN 22.1.1940; amp. 
(A. M. Píša), Nán práce 2. 2.1940 •; • ref. Věneček 
rozmarýny: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 50,1942/43, 
s. 465; J. C., LidN 13. 7.1943; h. (V. Hánek), Venkov 
15.8.1943 •; p. (A. M. Píša): ref. Vzdechy trávy, Nár. 
práce 20. 9.1944; • ref. Nářky nad Josefem Horou: 
kp (K. Polák), PL 3. 10. 1945; jm (J. Machoň), List 
Sdružení mor. spisovatelů 1946, s. 118 •; • ref. Popel 
a dým: G. (F. Gótz), NO 24.5.1946; J. Janů, Svob. no
viny 10. 9.1946; AMP (A. M. Píša), Práce 17.10.1946 
(i ref. Zajetí babylonské) •; • ref. Zajetí babylonské: 
J. Lang, ŘP 27. 7. 1946; J. P. (Pilař), Zeměd. noviny 
2. 8.1946 (i ref. Popel a dým); F. Kafka, Svob. slovo 
6. 9.1946; G. (F. Gótz), NO 6.11.1946; • ref. Černá 
studna: -ta, LD 25. 12. 1946 (i ref. 2. vyd. Oheň 
a meč); Zd. R. (Rotrekl), Akord 13,1946/47, s. 193 
(i ref. Popel a dým) •; • ref. Svatební lože: J. Vladi
slav, Lid. kultura 1946, č. 44; jj (J. Janů), Svob. noviny 
31.12.1946; KB (K. Bednář), Svob. slovo 31.1.1947; 
J. Štern, Práce 15.6.1947 (i ref. Černá studna); B. Po
lán, KM 1947, s. 83 •; • ref. Říjen: P. Bojar, Kulturní 
politika 3,1947/48, č. 41; K. Bodlák, LidN 27.5.1948; 
Ik (L. Kundera), Rovnost 12. 11. 1948 •; jšk (J. Š. 
Kvapil): ref. Žlutá růže, Naše doba 55, 1948/49, 
s. 137; • ref. Honza Tulipán: N. Č. - F. H. (Černý, Ho
lešovský), Komenský 73,1948/49, s. 313; vpa (V. Pa
zourek), LidN 8.4.1949 •; • ref. Slova lásky: J. Tre-

fulka, HD 1954, č. 2; V. Pekárek, LitN 1954, č. 23 
Literatura a skutečnost (1962); V. Stejskal, NŽ 1954, 
2. pololetí, s. 191 •; V. Stejskal in F. N.: Věrnost 
(1954); • ref. Věrnost: M. Petříček, Obrana lidu 22.9. 
1954; I. Fleischmann, LitN 1955, č. 26 •; • k padesá
tinám: K. Konrád, V. Stejskal, J.Trefulka, všichni NŽ 
1955, s. 1037,1038,1040; M. Petříček, LitN 1955, č. 43 
•; • ref. Kniha mladosti: -vp-, Tvorba 1957, č. 14; 
F. Gótz, LitN 1957, č. 4; -fh- (J. Hiršal), Za čtenářem 
1957, č. 7-8 •; • ref. Hojivá zřídla: Z. Heřman, Ve
černí Praha 16.9.1957; A. Linke, Mladá fronta 6.12. 
1957; M. Schulz, Květen 3,1957/58, s. 158; J. Opelík, 
Kultura 1958, č. 12; M. Petříček, NŽ 1958, s. 72 •; 
J. Petrmichl: ref. Zelená hudba léta, LitN 1959, č. 16; 
• ref. Blažený pozemšťan: M. Petříček, Nové knihy 
1960, č. 7; B. Polán, Plamen 1961, č. 2; O. Rafaj, Čer
vený květ 1961, s. 60 •; J. Veselý: ref. Pod oblohou ra
dovánek, Komenský 85,1960/61, č. 4, obálka, s. 3; • 
ref. Kniha úzkosti a naděje: R. Matys, Tvář 1964, 
č. 9-10; ae (A. Einhornová), Kulturní tvorba 1964, 
č. 42; J. Vaniček, Plamen 1965, č. 1 •; J. Šnobr: F. N. 
(zejména o tvorbě pro děti), ZM 1967, č. 4, příl.; • 
ref. Dary lásky: Z. Bergrová, Kulturní tvorba 1968, 
č. 16; O. Sus, HD 1968, č. 4 •; • ref. Tichý oceán: vbk 
(V. Běhounek), Práce 13.11.1968; O. Sus, HD 1968, 
č. 10; A. Bartušek, Plamen 1969, č. 4 •; • k 65. naro
zeninám: t. (J. Tráger), Svob. slovo 22. 10. 1970; (t). 
(V. Závodský), Brněnský večerník 22.10.1970 •; • 
k sedmdesátinám: P. Bělíček, Lit. měsíčník 1975, č. 8; 
Lyrik zrozený z disonancí (rozhovor E. Vondráško- 
vé s F. N.), tamtéž, č. 9; J. Hilčr, Štafeta 1975, č. 3; M. 
Kaňák, Ces. zápas 1975, č. 46; (kr). (R. Kleinová), 
LD 22.10.1975; (c) J. Pele, Tvorba 1975, č. 43; J. Šno
br, O knihách a autorech 1975, podzim, s. 5 •; L. Svo
boda in F. N.: Líbání chleba (1975); • ref. Líbání 
chleba: (rsk) (M. Borský), Práce 22.10.1975; O. Vy
hlídal, Nové knihy 1975, č. 41; P. Bělíček, Lit. měsíč
ník 1976, č. 2 •; J. Hilčr in F. N.: V mámině náručí 
(1975); O. Sirovátka: Tri básníci dětem, LD 17. 8. 
1976 (i ref. V mámině náručí); • ref. Hlad lásky: pb. 
(P. Bílek), Nové knihy 1976, č. 24; (Mx). (H. Maixne- 
rová), Práce 4.8.1976 •; M. Blahynka in F. N.: Mod
rá planeta (1977); (Mx) (H. Maixnerová): ref. Mod
rá planeta, Práce 17.1.1978; M. Blahynka in F. N.: 
Bílá holubice (1978); • ref. Bílá holubice: Š. Vlašín, 
Rovnost 28.2.1979; D. Spáčil, Tvorba 1979, č. 1 •
ref. Mateřština: M. Zeman, RP 26.10.1978;F. Mora- 
vová, Práce 20.12.1978 (i ref. Bílá holubice); J. Ko- 
valčuk, Štafeta 1979, č. 4 (i ref. Modrá planeta a Bílá 
holubice); O. Rafaj, Lit. měsíčník 1979, č. 1 •; • k 75. 
narozeninám: M. Blahynka, Lit. měsíčník 1980, č. 8; 
J. Glivický, Štafeta 1980, č. 4; pk. (P. Kovařík), Svob. 
slovo 22.10.1980; (v) (V. Vodák), LD 22. 10. 1980; 
M. Kaňák, Čes. zápas 1980, č. 44; M. Zeman, Listy 
KPP 1980, zima, s. 19 •; K. Cvejn in F. N.: Básně 
(1980); M. Blahynka in E N.: Zpěvy sváteční (1980); 
-rl- (B. Kopie): ref. Zpěvy sváteční, Nové knihy 1980, 
č. 49; J. Hilčr in F. N.: V mámině náručí (1981); • ref. 
Čas motýlů a hvězd: J. S. (Suchý), Nové knihy 1982, 
č. 16; M. Blahynka, Brněnský večerník 10. 5. 1982;
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D. Okáli, Slovenské pohíady 1982, č. 9 •; • ref. Bal- 
zamína: Nk (V. Nejtek), Nové knihy 1982, č. 39; 
J. Nejedlá, RP 13.1.1983; V. Vodák, LD 14.1.1983; 
F. Valouch, Lit. měsíčník 1983, č. 4; G. Hupka, Slo
venské pohíady 1983, č. 4 •; jk: ref. Zlatý proutek, 
Nové knihy 1983, č. 41; M. Blahynka in F. N.: Ma
teřština (1983); • nekrology: pk (P. Kovařík), Svob. 
slovo 14.9.1983; (ek), RP 14. 9.1983; (kr), LD 15.9. 
1983; nak (N. Klevisová), Tvorba 1983, č. 39, příl. 
Kmen; M. Blahynka, Lit. měsíčník 1984, č. 2 •; • ref. 
Nesmrtelný život: F. Novotný, Práce 18. 1. 1985; 
L. Soldán, Tvorba 1985, č. 6, příl. Kmen; F. Valouch, 
Lit. měsíčník 1985, č. 5 •; • ref. Nesmírné objetí: 
(fsch) (F. Schildberger), Brněnský večerník 11. 10. 
1985; M. Blahynka, Tvorba 1985, č. 42, příl. Kmen;
A. Mikulášek, Rovnost 16.1.1986 •; • k 80. výr. na
rození: (vbc), Svob. slovo 23.10.1985; M. Blahynka, 
Lit. měsíčník 1985, č. 8 •; F. Valouch: Kritická pomoc
B. Václavka F. Nechvátalovi, sb. Václavkova Olo
mouc 1983 (1986); M. Uličný: České překlady špa
nělské poezie ve 20. století 2, Sborník Kruhu přátel 
čes. jazyka (1988); Z. Brančíková: Španělská protifa
šistická poezie v překladech F. N., Lit. měsíčník 
1988, č. 9; an. (M. Červenka): F. N.: Magnetová hora, 
ČLit 1989, s. 260; J. M.: Básník moravského domova 
(k 85. výr. narození), Moravskoslezská orlice 1990, 
č. 8; (V. Števa) (Š. Vlašín): Básník boje za spravedl
nost a pokrok (k 90. výr. narození), Naše pravda 
1995, č. 42.

sb

Karel Nejč
* 22.7.1875 Cvrčovice u Kladna
† 15. 3.1900 Brandýsek u Kladna

Lyrik z okruhu Moderní revue.

Pocházel z rolnické rodiny. V Praze absolvoval 
gymnázium a 1894-95 studoval na filoz. fakul
tě (estetiku, historii a hudební vědu). Pro one
mocnění tuberkulózou studia přerušil a žil až 
do své smrti u rodičů v Brandýsku.

Rozsahem nevelké N. básnické dílo vychází 
z ovzduší české dekadentní poezie 90. let, k níž 
se autor hlásí motivy přeludných vizí, po
nurých krajin, mučivé erotiky i pocity únavy 
a neurčité touhy ústící v stylizovaná gesta re
zignace. Časopisecky uveřejnil také několik 
překladů z ruštiny a francouzštiny (A. P. Če
chov, Ch. Baudelaire).

PŘÍSPĚVKY in: Moderní revue (od 1896); Niva 
(Brno 1896); Vesna (1896-97); Volné směry (1897). I 
KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): Básně (BB 1900). I

LITERATURA: • ref. Básně: J. Karásek, Rozhle
dy 9,1 899/1900, s. 892; Amicus, Zvon 1,1900/01, s. 58 
•; L. Merhaut in Cesty stylizace (1994).

jz

Jan Nejedlý
* 23.4.1776 Žebrák
† 31.12.1834 Praha

Básník Puchmajerova kruhu, překladatel poezie 
i prózy, redaktor prvního českého časopisu s nároč
nějšími literárními ambicemi; profesor české řeči 
a literatury na pražské univerzitě, autor mluvnice 
češtiny. Oponent jazykového novotaření jungman- 
novců a pravopisných reforem.

Syn zámožného žebráckého měšťana, majitele 
hospodářství a řezníka, mladší bratr básníka 
Vojtěcha N. Od 1787 navštěvoval v Praze sta
roměstské gymnázium, od 1793 tzv. filozofii 
a 1795-99 právnickou fakultu (na doktora 
práv promován 1803). Od mládí získával zna
losti jazykové a rozhled po klasických i novo
dobých evropských literaturách (německé, 
francouzské, anglické, později též italské a špa
nělské) a ještě za studií se věnoval literární 
tvorbě a náročnému překladatelství; spolu s A. 
J. Puchmajerem, Š. Hněvkovským a bratrem 
Vojtěchem tvořil jádro skupiny, která se roz
hodla vytvořit pro nově vznikající českou poe
zii publikační platformu v almanaších (první 
1795 s tit. Sebrání básní a zpěvů za redakce 
Puchmajerovy). Příznivě mu nakloněný správ
ce univerzitní knihovny K. R. Ungar ho sezna
moval s předními osobnostmi pražské kultury 
(mj. s F. E Procházkou a J. Dobrovským) a jako 
právníka, advokátního koncipienta, ho uváděl 
do zámožných měšťanských kruhů a do šlech
tické společnosti. Zhruba rok zastupoval N. 
nemocného F. M. Pelcla v jeho univerzitních 
přednáškách o českém jazyce a literatuře, po 
jeho smrti byl 1801 z podnětu Ungarova jme
nován jeho nástupcem; svou vstupní přednáš
ku, vysvětlující smysl a formy práce ve pro
spěch českého jazyka a písemnictví, vydal 
knižně. Byl velmi úspěšný jako samostatný 
zemský advokát (od 1809) a získal značné jmě
ní i přednostní postavení v pražské české spo
lečnosti. Z vládního pověření překládal do češ
tiny administrativní, soudní a finanční spisy, za 
dokončení a revizi překladu občanského záko-
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niku mu byl 1812 udělen titul císařského rady. 
Národně buditelské prestiži N. napomáhala 
i hezky vypravená vydání jeho překladů a ze
jména založení beletristického a vzdělávacího 
časopisu Hlasatel český 1806, jehož byl redak
torem i předním přispěvatelem. Periodikem, 
kolem něhož N. soustředil na 30 starších i mla
dých spisovatelů, byla naplněna dlouho poci
ťovaná potřeba české kultury časopisecky 
zveřejňovat i umělecky náročnější literaturu. 
Z profesorské funkce N. pak vyplynulo zpraco
vání české mluvnice, která po odborné stránce 
spočívá na pojetí J. Dobrovského a obsahuje 
vedle konverzace také ukázky ze starší české 
literatury a stručné poznámky o její historii; 
několikrát reeditována stala se nejběžnější 
mluvnicí češtiny (3. vyd. - 7000 výtisků) a vý
chodiskem pro další mluvnické spisy. Přestože 
autorem anonymní odpovědi, která se zastáva
la N. překladu Florianova románu Numa Pom- 
pilius proti kritice J. Dobrovského, byl nejspíš 
J. Jungmann, bylo již tehdy (1811) mezi jeho 
kruhem a N. latentní napětí a rivalita, které se 
plně projevily za pravopisných sporů (od 
1817), kdy byl N. nekompromisním zastáncem 
tradiční (bratrské) ortografie, jako se již dříve 
stavěl proti Jungmannově novátorské jazyko
vé praxi. Od 20. let se s Jungmannem natrvalo 
znepřátelil i osobně; hlavně mladší generace 
jungmannovců (F. L. Čelakovský) ho označo
vala za zpátečníka a člověka ješitného, a tak 
předala jeho obraz tradici, záměrně zastírajíc 
jeho historicky přínosné rysy. (Nařčení, že N. 
denuncoval své literární protivníky policii, se 
nepotvrdilo.) V posledních letech života ome
zoval pro nemoc jater svou advokátní praxi 
(léčení v Teplicích a v Karlových Varech, poby
ty na statku v Tměném Újezdu). Část jmění 
odkázal na vydání básní bratra Vojtěcha a A. J. 
Puchmajera. Byl pohřben v Žebráce.

Původní básnická tvorba N., většinou lyric
ká, je nepočetná; vesměs byla publikována 
pouze v Puchmajerových almanaších nebo ča
sopisecky. Vedle idylické a milostné poezie ob
sahuje hlavně skladby příležitostné a vlaste
necké. Citově vznícené a rétoricky traktované 
národovectví se v nich jednou spojuje s aktuál
ním odporem proti Francouzské revoluci a Na
poleonovi {Bitva černopolská dne 23. srpna 
1796),]w3y vyhrocujíc protiklad mezi minulou 
velikostí národa a jeho neuspokojující přítom
ností (óda Na Čechy) ukazuje již k budoucímu 
patosu politické lyriky A. Marka a J. Kollára. 

Prózou psal a zejména v Hlasateli českém uve
řejňoval bajky, idyly, povídky a anekdoty; v je
ho úvodním ročníku vyšla i národně buditel- 
ská úvaha o hodnotě češtiny (O lásce k vlastí), 
ve všech pak početná prozaická pojednání, ne
jednou doprovázející ukázky ze starší české li
teratury (např. životopisná stať o D. Adamu 
z Veleslavína); mnohdy jsou věnována příro
dopisu (stálý titul Z historie přirozených věcí) 
a fyzice. V naučné i beletristické próze se pro
jevoval výrazně osvícenský rys N. osobnosti; je 
zřejmý z jeho racionálně podložených výkladů 
o jevech zdánlivě nadpřirozených, z brojení 
proti pověrečnosti a z moralizující a vzdělava
telské tendence několika povídek. Lpěním na 
veleslavínské podobě češtiny (jejíž některé 
prvky přeexponovával ve snaze o estetickou 
působivost) oponoval N. jungmannovskému 
preromantismu, přitom však obdobně chtěl 
dovést českou literaturu k umělecké náročnos
ti; k tomuto cíli směřovala i N. vydání stylistic
ky náročných děl české literatury 16. a 17. sto
letí (Komenského Labyrint, časopisecky - 
v Hlasateli - Ř. Hrubý z Jelení, V. Písecký). 
Úsilí o obrodu české literární kultury realizo
val (zejména v první dekádě 19. století, která 
byla dobou jeho nejintenzivnější literární čin
nosti) hlavně překlady, v nichž měly důležité 
místo antické literatury (Homér, časopisecky 
Anakreon, Lukianos, Mimnermos, Theokritos; 
Cicero, Livius). Překlad 1. zpěvu Iliady, který 
přísluší do širšího proudu pokusů o přízvučný 
ekvivalent časoměrného hexametru, doprovo
dil N. výkladem o zásadách své versifikace, 
a pozdější překlady Homéra zjevně navazova
ly jak na N. hexametr, tak na některé položky 
jeho básnického slovníku (homérská epiteta). 
Rovněž N. překlady z Gessnera souvisely s ji
nými dobovými překlady z tohoto autora. 
Uváděly k nám přírodní idylismus a zjemnělou 
citovost a umožňovaly také snadný odklon od 
klasicismu k sentimentalismu i s jeho hřbitov
ně elegickou polohou (překl. prózy E. Younga 
Kvílení aneb Rozjímání noční), která se pak 
stala jedním z genetických zdrojů českého ro
mantismu. Překladem Florianova románu Nu
ma Pompilius poukázal N. na potřebnost tako
vého typu české vypravěčské věty, který 
spočívá na obsahové určitosti pojmenování 
a je schopen jemné věcné diferenciace. Pozděj
ší česká umělecká próza orientovaná k širším 
čtenářským kruhům (J. K. Tyl, K. Sabina) se 
hlásila k tomuto N. dílu jako k žádoucí protivá-
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ze nadměrné výrazové poetizace v preroman- 
tické povídce. N. překládal i z jiných autorů li
teratury německé a rakouské (E. Kleist, J. G. 
Meinert) a anglické (A. Pope); do češtiny pře
váděl (asi jen zpočátku) Meinertův pražský ča
sopis Der bóhmische Wandersmann (Český 
poutník, 1801-02). - Jungmannova Historie 
neoprávněně označuje N. za autora povídky 
Plzeňští rytíři aneb Odplata udatnosti (1799).

ŠIFRY: J. N., J. N-ý. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. poutník 
(1801-02); Hlasatel český (1806-08,1818-19); Intel- 
ligenzblatt der Annalen der Literatur und Kunst 
(Vídeň 1805); Kramériusovy c. k. vlastenské noviny 
(1799); alm. Nové básně (1798,1802; 1798 BB Bitva 
černopolská..., Na Čechy); Prvotiny pěkných umění 
(od 1813); sb. Sebrání básní a zpěvů (1795, 1797, 
1798, 1802); J. V. Tomášek: Šestero písní (1816). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Elegie na Karla Jozefa kníže 
z Firstenberka, kterýž dne 15. měsíce března 1799 
v bitvě v Štokachu zabit byl (B b. d., 1799); Na pří
jezd Jeho Milosti císaře rakouského a krále českého 
Františka I. a Její Milosti císařovny rakouské a krá
lovny české Marie Ludviky do Prahy, měsíce máje 
1810 (B b. d., 1810, an.); Vítání nejjasnějšího císaře 
rakouského a krále českého Františka I.... do Prahy, 
měsíce máje 1810 (B b. d., 1810, an.); - posmrtně: 
Básně (1836, in A. J. Puchmajer: Básně 2, s. 165). - 
Překlady: J. G. Meinert: Válečný zpěv pro český 
pluk. Roku 1800 (b. d., asi 1800) + František Druhý. 
Zpěv vlastenský (b. d., 1800, an.); S. Gessner: Smrt 
Ábelova (1800, přeprac. vyd. 1804, Spisy Gessnero- 
vy 1) + Dafnys a První plavec (1805, Spisy Gessne- 
rovy 2) + Idyly (1829, Spisy Gessnerovy 3); J. de 
Carro, E. Jenners: V čem vlastně pozůstávají krav
ské neštovice? A k čemu jsou prospěšné? (1801); 
Homérova Iliada, částka první (1802); J.-P. C. de 
Florian: Numa Pompilius, druhý král římský (1808); 
Exercier-reglement pro c. k. infanterii (1808); Kniha 
všeobecných zákonů městských pro všecky němec
ké dědičné země mocnářství Rakouského (1812, 
an., dokončení po J. Zlobickém a V. Veselém a revi
ze celého překladu); E. Young: Kvílení aneb Rozjí
mání noční (1820).- Ostatní práce: Kritische Revisi- 
on der Thamischen Grammatik (b. d., asi 1798, šifra 
J. N-ý); Akademische Antrittsrede, gehalten den 16. 
November 1801 (1801); Bóhmische Grammatik..., 
Bóhmische Grammatik... Praktischer Teil... (1804, 
1805; v dalších přeprac. vyd. v jedné knize: 1809 
a 1821 s tit. Praktische bóhmische Grammatik fůr 
Deutsche, 1830 s tit. Lehrbuch der bóhmischen 
Sprache fůr Bóhmen); Zpráva o Hlasateli českém 
(1806); Auszug aus der Praktischen bóhmischen 
Grammatik fůr Deutsche (Bratislava 1820, výt. ne- 
zjišt.); Widerlegung der sogenannten analogisch- 
-orthographischen Neuerungen in der bóhmischen 
Sprache (1828). I KORESPONDENCE: an.: Bratří 
Jan a Vojtěch N. (Š. Hněvkovskému z 1792 a 1798, 
výňatky), Zlatá Praha 1864, s. 213; J. Šťastný: Ko

respondence Š. Hněvkovského (Hněvkovskému 
z 1797-1829), Výr. zpráva c. k. vyššího gymnázia čes
kého na Novém Městě v Praze v Truhlářské ul. za 
šk. rok 1908/09; F. X. Sladkovský: Z korespondence 
Š. Hněvkovského (Hněvkovskému z 1805, výňatky), 
Napoleon 3, 1939/40, s. 3 a pokr. I REDIGOVAL 
časopis: Hlasatel český (1806-08, 1818-19). I VY
DAL: J. A. Comenius: Labyrint světa a ráj srdce 
(1809). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2703, 5465-66, 
6105-18.1 LITERATURA: an. (J. Dobrovský): ref. 
překl. Homérova Iliada, Annalen der Literatur und 
Kunst (Vídeň) 1803, s. 377 -> Literární a prozodická 
bohemika (1974, s. 115) + ref. Bóhmische Gramma
tik, Annalen der Literatur und Kunst (Vídeň) 1804, 
s. 433 + ref. překl. Florian: Numa Pompilius, tamtéž, 
1811, s. 320 a 1812, s. 428 —> Literární a prozodická 
bohemika (1974, s. 145); an. (J. Jungmann, dub.): 
Zuschrift an den Herm Rezensenten des... ůbersetz- 
ten Numa Pompilius, Annalen der Literatur und 
Kunst (Vídeň) 1812, s. 424; F. L. Čelakovský: ref. pře- 
kl. S. Gessner: Idyly, ČČM 1830, s. 221: Alcs (A. Liš- 
ka): Domněnky o zčeštění Homérovy Iliady, Krok 
1831, s. 202; Š. Hněvkovský: Život J. N., in V. Nejed
lý: Václav (1837); an. (K. Sabina, dub.): Válka analo- 
gistů a ypsilonistů. Literární vzpomínka, Krit. přílo
ha k NL 1, 1863/64, s. 225; A. Rybička: Pomůcky 
k listáři biografickému. Sbírka třetí (pamětní list N. 
pro J. L. Zieglera z 1806), Světozor 1870, s. 263 + J. N. 
Vzpomínka ke dni 23.4.1876, Světozor 1876, s. 248, 
262 + J. N. Studie biografická, Osvěta 1877, s. 241 
a pokr. Přední křísitelé národa českého 1 (1883); 
J. Bartocha: O starších překladech velebásní Homé- 
rových u nás, LF 1881, s. 242; F. Bačkovský: K ději
nám stolice jazyka českého při pražské univerzitě, 
Vlasť 3,1886/87, s. 748,815; J. Arbes: Z pamětí staré
ho vlastence, Hlas národa, příl. Nedělní listy, 23.10. 
1887; F. Bílý: Z dějin české stolice univerzitní, ČČM 
1889, s. 460; J. Vlček: První novočeská škola básnic
ká (1896) -» Kapitoly z dějin české literatury (1952) 
a Z dějin české literatury (1960); J. Arbes: První náš 
poeta - verbíř (N. báseň z doby protinapoleonských 
bojů), Hlas národa 28.8.1898, příl. Nedělní listy; A. 
Lisický: Spor o i a y, ČČM 1898, s. 308; J. Jakubec: J. 
N., sb. Literatura česká 19. století 1 (1902, 2. vyd. 
1911) + České časopisy 1. Jana N. Hlasatel český, 
tamtéž (v 2. vyd. 1911 s tit. Hlasatel český); J. Šťast
ný: Tri listy moravských spisovatelů (též D. Kynský 
J. Nejedlému z 1815), ČMM 1905, s. 401 + Kores
pondence Šebestiána Hněvkovského (J. Nejedlému 
z 1804,1819,1828), Výr. zpráva c. k. vyššího gymná
zia českého na Novém Městě v Praze v Truhlářské 
ul. 1909/10; J. Matuška: Kramerius a N. o pověře 
„Peníze hoří“, ČL 20,1910/11, s. 49; J. Hahn: Gess- 
nerův vliv na literaturu českou, ČČM 1913, s. 353, 
359; J. Volf: Příspěvky k dějinám stolice českého ja
zyka na pražské univerzitě, Osvěta 1913, s. 81 + 
Udatní rytíři plzeňští, ČMM 1921, s. 43; Ant. Pro
cházka: K epigramům puchmírovců (vliv Ig. Krasic- 
kého na N.), CMM 1930, s. 379; J. V. z Finberka: F. J.
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Rubeš památce Jana N.,Naše kniha 1931, s. 61; A. N. 
(Novák): Sto let od smrti J. N., LidN 30. 12. 1934; 
M. Hýsek: O profesuru češtiny po Janu N., LF 1937, 
s. 187; F. Vodička in Počátky krásné prózy novočes- 
ké (1948) + Stanovisko J. Dobrovského k překladu 
Numy Pompilia od J. N., ČLit 1954, s. 82; in sb. Anti
ka a česká kultura (1978); L. Kusáková: N. kritika 
Thámovy české gramatiky z r. 1798, NŘ 1985, s. 135.

mo

Julius Nejedlý
* 12. 4.1847 Brandýs nad Labem
† 4.7.1909 Liboc u Prahy (Praha - L.)

Divadelní a literární kritik, v mládí básník, účastník 
dobových almanachů, z nichž vzešla ruchovská bás
nická generace.

Podepsán i J. R. Nejedlý. - Původem z měšťan
ské rodiny. V Praze vystudoval Akademické 
gymnázium (mat. 1872), poté si zapisoval filo
zofii a práva, která ukončil doktorátem 1876. 
Působil jako advokát, nejprve v kanceláři 
dr. Braunera, od 1880 samostatně. Veřejnost na 
sebe upozornil zejména 1885, když v soudním 
procesu dosáhl zrušení úřední konfiskace částí 
skladby Twardowski J. Vrchlického. Už od dob 
studií se účastnil kulturního ruchu. V literár
ním odboru Umělecké besedy (počínaje 1871) 
a v literárním spolku Slavia (počínaje 1872) 
přednesl řadu rozborů soudobé literární pro
dukce; 1877 se stal uměleckým referentem, 
o tři roky později jednatelem a 1883 předse
dou literárního odboru Umělecké besedy (do 
1885). Byl jedním z redaktorů třetího roč. al
manachu Ruch, ale spolupracoval již při re
dakci roč. druhého. Přednášel též v Právnické 
jednotě. 1882 navštívil Itálii. Koncem 90. let 
získal za své zásluhy o veřejný život právo řa
dit se (s prominutím přímých důkazů) do rytíř
ského stavu rodu Nejedlých z Vysoké.

Do literárního života vstoupil N. jako orga
nizátor kulturního života, jako divadelní kritik 
a vykladač soudobé literatury, zejména díla 
J. Vrchlického. Váha jeho činnosti spočívala 
v přednáškách, jen menší část své kritické čin
nosti ukládal do časopisů, především do Čes
kých novin a Světozoru. N. mladistvé verše 
v ruchovských almanaších postrádají výrazněj
ší osobitost; jeho milostná a přírodní lyrika ve 
stopách Hálkových rozvíjela písňovost s leh

kým nádechem stesku, epika pak oživovala 
konvenční baladiku místy zasazenou i do his
torického rámce. Samostatně vydané příleži
tostné básně byly oslavnými nekrology na vý
znamné osobnosti. Pobyt v Itálii mu poskytl 
látku k časopisecky publikovaným cestopis
ným črtám (Nár. listy, Švanda dudák). Psal též 
odborná právnická pojednání a komentáře 
k zákonům.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Julius Ryšavý; -dlý, Dr. N. I 
PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. studentstva (1869); 
Čes. Thalia (1867-71); Čes. noviny (1882); Čes. 
Lloyd (1891-1900); sb. Ku padesátiletému jubileu 
panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka 
Josefa I.... (1898); Le régime International de la pro- 
priété... (Paříž 1882); Nár. listy (1885); Posel z Prahy; 
Právník; alm. Ruch (1870,1873); Ruch (1883); Svě
tozor (1868, 1873-75); Švanda dudák (1887). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Památce veleváženého pána pa
na Jana Janečka, ředitele Akademického gymnázia 
staroměstského... (B 1866); Zlaté laury. Památce cí
saře Maxmiliána I. (B 1868). I REDIGOVAL časo
pis: Čes. Lloyd (1891-1900); sborníky: Ruch (1873, 
s J. Dúrichem a J. Kálalem), Ku padesátiletému jubi
leu panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františ
ka Josefa I. vínek vzpomínek (1898, s K. Bulířem); 
knižnici: Prostonárodní knihovna právní (1882). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL (s komentáři): Der Ad- 
vokatentarif (1880); Zákon proti lichvě... (1882); 
Die Exekutionsnovelle (1885); Řád stavební pro 
Království české... (1889); Řád stavební pro králov
ské hlavní město a okolní města... (1889); Zákon 
o trestních ustanoveních na ochranu volební a shro- 
mažďovací svobody (1907). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, NL 5.7.1909.
zp

Viktor Nejedlý
* 5.6.1884 Litomyšl
† 22.10.1955 Praha

Herec, autor lidových veseloher a her pro mládež.

Narodil se v rodině učitele a hudebního skla
datele Romana N. jako nejmladší z jeho sedmi 
dětí; bratr Zdeňka N. Po vychození řemeslnic- 
ko-průmyslové školy krátce pracoval v knih
kupectví ve Vídni, pak se vyučil litografem. Od 
1903 hrál ochotnicky divadlo v Dramatické 
matici a jiných pražských divadelních spolcích, 
1906 byl jako žák K. Želenského angažován 
pro charakterní obor k Pištěkovu Lidovému
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divadlu na Král. Vinohradech. Po rozpuštění 
souboru 1915 přešel do Švandova divadla na 
Smíchově, kde působil do jeho zrušení (1928). 
1928-31 byl angažován v Divadle Vlasty Buri
ana, 1931-48 v Městském divadle na Vinohra
dech, s krátkou přetržkou v 1945, kdy pracoval 
jako inspicient v Armádním uměleckém sou
boru (AUS). 1948 přešel do nově založeného 
Divadla filmového studia (od 1949 Divadlo 
státního filmu), po jeho zániku (1951) ještě 
účinkoval pohostinsky v Městském a oblast
ním divadle v Kolíně (1953). Hrál také ve filmu 
(od 1916 61 rolí) a působil v rozhlase 
(1929-39). Byl sběratelem divadelních pamá
tek (mnoho z nich předal divadelnímu odděle
ní Nár. muzea) a přednášel o jevištním líčení, 
za jehož uznávanou autoritu platil, a o dobo
vém kostýmování. Působil též jako funkcionář 
hereckých stavovských organizací a 1932-33 
řídil literární a poradní část časopisu Naše di
vadlo.

Souběžně s hereckým působením psal N. ce
lovečerní divadelní hry i jednoaktovky převáž
ně zábavného veseloherního rázu, situované 
do maloměstského nebo venkovského pro
středí. Jejich jednoduché zápletky, využívající 
situační i slovní komiky, ustálené typy rolí (ko
mičtí staří, zamilované dvojice apod.) a malé 
nároky na technické vybavení (prosté rekvizi
ty při jednotě místa a děje) dobře vyhovovaly 
ochotnickým souborům s menšími požadavky 
na uměleckost i scénám, které počítaly s lido
vým publikem; z profesionálních divadel je 
uváděly mimopražské a předměstské scény 
(např. Pištěkova, Švandova, Akropolis). Jako 
autor frašek navazoval N. na komediální tradi
ci F. F. Šamberka, jehož dvě hry též sám s aktu
alizačním záměrem upravil. Zřetel k divákům 
ovlivnil i N. ojedinělé pokusy o náročnější hru 
s morálněpsychologickým konfliktem, který 
byl např. v dramatu ze současné vesnice Pod
večer kouzelné noci spojen s kriminální záplet
kou. V pozdějších letech psal N. více hry pro 
mládež. Po rané, repertoárově úspěšné, několi
krát vydané a později přepracované pohádce 
Čtverák hastrman v nich využíval hlavně ná
mětů z místních {Sirotek v Radhosti, Poklad 
v Podskalí) či dobově situovaných pověstí 
{Očarované stodoly, o cestách Josefa II. mezi 
lid) nebo veselých příhod anekdotického rázu 
{Pozdě bycha honit)’, všechny hry spojuje jem
ná výchovná tendence zdůrazňující lidskou 
poctivost, snášenlivost a pracovitost. N. literár

ní činnost poznamenal trvalý zájem o historii 
českého divadla a zejména o celé období ná
rodního obrození. Projevil se jak jeho dramati
zacemi (Cikáni, Vlastencové z Boudy) a úpra
vami starších her (F. Raýman, K. J. Erben, J. K. 
Tyl), tak záslužným vydáním Hýblovy Historie 
českého divadla. - Podle anoncí na obálkách 
her Bubáci, Vlastencové z Boudy a Nástup že
nichů byl N. též autorem dramatických textů 
Člověk mezi lidmi, Dar Neznámého, Milionář 
a jeho dítě, Rébus života, Šťastná náhoda a Zá
zrak v době smutku (Lampa), jejichž vydání 
(resp. scénické provedení) není jinak dolože
no, a dramaturgických úprav některých operet 
a scének svého otce (Andulka, děvče z venko
va, Edip král, Jan za chrta dán, Kavalír a taneč
nice, Krakonoš, Král Vondráček XXVII., Seze
ní městské rady, Starý věk před porotou, 
Zábava v lázních).
ŠIFRA: V. Njý. I PŘÍSPĚVKY in: Divadlo (od 
1925; 1930 Z mých vzpomínek); Naše divadlo 
(1932-33). I KNIŽNĚ. Divadelní hry: Jaroslav 
a Růžena (1903); Svátek filipojakubský (První máj) 
(1905); Mudrc Kleofáš (b. d., 1910); Není nad pivo! 
(1920); Advokáta Ventury syn (Milování není lás- 
ka)(1922); Čtverák hastrman (pro ml., 1923, s A. Ší
mou, prem. s tit. Hastrmánek 1914, přeprac. vyd. 
1935); Vánoce (b. d., 1924); Zlaté mládí (b. d., 1925); 
Ženské rozumy (b. d., 1928); Bubáci (pro ml., 1929, 
prem. 1925); Chyba lásky (b. d., 1929, prem. 1928); 
Proč se muži nechtějí ženit (b. d., 1930, prem. 1928); 
Kníže Honzík (b. d., 1931); Čertovo děvče (b. d., 
1931); Zasnoubení na faře (1932); Tajemství Bílého 
zámku (pro ml., 1933); Zlatá brána otevřena (pro 
ml., 1936); Nástup ženichů (1937); Roupy na stará 
kolena (1937); Kolo osudu (b. d., 1938); Hvězdičky 
nad vesničkou (b. d., 1940); Andělský zpěv slyšeli 
(pro ml., 1945); Mračna nad dědinou (b. d., 1945); Si
rotek v Radhošti (pro ml., 1945); Poklad v Podskalí 
(pro ml., 1946); Nezasmálka (pro ml., 1947); Ne
zbedný Kacafírek (pro ml., 1948). - Dramatizace 
a úpravy: K. H. Mácha: Cikáni (1923, prem. 1910); 
J. J. Stankovský: Vlastencové z Boudy (1925, prem. 
1921); J. K. Tyl: Fidlovačka (b. d., 1927); K. J. Erben: 
Sládci (1927); E Bačkovský: Čím dál, tím hůř (1928); 
F. Raýman: Selské námluvy (1928); A. Kotzebue: 
Mlynářova schovanka (b. d., 1930); E F. Šamberk: 
Dobrodružství v Paříži (1934, podle hry Pešť v Pra
ze aneb Vzhůru do Uher!); A. Dumas st.:lři muške
týři (1935, podle dramatizace Erhartovy). 
■ SCÉNICKY. Hry, dramatizace a úpravy: Sliby 
(1904); Láska dělá divý (1911); Dnes bude vyprodá
no (na námět K. Liera); Mexiko a Vršovice (podle 
hry F. F. Šamberka Americký souboj aneb Osudná 
kule); Nebe na zemi; Očarované stodoly (pro ml.); 
Podvečer kouzelné noci; Pozdě bycha honit (pro
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ml.); Překvapení při představení; Rychtář Říha; 
Sestra nevěsta; Stromy a kamení (podle E Stránec- 
ké); Za májového večera (podle K. Světlé). I VY
DAL: J. Hýbl: Historie českého divadla od počátku 
až na nynější časy (b. d., 1921). I

LITERATURA: D. Bílková: F. N. Literární pozů
stalost (LA PNP 1985). I J. Rydvan: ref. Láska dělá 
divý, Divadlo 9, 1910/11, s. 342; V. Brtník: ref. Vla
stencové z Boudy, Venkov 11. 2.1921; • ref. Cikáni: 
F. Krčma, Lumír 1924, s. 437; Klo. (J. K. Fragner^, 
NO 13. 5. 1925 (insc. ve Švandově divadle) •; C. 
(K. Červinka): ref. Chyba lásky, Zvon 28, 1927/28, 
s. 392; P. Laichter: Herec-sběratel, Českosl. divadlo 
1932, s. 296; ask. (A. Skála): ref. Zasnoubení na faře, 
Čes. osvěta 20,1933/34, č. 1; A. Mazač: Čtyřicet let 
hercem, Divadlo 1945, s. 76; J. Martinec: Padesát let 
skromné služby českému divadlu, Divadlo 1953, 
s. 1128; J. Port: Šedesátník sedmdesátníkovi, Divadlo 
1954, s.942.

sb

Vojtěch Nejedlý
* 17.4.1772 Žebrák
† 7.12.1844 Žebrák

Lyrický a epický básník puchmajerovské družiny, au
tor rozsáhlých veršovaných eposů s látkami z české
ho středověku a s osvícenskou ideovostí, často zhu- 
debňovaných písní, literatury pro mládež a kázání.

Nejstarší syn zámožného žebráckého měšťana, 
majitele hospodářství a řezníka, bratr univer
zitního profesora českého jazyka a literatury 
Jana N. Od 1783 chodil v Praze do hlavní školy, 
pak studoval na piaristickém novoměstském 
gymnáziu a od 1789 na tzv. filozofii; 1794 
vstoupil do pražského generálního semináře 
a koncem 1797 byl vysvěcen na kněze. Za stu
dií se zajímal o jazyky a literatury klasické 
i nové (angL, franc., ital.), horlivá četba němec
ké literatury (G. A. Biirger, F. G. Klopstock, 
Ch. M. Wieland) ho vedla k raným básnickým 
pokusům v němčině (záměr napsat epopej 
o Herrmannovi aThusneldě). Působením star
ších osobností a učitelů (hl. S. Vydry na filozo
fii) i přátel (Š. Hněvkovský, A. J. Puchmajer) se 
ztotožnil s idejemi národního hnutí a obrátil se 
k českému básnění; patřil mezi autory tzv. prv
ní novočeské školy básnické. Jeho kněžská ka
riéra začala kaplanováním v Drahoňově Újez
dě u Zbiroha a 1799-1802 pokračovala v Praze 
v kostele u sv. Havla. Pražský pobyt označoval 

N. později za nejšťastnější údobí svého života; 
stýkal se s českou kulturní společností, byl ob
líben jako autor básní často recitovaných 
a zhudebňovaných (J. E. Doležálek, J. T. Held, 
J. J. Ryba, J. N. A. Vitásek aj.). Od 1802 byl lo- 
kalistou v Pečicích na Příbramsku a jako už 
proslulý kazatel byl do okolí zván kázat při 
slavnostních příležitostech (náklad na vydání 
dvou sbírek jeho homilií nesl bratr Jan N.). 
Když byla 1806 při obsazování výnosné fary 
v Radnicích dána před N. přednost Puchmaje- 
rovi, odškodnil ho patron kostela hrabě Já
chym Šternberk roční rentou 100 zl. (jako mi- 
rošovský farář se jí N. vzdal ve prospěch Š. 
Hněvkovského). 1807 se stal farářem na Velíze 
na Křivoklátská, 1813-26 působil v Mirošově 
u Plzně, kde se s N. scházeli literární a vlaste
nečtí přátelé (několikrát byl hostem i J. Dob
rovský), 1820 tu oslavovali jmenování N. čest
ným měšťanem plzeňským. Jako děkan 
v Žebráce (od 1826 do konce života) připravo
val svou básnickou tvorbu pro knižní vydání, 
které bylo v polovině 30. let umožněno dědic
tvím po bratru Janovi; zajistil také edici poezie 
Puchmajerovy. Pohřben byl v Žebráce vedle 
hrobu Jana N.

Spisovatelská dráha N. je bezmála půlstole
tá, ale jediný podstatný vývojový pohyb v ní 
představuje básníkův narůstající zájem o vel
kou epiku. Nepočítaje příležitostné verše de
butoval N. jako básník 1795 v prvním Puchma- 
jerově almanachu Sebrání básní a zpěvů; 
přispěl i do dalších čtyř svazků a celkovým po
čtem 52 básní tu byl nejfrekventovanějším 
autorem. Svou drobnější poezií objal značnou 
žánrovou rozlohu, vesměs příznačnou pro 
puchmajerovskou poetiku. Pěstoval lyriku 
anakreontskou, milostnou a přírodní, píseň 
(některé zlidověly, např. Ukolébavka s incipi- 
tem „Spi, má zlatá, boubelatá“), epigram, žer
tovný nápis a básnickou hříčku, didaktickou 
báseň (Vinař s příběhem o výsostné hodnotě 
práce), ódu, elegii (Na smrt pana Františka 
Martina Pelcla), básnický list (Psanína Jarosla
va Puchmíra o podstatě a procesu básnického 
tvoření), poezii příležitostnou a časovou (bá
seň Napoleon napsaná 1812 a předpovídající 
vítězství Rusů, byla z rukopisu přeložena do 
několika jazyků), bajku, sentimentální baladu 
(Běla, Mladík a smrt), leckdy s výchovným vy
zněním (Lenka), historickou romanci (Krásná 
Božena), drobnou epiku (Vděčný syn), někdy 
na historické náměty (Jaroslav Šternberk aneb
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Vysvobozené Čechy). Ve dvojím protichůdném 
směřování puchmajerovců - ke vzdělanému, 
nebo k lidovému čtenáři - představuje N. stře
dovou pozici. Zaměřuje se k lidovému publiku 
(proto také tiskne své knihy švabachem), je 
ovlivněn pozdně barokní lidovou kulturou 
městskou (např. v Písni hrobářské, v drastic
kých epických motivech a ve strašidelných 
skladbách), včetně jarmareční písně (balady 
Lenka, Zrada). Přitom však v duchu vysoké 
klasicistické poetiky viděl N. vrchol básnictví 
v rozměrném eposu; jeho tvorbě se věnoval ze
jména za svého působení na Velíze a pak v Mi- 
rošově. Nejprve se jediným dílem, poučeným 
na Klopstockově Mesiáši, pokusil o duchovní 
epos (Poslednísoud), v následujících se obrátil 
k eposu historickému s látkami z českého stře
dověku (Vratislav, Otokar, Karel Čtvrtý, Vác
lav). Jsou to vesměs rozvleklé skladby, jimž se 
nedostává vlastního epického napětí a smyslu 
pro výstavbu celku. Znatelně se v nich uplat
ňuje josefínské osvícenství s náboženskou to
lerancí, rozumovostí, odporem proti válce 
a násilí, vzdělavatelskou tendencí a s důrazem 
na pozemský život, jehož spravedlivý řád může 
být nejlépe zajištěn shora, osvíceným panovní
kem. Na pozdější naši veršovanou epiku ne
měla tato díla vliv, knižně zveřejněna až v po
lovině 30. let, byla přijímána jako umělecký 
anachronismus. V časové souvislosti vznikla
1 alegorická báseň Bohyně, zamýšlený satirický 
příspěvek k prozodickým sporům, těžkopádně 
ironizující stoupence časomíry (skladba byla 
sice 1819 povolena k tisku, ale z důvodů dnes 
neznámých zůstala nepublikována). - Osví
censkou ideovostí se vyznačují také dobro
družné povídky N., které zpracovávají běžné 
látky z křižáckých válek nebo z časově neurče
ného rytířského věku; byly psány hlavně pro 
časopis Hlasatel český. Tam dále otiskoval N. 
prozaické idyly (Staroušek) a beletrii pro mlá
dež (povídka Ladislav a dítky jeho vyšla pak ve
2 knižních vyd.), jíž ojediněle přispíval i do 
Zieglerových časopisů. Do vývoje české litera
tury pro mládež vnesl N. humanitní zaměření, 
leckdy moderní názory pedagogické (dialog 
Moudrý učitel) a schopnost nenásilného uplat
nění výchovné tendence. Ojediněle N. překládal
- rovněž pro Hlasatele - z francouzské prózy 
(F.T. M. Baculard ďArnaud, J.-P. C. de Florian).
- Podle A. Rybičky je prvním tištěným dílem 
N. óda na Leopolda II. z 1791, dnes neznámá 
a žádnou starší bibliografií neregistrovaná.

ŠIFRY: V. N., Vojt. N. I PŘÍSPĚVKY in: A. J. Puch- 
majer: Rýmovník (1824); Almanach aneb No
voročenka (1823); ČČM (1828-31); Čechoslav 
(1823-24); Ces. včela (1836-38); Dobroslav (od 
1822); Hlasatel český (1806-19; 1807 Jaroslav Štern
berk..., 1808 Krásná Božena); Květy (1835-36); alm. 
Nové básně (1798 mj. Psaní na Jaroslava Puchmíra, 
Mladík a smrt, Píseň hrobářská, 1802 mj. Na smrt 
pana Františka Martina Pelcla, 1814); Přítel mláde
že (1823-26; 1823 Moudrý učitel); sb. Sebrání básní 
a zpěvů (1795 mj. Ukolébavka, Vinař, Lenka, 1797 
mj. Běla, Vděčný syn, 1798,1802,1814); J. V. Tomá
šek: Šestero písní (1816); sb. Věnec ze zpěvů vlasten- 
ských; Věrný raditel rodičů, dítek, pěstounů a učite
lů (1824). I KNIŽNĚ. Beletrie: Píseň na den 
narození J. C. K. M. Františka Druhého. Zpívaná 
v arcibiskupském alumnátě (B 1794, an.); Poslední 
soud (B 1804); Ladislav a dítky jeho (P pro ml., 
1807); Básně 1,2 (1833); Otokar 1-3 (B 1835); Karel 
Čtvrtý (B 1835); Vratislav 1, 2 (B 1836); Václav 
(B 1837); - posmrtně: Bohyně (B 1910, ed. F. Strej
ček). - Ostatní práce: Nedělní kázaní na celý rok 1,2 
(1806); Sváteční kázaní na celý rok 1, 2 (1807). I 
KORESPONDENCE: I. Klicpera: Listy některých 
českých vlastenců k V. K. Klicperovi (Klicperovi 
z 1824), Světozor 1877, s. 418; J. Šťastný: List V. Ne
jedlého Puchmajerovi (z 1796), Věstník čes. profeso
rů 1902, s. 17 + Korespondence Š. Hněvkovského 
(Hněvkovskému z 1792-98), Výr. zpráva c. k. vyšší
ho gymnázia českého na Novém Městě v Praze 
v Truhlářské ul. za šk. rok 1909/10 + Korespondence 
V. N. (Š. Hněvkovskému z 1799-1841, výňatky a re- 
gesty), Výr. zpráva c. k. vyššího gymnázia českého 
na Novém Městě v Praze v Truhlářské ul. za šk. rok 
1910/11; E. Horský: V. N. o Máchovi r. 1836 (K. Hav
líkovi z 1836), ČCM 1913, s. 452; an.: Smrt Dobrov
ského v současném dopise (Š. Hněvkovskému 
z 1829, výňatek), LidN 5.1.1929; vj. (V. Jílek, dub.): 
Choroba Josefa Dobrovského (Š. Hněvkovskému b. 
d., asi z 1796), LidN 7.1.1929; V. Jílek: Několik drob
tů z kritické činnosti V. N. (Š. Hněvkovskému 
z 1813-37, výňatky), LF 1930, s. 174. I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: A. J. Puchmajer: Básně 1. Fial
ky (1833), 2. Chrám gnídský (1836); J. Nejedlý: Bás
ně, in A. J. Puchmajer: Básně 2. Chrám gnídský 
(1836); J. F. Rautenkranc: Básně, in A. J. Puchmajer: 
Básně 2. Chrám gnídský (1836). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 6121-31.1 LITE
RATURA: K. Sabinský (Sabina): ref. Básně 1, 2, 
Květy 1835, s. 377 -» O literatuře (1953); J. K. Ch. 
(Chmelenský): Sebraná básnická díla V. N... (o chy
stané ed.), ČCM 1835, s. 456; E. Jodl: Život důstojné
ho pána V. N., děkana žebráckého, Časopis pro ka- 
tol. duchovenstvo 1844, s. 798; K. Sabina: Počátkové 
novějšího českého básnictví, Lit. příloha k NL 1865 
-> Vybrané spisy (1912); A. Rybička: Pomůcky 
k listáři biografickému. Sbírka třetí (veršovaný pa
mětní list N. pro J. L. Zieglera z 1810), Světozor 
1870, s. 263; F. Schul z Příroda v českém básnictví..., 
Osvěta 1872, s. 457 + Česká balada a romance, Osvě-
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ta 1877, s. 66,226, 380; J. Jireček: O stavu literatury 
české v letech 1815-1820 (vliv Ossiana a Gessnera 
na dílo N.), ČČM 1878, s. 230; E Schulz: Básně (epo
sy Otokar, Vratislav, Václav), Osvěta 1880, s. 606; 
A. Rybička: V. N., kněz a básník, in Přední křisitelé 
národa českého 2 (1884, s. 315); J. Neruda: V. N., Hu
morist. listy 1888, s. 398 —> Podobizny 3 (1954, 
s. 354); J. Vlček: První novočeská škola básnická 
(1896) —> Kapitoly z dějin české literatury (1952) 
a Z dějin české literatury (1960); A. Novák: Klop- 
stockův vliv na poezii českého obrozený (epos Po
slední soud), LF 1903, s. 207; J. Jakubec: Česká poe
zie politická do Havlíčka, Naše doba 11, 1903/04, 
s. 426; E Strejček: Prešpurští Počátkové a V N., LF 
1907, s. 231 + in V. N.: Bohyně (1910); E Šimek: Ze 
studií o V. N. (N. próza), Výr. zpráva gymnázia v Be
nešově za šk. rok 1908/09; F. Homolka: Rozšíření 
písní umělých mezi lidem českým, ČL 20, 1910/11, 
s. 172; O. Jiráni: Novočeský ohlas Horatiova listu 
o umění básnickém (N. Psaní na Jaroslava Puchmí- 
ra), Sborník filologický 1911, s. 45; F. Kocourek: Ba
lada a romance v českém písemnictví, Zpráva reál- 
ky na Žižkově za šk. rok 1910/11 + Večer balad 
a romancí, Zpráva reálky na Žižkově za šk. rok 
1911/12; E. Horský: V. N. o Máchovi r. 1836, ČČM 
1913, s. 452; F. Strejček: „Bílé růže“ našich romantic
kých básníků (Ukolébavka od N.), Zvon 24, 
1923/24, s. 341; an.: První novočeská báseň, přelože
ná do světových literatur... (Napoleon od N.), LitN 
1927, č. 8; Ant. Procházka: O některých oblíbených 
motivech našich starších epigramatiků, ČMF 16, 
1929/30, s. 18; V. Jílek: Několik drobtů z kritické čin
nosti V. N., LF 1930, s. 174; J. Vítek: A. J. Puchmajer 
jako kazatel (mj. srovnání kazatelství Puchmajero- 
va a N.), LF 1934, s. 300 + V. N. jako kazatel, CČM 
1935. s. 99; hjk (Z. Hájek): Dvě výročí (100 let od 
smrti N.), LidN 7. 12. 1944; J. Beneš in Ač zemřeli, 
ještě mluví (1964, s. 174); J. Jakubcová: Jeden ze za
pomínaných, Práce 14. 4.1972; J. B. Čapek: Průkop
ník eposu, Svob. slovo 18.4.1972; L. Vojkovský: Bás
ník posledního soudu, Duchovní pastýř 1973, s. 13; 
in sb. Antika a česká kultura (1978); I. Slavík: První 
česká balada?, Nové knihy 1985, č. 27 -» Tváře za 
zrcadlem (1996).
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Zdeněk Nejedlý
* 10. 2.1878 Litomyšl
† 9. 3.1962 Praha

Historik, hudební vědec a kritik, estetik, literární dě
jepisec, kulturní a politický publicista. Na minulost 
nahlížel jako na dění skládající se sice z různorodých 
projevů života, a proto také různými metodami 
zkoumatelné, ale zároveň tvořící jednotný proud. 
Oporou tohoto z pozitivismu vycházejícího koncep-

Nejedlý

tu, v němž významnou roli hrálo i umění, se mu stala 
idea radikálního demokratismu, jež ho po 1. světové 
válce přivedla ke vstupu do politického života; po 
sblížení s komunismem a po 2. světové válce zastá
val pozici vůdčího osnovatele socialistické státní po
litiky stalinského období.

Syn učitele, hudebního pedagoga a skladatele 
Romana N. (1844-1920), organizátora malo
městského kulturního života. Kultivované 
rodinné prostředí (otcovy styky s hudebnic- 
kým rodem Foerstrů, s A. Jiráskem, s T. Nová
kovou aj.) vytvářelo u N. už od gymnaziálních 
let (1888-96 v Litomyšli) předpoklady k rozví
jení jeho kulturních zájmů zejména o historii 
a hudbu (byl dirigentem studentského or
chestru a sboru). 1896-1900 vystudoval na 
pražské univerzitě historii, estetiku a filozofii 
jako žák J. Golla, O. Hostinského a T. G. Masa
ryka (doktorát 1900 prací Česká misie Jana 
Kapistrana), zároveň studoval soukromě hud
bu u Z. Fibicha. 1899-1909 byl zaměstnán v ar
chivu Muzea Království českého a podnikal 
archivní výzkumy v Polsku, Německu a Rusku 
(1900 navštívil i L. N. Tolstého v Jasné Polja- 
ně). 1905 se habilitoval pro obor hudební vědy 
spisem Dějiny předhusitského zpěvu v Če
chách, 1909 byl jmenován mimořádným, 1919 
řádným profesorem UK. 1905 se oženil s M. 
Brichtovou, dcerou ředitele Nár. politiky. Záhy 
se stal členem reprezentativních vědeckých in
stitucí domácích (KČSN, ČAVU) i cizích. Po 
1918 se k N. vědecké činnosti stále výrazněji 
připojovala i aktivita kulturněpolitická a poli
tická. Zejména v meziválečném období měl 
význačný podíl na řadě odborných, kulturně- 
politických i politických uskupení levicového 
zaměření (od 1919 hnutí Clarté, Dělnická aka
demie, od 1926 Mezinárodní dělnická pomoc, 
od 1929 Protifašistický výbor a Levá fronta, od 
1930 Liga pro lidská práva, od 1933 Komitét 
pro pomoc emigrantům z Německa, od 1936 
Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku 
a též předseda Socialistické akademie aj.), 
z nichž některé sám inicioval (1924 spoluzaklá- 
dal Smetanovo muzeum, 1925 Společnost pro 
hospodářské a kulturní sblížení s Novým Rus
kem a časopis Nové Rusko, 1935 Společnost 
O. Ostrčila aj.). Účastnil se téměř všech mezi
válečných mírových kongresů (Brusel, Frank
furt n. M., Amsterodam, Paříž) a 1936 byl čle
nem delegace navštívivšíbojující Španělsko. 
Politicky se po členství v Čes. straně pokroko
vé (1918-20), v Realistickém klubu (1920-21)

463



Nejedlý

a v Socialistické společnosti (od 1921) sbližo
val se stanovisky komunistické strany. Po na
cistické okupaci emigroval v březnu 1939 ile
gálně do SSSR (předtím jej už navštívil třikrát: 
1925,1935 a 1937), účastnil se politické práce 
českosl. emigrace (byl tam 1939 přijat za člena 
KSČ), od podzimu 1939 do počátku 1945 půso
bil jako profesor Lomonosovovy univerzity 
v Moskvě na katedře dějin západních a jižních 
Slovanů a zároveň jako vědecký pracovník 
tamního akademického historického ústavu; 
1942 byl spoluzakladatelem a pak funkcioná
řem Všeslovanského výboru, politicky a agi- 
tačně vystupoval jako ideolog s bohatou od
bornou výzbrojí v rozhlase, v novinách i na 
přednáškách. Na sklonku války participoval na 
přípravě Košického vládního programu. Po 
válce se vrátil do vlasti jako ministr školství 
a nár. osvěty (1945-46, znovu 1948-53), 
1946-48 byl ministrem sociální péče, 1953 ná
městkem předsedy vlády, od 1953 do smrti mi
nistrem bez portefeuille. Ač byl 1947 jmeno
ván profesorem historie i na Pedagogické 
fakultě UK, jeho pedagogická činnost byla 
v poválečných letech už jen epizodická; od srp
na 1945 byl prezidentem ČAVU, od listopadu 
1952 do konce života prezidentem nově usta
vené ČSAV. - Jeho bratr Viktor N. byl herec 
a dramatik; jeho syn Vít (1912-1945), hudeb
ník a skladatel, řídil umělecký soubor, jenž byl 
součástí českosl. vojska v SSSR a zemřel v do
bě bojů o Duklu.

Badatelský zájem N. jako historika se v jeho 
rozsáhlém a různorodém díle soustřeďoval 
k jevům, v nichž v jednotlivých časových údo
bích shledával nositele demokratické orienta
ce české společnosti. Východisko mu k tomu 
poskytla romantická představa rozvíjející opti
mistický názor obrozenské doby o plodném 
vývoji národního společenství, pokud impulsy 
k němu dodávají a jeho garantem jsou lidové 
vrstvy. Tuto ideu pak N. promítal do jednotli
vých oblastí společenského, kulturního i poli
tického života, a to jak starších, tak novějších 
časů; skýtala mu nástroje pro jeho aktivity 
obecně historické, hudebně i literárněhistoric- 
ké a kritické, z ní jako z hnací síly všeho dění 
odvozoval i svou koncepci jediné celistvé his
torie, která mu umožňovala ve jménu společ
ného jmenovatele zasahovat do řady speciali
zovaných oborů a do značné míry i stírat 
hranice mezi nimi. V počátcích své vědecké 
práce se N. orientoval na dějiny husitské éry, již 

analyzoval s odbornou výzbrojí, jaké se mu do
stalo v Gollově škole. Brzy se však zaměřil na 
kulturní, literární a hudební problematiku to
hoto období a v knihách Dějiny předhusitské
ho zpěvu v Cechách, Počátky husitského zpěvu 
a Dějiny husitského zpěvu za válek husitských 
podal fundovaný nárys kulturní aktivity husit
ského období na nezbytném pozadí starší situ
ace. Vedle toho už tehdy vznikaly jeho specia
lizované práce hudební {Zdenko Fibich, 
zakladatel scénického melodramatu, Dějiny 
české hudby} i literární {Alois Jirásek} a vyzna
čovaly budoucí hlavní oblasti jeho uměnověd- 
ného úsilí. V hudební sféře se N. soustředil na 
osobnost a dílo B. Smetany a věnoval mu čtyř
dílnou životopisnou monografii, která šíří zá
běru přerostla v obraz české obrozenské spo
lečnosti a kultury; takto podrobně založená 
práce (provázená drobnějšími spisy o Smeta
novi, vyvolávanými nejednou aktuálními kul- 
turněpolitickými podněty) sledovala Smeta
nův život jen na práh jeho životní a názorové 
zralosti a šíře záběru prakticky znemožnila její 
dokončení podle původního rozvrhu. Stejný 
úděl postihl i pozdější, rovněž fragmentární 
monografii o T. G. Masarykovi (končí prvními 
léty na pražské české univerzitě), profilující 
Masarykovu osobnost na pozadí českého poli
tického a kulturního života 2. poloviny 19. sto
letí. Obě díla vyjevila nesoulad mezi detailní, 
pozitivistickou faktografičností N. pracovního 
postupu, dobírajícího se množství cenných po
znatků (v Masarykovi například celistvý obraz 
literárního hnutí Mladá Morava), a ideovým 
konceptem, který měl být prokázán. Od N. po
hledu na Smetanu se odvozovalo i jeho pojetí 
dalšího vývoje české hudební kultury, v němž 
N. doceňoval linii navazující na programové 
estetické názory romantismu (Z. Fibich, O. 
Ostrčil). V oblasti literatury soustředil N. svůj 
zájem hlavně k dílu B. Němcové a A. Jiráska 
jako autorů reflektujících život lidových vrs
tev. Z téhož důvodu mu byli blízcí, i když jim 
věnoval méně pozornosti, i J. K.Tyl a V. Háíek. 
Z díla B. Němcové N. soustavně vyzvědal ze
jména Babičku; vážil si na ní spisovatelčiny 
schopnosti odpoutat se od životních strastí 
a dospět k harmonickému obrazu lidového ži
vota, oslavujícímu jak šťastné mládí, tak moud
ré stáří. U Jiráska oceňoval jako historik jeho 
filozofii národních dějin, navazující na dílo 
F. Palackého (bylo východiskem i N. vlastních 
historických spisů), přitom však opakovaně
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zdůrazňoval Jiráskovo umělectví, projevující 
se specifickým typem kronikářství, přetvářejí
cím a dotvářejícím historické pramenné po
znatky a vyjadřující je široce dostupnými a čte
nářsky přitažlivými prostředky. Obdobně kladl 
N. požadavek obecné přístupnosti i na široký 
okruh literárních děl 19. i 20. století, jimž věno
val pozornost jako historik, kritik i kulturně- 
politický publicista, který všestranně a trvale 
zasahuje do kulturního dění své doby. Odbor
nou uměnovědnou problematiku přitom včle
ňoval do souvislostí ideových, čině ji součástí 
své vyhraněné apriorní koncepce národní kul
tury, a to často s pedagogickou názorností, po
lemickou vervou i citovou účastí. Rubem toho
to citového zaujetí byl pak odstup nebo 
i negativní vztah k tvůrcům, jejichž práce neza
padaly do jeho osobitě modifikované, tematic
ky založené představy o kulturní hodnotě 
(V. K. Klicpera, K. H. Mácha, J. Vrchlický, Z. 
Winter, avantgarda, A. Dvořák, J. Suk, L. Janá
ček). Od 30. let se N. aktivita rozšiřovala stále 
víc i do oblasti politiky a v praxi se projevila 
sbližováním s marxismem, tehdy už politicky 
ztotožněným se stalinismem. Hlavním proje
vem tohoto posunu se stala široce založená, ale 
v podstatě kompilativní, jen na oficiálních so
větských pramenech založená a opět nedo
končená monografie Lenin; ve stejném duchu 
pokračovala N. práce v exilu a v poválečných 
letech ji završily první dva svazky Dějin náro
da českého, vzniklé už mimo kontext domácí 
historiografické práce. Vcelku se však po 1945 
N. vědecká aktivita oslabila, figuroval přede
vším jako kulturněpolitická autorita, i když 
postupně stále zřetelněji vyvstával protiklad 
mezi jeho apriorními koncepcemi a výsledky 
jeho vlastní - zvláště dřívější - konkrétní bada
telské práce.
ŠIFRY: N, Ndlý, Ný, Z. N., ZNjý, = . I PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach CAVU (1911,1916); Almanach na pa
mátku tisícího provedení Prodané nevěsty soubo
rem ND (1927); Avantgarda (1928); sb. Budeč 
a okolí (Zákolany 1905); Budoucno (1918^; sb. Bul
harsko ve výstavbě (1959); Clarté (1936); Cas, i příl. 
Hlídka Času (1907-15); CČM (1899-1907); Časopis 
Matice moravské (1916); Čechische Revue 
(1906-10); Čechoslovák (Londýn 1942-45, 1945 
jako Čechoslovák v zahraničí); Čes. kultura 
(1912—14); Čes. mysl (1907, 1921); Čes. osvěta 
(1908); Čes. revue(1907-08); Čes. stráž (1918-20); 
Ces. věda (1920); Čes. slovo (1918-36); Českosl. re
publika (1920); Českosl. listy (Moskva 1943—45); sb. 
Československé vzpomínky na Jasnou Poljanu 
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(1925); Československo (1945-52); Českosl. legio
nář (1924); Českosl. voják (1955); Ces. časopis histo
rický (1899-1910); Čes. lid (1897-1905); sb. Český 
památník z velkého roku 1918 (1918); Čes. ponděl- 
ník (1906);Dalibor (1901-10);Dav (1929);Dělnická 
osvěta (1921); Dělnická tělovýchova (1928); Dělnic
ké divadlo (1920); Den (1907-09); Der Auftakt 
(1922,1927); Der Montag (1936); sb. Dík bojovníku. 
Soudruhu S. K. Neumannovi k sedmdesátinám... 
(1945); Divadelní listy (1955); Divadelní noviny 
(1959); Divadlo (1933); sb. Do zbraně, Slované! 
(Moskva 1942); sb. Dvě stě let gymnázia v Němec
kém Brodě (1935); sb. František Táborský (1928); 
sb. E X. Šaldovi k padesátinám (1918); Haló-Maga- 
zín (1934); Haló noviny (1934-38); Hlas národa 
(1900); Hlas revoluce (1949); Hudební kalendář Da
libora (1909); Hudební rozhledy (1949-59); Hudeb
ní sborník (1912-14); Hudební výchova (1958); 
Choses de théátre (Paříž 1923); sb. Ilja Erenburg - 
plamenné slovo pravdy (1951); Internacionalnaja li
teratura (Moskva 1941-43); Istoričeskij žurnál 
(Moskva 1941-42); Istorik-marxist (Moskva 1941); 
Izvestija (Moskva 1936—54); Izvestija Akademii 
nauk SSSR (1945); sb. J. A. Komenský (1947); sb. Jan 
Evangelista Purkyně, badatel - národní buditel 
(1955); sb. Jan Laichter (1935); sb. K padesátinám 
L. V. Čelanského (1920); sb. K padesátinám soudru
ha Gottwalda 1896-1946 (1946); Kalendář Ústřední 
jednoty zpěváckých spolků českoslovanských 
(1906); sb. Karlova univerzita Bedřichu Smetanovi 
(1924); Kino (Moskva 1941); Kladská stráž (Nové 
Město n. Met. 1926); Kmen (1917); Kmen (1927-28); 
Kommunističeskij internacionál (Moskva 1941); 
Komsomolskaja pravda (Moskva 1941-44); Komu
nistická revue (1933); sb. Kongres fur Ásthetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft (Stuttgart 1913); 
Krasnaja zvezda (Moskva 1937-43); Kritika 
(1924-26); Kultura (1959); Kultúrny život (Bratisla
va 1954); Květy (1900, 1910); Levá fronta (1931); 
Lid. kultura (1936-38,1947); Lid. scéna (1939); Lid. 
noviny (1949-51); Lid. proudy (Náchod 1921); Listy 
filologické (1906); Listy Hudební matice (1923-29); 
Lit. noviny (1952-59); Lit. rozhledy (1926); Literatu
ra i iskusstvo (Moskva 1942); Literaturnaja gazeta 
(Moskva 1941); sb. Ludmila Pelikánová (1960); Lu
mír (1.906—09); sb. Majales (Litomyšl 1907); Májový 
list KSČ (1946); sb. Mezinárodní hudební festival 
Praha (1924); Milostný almanach Kmene (1933); 
Mladá kultura (1935); Mladé Československo (Lon
dýn 1942); Musikblátter des Anbruch (Vídeň 1920); 
Muzyka (Varšava 1926); sb. Na hradbách demokra
cie (1934); Národ (1917); Nár. a Stavovské divadlo, 
pokr. Nár. divadlo (1923-29,1934-35); Národní čí
tanka (1918); sb. Národní divadlo v Praze 1883-1923 
(1923); Nár. listy (1902-18); Nár. osvobození 
(1925-45); Nár. politika (1901-25); sb. Národní 
umělec Vilém Zítek (1947); Národopisný věstník 
českoslovanský (1906); sb. Naše Kladsko (1946); sb. 
Našemu Antonínu Zápotockému (1949); Nová mysl 
(1947); Nová svoboda (1931, pak Londýn 1943);
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Nové Čechy (1918-19); Nové Československo 
(Londýn 1943-44); Nové Rusko - Novaja Rossija 
(1925-29); sb. O Kamilu Kroftovi, historiku a diplo
matu (1936); Obzor lit. a umělecký (1900-02); Ob
zor litomyšlský (1905); sb. Od slov k činům (1948); 
Osvěta (1904-07); sb. Otakar Mařák (1937); sb. Ota
kar Ostrčil či Vítězslav Novák (1931); Otavan (Písek 
1924); sb. Památce Otakara Ostrčila (1935); Památ
ník Filharmonického spolku Besedy brněnské 
1860-1910 (1910); Památník Foerstrův (1929); 
Památník Smetanův (1909); Památník vydaný 
k 100. výročí narození tvůrce české hudby Bedřicha 
Smetany (Litomyšl 1924); Památník zpěváckého 
spolku Hlaholu v Praze (1911); sb. Paní Ch. G. Ma
saryková (1933); Panoráma; Pondělník časopisu 
Čes. socialista (1918); Pondělní noviny (1924-25); 
Práce (1945-49); Prager Presse (1923-34); Prager 
Rundschau (1934); Praha-Moskva (1936-39, 
1947-50); Pravda (Moskva 1937-58); Právo lidu 
(1920); Pražská lid. revue (1906-10); sb. Prof. dr. 
Otakar Hostinský (1907); Program D; Protokol 
7. sjezdu KSČ (1936); Průlom (1922-23); sb. Přátel
ství zpečetěné krví (Moskva 1943); Předvoj 
(1948-50); Přehled (1910); Ranní noviny (1937); 
Realistická stráž (1920); Realistické divadlo Z. N. 
(1952-53); Ročenka Společnosti Bedřicha Smetany 
(1938-39); Roentgen (1934); Rozhledy (1901-03); 
Rozhledy mládeže (1906); Rudé právo, též Večer
ník, 1936 i Rudá zář (1922-38,1945-59); Russkij go- 
los (New York 1943); Sammelbánde der Internatio- 
nalen Musikgesellschaft (Lipsko 1905); Sborník 
k uctění památky K. V. Raise (Jičín 1936); Sborník 
prací historických (k šedesátinám J. Golla, 1906); 
Signál (1928); Slavjane (Moskva 1942-47); Slavjan- 
skij sborník (Moskva 1947); Slovanský přehled 
(1946-56); sb. Slovanský sjezd v Bělehradě (1947); 
sb. Slovanstvo (1912); Směr (1932-33); sb. Směr Pra
ha (1960); Smetana (1910-26,1936-37); Smetanova 
čítanka (1924); Smetanův sborník (1921); Sovetska- 
ja nauka (Moskva 1940); Sovetskaja Ukrajina (Ky
jev 1942); Sovetskoje iskusstvo (Moskva 1937-39); 
Spolek výtvarných umělců Mánes členům na rok 
1915 (edice Husův poslední list z Kostnice); sb. 
SSSR (1926); sb. Sto let ve službách knihy (Litomyšl 
1934); sb. Strádajícím dělníkům německým (1923); 
Students at War (Londýn 1942-43); Svět Sovětů 
(1932-38, 1945-58); sb. Světozor (1898); Světozor 
(1915-30); sb. Světozor památce Mistra Aloise Jirás
ka (1930); alm. Svoboda 1945-1950 (1950); sb. Šede
sát let Artuše Rektoryse^ (1937); sb. Šedesát let Jiří
ho Píchla (1932); sb. Španělsku (1937); Tribuna 
(1919-27); Trud (Moskva 1941); Tvorba (1929-37, 
1946-58); U (1938); Učenyje zapiski sv. 81 (Moskva 
1945); Učitelskaja gazeta (Moskva 1941); Učitelské 
noviny (1928-39,1951-59, posmrtně 1970); sb. Účto
vání a výhledy (1948); Var (1921-30, 1948-53); sb. 
Věčný Puškin (1937); Věstník Akademie nauk SSSR 
(Moskva 1940); Věstník ČAVU, pokr. ČSAV 
(1934-58); Věstník KČSN na rok 1903; Věstník 
samosprávný a národohospodářský okresu lito- 

myšlského (1900); Volžskaja kommuna (Kujbyšev 
1941-42); Voprosy istorii (Moskva 1945); Výtvarná 
práce (1924); Zábův sborník (1925); sb. Zdeněk Fi
bich 1,2 (1951,1952); Země sovětů (1931-36); Zlatá 
Praha (1901); Zprávy Společnosti Bedřicha Smeta
ny (1931—36); Zvon (1900-08); sb. Živý odkaz J. K. 
Tyla (1952);- posmrtně: Lit. měsíčník (1975) a dále 
reprodukce politických a kulturněpolitických proje
vů v denním tisku a jiných periodikách. I KNIŽNĚ. 
Práce historické, hudebně i literárněvědné a politic
ké: Česká misie Jana Kapistrana (1900); Dějiny měs
ta Litomyšle a okresu 1 (1900); Zdenko Fibich, za
kladatel scénického melodramatu (1901); Alois 
Jirásek (1902); Katechismus estetiky (1902); Dějiny 
české hudby (1903); Dějiny města Litomyšle a oko
lí (1903); Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách 
(1904,1954 s tit. Dějiny husitského zpěvu 1); Poměr 
zpěvu husitského k hudbě předhusitské (přednáška, 
1904, i něm.); Ke sporu o K. Knittla (1907); Otakar 
Hostinský (1907); Počátky husitského zpěvu (1907, 
s tit. Dějiny husitského zpěvu 2, 1954 a 3, 1955); 
Zpěvohry Smetanovy (1908); Josef B. Foerster 
(1910); Alois Jirásek a jeho Litomyšl (1911); Česká 
moderní zpěvohra po Smetanovi (1911); Reforma 
správy Národního divadla (1911); R. Strausse Ro- 
senkavalier (1911); Beethoven a jeho smyčcová 
kvarteta (1912); Richarda Strausse Ariadna na Na- 
xu (1912); Dějiny husitského zpěvu za válek husit
ských (1913, 1955-56 in Dějiny husitského zpěvu 
4-6); Orchestrální sdružení v Praze (1913); Spor 
o smysl českých dějin (1914); Parsifal (1914); Vítěz
slav Novák (1915); Rýnské zlato (1915); Prodaná 
nevěsta v nové reprodukci O. Ostrčila, K. H. Hilara, 
F. Kysely v Městském divadle na Král. Vinohradech 
(1915); B. Smetana a kulturní politika F. L. Riegra 
(1915); Richard Wagner 1 (1916); Leoše Janáčka Je
jí pastorkyňa (1916); Valkýra (1916); Vítězslava No
váka Karlštejn (1916); Mistr Jan Hus a jeho pravda
(1919);  „Můj“ případ (1919); Spor ve Vinohradském 
divadle (1919); Bílá Hora, Habsburg a český národ
(1920);  Dr. Kramář (1920); Ukrajinská republikán
ská kapela (1920); Alois Jirásek. Studie historická 
(1921); Ernest Denis (1921); František Palacký
(1921);  Krištof Harant z Polžic 1621-1921 (1921); 
Od Husa k Táboru (1921); Otakara Hostinského es
tetika (1921); Vítězslav Novák (1921); Z prvních 
dvou let republiky 1918-20 (1921); Božena Němco
vá a Ratibořické údolí (1922; 1927 přeprac. s tit. Bo
žena Němcová); Smetaniana (1922); Smetanova 
opera (1922, o nové budově pro operu); Bedřich 
Smetana 1-4 (1924,1925,1929,1933); Bedřich Sme
tana (Zlatoroh, 1924); Bedřich Smetana (Ars, 1924, 
též rus., slovin., franc., angl., něm., 1925 ital., pol., 
1946 chorv., 1948 bulh.); Kresby Bedřicha Smetany 
(doprovodný text, 1925); Mistr Jan Hus a jeho vý
znam sociální (1925); Zdeňka Fibicha milostný de
ník (1925); Alois Jirásek (1926); Alois Jirásek a Ná
chodsko (1926); Kostnice, město Husovo (průvodce, 
1926); Masaryk a revoluce (1926); Nietzschova 
tragédie (1926); Bessarabská otázka (1926); 200
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představení Tajemství 1878-1928 (1928);T. G. Masa
ryk 1-4 (1. d. o 2 sv., 1930-31,1932,1935,1937); Vše
obecné dějiny hudby 1,2 (1930, v seš. od 1916); Pří
pad Vítězslava Nováka (1931); Iři přednášky 
o nacionalismu (1932, s texty J. Slavíka a J. B. Kozá
ka; N. stať s tit. Nacionalismus a národnost); Výstava 
Boženy Němcové (kat., 1932); Litomyšl. Tisíc let ži
vota českého města (1934, 2. vyd. 1954 ve 2 sv.); 
Opera Národního divadla do roku 1900 (1935; 1949 
s tit. Dějiny opery Národního divadla 1); Otakar 
Ostrčil (1935); Hus a naše doba (1936, rozšiř, vyd. 
1946); Opera Národního divadla od roku 1900 do 
převratu (1936; 1949 s tit. Dějiny opery Národního 
divadla 2); Padesát let Učitelských novin (1936); 
Bedřich Smetana v Jabkenicích (1937); F. X. S. 
(1937); Otakar Hostinský (1937); Sovětská hudba 1 
(1937 <— sb. Sovětský svaz, 1935-37); Lenin 1, 2 
(1937, 1938); T. G. M. (1938); Jan Kollár (Moskva 
1943, s A. Fadějevem); Maršál Stalin (1945); Naše 
Kladsko (1945); Komunisté - dědici velikých tradic 
českého národa (1946); Moskevské stati v Českoslo
venských listech 1943—45 (1946); 30 let Sovětského 
svazu (1948,2. vyd. t. r. s tit. Dějiny Sovětského sva
zu); Boje o nové Rusko (1948); O kulturu národní 
a lidovou (1948); O lidovou republiku 1-4 (1-2 
1948, 3-4 1949); Dějiny národa českého 1, 2 (1949, 
1955); Klement Gottwald v boji za osvobození ČSR 
(1949); Slovo o náboženství (1949); O úkolech naší 
literatury (1949); Ideová výchova na střední škole 
(1949, rozšiř, vyd. 1953);Tyl - Hálek - Jirásek (1950); 
T. G. Masaryk ve vývoji české společnosti a česko
slovenského státu (1950); Z české kultury (1951, ed. 
V. Pekárek); Vybudujeme Československou akade
mii věd (1952); Tri doby V. Vacka (1952); Věda jde 
s lidem (1952, s textem L. Štolla; N. stať s tit. První 
ideologická konference vědeckých pracovníků); 
K procesu s protistátním spikleneckým centrem 
(1953); Staré pověsti české jako historický pramen 
(1953); Za kulturu lidovou a národní (1953, ed. V. 
Pekárek); Husův Betlém a náš dnešek (proslov, 
1954); Mikoláš Aleš (1954); Kritiky 1,2 (1954,1956); 
Nedělní epištoly 1-6 (1-3 1954, 4-5 1955, 6 1956); 
O Antonínu Dvořákovi (1954, psáno 1904); Kniha 
o kultuře (pro ml., 1955); Gustav Mahler (1958; psá
no 1912);Teréza Nováková (1958); Doslovy k sou
boru spisů Aloise Jiráska Odkaz národu (1960); 
Projevy (1960); - posmrtně: Historie mého smeta- 
novství (1962); Moje práce (1975, ed. J. Kojzar); 
Z mého života (1978) a dále katalogy k hudebním 
i literárním výstavám, hudební programy, rejstříky 
(k čas. Čes. lid a práci Č. Zíbrta), bibliografie čes. 
historie (do Zíbrtovy Bibliografie české historie 1,2 
a do ČČH za 1904-14) aj. - Výbory: Ze čtyř desítile
tí (1938, ed. E Jungmann); Velké osobnosti (1948, 
přeprac. vyd. 1951, rozšiř, vyd. 1953, ed. V. Pekárek); 
O výtvarnictví, hudbě a poezii (1952, ed. V. Peká
rek); Stati o Leninovi (1952, ed. L. Kapitola, B. Ku
čera); O literatuře (1953, ed. V. Pekárek); Z. N. 
a Univerzita Karlova (1953, ed. red. kolektiv); O vý
chově a vzdělání (1953, ed. J. Kojzar, J. Ryska); Vý- 
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ber z diela (Bratislava 1958, ed. M.Tomčík); Izbran- 
nyje trudy (Moskva 1960, ed. V. N. Jegorova); Co je 
kultura a umění (1963); Z české literatury a kultury 
(1973, ed. J. Dvořák); Má vlast (1975, ed. J. Hanzal, 
J. Jiránek, J. Dvořák, J. Kojzar); Čteme Z. Nejedlého 
(1977, ed. J. Hanzal, J. Jiránek, J. Kojzar); Hovoří 
Moskva (1977, ed. P. Čornej, J. Hanzal, J. Kojzar, 
Z.Trochová); Umění staré a nové (1978, ed. J. Han
zal, J. Střítecký); O divadle a jeho umělcích (1978. 
ed. J. Paclt, E. Turnovský); O umění a politice (1978, 
ed. J. Lang); Osudná setkání (1978, ed. B. Svadbo- 
vá); Z. N. a jeho význam v pedagogice (1978, ed. 
J. Kojzar); Otázky českej literatúry (Bratislava 1978, 
ed. L. Rampáková); A přišel říjen (1978, ed. pracov
níci Kabinetu Z. N. ČSAV); Komunisté, dědici veli
kých tradic českého národa (1978, ed. V. Kún); 
O Bedřichu Smetanovi (1980, ed. J. Jiránek, A. J. 
Patzaková). - Souborná vydání: Spisy menší Z. N. 
(Melantrich, 1921-22,4 sv., ed. autor); Sebrané spisy 
(Svoboda, Melantrich, Orbis, Práce, SNPL, ČSAV, 
SNKLHU, 1948-56,51 sv., ed. autor, s V. Pekárkem, 
nedokoná). I KORESPONDENCE: in sb. Janu Mu- 
kařovskému k šedesátce (J. Mukařovskému z 1951; 
1952, ed. B. Havránek, F. Černý); V. Pekárek: Z listů 
Jiřího Wolkra a Z. N. (J. Wolkrovi z 1922), ČLit 1964, 
s. 508; Listy F. X. Šaldy a Z. N. z let 1910-1932 (F. X. 
Šaldovi z 1913-28; 1974, ed. V. Pekárek); sb. Má vlast 
(O. Hostinskému z 1909, O. Ostrčilovi z 1925, F. X. 
Saldovi z 1916 a 1928, J. Wolkrovi z 1922, M. Nejed
lé z 1915-28, V. Nejedlému z 1943-44; 1975, ed. 
J. Hanzal, J. Jiránek, J. Dvořák, J. Kojzar); Z. N. - An
tonín Tomíček (A.Tomíčkovi z 1899-1909; 1976, ed. 
B. Svadbová, Z. Trochová); J. Dvořák: Z listáře Z. N. 
(Z. Fierlingerovi z 1958), Středisko, sb. Vlastivědné 
společnosti muzejní v Olomouci 64,1977/80, s. 138; 
Korespondence Z. N. s českými historikyJJ. Gollovi 
z 1904-16, J. Kalouskovi z 1900-13, Č. Zíbrtovi 
z 1897-1929, J. Čelakovskému z 1899-1907; 1978, ed. 
J. Hanzal, B. Svadbová); J. Hanzal, B. Svadbová: 
Z. N. a Vladimír Helfert v dopisech (V. Helfertovi 
z 1899-1907), sb. Z bojů o českou hudební kulturu 
(1979); B. Svadbová, M. Vorlíčková: Z. N. a Alois Ji
rásek (A. Jiráskovi z 1901-28), sb. Literární archiv 
11-12,1976-77 (1981); B. Svadbová; Listy Jaroslava 
Vlčka a Z. N. (J. Vlčkovi z 1900-09), ČLit 1981, s. 78; 
in V. Nezval: Depeše z konce tisíciletí (V. Nezvalovi 
z 1950; 1981, ed. M. Krulichová, M. Vinařová, L. To
mek); Z. N. - O. Ostrčil (O. Ostrčilovi z 1901-35; 
1982, ed. S. Zachařová); J. Beran: Z korespondence 
Z. N. o přípravách k zřízení ČSAV (G. Barešovi 
z 1949), Archivní zprávy ČSAV 1985, s. 43; in L. 
Štoll: Z kulturních zápasů (L. Štollovi z 1952; 1986, 
ed. Š. Vlašín); B. Svadbová: Z korespondence Z. N. 
a Václava Tilleho (V.Tillemu z 1917-37), ČLit 1988, 
s. 351; Korespondence Z. N. s historiky Gollovy ško
ly (V. Novotnému z 1903-29, J. Pekařovi z 1901-32, 
J. V. Šimákovi z 1911-30, J. Šustovi z 1913-28, V. Ky- 
balovi z 1905-14, L. Hofmanovi z 1900-02, Z. Wir- 
thovi z 1900-58, V. Vojtíškovi z 1936-53, F. M. Barto
šovi z 1914-15; 1989, ed. P. Čornej, J. Hanzal,
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B. Svadbová). I REDIGOVAL časopisy: Čes. pon- 
dělník (1906, rubrika Hudba), Čes. kultura 
(1912-14, L roč. s R. Svobodovou a E X. Šaldou, 2. 
roč. jen se Šaldou), Čes. stráž (1919-20), Realistická 
stráž (1920, s E. Rádlem), Var (1921-30; 1948-53, 
s V Pekárkem), Pondělní noviny (1924-25, s J. Kra
tochvílem a J. Horou), Nové Rusko - Novaja Rossi- 
ja (1925-26, s E.Lustigem), Směr (1932—33), Učitel
ské noviny (1933-39), Praha-Moskva (1936 až 
březen 1939,1946-56, s jinými), Slovanský přehled 
(1948 od č. 9-10 - 1962 do č. 2); sborníky: Hudební 
sborník (1913-14), Smetanova čítanka (1924), Al
manach na památku tisícího provedení Prodané ne
věsty souborem Národního divadla (1927), Sovět
ský svaz (1935-37, s V Procházkou, B. Šmeralem 
a K. Teigem), Československo Sovětskému svazu 
k 20. výročí (1937, s J. Gallasem, H. Ripkou), Veko- 
vaja borba zapadnych i južnych Slavjan (Moskva 
1944); knižnice: Česká knihovna (1918), Hudební 
věda (1926), Lidová píseň v Republice českosloven
ské (1930-39). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Pra
meny k synodám strany pražské a táborské (vznik 
husitské konfese) v létech 1441-1444 (1900); Oldři
cha Kalenice z Kalenic satirický list Luciperův 
k Lvovi z Rožmitála z r. 1478 (1904); K. Sabina: Pro
daná nevěsta (1908) + Braniboři v Čechách (1918); 
Mše Kryštofa Haranta z Polžic: Missa quinis vocibus 
(1910); Ladislava Dolanského Hudební paměti 
(1918); Souborné dílo Bedřicha Smetany (1922-39); 
B. Smetana: Bagatelles et impromptus (1923) + Da
libor (klav. výtah, 1923); Vokální skladby B. Smeta
ny (1923); Charlie Masaryková: O Bedřichu Smeta
novi (1930); Aloise Jiráska Odkaz národu (Spisy, 
1949-58).!

BIBLIOGRAFIE: A. J. Patzaková: Bibliografie 
prací Z. N., Sborník prací k 50. narozeninám prof. dr. 
Z. N. (1929); A. Rektorys in O Z. N. (1938); V. Peká
rek in sb. O Z. N. (1948); S. Jonášová a kol.: Biblio
grafie díla Z. N. (1959); L. Vacina: Z. N. 1878-1962 
(1978) + Ohlas 100. výročí narození Z. N. 1878-1978 
(1979). I LITERATURA: F. M. Bartoš: Kniha Z. N. 
o husitské písni a bohoslužbě (1915); H. Doležil: 
Spisy Z. N. o zpěvu husitském (1917); sb. Padesát let 
Z. N. (1928, ed. B. Bělohlávek; přisp. J. Goll, F. X. Sal
da —> KP 13,1963, V. Novotný, G. Jaroš pod pseud. 
Gamma, P. Levit, A. J. Patzaková, M. Novák, 
J. Kohn, Q. Hodura aj.); H. Doležil: Padesát let Z. N. 
(1928); M. Matoušek: Z. N. (1928, rozšiř, vyd. 1938); 
Sborník prací k 50. narozeninám prof. dr. Z. N. 
(1929, ed. A. J. Patzaková, M. Očadlík); J. Teich- 
mann: Z. N. (1938); sb. O Z. N. (1938, ed. A. J. Patza
ková, A. Rektorys); V. Pekárek: Z. N. (1948); sb. 
O Zdeňku Nejedlém (1948, ed. V. Pekárek); J. Jirá- 
nek: Z. N., učitel mladé generace (1952); sb. Z. Ne
jedlému k 75. narozeninám (1953, ed. K. Konrád, J. 
Noha, V. Pekárek, V. Závada); sb. Pozdrav Ostravska 
Z. N. (1953); sb. Zdeňku Nejedlému ČSAV (1953); J. 
Kojzar, J. Ryska: Vítězná cesta (1953) + O Z. N. 
(1953); Z. Fierlinger: Z. N., přední průkopník česko- 
slovensko-sovětského přátelství (1953); sb. Z. N. 

a naše lidová umělecká tvořivost (1954, ed. K. Štor- 
kán, M. K. Černý); L. Škornová: N. kritika Benešovy 
zahraniční politiky k SSSR (1954); A. Sychra: Este
tika Z. N. (1956); sb. Z. N. dnešku (1956, z korespon
dence); J. Paclt: Tři kapitoly o Z. N. (1957); J. Teich- 
mann: Z. N. žurnalista (1959); sb. Pocta Z. N. (1959);
I. Belza: Zdenek Romanovič Nejedly (Moskva 
1962); sb. Z. N. Vydajuščij obščestvennyj dějatěl 
i učennyj (Moskva 1964, ed. S. I. Prasolov); J. Kojzar: 
Pedagogické dílo Z. N. (1964); sb. Václavkova Olo
mouc 1963 (1965, ed. J. Dvořák, J. Š. Kvapil); sb. Na 
paměť Z. N. (1966, ed. V. Pekárek, J. Kubát); F. Čer
vinka: Z. N. (1969); J. Dvořák: Z. N. 1878-1938 a no
vá česká literatura (1969, rozšiř, a přeprac. vyd. 
1978); J. Popelová: Z. N. a pojetí české kultury 
(1972); sb. Z. N. Doba, život, dílo (1975, ed. J. Dvo
řák); J. Hanzal a kol.: Průvodce po archivu Z. N. 
(1976); sb. Z. N. a Sovětský svaz (1977); J. Mátej: Z. 
N. (Bratislava 1978); Z. N. ve vzpomínkách svých so
větských žáků a spolupracovníků (1978, ed. B. Svad
bová); sb. Z bojů o českou hudební kulturu (1979, 
ed. pracovníci Kabinetu Z. N. ČSAV); M. Blahynka: 
Novinář Z. N. (1979); sb. Z. N., klasik naší vědy 
a kultury (1979, ed. J. Jiránek, z konference); sb. 
Tvůrčí odkaz Z. N. (1979, ed. R. Pečman); sb. Velké 
osobnosti FF UK - Z. N. (1980, ed. M. Brůžek); sb. 
Z. N. a učitelstvo (1986); V. Král: Z. N. a Gollova 
škola (1986); M. Ransdorf: Z. N. (1988). I V. Flajš- 
hans: ref. ed. Prameny k synodám..., Osvěta 1902, 
s. 69; • ref. Katechismus estetiky: M. Marten, MR 
1901/02, sv. 13, s. 603; s. (E Sekanina), Máj 1,1902/03, 
s. 454; Kí (F. Krejčí), Čes. mysl 1903, s. 66; A. Pražák, 
ČČM 1903, s. 496 •; • ref. Dějiny města Litomyšle...: 
Z. Winter, Zvon 4,1903/04, s. 42; J. Pekař, ČČH 1904, 
s. 223 •; • ref. Dějiny předhusitského zpěvu v Če
chách: Č. Zíbrt, ČCM 1904, s. 472; V. Flajšhans, Osvě
ta 1904, s. 1119; Jc. (J. Jakubec), Naše doba 12, 
1904/05, s. 316; J. Pešek, ČMM 1906, s. 299; A. Brůck- 
ner, Kwartalnik historyczny 1906, s. 529 •; • ref. Po
čátky husitského zpěvu: V. Flajšhans, Osvěta 1907, 
s. 367; J. Kakš, Hlídka 1907, s. 454; A. R. (Rektorys), 
Dalibor 1908, s. 184; J. Pešek, ČMM 1908, s. 194 •; • 
ref. A. Jirásek a jeho Litomyšl: A. Hartl, Samostat
nost 2.11.1911; K. Hikl, Přehled 10,1911/12, s. 508; 
R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29,1911 /12, s. 194 • 
ref. Dějiny husitského zpěvu za válek husitských: 
A. Špaldák, Acta Academiae Velehradensis 1913, 
s. 44; H. Doležil, ČMM 1914, s. 112; J. Sedlák, Hlídka 
1914, s. 455 a pokr.; V. Chaloupecký, Věda česká 1, 
1914/15, s. 62 •; • ref. Spor o smysl českých dějin:
J. Pekař, ČČH 1914, s. 227; J. Š. (Šusta), Věda česká 1, 
1914/15, s. 205 •; • ref. Bílá Hora, Habsburg a český 
národ: K. Stloukal, Naše věda 3,1919/20, s. 136; J. W. 
(Werstadt), ČČH 1920, s. 291 •; • ref. Otakara Hos
tinského estetika: B. Markalous, Cesta 4, 1921/22, 
s. 83; J. Bartoš, Smetana 1922, s. 77; O. Zich, Čes. mysl 
1922, s. 44 •; • ref. Božena Němcová a Ratibořické 
údolí: A. N. (Novák), LidN 24. 9. 1922; F. Klein- 
schnitzová, Naše věda 5,1922/23, s. 44 •; M. Hýsek; 
ref. A. Jirásek, studie historická, Naše věda 5,
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1922/23, s. 45; E Kocourek: Z; N., Nová svoboda 
1925, s. 234, 247; O. Š. M. (Štorch-Marien): ref. 
Zdeňka Fibicha milostný deník, RA 2,1926/27, s. 83; 
• ref. A. Jirásek (1926): -i-, Kritika 1926, s. 265; 
E Gótz, NO 9.9.1926; V. Brtník, Venkov 25.11.1926; 
E. Rádi, Čes. mysl 1926, s. 310 •; • ref. Bedřich Sme
tana 1-4: F. X. Salda, Čes. slovo 16.3.1924 -> KP 12 
(1959); J. Dostál, ČČH 1924, s. 151,1926, s. 624,1929, 
s. 634; K. B. Jirák, Kmen 1,1926/27, s. 84; -k., LidN 
2.3.1934; A. J. Patzaková, NO 27.3.1934; F. Machá
ček, ČČH 1934, s. 181 •; • k padesátinám: M. Novák, 
Lit. svět 1, 1927/28, č. 10; J. Bartoš, RA 3, 1927/28, 
s. 127; K. B. Jirák, Lit. rozhledy 12, 1927/28, s. 199;
J. H. (Hora), RP 10. 2. 1928; Reed (B. Václavek), 
Rovnost 10. 2.1928 -+ Literární studie a podobizny 
(1962); A. J. Patzaková, Nová svoboda 1928, s. 84 •; 
B. Koutník: Po časopisech (přehled jubilejních člán
ků, též o V. Dykovi), Naše doba 35,1927/28, s. 375; 
an. (F. Krejčí): Fakty, faktíky, faktíčky, Čes. mysl 
1928, s. 158; • ref. T. G. Masaryk 1-4: V. Patzak, PL 
13.7.1930; J. Slavík, NO 25. a 28.9., 2.10.1930+ 18., 
21. a 25. 4.1935 + 17. a 28. 6.1937; M. Novotný, Lit. 
rozhledy 15, 1930/31, s. 19; A. G. (Grund), RA 6, 
1930/31, s. 48; J. Bidlo, ČNM 1931, s. 345 + 1932, s. 168 
+ 1933, s. 150 + 1935, s. 183; J. B. Čapek, Čin 3, 
1931/32, s. 628 + 4, 1932/33, s. 532 + 1935, s. 184 + 
1937, s. 118; A. Novák, Lumír 58,1931/32, s. 113; J. L. 
(Jos. Laichter), Naše doba 39, 1931/32, s. 376 + 42, 
1934/35, s. 505; K. (K. Z. Klíma), Čes. slovo 8.1.1932; 
jv. (J. Vodák), Čes. slovo 17. 1. 1932; sh. (P. Váša), 
LidN 6. 3. a 19. 8. 1932 + 22. 1. 1933; O. Odložilík, 
ČMM 1932, s. 490 + 1934, s. 427; V. Běhounek, Děl
nická osvěta 1932, s. 70; J. L. Fischer, Sociologická 
revue 1932, s. 64 + Index 1935, s. 10; F. X. Šalda, SZáp 
5, 1932/33, s. 109; J. B. Kozák, Čes. slovo 1. a 6. 1. 
1933; P. Reimann, RP 14. 2.1933; Ktk (B. Koutník), 
Čin 1935, s. 77; Z. Smetáček, LidN 4.3.1935; J. Boro
vička, Naše revoluce 1935, s. 101,248; R. J. (Jakob- 
son), SaS 1935, s. 124; M. Trapl, ČMM 1935, s. 380 + 
1937, s. 237; R. Wellek, The Slavonic Review 14, 
1935/36, s. 456; J. Matoušek, ČČH 1936, s. 612 + 1938, 
s. 438; B. (E. Bass), LidN 7.3.1937; V. Vycpálek, No
vá svoboda 1937, s. 326 •; A. Srba: Kdy už přestanou 
provokace se Z. N. v ND, NL 3.11.1932; F. X. Šalda: 
Z. N. o Aloisů Jiráskovi, ŠZáp 6, 1933/34, s. 230;
K. Svoboda: Česká estetika po Hostinském, Naše 
věda 1935, s. 1; • ref. Lenin: J. Slavík, NO 12., 19., 23. 
a 30. 12.1937; Z. Kalandra, Světozor 1937, s. 752; fj 
(F. Jungmann), Lid. kultura 1938, č. 1 a 15; L. Štoll, 
Tvorba 1938, s. 25 •; J. Slavík: Ruská revoluce a „Le
nin“ Z. N., Slovanský přehled 1938, s. 6; • k šedesáti
nám: M. Očadlík, LitN 10, 1937/38, č. 10; S. Budín 
(B. Fučík), Brázda 1938, s. 97; F. J. (Jungmann), Lid. 
kultura 1938, č. 2; G. Černušák, LidN 10.2.1938; Jan 
Hájek, LidN 10. 2. 1938; J. Vozka, PL 10. 2. 1938; 
J. Fučík, RP 10.2.1938 -> Stati o literatuře (1951) •; 
O. B. (Blažek): Literatura o Z. N., Index 1938, s. 23; 
V. Pekárek: Z. N. a marxistická věda o umění, 
U 1938, s. 22; K. Konrád: Z. N. jako historik husitství, 
Tvorba 1938, s. 65 —> Ztvárněte skutečnost (1963); 

V. Cháb: Slovanství Z. N., Slovanský přehled 1948, 
s. 21; L. Štoll: Strážce čistého ohně, Nová mysl 1948, 
s. 2; J. Hrubeš: Z. N. jako literární historik, LF 1950, 
s. 116; J. Dolanský: Z. N. v boji o Jiráska, NŽ 1951, 
s. 1191; f (G. Franci): ref. Tyl - Hálek - Jirásek, LD 
28.6.1951; • ref. Z české kultury: J. Kopecký, LidN 
8. 4. 1951; J. Hájek, Divadlo 1952, s. 9 •; V. Denk- 
stein: Z. N. a Národní muzeum, ČNM 1952, s. 80; J. 
Dolanský: Z. N. a ruská literatura, Sovětská věda - 
Literatura 1952, s. 89 + Z. N., průkopník nové lite
rární vědy a kritiky u nás, tamtéž 1953, s. 3; F. Gótz: 
Z. N.,nový typ českého kritika, Divadlo 1953,s. 135; 
J. Hájek: Do boje za lidovost, tamtéž, s. 235; F. Vo
dička: K vývoji Z. N., historika české kultury, ČLit 
1953, s. 7; SPFF Brno 2,1953, č. 2-4 (přisp. M. No
vák, J. Macůrek a A. Závodský); J. Mukařovský: Z. 
N., historik české literatury, NZ 1953, s. 9; K. Krejčí: 
Z. N. a slovanské literatury, Slavia 1953, s. 29; Q. Ho- 
dura in O slohu (1953, přeprac. vyd. 1955); J. Hra- 
bák: Poučení z prací Z. N. o starší domácí tradici, 
SaS 1953, s. 13; Var 4, 1951/53, č. 15-16 věnované 
Z. N.; Z. Pešat in Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kri
tiky (1954); • ref. Staré pověsti české jako historický 
pramen: jf (J. Filip), Archeologické rozhledy 1954, 
s. 98; F. Trávníček, HD 1954, s. 40; J. Jech, Ceskosl. 
etnografie 1954, s. 206; E. Pražák, ČLit 1954, s. 277 •;
J. Dvořák: Z. N. o Boženě Němcové, SVŠP Olo
mouc, Jazyk a literatura 2 (1955); M. Drozda in Boj 
KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas u nás 
1917-1925 (1955); J. Hrabák: Význam prací Z. N. pro 
dějiny starší české literatury —> Studie ze starší čes
ké literatury (1956); J. Dvořák: Z. N. pojetí roman
tismu, SVŠP Olomouc, Jazyk a literatura 3 (1956);
A. Sychra: Z. N., ČLit 1958, s. 135; V. Pekárek: Z. N. 
a některé aktuální otázky naší kultury, Kultura 
1958, č. 7 —> Literatura a skutečnost (1962); • ref.Te- 
réza Nováková: F. Kautman, Kultura 1958, č. 30;
K. Palaš, SPFF Brno, ř. D, 1959 •; • nekrology: J. Há
jek, Plamen 1962, č. 4; F. Buriánek, tamtéž, č. 5 -+ 
O české literatuře našeho věku (1972); V. Denk- 
stein, ČNM 1962, s. 2; J. Hrabák, LF 1962, s. 1;
B. Havránek, SaS 1962, s. 81; LitN 1962, č. 11 (přisp. 
J. Kopecký, J. Mareš, K. Michl, K. Nový, K. Palouš, 
J. Petrmichl, J. Rybák, L. Štoll); Tvorba 1962, č. 11 
(přisp. J. Dolanský, V. Forst, B. Havránek, V. Kána, 
J. Krombholz, F. Kubka, V. Pekárek, J. Pilař, O. Popp, 
B. Říha, O. Říha, J. Seidl, L. Svoboda, A. Sychra,
I. Udalcov, F. Vodička); Kultura 1962, č. 11 (přisp.
J. Taufer, V. Pekárek, J. Bóhm, J. Stanislav); J. Ryšá
nek, NŽ (Řím) 1962,s. 131 •; J. Hrabák: Význam dí
la Z. N. pro literární vědu, ČLit 1962, s. 253; J. Do
lanský in Stopami buditelů (1963); J. Fukač:
L. Janáček a Z. N., SPFF Brno, ř. F, 1963; R. Pinz: 
K N. pojetí estetiky a revolučního umění ve 20. le
tech, Estetika 1964, s. 322 a 1965, s. 24; an.: Z první 
cesty do Ruska + Z válečných let (o denících Z. N.), 
Kulturní tvorba 1968, č. 6; F. Červinka: O Z. N. a tzv. 
Sukově aféře po padesáti letech, sb. Václavkova 
Olomouc 1967 (1970); L. Štoll: Z. N., historicko-no- 
etické kořeny jeho díla, Lit. měsíčník 1973, č. 7, též
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ČLit 1974, s. 4 —> Socialismus a osobnosti (1974); 
A. Matuška: Ke vztahu N. - Šalda, Lit. měsíčník
1973, č. 7; M. Blahynka: Respekt a důvěra (vztah 
N. - Nezval), ČLit 1974, s. 34; L. N. Budagova: Z. N. 
a sovětská bohemistika, tamtéž, s. 31; J. Dolanský: 
Z. N. a ruská literatura, tamtéž, s. 13; K. Krejčí: Lite
ratura ve smetanovské monografii Z. N., tamtéž, 
s. 18; R. Smetana: N. vědecká trilogie o husitském 
zpěvu, Hudební věda 1974, s. 199; L. Hlaváček: Vý
tvarná kapitola v uměnovědném díle Z. N., Umění
1974, s. 1; V. Pekárek in Listy E X. Šaldy a Z. N. z let 
1910-1932 (1974); P. Čornej: Význam časopisu Var 
pro naši literaturu v letech 1948-53, ČLit 1975, 
s. 552; B. Svadbová: Podíl historické koncepce Z. N. 
na jeho přístupu k české literatuře po roce 1945, 
tamtéž, s. 549; J. Hanzal, J. Jiránek, J. Dvořák, J. Koj- 
zar in Z. N.: Má vlast (1975); V Dostál in V tomto 
znamení (1975); L. Svoboda: Z. N. und die antike 
Ásthetik, AUC - Philologica 2, Graecolatina Pra
gensia 7 (1976); M. K. Černý: Historismus a N. kon
cepce muzikologie, Hudební věda 1977, s. 52; P. Čor
nej: Vystoupení Z. N. proti RKZ v roce 1937 a jeho 
ohlas, ČLit 1977, s. 46; E Kutnar in Přehledné dějiny 
českého a slovenského dějepisectví 2 (1977); J. Po
pelová: Filozofie kultury Z. N., Filoz. časopis 1978, 
s. 79; J. Charvát: Kořeny historické práce Z. N., in 
Korespondence Z. N. s českými historiky (1978); 
L. Hlaváček: Z. N. jako estetik, Estetika 1978, s. 129; 
J. Hrabák: Z. N. a literární věda, ČLit 1978, s. 99 -» 
Úvahy o literatuře (1973); M. Blahynka: Časopis vý
znamu vysoké školy (Var), ČLit 1978, s. 104; J. Han
zal: Metodologická a literární hodnota N. díla, tam
též, s. 135: B. Svadbová: Vývoj N. pojetí českých 
dějjn od pozitivismu k marxismu, tamtéž, s. 152; 
P. Čornej: Vývoj názorů na husitství v díle Z. N. v le
tech 1898-1920, tamtéž, s. 235; A. Robek, J. Krupko
vá, V Marešová: Z. N. a národopis, ČL 1978, s. 2 a po- 
kr.; J. Beran: Volby Z. N. za člena KSČN a ČAVU, 
Archivní zprávy ČSAV 1978, č. 10; Referáty z kon
ference Přínos Z. N. české a slovenské kultuře, ČLit 
1978, č. 6; J. Hájek in Boje o realismus (1979); V Ma- 
cura: Krystalizace pojmu lidovost v N. pracích o ob
rození, sb. Václavkova Olomouc 1976 (1979); J. Heř- 
tová: N. a Tolstoj, AUC Philologica 3-5, Slavica 
Pragensia 22 (1979); P. Čornej: K některým otázkám 
N. výkladu husitství, Jihočeský sb. historický 1980, 
s. 80 (k tomu polemicky E. Schneider a V. Kulíř, tam
též, s. 95,104); J. Jiránek: K dialektice osobnosti a dí
la, Estetika 1981, s. 157; J. Hanzal: Dostojevskij 
v myšlení a díle O. Hostinského a Z. N., Slavia 1981, 
s. 392; P. Čornej: Z. N. a Rusko do roku 1919, Česko- 
sl. rusistika 1982, s. 151; J. Heřtová: Z. N. jako literár
ní historik a kritik, sb. Spoluvytvářet pravdu zítřka 
(1982); J. Petr: Pojetí slovanské spolupráce v životě 
a díle Z. N., Přednášky 26. běhu Letní školy slovan
ských studií v roce 1982 (1983); A. Jaklová: Řečník 
Z. N., SPF Čes. Budějovice, Filologie, Studie z jazyka 
a lit. 1983, s. 5; V. Hradská: Filozofické aspekty vzta
hu Z. N. k českému divadlu,Tvorba 1984, č.4;P. Čor
nej: Počátky vědecké práce Z. N. a její teoretické vý

chodisko, Zprávy Archivu UK 1984, s. 69; J. Polák in 
Prameny a perspektivy (1985); L. Štoll in Z kultur
ních zápasů (1986); D. Mocná: N. a Mácha, ČLit 
1986, s. 511 + N. první obhajoba uměleckého realis
mu (o A. Jiráskovi), sb. Literární archiv 21-22, 
1986-87 (1987); P. Čornej: Vztah Z. N. ke kulturním 
tradicím 19. století, sb. Povědomí tradice v novodo
bé české kultuře (1988) + Z. N. a česká otázka, ČLit 
1988, s. 289; J. Růžička: Z. N. a Karel Čapek, sb. Ka
rel Čapek (1990); J. Hanzal: Z. N. bez legend, Od 
trstenické stezky 1992, č. 4; M. Havelka in Spor 
o smysl českých dějin 1895-1938 (1995); K. Pospí
chal: Z. N. a wagnerismus Terézy Novákové, SPF 
Hradec Král., Jazyk-literatura-metodika 1995, 
s. 165; P. Čornej: Zeny Z. N., Tvar 1996, č. 1; 
M. Bauer: Jiráskovská akce, Tvar 1997, č. 16.

jTi, jk

Někatoraja zapověď viz Penitenciál
česko-církevněslovanský

Nina Neklanová viz Nina Neumannová

Rudolf Nekola

* 20. 3.1901 České Budějovice
† 1.12.1969 Hamilton (Kanada)

Autor polobeletristických cestopisných prací a škol
ních učebnic, publicista.

V literatuře bývá chybně uváděn rok nar. 1902. 
- Narodil se v selské rodině jako jedno z deví
ti dětí. Studoval na učitelském ústavu v Čes. 
Budějovicích, pak si prohluboval znalosti na 
pražské Škole vysokých studií pedagogických, 
založené a provozované Čes. obcí učitelskou, 
po přesídlení do Ameriky navštěvoval před
nášky na chicagské univerzitě. Na přelomu 20. 
a 30. let se vrátil do Československa a působil 
jako odborný učitel, od šk. roku 1930/31 na 
pokusné měšťanské škole v Praze-Michli; 
1932-34 zde v rámci experimentálního progra
mu vedl dramatický klub, redigoval též noviny 
žactva reformních škol Roj a popularizoval 
zkušenosti s novými metodami v přednáškách 
a v různých publikacích a časopisech domácích 
i zahraničních, zejména krajanských. Později 
absolvoval důstojnickou školu v Josefově.
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V březnu 1939 uprchl do Francie, odtud odejel 
do Anglie. 1941-43 byl členem českosl. vojen
ské náborové mise v Kanadě, Brazílii a dalších 
jihoamerických státech. 1945 se vrátil do Lon
dýna, odkud byl vyslán jako českosl. spojovací 
důstojník do Belsenu v Německu. Po válce byl 
za zásluhy o Československo povýšen na pod- 
plukovníka. 1947-48 (do 28.2.) byl šéfredakto
rem deníku Obrana lidu. 1948 emigroval do 
Toronta, kde působil jako učitel v české dopl
ňovací škole, byl činný v Sokole a v krajan
ském hnutí; zde také vydával bulletin Naše no
viny, později týdeník Nový domov. Pro 
kanadský rozhlas psal pořady o Českosloven
sku. Pohřben byl v Torontu.

N. tvorbu zásadně ovlivnilo jeho cestování 
po různých zemích Severní a Latinské Ameri
ky. V románech pro mládež spojoval dobro
družnou fabuli s výchovným záměrem, o auto- 
psii opřené líčení měst, přírody a obyčejů 
cizích zemí s výklady jejich historie. Román 
Země sedmi měst, situovaný do Arizony 50. let 
minulého století, chválí přirozený život indiá
nů a odsuzuje bělošskou zkorumpovanost, 
složitěji komponovaná próza Třináctý guver
nér prokládá poznatky o Kalifornii autorovy 
současnosti beletristickým vyprávěním o bo
jích vedoucích k vymanění země z područí 
Mexika. Utopický román Ostrov velikého kli
du aneb Příběhy Petra Gulivera odkazuje mo- 
tivicky i jménem ústřední postavy na Swiftovu 
satirickou prózu. Cestopisná reportáž Čtení 
o Kanadě podává stručný obraz hospodářské
ho, sociálního a kulturního života země zejmé
na za 2. světové války, a to se zvláštním zřete
lem ke krajanskému hnutí. - Sekundární 
literatura uvádí několik dalších N. titulů, ve
směs však nedostupných a bibliograficky ne
doložených: prózy pro děti Dobrodružství 
strýce Cvrčka (1924) a Princezna Žampiona 
(1926), dále román Císař konstantinopolský 
a řadu učebnic (Jazyk český, 1932; Česká 
mluvnice, 1933; Nová česká literatura, 1934; 
English, Spoken Czech, oboje Toronto 1934). 
Mimoto se též uvádějí práce vzniklé za poby
tu v Brazílii: Cesta do zemí, nad nimiž září Již
ní kříž, Obrázky z Rio de Janeiro a Soubory ji
hoamerických článků (Rio de Janeiro 
1943-45); N. psal také, a to i v portugalštině, 
rozhlasové hry (Ao Coracao, tj. Srdci). Ve 
franc. překladu je doložena N. próza Cariocký 
chodec (Paříž 1955, s tit. Le Pělerin de Rio, 
přel. J. Trnka a H. Grandjard).

ŠIFRY: -la. (Krajan, Roj), RN (Čechoslovák, Obra
na lidu). I PŘÍSPĚVKY in: A. Kurs: Dětská divadla 
v SSSR a u nás (1936, připojena N. stať Michelský 
dramatický pokus); Čechoslovák (Londýn 1943, 
S českou vojenskou misí napříč Kanadou); Jiho- 
američan (Buenos Aires 1933); Jugoslávští Čecho
slováci (Daruvar 1933); Krajan (1932-33); Lit. novi
ny (1937-38); Nár. osvobození (1927, 1931-33, 
1935-36); Naše novinky (Toronto, po 1948); New
yorské listy (1931); sb. Novou cestou (1933); Nový 
domov (Toronto, po 1948); Obrana lidu (1947-48); 
Prager Presse (1932); Právo lidu (1928-32, 
1934-38); sb. Pro naše a pro nás (1932); Roj 
(1932-34); Světozor (1931-32); Spravedlnost (Chi
cago 1925-29); Svoboda (Brno 1932); Svob. škola 
(Chicago 1930); Svob. noviny (1946); Svornost (Chi
cago); Školské reformy (1931); Večer (1931); Večer
ník Práva lidu (1930-31); Věstník Dědictví Komen
ského (1935); mimoto cizojazyčné zahr. časopisy; - 
posmrtně: sb. Ve vichru války (1992, výbor poezie 
s tématem bojů na záp. frontě za 2. světové války). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Země sedmi měst (R pro ml., 
1924); Ostrov velikého klidu aneb Příběhy Petra 
Gulivera (R pro ml., 1936); Třináctý guvernér 
(P 1939); Noc v hoře Královské (BB, Montreal 
1943); Čtení o Kanadě (cestopis, 1947); A gem for 
the Canadian mosaic (cestopis, Toronto 1957). I 
REDIGOVAL časopisy: Spravedlnost (Chicago 
1925-29, nedělní příl.), Krajan (1932-33, rubr. Škol
ská hlídka), Roj (1932-36, 1935-36 s L. Hanušem 
a J. Spilkou), Věstník Dědictví Komenského (1935), 
Obrana lidu (1947-48 do 28. 2.), Naše novinky (To
ronto, po 1948), Nový domov (Toronto, po 1948); 
sborníky: Pro naše a pro nás. Čtení o čs. zahranič
ních školách (1932, s jinými), Novou cestou (1933, 
o pokusné škole v Praze-Michli, s J. Nyklem). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Radostné čtení (čítan
ka, Chicago 1929). I

LITERATURA: • ref. Země sedmi měst: jt 
(J. Trojan), PL 16.7.1935; M. Majerová, LidN 4.12. 
1935; S. (F. Šimek), Střední škola 16,1935/36, s. 45 •; 
• ref. Ostrov velikého klidu...: K. P. (Polák), PL 7.8. 
1936; M. Majerová, LidN 22. 12. 1936 •; • ref. Tři
náctý guvernér: M. Majerová, LidN 17. 12. 1939; b. 
(V. Běhounek), Nár. práce 21.12.1939 •; • ref. Čte
ní o Kanadě: mč (B. Múhlstein), Obrana lidu 23. 5. 
1947; VL (V. Lev), PL 14. 6. 1947; gf (G. Franci), 
Svob. noviny 7. 8. 1947; F. H. (Hampl), Práce 3. 9. 
1947 •; N. Č - F. H. (Černý, Holešovský): ref. Země 
sedmi měst (4. vyd.), Komenský 73,1948/49, s. 120; 
P. Želivan: ref. A gem for the Canadian mosaic, Hlas 
exilu (Mnichov) 1957, č. 1; • ref. Le Pělerin de Rio 
(překl. P Cariocký chodec): V. Stárková, Sklizeň 
(Hamburk) 1956, č. 3; P. Želivan, NŽ (Řím) 1956, 
s. 195 •; an.:Před rokem dne 1.2. zemřel..., LD 1.12. 
1970.

sb
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Bohumil Zdeněk Nekovařík
* 15.1.1898 Praha
† 6.11.1979 Šumperk

Plodný překladatel americké cestopisné a dobro
družné literatury, určené hlavně mládeži, zejména 
přírodních povídek E.T. Setona.

Ojediněle podepisován i Nekovářík a D. Z. Ne
kovařík. - Po finančním úspěchu edice Walden, 
kterou 1927 prodal nakl. J. Otto, žil se svou 
manželkou Zdenkou N., později autorkou ro
mánu Úsvit nad Polomem (1939), několik let 
na Českomoravské vrchovině (rozvod 1968). 
Od 30. let pracoval ve Zlíně, 1936 jako vedoucí 
Baťova nakl. Tisk; od 1951 žil v Šumperku.

První překlady z angličtiny publikoval N. 
(časopisecky i knižně) 1919; ve 20. letech začal 
uskutečňovat svůj chlapecký sen vydat v no
vých překladech literární odkaz amerického 
povídkáře a průkopníka skautingu E. T. Se
tona s původními ilustracemi. Za tím účelem 
zřídil knižnici Walden (zpočátku ji vydával 
s podobně orientovaným překladatelem a or
ganizátorem skautingu M. Seifertem), upomí- 
nající názvem na slavné dílo D. Thoreaua 
(v překladu M. Seiferta vyšlo 1924 jako 6. sv. 
edice); 1925 byla doplněna sešitovou edicí Da
leké cesty, která přinášela dobrodružně zamě
řené ilustrované cestopisy především od dobo
vých amerických autorů, zeměpisné studie 
a mapy. S nakladatelem J. Naňkou vydával pře
kladovou edici Akmé; za působení ve Zlíně 
přeložil pro potřeby Baťova závodu téměř celé 
dílo H. N. Cassona z oblasti managementu 
a úspěšného obchodování (jednání se zákazní
ky, rady pro podnikatele, návody k životnímu 
úspěchu apod.). N. překládal i literárně nároč
nější a ve své době velmi populární beletrii 
(E. Hough, J. Erskine, E. Ferberová). Překlady 
povídek o americké přírodě, zálesácích a prů
kopnických cestovatelích N. v meziválečném 
období podstatně přispěl k rozšíření českého 
trampingu a skautingu (v něm zejména k obli
bě směru tzv. lesní moudrosti).

PSEUDONYM, ŠIFRA: Nekov; B. Z. N. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1919); Čes. svět (1922, na 
pokr. překl. E. W. Hornung: Krasavice z Tooraku); 
Kmen (1926-27); Světozor (1926-27); Zvířena
(1924).  I KNIŽNĚ. Překlady: G. K. Chesterton: Lé
tací hostinec (1919); L. Hearn: Kimiko (1919) + 
Kwaidan či Tajuplné japonské povídky (b. d., 1920); 
F. B. Harte: Z měst i ze stepí (1920) + Tajemný nález 

na kometě (b. d., 1925); J. London: V jeskyni mrt
vých (1920) + Havajské povídky (b. d., 1921) + 
V jeskyni mrtvých, Princezna, Dítě vod, Na rohoži 
makaloa, Ah Kimovy slzy (1922) + Malá dáma z vel
kého domu 1,2 (1922) + Bílý tesák (1926) + Zářící 
den (1936) + Volání divočiny (1937) + Dcera sněhu 
(1938); B. M. Croker: Ve spárech Indie (b. d., 1921); 
E. W. Hornung: Krasavice z Tooraku (b. d., 1922); 
J. O. Curwood: Vlčák Kazan (1922) + Syn Kazanův 
(1923); H. Alger: Prací a odvahou k cíli (1923); 
Ž. Grey: Tajemství arizonské divočiny (b. d., 1923); 
E.T. Seton: O veveřici (1923) + Děti divočiny (1923) 
+ Úsvit na Cedrové hoře (1924) + Domino (1924) + 
Děti divočiny doma (b. d., 1924) + Medvěd Monar
cha (b. d., 1924,1928 s tit. Monarcha) + Rolf Zálesák
(1925) + Dva divoši (1925) + Zvířata hrdinové 
(1925, s P. Moudrou) + Ptačí příběhy (b. d., 1925) + 
Wahb (1925) + Arktickou prérií (1925) + Bingo a ji
né příběhy zvířat (1926) + Děti pustin (1926); A. B. 
Reeve: Černý démant (b. d., 1924); H. M. Burr: 
U pravěkých ohňů (1925); H. J. Fabre: Život pavou
ka (1925, s J. Obenbergerem); A. C. Fletcher: Indi
ánské zkazky a písně (1925); D. Gerard: Slaměná 
vdova (1925, pseud. Nekov); S. R. Hoover: Obchod
ní praxe a umění prodávati (1925); W. A. Woodbury: 
Pěstění krásných vlasů (1925); E. Ferber: Jak veliký?
(1926) + Divadelní loď (1929) + Cimarron (1931) + 
Děvčata (1931); O. Goodchild: Zlatá horečka (1927) 
+ Koloradský Jim (1928) + Jezdec O’Neill (1930) + 
Láska v pralese (1930) + Vysoká hra (1930) + Divo
ký Tex (1930) + Pomsta zlatokopa z Klondyku 
(1932) + Muž proti muži (1932) + Černá orchidej, 
Mustang, hrdina Severu (1934); W. L. Finley: Lov na 
ptáky (1928); T. A. Jaggar: Výbuch sopky Sakuraji- 
my (1928); A. Kirjassoff: Krásná Formosa (b. d., 
1928); G. Marsh: Běs, vůdce smečky (b. d., do 1928); 
E. H. Morris: V kaňonu smrti (1928); F. Shay: Z Ká- 
hiry do Kapského Města (1928); M. O. Williams: Na 
březích Korsiky (b. d., 1928); W. L. Long: Děti ka
nadské divočiny (1928) + Ptáci nebeští (1929); A. H. 
Verrill: Radioví detektivové 1, 2 (1928,1929); R. J. 
Horton: Kojot, postrach Západu (b. d., před 1929) + 
Tulák Redden (b. d., 1929) + Šeptající kaňon (1929) 
+ Kid, dítě Západu (b. d., 1929) + Muž z pustiny 
(1930); E. Hough: Cesty mužů (1929, s K. M. Mal- 
kovským) + Na sever od 36° (1929) + Zákon vlasti 
(1930) + 54-40 nebo válka (1930); R. D. Douglas 
ml., D. R. Martin ml., O. R. Douglas: Tři skauti 
v Africe (1930);J. Erskine: Adam a Eva (1930); R. A. 
Bennet: Klu zelenáč (1930) + Děvče z pustiny 
(1930) + Dívka s dvěma revolvery (1932); M. John
son: Safari (1930) + Simba. Africká dobrodružství 
s králem zvířat (1932); H. G. Ewarts: Tajemný mu
stang (1930) + Žlutá smečka (1930) + Lysá tvář a ji
né povídky o zvířatech (1930) + Tajemství Severu 
(1931) + Lovci kožešin (1934); E. Byrd: S Byrdem 
na Jižní točnu (1931); A. A. Horn: Dobrodružství na 
Pobřeží slonoviny (1931); C. Wells: Zločin v hrobce 
(1931) + Trojí vražda (1931) + Bronzová ruka 
(1934); R. V. Gery: Africký uprchlík (1932); F. A.
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Mitschell-Hedges: S prutem a udicí za mořskými 
obludami (1932); C. Ridgwell: O zlato a lásku Yuko- 
nu (1932); L. S. Woolf: Vesnice v džungli (1932); J. B. 
Hendryx: Poslední stanice (1932) + Opuštěnec na 
Bílé řece (1932) + Na sever od zákona (1934) + Su
rové zlato (1936) + Pro trochu zlata (b. d., 1937); R.
B. Jones: Rajský ostrov, Poklad na Sumatře (1933); J.
D. Newson: Tajný průchod (1933); E. Haycox: Šepta
jící ranč (1933,1991 upr. J. Vávrová) + Mluvka kov
boj (1933) + Boj o zemi (1933) + Zlý rod (1934); W.
C. Tutle: Zápas o Aztécký průsmyk (1933) + Dokon
čená hra (1935); E. L. Adams: Ocelová cesta (1934); 
R. Barry: Modrý plyn (1934); E Buck^Dravcmalaj- 
ských džunglí (1934); G. A. England: Šest neděl ži
vota (1934); P T. Etherton: První přes Everest 
(1934); W. ChamberlaimTrať k Divoké řece (1934); 
W. B. Sinclair: Osamělý jezdec (1934) + Vítězi všech
no (1934); G. Young: Red Clark z Tullaca (1934) + 
Bojovná krev (1934); E Marryat: Tajný průchod 
(1934) + Námořní dobrodružství Petra Nezdary 
(1934) + Piráti (1969, upr. J. Šeda); S. Gluck: Divoká 
kočka (1935); G. H. Lorimer: Starý drak Graham 
(1935); G. E. Mitton: Kryštof Kolumbus (1935); J. A. 
Wort: Mexická patrola (1936); C. C. Hopkins: Jak 
jsem dělal reklamu (1937); H. E. Hunt: Cvičte svoji 
mysl (1937); H. N. Casson: Jak nahoru (1937) + Ob
chod jako služba (1937) + Padesát rad prodavačům 
(1937) + Povinnosti vedoucích (1937) + Studujte 
svoje povolání (1937) + Umění řídit práci (1937) + 
Jak správně řečnit (1938) + Představivost buduje 
obchod (1938) + Tajemství zdraví a úspěchu (1938) 
+ Umění jednat s lidmi (1938) + Váš tělesný stroj 
angličtiny (1938) + Více čistého zisku (1939); W. B. 
Pitkin: Umění učit se (1940); R. R. Perry: Labrador
ský potápěč (b. d.). - Ostatní práce: Domácí zahrada 
bez půdy (1939). I REDIGOVAL edice: Knihovna 
Walden (1923-26, 20 sv., sv. 1-6 s M. Seifertem), 
Akmé (1924-26, s J. Naňkou), Daleké cesty 
(1925-28).!

LITERATURA: Dr. V. M. (Matula): ref. ed. Wal
den, NO 15.4.1926 + ref. ed. Daleké cesty, NO 22.6. 
1926; E Š. (Šimek): ref. překl. E. W. Hornung, Zlatá 
Praha 39, 1921/22, s. 438; E. Jurčinová: ref. překl.
E. Ferber: Jak veliký?, LidN 19.7.1927.

mhs

František Nekvapil
* 14.10.1901 Žabovřesky (Brno-Ž.)
† 24. 3.1994 Ostrava

Autor lidových her, především komedií, operetních 
libret a rozhlasových scének; herec a režisér kočov
ných společností.

Vyrůstal v početné rodině továrního kováře, 
který v důsledku onemocnění převzal kantýnu 

u vojenské střelnice a později ji přeměnil ve 
výletní restauraci. Po absolvování čtyř tříd čes
ké reálky v Brně (1911-15) se N. vyučil číšní
kem (1918) a poté pracoval v hotelech v Chor
vatsku (Crikvenica, Záhřeb), kde též začínal 
s divadlem, seznámil se s J. Kvapilem a vykonal 
službu pro Mafii. Od listopadu 1918 působil ja
ko sokolský dobrovolník na Slovensku a 1919 
jako herec v Brně. Od podzimu 1919 do 1930 
byl hercem a později také režisérem u různých 
kočovných společností v Čechách (demobili- 
zovaných ruských legionářů, B. Šolce, V. Ježka, 
E Kosteleckého,T. Brzkové, G. Čecha, D. Alfie- 
rové aj.); přitom se 1920 pokusil uchytit jako 
filmový herec ve Varšavě, 1923-25 řídil vlastní 
společnost Jihočeská činohra, 1925-29 praco
val v létě zároveň jako číšník v lázních Podě
brady. 1930-31 hrál v Praze na Smíchově 
(Švandovo divadlo, Divadlo komiků) a spolu
pracoval jako autor i režisér i s dalšími scéna
mi. Podnikal cesty do Paříže, Berlína, Vídně aj. 
Po založení rodiny se od května 1931 vrátil 
k svému původnímu povolání jako vrchní číš
ník v Praze a v Poděbradech, od 1934 jako ná
jemce pražské restaurace; poté si pronajal zá
vod na zpracování ovoce a lesních plodin 
v Trhových Svinech (1937-38). Přerušení ex
portu do Rakouska po jeho okupaci nacis
tickým Německem přinutilo N. k návratu do 
Prahy, kde vedl vegetariánskou restauraci Po- 
mona. 1941-42 byl externím pomocným reži
sérem a hercem dramatického oddělení Čes. 
rozhlasu v Praze, zároveň působil jako externí 
herec v Novém divadle O. Nového. 1942-45 
byl pracovně nasazen v Deutsche Bodenver- 
kehrgesellschaft a u bratří Grafů jako česko- 
-německý korespondent a fakturant. 1945 se 
stal národním správcem a od 1946 nájemcem 
dvou penzionů v lázních Libverda, od 1947 
vedoucím lázeňského hotelu, 1949 byl přelo
žen v téže funkci do lázní Jeseník. Od 1950 byl 
vedoucím restaurace v Ostravě, od 1953 zá
vodního hotelu Baník v Karviné, 1955-62 vedl 
opět restauraci v Ostravě, kde poté žil jako dů
chodce.

Pro společnosti, u nichž působil, psal N. 
zprvu jednoaktovky, skeče a pohádky, později 
se zaměřil na celovečerní hry, převážně kome
die a frašky, zpestřované leckdy zpěvy i tanci; 
jelikož vycházely vstříc zájmu širokých divác
kých vrstev o nenáročnou zábavu, stávaly se 
hlavně součástí repertoáru kočovných a ochot
nických divadel. Postavy z vyšší společnosti
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(exšlechtice, bankéře, podnikatele), z umělec
kého světa (operního pěvce, revuální hvězdu), 
z měšťanských vrstev i z lidu (u nich se objevo
vala charakteristika jazykem) zasazoval N. do 
nejrůznějších prostředí (lázeňský hotel, bar, ta
neční hodiny, letiště, pražská i venkovská hos
poda, hájenka, trampská osada, měšťanská 
domácnost i chudá rodina). Zápletky byly 
zpravidla založeny na bleskových láskách, 
drobných intrikách a milostných trojúhelní
cích i mnohoúhelnících, N. však sáhl rovněž po 
starovlasteneckém a sociálním motivu, dotkl 
se filmové mánie mezi mládeží 20. let a zastal 
se trampského hnutí. Největšího diváckého 
ohlasu dosáhla vlastenecky sentimentální Šen- 
kéřka z Jedové chýše a hra se zpěvy na motivy 
amerického filmu Loď komediantů. N. hry pro
zrazují rutinovaného divadelního praktika, 
který konstruovanost dějů a příliš snadné řeše
ní konfliktů vyvažoval rušností a spádností dě
ní na scéně i rozehráním komických situací 
a replik. Na počátku 40. let N. napsal také ně
kolik scének pro rozhlas.

PŘÍSPĚVKY in: Švejdův divadelní věstník. I KNIŽ
NĚ. Hry: Co zavinilo její hedvábné kombiné (b. d., 
1928; hráno též s tit. Proč by ne? Někdo má rád 
kombiné); Nevinný Bonifác (b. d., 1929); Hvězda 
Montmartru (b. d., 1930); Nebeská slečna (b. d., 
1930, prem. 1932; hráno též s tit. Pan centrální je 
v podezření a s tit. Skymiss); Šenkéřka z Jedové chý
še (b. d., 1931, i prem.); Tajemství malé osady (b. d., 
1931; hráno též s tit. Pan Padbur trampem); Cičí! Či- 
čí! (b. d., 1931); C. a k. listonoš (b. d., 1931, i prem.); 
Kavalír ulice (b. d., 1931); Láska pod koly auta... 
(b. d., 1932, i prem.); Píseň našich lesů (b. d., 1934, 
prem. 1931); Požehnaná povodeň (1942). I 
SCÉNICKY. Hry a operetnílibreta: Strojem zrozený 
(kolem 1923; hráno též s tit. Zvon bez srdce); Smut
ný gigolo (1930, hudba E Petrlík); Loď komediantů 
(1930); Falešný mahárádža (1931 nebo 1932); Dvě 
srdce ve tříčtvrtečním taktu (asi 1932, hudba 
R. Stolz). I

PP

Božena Němcová
* 4.2.1820 Vídeň (Rakousko)
† 21.1.1862 Praha

Povídkářka, publicistka, autorka a sběratelka pohá
dek, etnografka a folkloristka; autorka básní a pře
kladů. Formou uměleckou, žurnalistickou i odbor
nou se v širokém záběru zabývala projevy tradicí 

ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými 
a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultu
ry, mezi prvními obrozenskými spisovateli včleňova
la do krásné literatury folklorní pohádku. Její povíd
ky, spočívající na spontánním vypravěčství a na 
věrohodném postižení vnější skutečnosti, směřují 
k tomu, aby do sebe zahrnuly aktuální záležitosti so
ciální a zejména aby ve všednodennosti představo
valy lidskou velikost milujícího, obětavého a dělné
ho člověka. Obraz harmonické a harmonizující 
osobnosti, který podala svou Babičkou, přijala ná
rodní kultura jako ideální zpodobení lidového světa 
a českého charakteru.
Dívčím jménem Barbora Panklová. - Podle 
matriky byla nemanželskou dcerou české služ
ky ve Vídni, s kterou se pak otec dítěte oženil 
a s níž měl ještě 12 dětí; některá fakta vedou 
k zpochybňování těchto matričních údajů 
a k hledání skutečného původu N. hlavně ve 
vyšších kruzích šlechty. Jmenovité domněnky 
o faktických rodičích nejsou dostatečně prů
kazné, nejspíše se zdá být věrohodné, že se na
rodila dříve než 1820 a že panský kočí Raku
šan Johann Pankel opravdu byl jejím otcem. 
Mládí prožila N. v areálu šlechtického letního 
sídla v Ratibořicích u Čes. Skalice; základní 
vzdělání získávala od 1826 v českoskalické 
škole, 1830-33 byla na vychování v rodině 
zámeckého úředníka v Chvalkovicích a stala 
se tu horlivou čtenářkou německé literatury. 
Na rané utváření její osobnosti měl vliv jednak 
styk s babičkou Magdalénou Novotnou, tkad- 
lenou z kraje pod Orlickými horami, která 
u dcery v Ratibořicích žila 1825-30, jednak 
blízký pohled na život šlechty. 1837 se pro
vdala za člena finanční stráže (později komi
saře) v Červeném Kostelci Josefa Němce 
(1805-1879), vlastence a příležitostného české
ho publicistu (podepisoval se Josef Bořivoj 
N.), s nímž měla tři syny a dceru. Rodina se 
často stěhovala, jak byl Němec služebně pře
kládán (1838 Josefov, 1839 Litomyšl, 1840 Pol- 
ná). V Praze, kam N. přišla 1842 již se znalostí 
české literatury a s vědomím o národním hnu
tí, se dostala do české intelektuální společnos
ti (salony rodin Fričovy a Staňkovy) a v krátké 
době prošla obrovským duchovním a vzděla- 
nostním vývojem. Její potřeba duševního vyži
tí a činorodého společenského uplatnění se za
čala realizovat i spisovatelskou tvorbou 
(inspirátoři a rádci hlavně J. Čejka a V. B. Ne
beský), 1843 časopisecky básněmi (první Že
nám českým) a regionálními pověstmi a brzy 
nato knižně vydanými českými pohádkami.

474



Němcová

1844 byla s dětmi na návštěvě u rodičů v Rati- 
bořicích (bydlila asi v chalupě, kterou v Babič
ce prezentovala jako Staré bělidlo). Za pobytu 
na Chodsku (od 1845 Domažlice, od 1847 Vše- 
ruby) pokračovala v psaní pohádek, cestovala 
po vesnicích, spřátelila se s řadou venkovanů 
a poznávala tradiční podobu lidového života 
a kultury. Dostávala se také do konfliktů s ma
loměstskou honorací, které se pak opakovaly 
i jinde. Za revoluce 1848 propagovali oba man
želé její ideje mezi chodskými venkovany 
(stranění demokratickým právům lidových 
vrstev se odráží v N. stati Selská politika). Zá
jmem o perspektivy právě probíhajících spole
čenských procesů N. podnítila 1849 F. M. Klá- 
cela k napsání série novinových článků ve 
formě osobních dopisů Listy politické (t. r. vy
dány knižně s tit. Listy přítele k přítelkyni 
o původu socialismu a komunismu). Od 1850 
patřili manželé N. k nemnoha těm, kdo chtěli 
uvést do života Klácelovo Českomoravské 
bratrstvo s cílem prakticky uskutečňovat hu
manitní ideje (v této společnosti se N. lidsky 
sblížila s brněnským profesorem přírodopisu 
a redaktorem J. Helceletem). Pro veřejnou čin
nost svou a spisovatelskou manželčinu byl Ně
mec překládán (1848 Nymburk, 1850 Liberec); 
v prosinci 1850 byl na vlastní žádost poslán na 
Slovensko do Miškovce a N. zůstala s dětmi 
natrvalo v Praze, dávajíc tak i výraz faktické
mu rozpadu manželství. Němec, který byl řadu 
let vyšetřován pro své chování za revoluce, byl 
1855 propuštěn z finanční stráže, 1856 byl re- 
aktivován a nastoupil u celního úřadu v Bělá
ku (Villach) v Korutanech, 1857 byl penziono
ván a žil ponejvíce v Praze. Na N., která se 
postupně dostávala pod soustavný policejní 
dohled, spočívala starost o hmotné zajištění 
rodiny a mnohdy byla nucena prosit u přátel 
o podporu. Toto postavení i uvolněný, bohém
skému se podobající životní styl vytvořily ve 
vztazích mezi ní a českou měšťanskou Prahou 
značnou průrvu (chápavý postoj např. F. Palac- 
kého nebo J. E. Purkyně byl výjimkou). Její 
společnost se v 50. letech skládala - vedle filo
zofa I. J. Hanuše - ponejvíce z lidí mladších, ja
ko byl všestranně vzdělaný lékař V. D. Lambl, 
sestry Rottovy (pozdější spisovatelky K. Svět
lá a S. Podlipská), studenti z blízkosti J. V. Friče 
(V. Č. Bendi, H. Jurenka aj.) i začínající májov- 
ci (J. Barák, V. Hálek, J. Neruda), na jejichž ge
neračním almanachu se autorsky podílela, ja
ko už dříve na Fričově almanachu Lada Nióla. 

1851,1852,1853 navštívila Uhry, majíc vždy vý
chodisko dalšího putování v manželových pů
sobištích; čtvrtý a nejdelší zájezd podnikla sa
mostatně 1855 (přes Vídeň Bratislava, dále mj. 
Banská Štiavnica, Sliač, Banská Bystrica, Břez
no, Horná Lehota, Velká Revúca, Chýžne). In
tenzivní zájem o česko-slovenské sblížení byl 
jednou formou její politické aktivity za pore
voluční reakce a jeho vrcholným projevem 
mělo být shrnující dílo o Slovensku (ve spolu
práci s přírodovědcem J. Krejčím a filologem
M. Hattalou). Na Slovensku se N. sešla nebo si 
už dříve dopisovala s J. Franciscim Rimav
ským, S. Chalupkou, J. Králem, L. Reuszem, 
A. Sládkovičem, S. Tomášikem, G. K. Zechen- 
terem a mnoha dalšími. Při všech pobytech po
drobně registrovala reálie slovenského lidové
ho světa a údaje o jeho jazyce a kultuře, 
poslední cesta souvisela s její tvorbou i adres
ně (materiál pro práci na Slovenských pohád
kách a na novele Pohorská vesnice). Takřka na 
začátku povídkového tvoření N., které zplna 
přichází k slovu až v 50. letech, stojí její nejpro
slulejší dílo Babička. Tehdejší tvůrčí vzepětí
N. s autorčinými vzpomínkovými návraty do 
mládí v Ratibořicích souviselo z jedné strany 
se smrtí nejstaršího syna (1853), z druhé se 
začínajícím vroucím citovým zaujetím pro H. 
Jurenku. Intelektuální potřeba N. vyznat se 
v záležitostech sociálního vývoje získávala 
koncem 50. let nejvíce ze styku s V. Náprstkem. 
Na podzim 1859 byla na návštěvě u manže
lových příbuzných v Novém Bydžově a napo
sledy v Čes. Skalici (pro V. Náprstka zápisy 
o existenčních poměrech továrních a zeměděl
ských dělníků a služebnictva) a v Ratibořicích. 
V úpěnlivé snaze podpořit výtvarnický talent 
syna Jaroslava N. neuspěla, když jeho studium 
na malířské akademii v Mnichově 1860 po ně
kolika měsících ztroskotalo hlavně pro nedo
statek peněz. 1859 začala jednat s litomyšl- 
ským tiskařem A. Augustou o vydávání 
souboru svých prací, v září 1861 přijela (po 
předchozích návštěvách v Chlumci n. Cidli
nou, Mlékosrbech, Novém Bydžově a Vyso
kém Mýtě) do Litomyšle pracovat na přípravě 
edice. Rychle se zhoršující choroba, duševní 
vyčerpanost i Augustovo necitlivé chování k ní 
jí však už nedovolily více než pokusit se o tex
tovou revizi Babičky. Koncem listopadu ji Ně
mec převezl domů, den před smrtí dostala 
první sešit 2. vydání Babičky. - Byla pohřbena 
na Vyšehradském hřbitově v Praze. V pozůsta-
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losti se mj. dochovaly rukopisy nedokonče
ných povídek Cesta z pouti a Urozený a ne
urozený; snad dosti pokročilý román Zena z li
du, autorkou také nazývaný Pražská panička, 
je znám jen z jejích zpráv. Celý život se N. vě
novala široce rozprostřené korespondenci. Její 
dopisy, které byly mezi adresáty vysoce ceně
ny, jsou dnes přiřazovány k jejímu umělecké
mu dílu pro své strhující vypravěčství, suges
tivně vyvolávající obraz pisatelčiny osobnosti, 
jejích momentálních životních situací a pocitů.

Básněmi navázala N. na žánry a tematiku 
v tehdejší české literatuře už zavedené (adora
ce vlastenectví a slovanství, ohlasy folklóru, 
milostná, meditativní a sentimentální píseň). 
Její tvůrčí přínos je v próze, do níž se od počát
ku promítal talent a zkušenost vypravěčky 
i smysl pro přesně odpozorovaný věcný detail, 
uplatňující se jak v povídkách, novelách a po
hádkách, tak v textech publicistického charak
teru. V nich (např. v zachycení poznatků a zá
žitků z Františkových Lázní, kde se 1846 léčila) 
osobitě pojala u nás už frekventovaný žánr ča
sopiseckých „dopisů“ i formu vypravěčských 
obrazů, právě aktuální ve středoevropské žur
nalistice a krásné próze. Záhy se v díle N. 
uplatnilo zaujetí pro lidové umění, jeho způso
by artikulace, axiologii a pozitivní životní 
funkčnost. V publicistických prózách (např. 
Obrazy z okolí domažlického) je lidový svět 
zpravidla předmětem vyprávění a jednotlivos
ti z něho - způsob bydlení a odívání, pracovní 
úkony, zábavy, tradovaná vyprávění, pověry 
a zvyky, metaforika řeči apod. - jsou zazname
návány (popisem, scénou, charakteristikou, 
dialogem) s reálnou určitostí. Výpravná celist
vost vzniká z těchto různorodých prvků obsa
hových i tvarových trvalou přítomností vypra
věčského subjektu, z něhož vychází vůle po 
fabulaci, který je zaujat svou látkou a nazírá ji 
jako výpovědi o lidském profilu venkovanů. 
Zpracování toho, co sledovala a poznala při 
cestách po Slovensku v 50. letech, se od publi
cisticky vypravěčského podání stále víc pře- 
klánělo k podobě odborné stati, faktového 
soupisu nebo dokumentárního národopisného 
záznamu. Zájem o lidový život, který prováze
lo prohlubující se odborné zaměření, přenesla 
N. v posledním desetiletí života i na širší slo
vanskou oblast: překládala ukázky lidové slo- 
vesnosti, hlavně slovinské, srbské a bulharské 
(působily přitom i styky s Bulhary pobývající
mi v Praze), neuskutečněn zůstal úmysl sesta

vit soubor slovanských pohádek. - S venkov
ským světem se N. vyrovnávala i jako pohád- 
kářka. Ve sbírce Národní báchorky a pověsti se 
uplatňuje více žánrů (fantastická a humorná 
pohádka, anekdotická a novelistická vyprá
věnka, pověst, legenda); skladby se většinou 
opírají o podání z českého severovýchodu 
a z Chodska, zpracovávají však i látky roman
tických povídek a vlastní fabule autorčiny. Ani 
tvarem neusiluje pohádka N. o národopisnou 
dokumentárnost, ale chce být dílem krásné li
teratury. Druhotně se tu otvírá cesta k vesnic
ké povídce, když se smyšlené pohádkové pro
středí stýká v dílčích výjevech, postavách 
a popisech s realitou českého venkova. Na roz
díl od folklóru vládne v pohádkách N. generál
ně vrcholná spravedlnost, láska a dobro; jejich 
ideový fond se sbližuje s dobovým spontánním 
demokratismem tím, že zvýrazňují motiv spra
vedlivé vlády a straní lidovému živlu. V poz
dějších Slovenských pohádkách a pověstech N. 
povětšinou adaptovala zápisy slovenských 
sběratelů, ojediněle i svoje, a při překladu do 
češtiny ponechala dialogy v slovenštině. Opro
ti českým pohádkám nestírá ze slovenských je
jich orální charakter ani jiné příznaky folklor
ní slovesnosti (i tím měly texty svědčit 
o zvláštním etnickém charakteru Slováků). - 
Povídky N. jsou osobité svou výpovědí o čes
kém světě a člověku, jak je zformovala tradice 
venkovského života, a zároveň neustálou osci
lací mezi skutečností a snem: svým vnětexto- 
vým odkazováním jsou značně věrohodné, 
a svým poetickým uspořádáním spřádají ideál
ní vizi lidské dobroty a lásky. Hlavní i mnohé 
vedlejší postavy jsou individuální kreací typu 
„dobrý člověk“ - dělný, obětavý, citově bohatý, 
společensky prospěšný altruista. „Dobrým člo
věkem“ je častěji, nikoli výlučně lidová posta
va, vždy je však v něm představen humanitní 
ideál lásky ve svých různých konkrétních pro
jevech (láska milenecká, rodičovská, dětenská, 
vlastenecká atd.). Jeho povídková prezentace 
mnohdy neužívá souvislé dějové fabule (např. 
Pomněnka šlechetné duše, Chudí lidé, Pan uči
tel), jindy se uplatňuje jen minimální dějová 
zápletka, jež slouží sepětí postavy s prostředím 
nebo porovnání hodnotových norem (např. 
Divá Bára či jediná próza z patriarchálního 
slovenského venkova Chyže pod horami). For
mu volně koncipovaného povídkového obrazu 
má i Babička (s podtitulem Obrazy venkov
ského života). Materiálem díla jsou upravené
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a pozdějšími poznatky doplněné vzpomínky 
na dětství. Lidový svět je představen ve staře
ně, která se z vesnice přestěhuje k dceři, pan
ské služebnici, do chaloupky u letního sídla 
šlechty; stará se tu o děti a brzy se stává pro 
svou moudrost, zkušenost a vstřícnou laska
vost středem své nové venkovské společnosti 
a osobnostní harmoničnost jí závidí sama zá
mecká paní. Vyprávění postupuje podle rytmu 
dění v chaloupce, jak pravidelně probíhá od 
rána do večera, ve všední a sváteční den, doma 
a na návštěvách, i co do něho vnáší cyklus roč
ních dob. Líčení zavedených obvyklostí je do
provázeno jedinečnými událostmi a tento vy
važující se protiklad je jednou z četných 
komplementárních opozicí ve vrstvě tematic
ké i stavební (stáří - mládí; lidové - šlechtické 
prostředí; děje přímo zpodobené - postavami 
vyprávěné aj.), které podstatně určují struktu
ru díla. Próza s ústřední postavou stařenky 
(která v závěru umírá) se orientuje k hodno
tám života a život zajišťujícím a opakovaně vy
zdvihuje elementární mocnost lásky: babička 
účinně zasahuje do lásky vesnických milenců 
i zámecké komtesy, sama vypráví o svých v lás
ce šťastných i vdovsky smutných mladých 
letech, je představen tragicky milostný osud 
pomatené Viktorky. Z tradičního lidového ži
votního modu, jak ho zosobňuje babička ja
kožto jeho řadový zjev, se nestírá starobylost 
forem, a přitom vystupuje jako živě aktuální 
svým obsahem i funkčností. Několik pozděj
ších novel s výraznou dějovou výstavbou (na- 
př. V zámku a v podzámčí) umožňuje vidět 
„dobrého člověka“ na prostornějším spole
čenském pozadí a dát vystoupit obrazu spo
lečnosti rozmanitě rozvrstvené, majetkově 
a existenčně diferencované. Protiklad mezi 
rozmařilým bohatstvím a ubohostí chudoby 
poskytuje příležitost k traktování naléhavých 
záležitostí sociálních. Novela Pohorská vesni
ce, která na chodský venkov umísťuje i živel 
slovenský, je psána jako tzv. tezový román. 
Vedle vylíčení toho, jak skutečnost vypadá, 
chce svými ději a postavami odpovídat i na 
otázku, jak překlenout společenské rozpory 
(obecně mezi lidem a vyššími vrstvami, speci
álně ve vztahu Čechů a Slováků); k tomu se 
pojí mnoho problémů dalších (vzdělání, vý
chova, náboženství, víra a pověra, hodnota tra
dice aj.).Této prózy, do níž vůbec shrnula hod
ně ze svých zájmů a znalostí, si N. cenila i nad 
Babičku, avšak čtenářský soud pořadí převrá

til a Babička je viděna jako dílo, „jež vtiskuje 
charakter nejen písemnictví své doby, nýbrž 
celé kultuře svého národa“ (A. Novák).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ludmila z Hrádku (alm. 
Lada Nióla), Štěpán Danieli (alm. Perly české); 
B (Rachejtle 1855), B-„ B. N., (B. N.), Božena N., N. 
I PŘÍSPĚVKY in: ČČM (1857-59; 1858 Uherské 
město. Ďarmoty, 1859 Obrazy ze života slovenské
ho); kal. Česká pokladnice (na r. 1856, P Divá Bára); 
Čes. včela (1844-47; 1844 B Vodník, pověst Silný 
Ctibor, 1846 Obrazy z okolí domažlického, PP Do
mácí nemoc a Dlouhá noc, Dopisy z Lázní Františ
kových, 1847 Obrázek vesnický); alm. Horník 
(1845); kal. Koleda (na r. 1852-58; 1852 pohádka 
Viktorka, 1853 P Baruška, 1857 P V zámku a v pod
zámčí, 1858 překl. Srbské pohádky ze sbírky Vuka 
Karadžiče); Kritische Blátter fúr Literatur und 
Kunst... (1858); Květy (1843-48; 1843 BB Ženám 
českým a Slavné ráno, 1845 Obrazy z okolí domaž
lického, 1847 Zaříkací formule mezi lidem českým 
a jak se od nemoci pomáhá, Národní hádanky); alm. 
Lada Nióla (1855, pohádka O dvanácti měsíčkách, 
P Sestry); Lumír (1852-54; 1854 Vzpomínky z cesty 
po Uhřích); alm. Máj (1858, P Chyže pod horami); 
Mor. noviny, i příl. Mor. národní list (Brno 1848—51; 
1848 Hospodyně, na slovíčko, 1851 P Čertík); Nár. 
noviny (1848-49); Nár. noviny. Večerní list (1849); 
Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 
1849-...1861 (Liptovský Sv. Mikuláš, B. Bystrica, an. 
přetisky pohádek); Obrazy života (1860); Památky 
acheologické a místopisné (1858); alm. Perly české 
(1855, P Karla); Posel z Prahy (1858, P Dobrý člo
věk); kal. Poutník z Prahy (na r. 1855-57; 1855 P Po
mněnka šlechetné duše, 1857 P Chudí lidé); Pražské 
noviny (1847); Rachejtle (Jičín 1854-55, mj. satiric
ké prózy Výklad historie, Kávová společnost); kal. 
Sborník (na r. 1858-60; 1859 Báječný přírodopis, 
1860 P Pan učitel); Štěpnice (1855-^61; 1855 Pohádka 
o kohoutkovi a slepičce, 1857 Zábavky dětské, Mat
ka... hrajíc si s nemluvňátkem, 1858 Šlovenské po
pěvky, 1859 Zpěvánky, Vánoční hra slovenských 
chlapců); Včela (1848,Šelská politika); Zábavy mys
livecké (1858, Poslední medvěd na Čerchově u Cho
dova nedaleko Domažlic a honba na medvěda na 
Polhoře v Gajdošově potoku na Slovensku); Zlaté 
klasy (1854-56; 1856 pohádky Zklamaná naděje, 
Lesní ženka, lid. vyprávěnka Zklamaná naděje); Ži
va (1859-60; 1859 Kraje a lesy na Zvolensku, 1860 
Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd); - 
posmrtně: (první otisky): Časopis pro moderní filo
logii (1913 Několik básní B. N., 1926 mj. varianty 
P Cesta z pouti); ČČM (1915, dialektologické zázna
my); Čes. lid (1895-98 národopisné záznamy, dodat
ky ke Kollárově sbírce slovenských písní, 1903 dia
lektologické záznamy, 1909 autobiografické 
poznámky); Lid. noviny (1950, Zápisy z cesty do Sli- 
ače); Lit. noviny (1993, ukázky ze zápisníku); Margi
nálie (1950, Zápisky z cesty na Kokořín); Osvěta 
(1911, B Luzná noc); Slovo a slovesnost (1952, dia-
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lektologické poznámky); Světozor (1888, záznamy 
o lidovém lékařství); Topičův sborník (1915, frag
ment P Urozený a neurozený). I KNIŽNÉ. Původ
ní beletrie, pohádky a zápisky: Národní báchorky 
a pověsti 1-7 (1845-47; rozšiř, vyd. 1-14,1854-55); 
Babička (P 1855, opr. vyd. 1862); Pohorská vesnice 
(P 1856); Slovenské pohádky a pověsti 1-10 
(1857-58); - posmrtně: povídky i prózy publicistic
kého charakteru, pův. otištěné v časopisech, byly od 
1862 vydávány jak samostatně, tak v různých sesku
peních s titulem podle otištěných prací nebo s no
vým titulem souhrnným (Povídky, Drobné povídky, 
Studie národopisné. Národopisné a cestopisné ob
razy apod.); z rukopisné pozůstalosti byly poprvé 
otištěny povídky Čtyry doby, Cesta z pouti (Sebrané 
spisy 9, b. d., 1890), Urozený a neurozený (Sebrané 
spisy 11,1919), pohádky O Pánu Bohu 1-10 (Sebra
né spisy 8,1863), Nemušti jazyk, Děvojka, vdovice 
a puštěnice, Dnes mně, zítra tobě, Děvojka rychlejší 
koně, Poklad, Starobulharské prikazky o Dědo-gos- 
podu 1-3 (Sebrané spisy 9, b. d., 1890), Učeň nad 
mistra (1979, ed. J. Jech) a zápisky v drobných pub
likacích Zápisník B. N. z let 1851-55 (1929, ed. M. 
Novotný), Poznámky B. N. (1939, ed. M. Novotný, 
faksimile, bibliof.), Cesta přes Vídeň a Prešpurk na 
Sliač. Výňatek ze zápisníku z r. 1855 (1955, ed. 
M. Novotný, bibliof.). - Překlady: Ch. Birch-Pfeiffer: 
Diblík (1861, an., s J. V. Fričem); - posmrtně: K. F. 
Gutzkow: Pravzor Tartuffa (1919, Sebr. spisy 11, 
prem. 1859). - Výbory: Vybrané báchorky národní 
(b. d., 1889, ed. K. V. Rais); Vybrané pohádky národ
ní (b. d., 1889, ed. K. V. Rais); Vybrané spisy, asi 1-4 
(1892-96, ed. an.); Vybrané spisy 1-5 (b. d., 
1893-1901, ed. F. Bartoš); Čítanka B. N. (b. d., 1911, 
ed. V. Vávra); Vybrané spisy 1-6 (b. d., 1913—16, ed. 
F. Bartoš); B. N. maličkým (1915, ed. V. Říha, tj. 
V.Tille); Výbor z korespondence (též z dopisů přija
tých, 1917, ed. Z. Záhoř, 1922 přeprac. a se soupisem 
přijaté korespondence); B. N. Na paměť stých naro
zenin... (z díla a korespondence, 1920, ed. asi B. Be
neš); B. N. (z díla a korespondence, b. d., 1920, ed. 
M. Gebauerová); Myšlenky B. N. (1920, ed. V. Tille, 
nové vyd. 1996); Drahokamy z literárního odkazu 
B. N. 1-5 (1926, ed. Q. M. Vyskočil); Vybrané spisy 1, 
2 (jen české a slovenské pohádky, b. d., 1928, ed. 
J. Kabelík); Dopisy (1929, ed. J. Hrubý, tj. A. Dolen- 
ský); Jubilejní ilustrované vydání nej krásnějších 
knih B. N. 1-5 (1932, ed. F. Sekanina; reed. s tit. Vel
ké jubilejní ilustrované vydání knih B. N.); Vybrané 
spisy 1-8 (1939-40, ed. an., podle souborného vyd. 
v nakl. J. Laichter); Rozpomínky z mládí (z kores
pondence, 1940, ed. M. Novotný, bibliof.); Patero dí
vek (z povídek, 1941, ed. M. Novotný); Dobří lidé. 
Výbor z díla (1950, ed. M. Novotný); Báchorky 
(1957, ed. J. Červenka, V. Formánkové, J. Syrovátko
vá; pozdější vyd. s tit. Pohádky); Báchorky a pověsti 
(1957, ed. J. Červenka, V. Formánkové, J. Syrovátko
vá); Vybrané spisy 1-4 (1957, ed. F. Vodička, J. Siro
tek); Z dopisů B. N. (pro ml., 1962, ed. J. Štefánko- 
vá); Patnáct pohádek (1962, ed. R. Havel); Dopisy 

lásky (z korespondence, 1971, ed. R. Havel); Výbor 
z díla 1-3 (1974, ed. F. Vodička pod jm. M. Pohor- 
ského); Zlatá slova B. N. (1975, ed. J. Lormanová); 
Lamentace. Dopisy mužům (1995, ed. J. Janáčková). 
Mimo to vycházelo pod různými názvy zejména 
mnoho knih vybraných pohádek pro děti. - Soubor
ná vydání: Sebrané spisy (nakl. A. Augusta v Lito
myšli a Praze, 1862-63, 8 sv.); Sebrané spisy (nakl.
I. L. Kober, 1869-91,9 sv., ed. an. postupně V. B. Ne
beský, F. Zákrejs, J. V. Novák); Sebrané spisy. Ilus
trují čeští malíři... (nakl. I. L. Kober, 1897-99, 9 sv.); 
Sebrané spisy. Kritické vydání... (nakl. I. L. Kober, 
b. d., 1903-06, 2 sv., ed. J. V. Novák); Sebrané spisy 
(nakl. J. Laichter, 1904-20,14 sv., ed. M. Gebauero
vá, J. Vlček, V. Tille); Sebrané spisy (nakl. B. Kočí, 
1909-11, 3 sv., ed. F. Sekanina); Spisy (nakl. B. Pro
cházka, 1924-26,6 sv.); Spisy (nakl. F. Borový, edice 
Pantheon, 1927-30, 8 sv., ed. K. Hikl); Dílo (nakl. 
Kvasnička a Hampl, 1928-30,14 sv., ed. M. Novot
ný); Spisy (nakl. Českosl. spisovatel, od 1953 SNKL- 
HU, edice Knihovna klasiků, 1950-61, 15 sv., řídí 
Ústav pro čes. literaturu, hlavní red. B. Havránek). I 
SCÉNICKY. Překlad: F. Kruzský (Ch. E. Chojecki): 
Vláda a láska (1860, knižní vyd. 1863 pod jm. F. L. 
Riegra; o autorství viz K. Kardyni-Peíikánová 
1982). I KORESPONDENCE: Listy 1-4 (J. Bará
kovi z 1858, K. Bejlmannovi z 1858, V. Č. Bendlovi 
z 1856-58, A.v Čelakovské, pseud. B. Rajská, 
z 1844-49, F. L. Čelakovskému z 1848, J. Čermákové 
z 1854, J. Dlabačovi z 1849-52, J. Drahorádovi 
z 1858, K. J. Erbenovi z 1850, P. Fastrovi z 1848, J. V. 
Fričovi z 1854-58, V. Hankovi z 1851-54, L. Hans- 
mannovi z 1857,1. J. Hanušovi z 1853-58, L. Hanu
šové z 1851, M. Hattalovi asi z 1857, K. Havlíčkovi 
Borovskému z 1847-49, J. Helceletovi z 1851-56,
A. Hlavsové z 1848-55, M. M. Hodžovi z 1858, J. H. 
Huškovi z 1852-53, S. Chalupkovi z 1855-59, J. V. 
Jahnovi z 1860, K. Jeřábkové z 1855, H. Jurenkovi 
z 1854-55, V. S. Karadžičovi z 1858, F. M. Klácelovi 
z 1849, A. Klementovi z 1851, J. Kolískovi z 1859-60, 
H. Kolowratu Krakovskému z 1855-58,1 Konopovi 
z 1848-50, V. D. Lamblovi z 1852-56, E. Lamb- 
lové z 1854-56, K. Lauermannové-Petrovičové 
z 1845-61, J. L. Lešikarovi z 1856, J. M. Ludvíkovi 
z 1846, M. Majarovi z 1857-58, A. Markovi z 1854.
J. B. Menclovi z 1850-58, J. Michenetovi z 1856,
J. Myškoví z 1848-50, V. Náprstkovi z 1859, K. Něm
cové z 1858, T. Němcové z 1855-61, H. Němcovi 
z 1853, Jaroslavu Němcovi z 1855—61, Josefu Něm
covi z 1854-58, Josefu Němcovi, synovci, z 1861,
K. Němcovi z 1853-60, M. Němečkové z 1857, F. Pa- 
lackému z 1847-56, J. Palackému z 1860, A. Panklo- 
vé z 1856-58, T. Panklové z 1856, A. Pittnerovi 
z 1845, S. Podlipské z 1851-53, J. Pospíšilovi 
z 1845-55, J. a J. Proškovým z 1855, J. E. Purkyňovi 
z 1853-55, F. L. Riegrovi z 1859, J. K. Rojkovi 
z 1846-60, E. J. Rottovi z 1852, A. Rottové z 1852, 
J. Seidlovi z 1861, Simeonovové z 1860, A. Sládkovi- 
či z 1856, L. Staňkovi z 1857, V. Staňkovi z 1849-59,
B. Staňkové, prov. Šetlíkové, z 1849-61, K. Staňkové
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z 1848-57. V. D. Stojanovovi b. d. a z 1861, M. Stud- 
ničkové b. d.,K. Světlé z 1851-53, V. Šafaříkovi 
z 1855, A. V. Šemberovi z 1850-58, E Šemberové 
z 1851-61, E Šimáčkovi z 1858, J. Špottovi z 1846, 
V. Štulcovi z 1854-60 a b. d., F.Tesařovi z 1852, S.To- 
mášikovi z 1855, K. A. Vinařickému z 1857, V. Vrbí- 
kové, prov. Mikšíčkové, z 1850-51, A. J. Vrťátkovi 
z 1851, G. K. Zechenterovi z 1852-58, nezjišt. adre
sátům z 1856 a 1857-58; ed. M. Novotný, d. 3-4 
s R. Havlem a R. Skřečkem, 1951,1952,1960,1961);
J. Wagner: Neznámé dopisy B. N. (K. J. Erbenovi 
z 1850, M. Michenetové, roz. Panklové, z 1856,
K. Němcovi z 1859, A. Panklové z 1856, sb. Literární 
archiv 8-9,1974, s. 445; in B. N.: Lamentace (3 kon
cepty dopisu V. Náprstkovi z 1861; 1995, ed.J. Janáč
ková). I

BIBLIOGRAFIE: M. Laiske: Bibliografie B. N. 
(1962, lit. dílo včetně kn. překladů, korespondence, 
předmětová literatura, práce Josefa N.); J. Uhlíř: 
B. N. ve filmu a televizi (1968, dílo a osobnost, též 
diafilmy); in J. Sousedíková, D. Pavlová: B. N. a Pra
ha (b. d., 1969, rozmnož.; též B. N. v dílech básníků 
a romanopisců); J. Uhlíř: B. N. v plastice (1970, figu
rální pomníky, busty, pamětní desky, medaile); J. Ste- 
fánik: Bibliografia vydaní slovenských ludových 
rozprávok slovenských zberatelov a Slovenských 
pohádek a pověstí B. N. 1844-1974 (Martin 1974);
L. Miihlstein: Adolf Kašpar Boženě N. (1976, ilus
trace A. K.);J. Vacková: B. N. v hudbě (1979, inspira
ce dílem a osobností). I LITERATURA: V. Štulc: 
Řeč při posvěcení pomníku na hřbitově Vyšehrad
ském... vzdělaného Boženě N. (1869); J. V.Frič: Upo
mínka na B. N. (1888) —> Naši předchůdci (1953); 
J. Hanuš: B. N. v životě i spisech (1889); S. Podlipská: 
Životopis B. N. (1891); K. Šmídek: Pedagogický vý
znam Babičky B. N. (1892); V. Vávra: B. N. Pokus ži
votopisný a literární (b. d., 1895); V. Vlček: Památce 
B. N. (1895 <— Osvěta 1895); E Bačkovský: Výklad 
o tom, že jsou pochybeně vydána všechna vydání 
Babičky B. N., vyšlá před mým „prvním řádným vy
dáním“... (1906); V. Tille: B. N. (1911, přeprac. vyd. 
1914 a 1920, s doplňky M. Novotného Nové kapito
ly o B. N. 1938, 1939, s komentářem J. Otrubové 
1969); sb. B. N. Sborník statí o jejím životě a díle 
(1912, ed. V. Černý; přisp, mj. V. Černý, M. Hýsek, 
J. Ježek, A. Jirásek, J. Kabelík, F. V. Krejčí, B. Kulíř, 
J. Lelek, J. Máchal, A. Novák, K. Pleskač, A. Pražák, 
S. Souček, F. Táborský, V Vávra); J. Vondráček: B. N. 
v Nymburce (b. d., 1913); J. Lelek: Poslední léta B. N. 
a její pobyt v Litomyšli (1914 <— Pokroková revue 
10,1913/14) + Příspěvky k životopisu B. N. (1917 «— 
Zvon 17, 1916/17); V. Tille: Knížka o B. N. (1919); 
B. Beneš: Barunčin podzim (1920); M. Gebauerová: 
B. N. 1820-1862 (1920); J. Lelek: B. N. Babička, rodi
če, sourozenci, Z pobytu na Domažlicku, Dora 
a Manka, Jaroslav a matka (1920); K. Pleskač: Rati- 
bořická idyla (1920, s ukázkami z díla B. N., 1937 jen 
text studie); J. Voborník: O B. N. (1920); J. Vondrá
ček: Život B. N., ženy zlatého srdce (1920); Z. Záhoř: 
B. N. a V. B. Nebeský (1920); M. Záhořová-Němco- 

vá: B. N. Její náboženství a idea lidství (1920); Čer
vená maska (J. Mahen): O umění Růženy Němcové 
a Boženy Svobodové (1921); J. Lelek: K románu 
B. N. a Jan Helcelet (1921 <- Zvon 21, 1920/21); 
Z. Nejedlý: B. N. a Ratibořické údolí (1922; 1927 
s tit. B. N., 1950 v Sebraných spisech Z. N., sv. 14) —> 
O literatuře (1953); Z. Záhoř: B. N. Hlasy o osob
nosti a díle (1927); J. Konečný: Pravda a báseň v Ba
bičce B. N. (1932); Z. Nejedlý: Výstava B. N. (v Lito
myšli^ (1932,1950 v Sebraných spisech Z. N., sv. 14); 
E X. Salda: Básnický typ Boženy N. (1935 <— ŠZáp 
6,1933/34) —» Perspektivy dálek (1967), O předpo
kladech a povaze tvorby (1978), Čteme z F. X. Šaldy 
(1980) a B. N.: Babička (1995); J. Krtička: Výstava 
Babičky B. N. v České Skalici (1935); J. Kopal: Geor- 
ge Sandová a B. N. (1937); J. Ošmera: B. N. (1938); 
J. Fučík: B. N. bojující (1940,1947 in Tři studie, Dílo 
J. E, sv. 4); sb. Hradec Králové paní Boženě N. (1940, 
ed. J. Falta; přisp. Z. Dufek, J. Falta, V Hájková, 
F. Halas, F. Hejl, J. Seifert, J. Waluš-Strunz); F. Sova- 
dina: B. N. Sen o lásce a štěstí (1940); J. Tichá: B. N. 
v díle J. Š. Baara (1940); J. Lelek, H. Štěpánková: 
B. N. v Novém Bydžově (1940); F. Kubka, M. Novot
ný: B. N. (1941); sb. Z doby B. N. 1, roč. Chudým dě
tem (1941, ed. H. Veletovská-Humlová; přisp, mj. 
J. Horák, B. Lifka, I. Liškutín, A. Novotný, K. Polák, 
A. Pražák, B. Slavík, F. Strejček);! Hurdálek: Líbán
ky paní Barunky. Zápisky o B. N. z památného jiřin
kového roku (1944); sb. Z doby B. N. 2, roč. Chudým 
dětem (1945, ed. H. Veletovská-Humlová; přisp, mj. 
E. Felix, A. Grund, E Halas, J. Heidenreich-Dolan- 
ský, J. Hrabák, E Kovárna, F. Strejček); Přátelský 
kruh B. N. Soubor přednášek... (1946; přisp, mj.
A. Grund, K. Krejčí, M. Novotný, K. Polák, A. Pra
žák, L. Svoboda); M. Novotný: B. N. a světská krása 
(1948); J. Šach: Matka a bojovnice (1948); A. M.Til- 
schová: B. N. (1948); K. Michl: Za Babičkou B. N. Li- 
terárněhistorický průvodce (1950); J. Mukařovský:
B. N. (1950 <- NŽ 1950); sb. B. N. Dokumenty z lit. 
archivu Knihovny Nár. muzea (1950, reprodukce ru
kopisů); V. Rzounek: B. N. v obrazech a dokumen
tech (1951); Život B. N. Dopisy a dokumenty 1-6 
(1951-56, nedokonč., ed. M. Novotný); sb. Babiččino 
údolí (1952, rozšiř, vyd. 1953,1956 přeprac. s tit. Ra- 
tibořice; přisp, mj. S. Brandejs, H. Rokyta, Z. Wirth); 
B. Haluzický: B. N. a Slovensko (Bratislava 1952); 
V. Rzounek: B. N. v obrazech (1952); K. Cvejn: B. N. 
(1956); J. Slavík: B. N. na Chebsku (1956); sb. Společ
nost B. N. v Praze. U pětadvacetileté činnosti 
1933-1958 (1958; přisp. Voj. Novák, M. Nováková 
aj.); A. Kanýzová: Listy matky synovi (Krajská lid. 
knihovna, Olomouc 1960); sb. B. N. 1820-1862 
(1961, franc., ed. M. Dandová; přisp, mj. F. Halas, 
A. Hoffmeister, J. Seifert); M. Novotný: Ratibořice 
a Červený Kostelec (1961, rozmnož.); B. N. ve vzpo
mínkách (1961, ed. R. Havel, M. Heřman); M. Otru
ba: B. N. (1962, přeprac. vyd. 1964); B. N. 1862-1962. 
Stálá expozice v České Skalici (b. d., 1962); Jan Sku- 
til, Josef Skutil: B. N. - život a dílo. Výstava k 100. vý
ročí úmrtí (Adamov 1962, rozmnož.); V. Květenský:
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B. N. a Novobydžovsko. Průvodce výstavou... 
(1962); V. Černý: Knížka o Babičce (1963, přeprac. 
vyd. Toronto 1982); M. Novotný: B. N. (1966, roz
množ.); V. Květenský: B. N. a její buditelská práce 
s knihou (1968, rozmnož.); L. Múhlsteinová, 
L. Miihlstein, J. Kábrt: Kraj mládí B. N. (1970, opr. 
vyd. 1980); R. Rejchrt: Quido Kocian Boženě N. 
(1970, o vzniku pomníku); Z. Urban: Pozapomenutá 
tvář B. N. Vztah B. N. k myšlence slovanské vzájem
nosti a kulturám slovanských národů, AUC Praha, 
Philologica, Monographia 30 (1970); N. Ježková: 
Osobnost B. N. (1971, rozmnož.); J. Dutkowski: B. N. 
v Polsce. Z historii stosunków literackich polsko- 
-czeskich w wieku XIX i XX (Poznaň 1972); J. Hu
báček, J. Machytka: Interpretace textů B. N. v 6.-9. 
ročníku základních devítiletých škol (1972); A. Ir- 
mann, R. Rejchrt: Pravda o matce B. N. (1973); 
B. Hladík: B. Ň. a Polná (1976); sb. Malá knížka o Ba
bičce (1980, ed. V. Kovářík); B. N., paní našeho času. 
Sborník studií o B. N. v literatuře, dramatickém 
umění a hudbě (1986, ed. J. Lormanová, J. Korec; 
přisp, mj. J. Kazda, M. V. Kratochvíl, K. Krejčí, M. 
Tomčík, J. Vacková); sb. Zur Poetik und Rezeption 
von B. N. Babička (Berlín, Wiesbaden 1991, ed.
A. Guski; přisp, mj. I. Bakerová, P. Grzybek, A. Gus- 
ki, S. Rothová, M. Sedmidubský); H. Sobková: Ta
jemství Barunky Panklové (1991, rozšiř, vyd. 1992); 
J. Polák: Tri kapitoly o Barunce Panklové, B. N. 
(1992); M. Ivanov: Zahrada života paní Betty (poz
ději Boženy N.) (1992);T. Němec: Tajemství původu
B. N. (1994, vl. nákl.); sb. Prameny díla, dílo prame
nem (1995, ed. J. Bartůňková, J. Dvořák; přisp. 
J. Bartůňková, A. Haman, K. Hausenblas, J. Janáčko
vá, V. Linhartová, J. Němcová, J. Peřina, J. Polák, 
H. Sobková, J. Svoboda, H. Šmahelová, A. Zacho
vá); H. Šmahelová: Autor a subjekt v díle B. N., AUC 
Praha, Philologica, Monographia č. 124 (1995);
J. Morava: Někdejší Betty (1996, pův. něm. s tit. 
Sehnsucht in meiner Seele, Innsbruck 1996; se sou
pisem dosavadní genealogické literatury); J. Polák: 
Dětství a mládí B. N. (1996, v poznámkách k jednotí, 
kapitolám údaje o nejdůl. pracích o původu B. N.); 
L. Skořepová, M. Ivanov: Jiskření aneb Na černé 
hodince s Máchou, N. a hvězdami (1996). I • ref. Ná
rodní báchorky a pověsti: J. K. (Tyl), Květy 1845, 
s. 344 —» Národní zábavník (1981); H. Borovský 
(K. Havlíček B.), Čes. včela 1845, s. 251 —> O litera
tuře (1955), Lid a národ (1981); K. Sabina, Ost und 
West 1845, s. 267 —> O literatuře (1953); an. (J. P. Jor
dán), Jahrbúcher fůr slawische Literatur, Kunst und 
Wissenschaft (Lipsko) 1845, s. 351; an. (asi J. B. Ma
lý), Květy 1846, s. 257, 325, 354; an. (F. M. Klácel), 
Týdeník 1848, s. 42 a pokr. —> Výbor z díla (1964) •;
K. Havlíček (Borovský): Do Domažlic (proti osočo
vání B. N. za její publicistiku), Čes. včela 1846, s. 131 
—> O literatuře (1955); an. (F. M. Klácel): Listy poli
tické (adresované B. N.), Mor. noviny 1849, č. 25, s. 
112 a pokr. nepravidelně do č. 217, s. 995, ve výběru 
—> Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu 
a komunismu (1849, nové vyd. 1948, ed. M. Komá

rek); an. (F. M. Klácel): Světozor (dopisy adresova
né B. N.), Mor. noviny 1850, č. 113, s. 474 a pokr. ne
pravidelně do č. 221, s. 921 (nedokonč.); • ref. Ba
bička: an. (F. M. Klácel), Mor. národní list 1855, s. 
251 ;an. (K. B. Štorch), Obzor 1855, s. 291; an., ČČM 
1856, č. 3, s. 130 (i ref. Pohorská vesnice); H. (I. J. Ha
nuš), Mor. noviny 1858,s. 167 •; J. E. Sojka: B. N., Ja- 
soň 1859, s. 10 a pokr. —» sb. Čeští radikální demo
kraté o literatuře (1954); • nekrology: an. (V. 
Hálek), NL 22. a 24.1.1862 -> O literatuře 1 (1920), 
Články literární... (1925), O umění (1954); A (J. Ne
ruda), Hlas 22.1.1862 —» Umění (1911),Literatura 1 
(1925), Literatura 1 (1957); an., Hlas 25.1.1862 (po
pis pohřbu); an., Slovenská glasnik (Celovec) 1862, 
s. 80; an., Naše gore list (Záhřeb) 2,1861 /62, s. 115 •;
J. E. Sojka in Naši mužové (1862, nové vyd. 1953, ed.
K. Cvejn); an. (K. Sabina): Novelistika a romanopi- 
sectví české doby novější, Kritická příl. k NL 1864, 
s. 359 —» Články literárnědějepisné 1 (1912) a O lite
ratuře (1953); Ž. Podlipská: B. N., Květy 1870, s. 51 
a pokr.; in Z let probuzení 1. Paměti a koresponden
ce B. Rajské (A. Čelakovské) z 1.1839-44 (1872) a 3. 
Vzájemné dopisy A. Čelakovské (B. Rajské) a B. N. 
1844-49 (1873); K. Světlá: Z literárního soukromí, 
Ženské listy 1880, s. 50 —> Z literárního soukromí 
(1897), Z literárního soukromí a drobné práce 
(1904) a Z literárního soukromí 1 (1959); E. Krás- 
nohorská: Dvě básnířky lidu (B. N. a K. Světlá), 
ČČM 1880, sv. 1, s. 142 a pokr.; J. Barák: O B. N., in 
Přednášky 3 (1884); an. (J. Neruda): B. N., Humorist, 
listy 1887, č. 28 -» O sobě a o jiných (1943) a Podo
bizny 3 (1954); V. Mrštík: Němcové Babička jako 
vzor, NL 16. 8.1889 + Realismus Babičky, Hlas ná
roda 15.12.1889, obojí (s pozměněnými tit.) Mo
je sny 1 (b. d., 1901); J. Vlček in Několik kapitolek 
z dějin naší poezie (1898) -» Kapitoly z dějin české 
literatury (1952), Z dějin (1960); A. Jirásek in B. N.: 
Babička (1901) —> (s tit. O Babičce B. N.) Rozmani
tá próza 2 (1905); V. Tille: B. N. Glosy k životopisu, 
Nová čes. revue 2,1904/05, s. 877; A. Novák: B. N., sb. 
Literatura česká 19. století 3, sv. 2 (1907); J. Vlček: 
B. N., Den 15. a 16.2.1908 -» (s tit. B. N. 1848) Kapi
toly z dějin české literatury (1952); V. Tille in České 
pohádky do roku 1848 (1909); J. Kabelík: O bratr
stvu Klácelově, Besedy Času 1909, s. 252 a pokr.; 
F. X. Šalda: B. N., Novina 5,1911/12, s. 19 a pokr. -» 
Duše a dílo (1913) a O umění (1955); A. Macek: 
B. N., Besedy lidu 20,1911/12, s. 97; V. Tille: Ze živo
ta Josefa Němce, Čes. revue 5,1911/12, s. 264; M. Ma
jerová: Pečlivá Marta, LidN 21. 1. 1912; A. Novák: 
Básnická osobnost B. N., NL 21.1.1912 -» Myšlen
ky a spisovatelé (b. d., 1914) a Česká literatura a ná
rodní tradice (1995); an. (J. Vodák): Odkaz B. N. že
nám, Čas 21. 1. 1912 —> Cestou (1946); K. Pleskač: 
Viktora (reálný model Viktorky z Babičky), Máj 11, 
1912/13, s. 143 a pokr.; F. Wenzl: K historii Pohorské 
vesnice od B. N., LF 1913, s. 244; J. Karásek: Počátky 
literárních styků česko-slovinských (B. N. a M. Ma- 
jar), Osvěta 1915, s. 799; an.: Pět dopisů psaných Bo
ženě N., Novina 1,1915/16, s. 53; Z. Záhoř: Dopisy
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Karla Němce Boženě N.» ČČM 1917, s. 36 a pokr., 
1918, s. 42 a pokr.; A. Novák: Básně B. N., in Podo
bizny žen (1918, pozměněné <— sb. B. N., 1912); J. Le
lek: Poslední přátelství B. N. (vztah k V. Náprstkovi), 
Nové Čechy 1918, s. 210 a pokr.; J. Prosek: O praž
ských bytech B. N., Topičův sborník 6, 1918/19, 
s. 515; Z. Záhoř: B. N. jako překladatelka (hry K. 
Gutzkowa Pravzor Tartuffa), Topičův sborník 7, 
1919/20, s. 222 + Z neuveřejněné korespondence 
B. N. (hlavně přijaté), tamtéž, s. 228; J. Lelek^ Jak 
překládala N. slovanské pohádky do němčiny, ČMF 
7,1919/21, s. 257; M. Gebauerová: Z korespondence 
B. N. (hlavně přijaté), sb. Z dějin české literatury 
(1920); A. Pražák: Národní myšlenka B. N., NL 5.2. 
1920 —> Míza stromu (1940); J. Lelek: B. N. a Jičín 
(styky s rodinou J. Heindla), Krakonoš (Jičín) 1920, 
s. 14; B. Kulíř: B. N. a Náchodsko, Náchodské listy 
1920, č. 7; J. Kejzlar: Osoby z povídek a obrázků 
B. N. (modely lit. postav), Nár. politika 15. 2.1920; 
A. Novák: Poslední povídka B. N. (zlomky PP Uro
zený a neurozený a Cesta z pouti), Zrání 1920, s. 34 
-> Krajané a sousedé (1922); M. Hýsek: O B. N. 
(přehled jubilejní literatury), NL 14. 5.1920; J. Ka- 
belík: Morava a Slovensko v životě a díle B. N., 
MSIR 1920, s. 67 a pokr.; Z. Záhoř: Z neznámé ko
respondence B. N. (přijaté 1850-60), LidN 3.9.1920;
A. Získal: O řeči B. N. v Babičce, NŘ 1920, s. 289; 
K. Nový in Pod svícnem. Fejetony z 1. 1917—21 
(1922); Z. Záhoř: Josef Němec Boženě N. (dopisy 
z 1857-61), Čas 25.3.1922 a pokr.; J. Rozhold; Moš- 
nerova Pěstounka a Babička B. N., Pedagogická re
vue 1922, s. 244; J. Lelek: B. N. v Litomyšli, Od trste- 
nické stezky 2, 1922/23, s. 108 a pokr.; J. Š. Baar: 
Havlíček a N. na Chodsku. Studie k románu, Zvon 
25, 1924/25, s. 591 a pokr.; J. Mukařovský: Pokus 
o slohový rozbor Babičky B. N., Sborník prací věno
vaných prof. dr. Janu Máchalovi k 70. narozeninám 
(1925) —> Kapitoly z české poetiky 2 (1941) a Studie 
z poetiky (1982); L. Adlerová: Německý posudek 
Idy z Důringsfeldu o B. N. (v čl. otištěném v Beilage 
zur Victoria, Berlín 1. 8. 1862), Ženský svět 1925, 
s. 82; V. Špála: K mé Babičce B. N., RA 1,1925/26, 
s. 40; O. Donath: Všerubský lékař G. L. Weisel a B. 
N., LidN 20.9.1927; M. Novotný: Slovenské zápisní
ky B. N., Lit. rozhledy 14, 1929/30, s. 35; J. Menšík:
B. N. a G. K. Zechenter, Slovenské pohlady 1930, 
s. 51; M. Gebauerová in Literární portréty (1931); 
V. Tille: Vzpomínka na N., RA 7, 1931/32, s. 161;
J. Pátá: B. N. 1820-1862, in B. N.:V grodze i pod gro- 
dom (Budyšín 1932, i sep.); J. V. Šimák in Dopisová
ní Jana Krouského a jeho přátel (1932); H. Štěpán
ková: O některých vrstevnících B. N. na Chodsku, 
Rozhledy 1932, s. 2 a pokr.; K. Procházka: Mančinka 
z Babičky (model lit. postavy), Od kladského pome
zí 11, 1933/34, s. 59; Z. Nejedlý: B. N., in Litomyšl 
(1934) -» Sebrané spisy, sv. 37, Litomyšl 2 (1954);
K. Pleskač: Krista Celbová z ratibořické hospody 
(model lit. postavy), Nár. politika 5.8.1934 + Svatba 
B. N. (vzpomínky účastnice), tamtéž, 16. 9. 1934; 
J. Skutil: Reussovci a B. N. o slovenských starožit

nostech, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 
(Bratislava) 1935, s. 81; K. Pleskač: Vznik Babičky 
B. N., Od kladského pomezí 14,1936/37, č. 1-2, příl. 
s. 1 + Panklova rodina, tamtéž, č. 1-2, příl. s. 2 + Ga
lerie osob v Babičce B. N., tamtéž, č. 3-4, příl. s. 17;
J. Souček in MUDr. Jan Helcelet (1937); V. Nezval: 
Babička B. N., Tvorba 1937, s. 59; A. M. Tilschová: 
B. N., Přítomnost 1937, č. 31-33, obálka; A. Novák: 
Dvě spisovatelky (chodská tematika u B. N. a E. 
Krásnohorské), LidN 28.11.1938 -» Zoufalství a ví
ra (1947); J. Krecar: Tajemství vévodkyně Zaháňské, 
in Kvodlibet z let letoucích (1939); M. N. (Novotný): 
První krok B. N. na Slovensko (an. přetisky českých 
pohádek B. N. v slovenském Novém i starém vlas- 
tenském kalendáři 1849-57), Čes. slovo 15. 8.1939; 
V. K. Jeřábek: Hladovění B. N. v Litomyšli ve světle 
pravdy, Zvon 40,1939/40, s. 125 —> Mezi Litomyšlí 
a Brnem (1941); M. Hýsek: B. N. a Morava, sb. Ženy 
na Moravě, roč. Chudým dětem (1940); A. Pražák: 
B. N., sb. Královny, kněžny a velké ženy české 
(1940); m. n. (M. Novotný): Jak chodila B. N. do ško
ly (zápisy v školních matrikách), Čes. slovo 14. 2. 
1940; V. Černý: B. N. 1940, KM 1940, s. 51; J. Hora: 
B. N., Čes. slovo 4. 2.1940 -» Poezie a život (1959); 
E. Formanové: Osud B. N. (též interview s F. Hala
sem o kn. Naše paní B. N.), LitN 1941, s. 32, Halasův 
text —> Imagena (1971); A. Pražák: Podoba B. N., 
Naše doba 48,1940/41, s. 257, a sb. Slavoj 1881-1941 
(Dvůr Král. 1941) + Komenský a N., sb. J. A. Ko
menský (1942); M. Hýsek: K historii spisů B. N. 
u A. Augusty, LF 1942, s. 173; B. Havránek: Lidový 
podklad jazyka v Babičce B. N., SaSv 1943, s. 129 —> 
Studie o spisovném jazyce (1963); J. Čep: Moje B. N., 
sb. Orloj 1946 (1945) —> Rozptýlené paprsky (1946);
A. Pražák: Stálá duha nad národem + Poslání B. N. 
v dějinách naší vzdělanosti, obojí in O národ (1946);
K. Krejčí: Paracelsovi „duchové elementární“ v po
vídce B. N., Slovesná věda 1,1947/48, s. 12; L. Crho
vé: Dnešní slovenská ústní tradice a její poměr k po
vídkám B. N., tamtéž, s. 191; M. Novotný: Knihovna
B. N., Marginálie 22,1949/50, s. 35; J. Weil: Klasikové 
české literatury o židovské otázce. B. N. (čl. Selská 
politika z 1848), Věstník Židovské obce náboženské 
v Praze 1949, s. 446; R. Havel: Poznámky ke kritice 
textu Babičky, NŘ 1949, s. 121; P. Eisner: B. N. a čes
ký jazyk, Slovanský přehled 1950, s. 77; Prezident re
publiky (K. Gottwald) o díle B. N., LidN 4. 2.1950; 
M. Stuchl: Jak ji posuzovali (vývoj názorů na dílo 
B. N.), LidN 4. 2. 1950; M. Novotný: Muži kolem 
B. N. (zamýšlené dílo B. N. Světla a stíny), LidN 5.2. 
1950 + Máchovská cesta B. N. (na Kokořín, zápisní
kové záznamy), Marginálie 1950, s. 89; B. Havránek: 
Velká žena-bojovnice, Tvorba 1950, s. 121 -> Studie 
o spisovném jazyce (1963); F. Trávníček: Babička po 
stránce slohové, LidN 12.2.1950; O. Janů: O jednom 
spolužáku B. N. (Čecholužičan J. P. Kordiny), Bese
da (Železný Brod) 1950, s. 34 a pokr.; M. Novotný: 
Otec B. N. (nové údaje o J. Panklovi), LitN 1951, 
s. 43; J. Kramařík: Práce B. N. o Chodsku a její vý
znam v dějinách našeho národopisu, ČL 1951, s. 103
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a pokr., 1952, s. 16 a pokr., 1953, s. 14 apokr.; R. Ha
vel: Ediční problémy v Babičce 1, NŘ 35,1951/52, 
s. 148; B. Havránek, R. Skřeček: Ediční problémy 
v Babičce 2, tamtéž, s. 152; J. Štole: Slovenčina B. N. 
v Pohorskej vesnici, SaS 13,1951/52, s. 30; E Váhala: 
Slovenština B. N. v Pohorské vesnici, SaS 1953, s. 80; 
E. Konrád: Bohatá Barunka aneb Klukova Babička, 
LD 5. 9.1954 —> Nač vzpomenu (1957); J. V. Bečka: 
Sloh Babičky B. N., Čes. jazyk 1954, s. 8; A. Horáko- 
vá-Gašparíková: Priatelstvo manželov N. s Jankom 
Králbm, SLit 1954, s. 82; B. Havránek: K stylu Ná
rodních báchorek a pověstí B. N., NŘ 1954, s. 86 -» 
Studie o spisovném jazyce (1963); M. Pišút in Lite
rárně štúdie a portréty (Bratislava 1955); J. Popelo
vá: Pedagogický význam B. N., sb. Tyl - N. - KÍácel. 
Výchovný význam jejich díla (1955); M. Ivanov: 
Několik posledních slov k Babičce (vznik díla), 
Květy 1955, č. 28 -> (s dalšími texty pod tit. Kdy 
vznikla Babička) Historie skoro detektivní (1961);
J. Horák: Slovanská kritika o osobnosti a díle B. N. 
(E. G. Petrovskaja, A. N. Pypin), ČL 1955, s. 149;
K. Dvořák, E Vodička: Včleňování folklóru do obro- 
zenské literatury (též české pohádky B. N.), ČLit 
1955, s. 293 a pokr., část E V —> (s tit. Včleňování 
folklorní pohádky do obrozenské literatury) Cesty 
a cíle obrozenské literatury (1958); J.Trochta: Nové 
příspěvky k pobytu B. N. na Slovensku r. 1855. Poli- 
cajné správy, Historické štúdie (Bratislava) 1,1955, 
s. 284; J. Dvořák: B. N. a česko-slovenská vzájem
nost, sb. O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov 
(Bratislava 1956); F. Vodička: Vznik typu v Babičce 
B. N., ČLit 1956, s. 97 —» (rozšiř, s tit. Místo Babičky 
ve vývoji české literatury) Cesty a cíle obrozenské 
literatury (1958); Z. Urban: B. N. a Bulharsko, in 
Z dějin česko-bulharských kulturních styků (1957); 
H. Rokyta: Emilie von Binzer, prototyp komtesy 
Hortensie v Babičce B. N., ČSPS 1957, s. 35; M. No
votný: N. a terezínská Malá pevnost (archivní doku
menty o pronásledování B. N.), LD 28. 7. 1957; 
K. Horálek: Několik poznámek o jazyce a stylu B. 
N., sb. Studie ze slovanské jazykovědy (1958) -> 
Studie o populární literatuře českého obrození 
(1990); J. Krtička: Nové doklady k životopisu B. N., 
sb. Hradecký kraj (1958); Z. Urban: K otázce pře
kladů B. N. a K. J. Erbena ze srbocharvátštiny a bul- 
harštiny, Sborník slavistických prací věnovaných 4. 
sjezdu slavistů v Moskvě (1958); L. Doležel: Základ
ní typ epické věty u B. N. a M. Pujmanové, NŘ 1958, 
s. 22; K. Gam: Bouřka v líčení B. N. (konfrontace 
s poznatky meteorologie), Věda a život 1958, s. 404; 
K. Horálek: Pohádka B. N. Tři zlaté péra, AUC Pra
ha, Philologica, č. 1,1959; H. Rokyta: Das „Rosen- 
haus-Motiv“ bei B. N. (v Pohorské vesnici, srovnání 
s A. Stifterem), sb. Adalbert-Stifter-Institut (Vídeň) 
8,1959, s. 110; L. Doležel: Výstavba textu v základ
ním („klasickém“) typu epické struktury (v prózách 
B. N.), in O stylu moderní české prózy (1960); M. 
Trapl: Vztahy B. N. k přírodním vědám, Přírodní vě
dy ve škole 1960, s. 294 + Vztahy B. N. k historii, 
AUP Olomouc, Historica 1,1960; F. Vodička: B. N., 

sb. Dějiny české literatury 2, Literatura národního 
obrození (1960); J. Dutkowski: Polskie przeklady 
Babuni B. N., Slavia 1961, s. 462; L. Jonke: Prvá dva 
hrvatska prijevoda Babice B. N., Slavia 1961, s. 477; 
J. Spilka, j. Jech: Neznámé pohádkoslovné poznám
ky B. N., ČL 1962, s. 115; A. Haman: B. N. a evropská 
literární tradice, Kultura 1962, č. 3; F. Vodička: Umě
ní B. N., LitN 1962, č. 3 sb. B. N. 1862-1962. Stálá 
expozice v Čes. Skalici (b. d., 1962); DŠ (F. Daneš): 
Jazykový koutek (jazyk korespondence B. N.), LitN 
1962, č. 3; F. Hrubím B. N., Svět v obrazech 1962, č. 4 
-> Drahokam domova (1976); J. Máchová: Prvky re
volučního demokratismu ve světovém názoru B. N., 
Filoz. časopis 1962, s. 420; J. Vacková: Hudba v díle
B. N. (zmínky o hudbě v díle a korespondenci), Es
tetická výchova 1962, s. 147; L. Brod: B. N. a židovští 
spisovatelé MarkusTeller a Leopold Weisel, Židov
ská ročenka 5723,1962/63, s. 82;T. S. Karskaja: B. N., 
sb. Očerki istorii češskoj literatury XIX-XX vekov 
(Moskva 1963); Z. Urban: Vztah B. N. k Rusku a rus
ké literatuře, Bulletin Ústavu ruského jazyka a lite
ratury 1963, s. 61; F. Kubka: Babička (vzpomínka na 
četbu z dětství), in Setkání s knihami (1963); J. Do- 
lanský: Vuk Karadžič a česká literatura jeho doby 
(též styky s B. N.), AUC Praha, Philologica 2, Slavi
ca Pragensia 6,1964, s. 43; Z. Urban: K problematice 
vztahu B. N. k dílu V Karadžiče, tamtéž, s. 83; in sb. 
Jiřinkové slavnosti 1837-1847 (1964, ed. V. Květen- 
ský); B. Havránek: Jazyk B. N., SaS 1964, s. lj J. V. 
Scheybal: Po stopách B. N., in Východní Čechy 
v kresbách Adolfa Kašpara (1964); M. Novotný, J. 
Smrčka: Josef Němec, rodák novobydžovský, muž B. 
N. (1965); M. Otruba: První moderní próza česká 
(Obrazy z okolí domažlického), sb. Realismus a mo
dernost (1965); H. Rokyta: Die Gestalt der Schloss- 
herrin in B. N. Babička, ihr Prototyp und deren 
Erzieherin, Zeitschrift fur Slawistik (Berlín) 1965, 
s. 244; J. Šach: Z deníku Hanuše Jurenky, Sborník 
NM, ř. C, lit. historie 10,1965, s. 81; I. Pfaff: Antonín 
Pittner - neznámý lidový buditel (též styky s B. N.), 
ČL 1966, s. 1; M. Heřman: Školská cenzura dvou 
pohádek B. N., sb. Literární archiv 1, 1966, s. 253; 
J. Cvrček, J. Šůla: Novotní v Dobrušce (k rodopisu 
babičky B. N.), tamtéž, s. 260; J. Šach: Muž ve stínu 
slavné ženy, LD 4. 9.1966; M. Novotný: Muž a stín 
slavné ženy (obrana J. Němce), LD 18. 9. 1966; 
Z. Urban: K otázce vztahu B. N. k jižním Slovanům, 
AUC Praha, Philologica 1-3, Slavica Pragensia 9, 
1967; V. Karfíková: Proměny kouzelných tovaryšů 
(lit. zpracování lidových pohádek), ČLit 1968, s. 393;
C. Bryner: B. N. and Jane Austen (v tezích), sb. 8. me
zinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 (1968, s. 295, 
rozmnož.); M. Otruba: Obraz otevřený (VTille o B. 
N.), in VTille: B. N. (1969); M. Heřman: N. S. Leskov 
a B. N. (studie T. S. Karské), ČLit 1969, s. 306; Jos. 
Skutil, Jan Skutil: B. N. a Českotřebovsko, Listy Or
lického muzea 1969, s. 123; F. Vodička: Český literár
ní mýtus o Slovensku (též dílo B. N.), Orientace 
1969, č. 1; Jos. Skutil: B. N. na Moravě, in Literárně 
archivní příspěvky (1969); J. B. Čapek: „Babička“
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a Viktorka, sb. Miscellanea, Krkonoše - Podkrkono
ší, Supplementum, sv. 5,1969, s. 287; E Hrubín: Mám 
před sebou knížku... (o pohádkách B. N.), Svět prá
ce 1970, č. 5 —> Drahokam domova (1976); Z. Ur
ban: B. N. a lidová slovesnost slovanských národů, 
Národopisné aktuality 1970, s. 169; F. Halas: O prv
ních dojmech z díla B. N. (z rkp.), in Imagena (1971);
J. Seifert in B. N.: Dopisy lásky (1971); V. Fanderlik: 
B. N. - legendární a skutečná, Proměny (New York) 
1971, č. 1 a 2; J. Hrabáková: Žena a svět v literatuře 
národního obrození, sb. Stati k národnímu obrození 
(1972); L. Doležel: Narrative Modes in Czech Lite
ratuře (Toronto 1973, česky 1993 s tit. Naradvní 
způsoby v české literatuře); H. Mirvaldová (tj. Šma- 
helová): Pohádka a literatura v názorech umělecko- 
kritické publicistiky meziválečného období (též 
o pohádkách B. N.),ZM 1973, s. 600; V. Formánkové: 
O češtině ve slovenských pohádkách B. N., NŘ 1974, 
s. 78; V. Kalina: Nástin vývoje české črty 19. století, 
Sešity novináře 1974, s. 103; K. Hanzlíková: Postave
ní a význam motivů Viktorčiných ve struktuře Ba
bičky B. N., SPF Ústí n. Lab., ř. bohemistická, 1974, s. 
71; J. Magnuszewski: Znowu o Viktorce (literární 
vlivy), Slavia 1974, s. 306; M. Otruba in B. N.: Výbor 
z díla 1, 2, 3 (1974); A. Stich: Sabina - Němcová - 
Havlíček.Textologický a stylistický příspěvek k spo
rům o Sabinových zásazích do cizího díla (též čl. Sel
ská politika a tzv. dopisy neznámému adresátovi), 
sb. Stylistické studie 3 (1976); J. Jech: Neznámý ru
kopis naší největší pohádkářky (Učeň nad mistra), 
LD 31.12.1977; P. Edmond: Á propos des traducti- 
ons fran^aises de Babička, Philologica Pragensia 
1977, s. 111, česky s tit. Nad francouzskými překlady 
Babičky, Lit. měsíčník 1978, s. 124; K. Dvořák: Ke 
genezi pohádky B. N. Jak Jaromil ke štěstí přišel, 
AUC Praha, Philologica et historica 3,1978, Studia 
ethnographica 4, s. 47 —» Mezi folklórem a literatu
rou (1994); J. Šonka: Karel Němec, syn spisovatelky 
B. N., zahradník a pedagog v Táboře, Jihočeský sb. 
historický 1978, s. 223; K. Krejčí: Fyziologická črta 
v české literatuře, sb. Slovanské studie, Spisy UJEP 
Brno, č. 218 (1979), 1980, s. 59; L. Tomek: Malé čtení 
o Babičce, in Za slova tiše nahlédni (1980); M. Petří
ček ml.: Slovesné dílo a svátek, Svědectví 16, 
1980/81, č. 62, s. 337; M. Otruba in B. N.: Pohorská 
vesnice, V zámku a v podzámčí (1981); J. Táborská: 
B. N., Babička, Čes. jazyk a literatura 32, 1981/82, 
s. 152 -» (upr.) sb. Rozumět literatuře 1 (1986);
K. Horálek: K textologii a typologii pohádek B. N., 
Slavia 1982, s. 270; J. Hrabák: K charakteristice slohu 
B. N., in Jedenáct století (1982) <— sb. Z doby B. N. 2, 
roč. Chudým dětem (1945); J. Janáčková: Postava 
Viktorky v Babičce, sb. Přednášky z 23. běhu Letní 
školy slovanských studií v r. 1979 (1982, s. 111); 
K. Kardyni-Pelikánová: Překládala B. N. hru Ed
munda Chojeckého La Florentine?, sb. Pocta Josefu 
Dobrovskému, Václavkova Olomouc 1978, AUP 
Olomouc 1982, s. 165; K. Cvejn: Družina naší paní 
B. N., Literárněvědný sborník PNP 1983, s. 154; 
M. Otruba in B. N.: Divá Bára a jiné prózy (1983); 

Dopis F. L. Vorlíčka B. N. z 24. srpna 1855, Výběr 
z prací členů Historického klubu při Jihočes. muzeu 
v Čes. Budějovicích 1984, s. 230; N. Dolanská in Žán
ry umělecké publicistiky (1984); H. Entner: Kdo in
spiroval B. N. při psaní Babičky, LD 28. 4. 1984; 
K. Horálek: B. N. jako překladatelka slovanských 
pohádek, Slavia 1984, s. 29; J. Jílek: Povídka, novela, 
nebo román? (žánr Babičky), Čtenář 1984, s. 135; 
E. Maur in Chodové. Historie a historická tradice, 
AUC Praha, Philosophica et historica, Monogra- 
phia č. 90 (1981), 1984 + K předhistorii Obrazů 
z okolí domažlického, sb. Minulostí Západočeského 
kraje 20,1984, s. 63; J. Peiker: Odkaz synů B. N. Vy
znavači zahradnického umění, Svob. slovo 21. 1. 
1984; K. Horálek: K slovenským pohádkám B. N., 
ČLit 1985, s. 342 + Dávní a dalecí příbuzní českých 
pohádek, ZM 1985, s. 345; J. Janáčková: Svatba v ná
rodopisném obrazu a v Babičce, in Stoletou alejí 
(1985); B. S. (Svadbová): „Kdo víc dostal, ať položí 
víc“ (s dopisy V.Tilleho z 1920 a K. V. Raise z 1922 
o Babičce), Kulturní rozvoj 1985, č. 3; J. Gruber: Ba
bička B. N. mezi Jihoslovany, Čtenář 1986, s. 340; 
V. Rzounek: Zakladatelský čin B. N., in Postavy a dí
lo 1, AUC Praha, Philologica, Monographia č. 93 
(1986), 1987; Jan Skutil: Genealogie a vnitřní kom
pozice Babičky B. N., Zpravodaj genealogů a heral
diků Domu kultury ROH VŽKG, Ostrava 1986, 
č. 25; (škd): Němcovi a Novobydžovsko, Pochodeň 
(Hradec Král.) 13. 9.1986; R. Havel in B. N.: Babič
ka (1987); H. Hrzalová: Básnický svět B. N., Lit. mě
síčník 1987, č. 1; M. Kapinus: Méně známá epizoda 
ze života B. N. (léta 1853-55), Rovnost 6.3.1987; Jan 
Skutil: Byla Mošnerova Pěstounka předlohou Ba
bičky B. N.?, VVM 1987, s. 87; H. Sobková: Slavný 
portrét slavné ženy, RP18.7.1987, příl. Haló sobota; 
O. Špecinger: B. N. a Mělnicko, Svoboda 22.1.1987; 
V. Viktora: Domažlické podněty, Pravda (Plzeň) 
17.1.1987; Z. Urban: Zapomenuté národopisné ob
rázky, Bulharsko 1988, s. 12; H. Šmahelová in Návra
ty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek 
(1989); D. Hodrová: Idylický a ideální prostor v čes
ké próze 19. století, Opus musicum 1989, č. 2; K. Ho
rálek: K pohádkám B. N., ZM 1989, s. 166; J. Hubá
ček: Postavení a volba adjektivního přívlastku 
v Národních báchorkách a pověstech B. N., SPF 
Hradec Král., Jazyk - Literatura - Metodika, sv. 52,
1989, s. 25; K. Lepilová, N. Žukauskene: B. N. (pře
hled překladů do ruštiny a prací o ní), Rossica Olo- 
mucensia 27 (1988), 1989, s. 106; (škd): Manžel slav
né ženy, Pochodeň (Hradec Král.) 3. 6. 1989; 
J. Vojvodík: Babička. Erotické motivy v díle B. N., 
Nár. politika (Mnichov) 1989, č. 9; V. Cílek: B. N. 
o slovenské národní povaze (s otiskem črty Povaha 
lidu z ČČM1858), Hanťa Press 1990, č. 8; K. Horálek 
in Studie o populární literatuře českého obrození 
(1990); Z. Šamberger: N. pod dohledem, Tvorba
1990, č. 7; V. Vostřebalová: MUDr. Hanuš Jurenka, 
Březnický zpravodaj 1990, leden; V. Cílek: Co vědě
la B. N. o speleologu?, Vesmír 1991, s. 72; J. Kafka: 
Realita a fikce v prvních povídkách B. N., AUP Olo-
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mouč, Facultas paedagogica, Philologica sv. 12/2, 
1991, s. 117; J. Tříška: Literatura tří stylů. B. Střední 
styl a okrajová literatura 1. Babička B. N., ZM 1991, 
s. 229; J. Jedlička: České typy. O skromné idyle aneb 
Babička, Přítomnost 1992, č. 1 —» České typy aneb 
Poptávka po našem hrdinovi (1992); V. Macura: 
Šťastné to údolí (Ratibořice),Tvar 1992, č. 49; S. Mo- 
tl: Hledání Viktorky, in Stopami slavných i zapome
nutých (1992); -MH-: B. N. v Liberci, Region 1992, č. 
7; J. Peřina: Čestování B. N., Severočes. deník (Ústí 
n.Lab.) 14. a 15.11.1992; S. Rothová: B. N. jako mý
tus a symbol, Kritický sborník 12,1992, č. 1; Jan Sku- 
til: Smyšlený pobyt B. N. na Malé Hané a současný 
stav bádání o spisovatelčině původu, VVM 1992, 
s. 246; H. Sobková: Praha se loučí s B. N. (o pohřbu), 
LitN 1992, č. 2; R. Svačina: Trvalé stopy B. N. na 
Chodsku, Česko-bavorské výhledy 1992^č. 6; A. M. 
Tilschová: B. N. a Josef Mánes (z rkp.), ČMM 1992, 
s. 350 (in M. Kopecký: A. M. Tilschová a Brno); 
A. Zachová: Konference o B. N. (Prameny díla - dí
lo pramenem v Hradci Král. 1992; komentovaný 
přehled příspěvků), ČLit 1992, s. 652; I. Diviš in Slo
vem do prostoru (Bratislava 1993); Z. Hrbata: Čas 
a prostor pohádkové idyly v Babičce, Svět literatury 
1993, č. 6 + Topografie a mýtémy Babiččina údolí, 
Tvar 1993, č. 2; V. Linhartová: Slovensko u životě 
a slovenika v díle B. N., Klub 1993, č. 3; H. Šmahelo- 
vá: Viktorčina zastřená tvář. K problému pohádko- 
vosti v díle B. N., ČLit 1993, s. 138; T. Cechtický: 
Babička vulgaris, LidN 25. 6. 1994, příl., se zkráce
ným přetiskem blasfemické parodie Babičky, kolují- 
cí v ústním podání (<— sb. Zur Poetik und Rezeption 
von B. N. Babička, Berlín 1991) a rozhovorem s J. Ja
náčkovou (k tomu polemika: O. Uličný, Čeština do
ma a ve světě 1995, s. 12 a J. Janáčková, tamtéž, s. 15); 
V. Černý in V zúženém prostoru (1994, zde články 
o B. N. z LD 1957-62); J. Vojvodík: Babička, národní 
epos české literatury a intimní „mýtus“ B. N. Psy- 
chopoetická dimenze Babičky, Iniciály 1994, s. 39; R. 
Adam: Klasický typ epické struktury? Postavy a vy
pravěč v Babičce B. N., ČLit 1995, s. 422; J. Bartůň- 
ková, A. Zachová: Život v pravdě - pravda v životě, 
tamtéž s. 626; M. Exner: Biedermeier a syndrom roz
kladu (mj. srovnání próz B. N. a M. von Ebner- 
-Eschenbach), Estetika 1995, s. 15; J. Janáčková: Do
pis v uměleckém osudu B. N., Čes. jazyk a literatura 
45,1994/95, s. 193 + Kruté léto B. N. (1867), Čtenář 
1995, s. 290 + Míjení se a mlčení v Babičce. Harmo
nizační gesto, ČLit 1995, s. 364 + in B. N.: Lamentace 
(1995); -jkp-: Paní B. N. a Polná, Čtenář 1995, s. 74; 
P. Rezek in B. N.: Babička (1995); S. Rothová:Touha 
po jiném životě, Aspekt 1995, č. 1, s. 34 <— sb. Prager 
Frauen (Mannheim 1995), přel. J. Zoubková; J. Vla
dislav: Pařížský zápisník 2 (o Babičce), Fragment 
1995, s. 323; H. Sobková in Kateřina Zaháňská 
(1995); K. Hausenblas: Jízda vehiklem v příbězích B. 
N. a Jana Nerudy, in Od tvaru k smyslu textu (1996) 
<— sb. Prameny díla - dílo pramenem (1995); • ref. 
výbor Lamentace: D. Janderová, Čes. týdeník 1995, 
č. 192; V Karfík, Týden 1996, s. 60; J. Slomek, LitN 

1996, č. 6; H. Šmahelová, LitN 1996, č. 9 (k tomu po
lemicky J. Janáčková: Moje Lamentace a „bezbran
ná“ N.,LitN 1996, č. 14 a nekrácené Tvar 1996,č. 12) 
•; J. Janáčková, A. Macurová: Poslední slovesný vý
kon B. N., ČLit 1996, s. 3; V. Macura:Trnová koruna, 
Tvar 1996, č. 18; A. Macurová: Kávu nepí, nekuř 
mnoho... a o peníze mu nepiš. Život a komunikace 
podle B. N., sb. Jazyk a jeho užívání... k životnímu ju
bileu prof. Oldřicha Uličného (1996); V. Maidl: Lite
rární svět B. N. a Adalberta Stiftera, Estetika 1996, 
s. 41; H. Rothe: B. N. Babička - Úberwindung der 
Romantik im Biedermeier, Estetika 1996, s. 29; H. 
Šmahelová in B. N.: Pohorská vesnice (1996); H. Ve- 
ličková: Co prozradí písmo B. N., Čtenář 1996, s. 424; 
I. Vaňková: Mlčení a němota v pohádkách, Čeština 
doma a ve světě 1996, s. 32; H. Vintr: Biedermeieri- 
sche Zúge in B. N. V zámku a v podzámčí und in 
Chudí lidé, Estetika 1996, s. 51; R. Adam: Vyprávění 
o vyprávění: „Hlasy“ v komunikační struktuře frag
mentu B. N. Urozený a neurozený, ČLit 1997, s. 44; 
G. Hofmann: „Zločin“ a trest Josefa Němce, Zápa
dočeský historický sborník 2,1997, s. 193; M. Martí
nek: Hledání rodičů B. N. (shrnutí dosavadních po
znatků), Právo 24.1.1997; J. Uhlíř: B. N. inspirací pro 
umění (1882-1997) + Posmrtný kult B. N., obojí Ja
roměřské noviny 1997, č. 1-2 (shrnující výčty).

mo

František Němec
* 12. 5.1902 Praha
† 29.8.1963 Praha

Básník vyjadřující s hravým vtipem mladické opoje
ní životem, autor soudniček, próz a divadelních her, 
který s humorem odhaloval malicherné nectnosti 
postav z městského lidového prostředí.

Otec byl krejčovským dělníkem. Na Žižkově 
vychodil N. základní školu a navštěvoval kla
sické gymnázium (zde se spřátelil s J. Seifer
tem a I. Sukem a společně s nimi se začal 
zajímat o poezii, zvi. F. Gellnera a S. K. Neu
manna), z něhož však byl na konci kvarty (po 
nezdařeném demonstrativním pokusu o sebe
vraždu) z disciplinárních důvodů nucen odejít. 
Poté se (společně s J. Seifertem) přihlásil k pri
vátnímu studiu na gymnáziu na Vinohradech, 
záhy však školu opustil. Na přímluvu A. Zápo
tockého byl 1920 v Kladně 5 měsíců redakto
rem soc. demokratického časopisu Svoboda; 
z nešťastné lásky se těžce postřelil a po vyléče
ní pracoval v Praze jako soudní zpravodaj: 
1920-22 v Tribuně, půl roku v Lid. novinách 
a 1923-45 v listech vydavatelství Melantrich
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(psal zvi. do periodik Čes. slovo, A-Zet a Tele
graf); poslední 3 roky byl většinou na zdravot
ní dovolené. 1926 se oženil. Od 1945 až do smr
ti pracoval jako fejetonista a úvodníkář 
v deníku Práce (mj. se stal zpravodajem při no
rimberském procesu). Byl členem umělecké 
skupiny Devětsil.

Již básnická prvotina Sebe i vás (titul i vydá
ní knihy byly dílem S. K. Neumanna), střídající 
řečnický patos civilizační poezie s naivní či iro
nizující hravostí, prozrazuje N. základní vlohu, 
porozumění pro druhé, díky němuž se v násle
dující, unanimismem ovlivněné sbírce Zelené 
demonstrace dokázal nejen vcítit např. do tou
žení šičky, ale také sugestivně a s jemným hu
morem postihnout „duši“ stromů, cirkusu či 
kadeřnictví. V dobovém vzývání revoluce osla
vil N. - v odporu proti hlasatelům nenávisti - 
elementární životní elán a spolu s tím prosté 
lidské radosti. Sociálním cítěním a ironicky 
zbarveným humorem se vyznačují také prózy 
situované do autorova rodného Zižkova. Du
chaplně, přitom však pateticky stylizované epi
zody z dětství a jinošství nej mladšího člena 
chudé krejčovské rodiny Holátko Max mají 
autobiografické východisko. Obdobná pola
rita, tentokrát mezi jazykovou komikou a poe
tickou sugescí, se v románu Alibi ocitá v napě
tí s banálním prostředím a s událostmi 
vyprávěnými začínajícím zlodějem. Život vy
hraněné kasty lumpenproletariátu je tu osvět
len z jejích vlastních pozic s její nesentimen- 
tální morálkou, ale zato sentimentálními 
zvyklostmi a rituály. V baladickém příběhu se 
šťastným koncem i v exemplárně pojatých vlo
žených příbězích vystupuje řada postav gro
teskně profilovaných osobními stereotypy. 
Znalost látky i právnických formulací, paro- 
dicky využívaných, si N. přinesl z činnosti soud- 
ničkáře, díky níž především získal čtenářskou 
popularitu (kromě autentických soudních 
zpráv publikoval i soudničky fiktivní). Soubor 
próz Soudničky nelpí na faktografickém prů
běhu případů, ale s jazykovým citem rozvíjí je
jich motivaci v drobné psychologizující studie 
často aforisticky pointované. Sledují lakotu, 
nesnášenlivost, nevěry, závist, nadutost a další 
maloměšťácké nectnosti v prostředí pražských 
činžáků. Povídky soustředěné do oddílů vždy 
kolem jednoho tématu a jednoho hrdiny tvoří 
soubor Člověk manželský, látkově i tematicky 
blízký N. soudničkám. Ve všech prózách (i ve 
hře Likajdovic tetička) se autorův smysl pro 

konkrétní detail a porozumění pro slabosti, 
trápení a tužby druhých uplatňuje v humor
ném odstupu bystrého, ale shovívavého pozo
rovatele. Některé N. soudničky byly autorem 
a J. Šmídou zdramatizovány, - Mylně bývají N. 
připisovány některé práce Františka Němce 
(1899-1968), redaktora mj. předválečného Ru
dého práva (kam hojně přispíval hlavně diva
delními referáty), který vydal knižně hru Baku 
hoří (1932), úvahu o proletářském divadle 
Kdo zachrání divadlo? (b. d., 1933, podp. Fran
ta Němec), psal texty pro agitační skupinu 
Modrá blůza a scénicky uvedl hru Beton 
(1932).
ŠIFRY: Nef (Čes. slovo), Nf, Nf., Nf-, -Nf-, Nf.-, (Nf), 
(NF), (Nf-), (-Nf), (N. E), (-Nf.), -nf-, (nf), (nf.). I 
PŘÍSPĚVKY in: Akademie; Akord (1940); A-Zet 
(1923-43); Cesta (1919-21); Červen (1919-21); Čes. 
slovo (1923-43); Čin; Den; Kmen (1920-22); Kmen 
(1926-28); Kopřivy; Kulturní politika (1945-49); 
Květen (1945); Lid. noviny (1920-21); Mladý socia
lista (od 1918); Niva (1921); Nová svoboda (1946); 
Orfeus (1921); Práce (1945-63); Rudé květy 
(1919-20); Svět (1919); Svět práce; Svoboda (Klad
no 1920); Šibeničky (1920); Telegraf (1929-40); Tri
buna (1920-28); Zálesí (1947); - posmrtně: sb. 141 
soudniček (1968). I KNIŽNÉ. Beletrie: Sebe i vás 
(BB 1920); Zelené demonstrace (BB 1921); Holátko 
Max (PP b. d., 1922); Alibi (R 1931); Soudničky (PP 
1936; rozšiř, a přeprac. vyd. s tit. Soudničky aneb 
Loučení s Rokrštem, 1948); Člověk manželský (PP 
1944). - Výbory: Paničky a dámy aneb Druhá kniha 
soudniček (1973, ed. B. Škutová-Němcová, obs. 
i knižně nepublik. soudničky v autorově výběru); Ať 
se holka vopře (Eggenfelden 1984, ed. J. Kočí); Dá
ma na pavlači a jiné soudničky (1988, ed. B. Svozil, 
obs. i knižně nepublik. práce). I SCÉNICKY. Hry: 
Likajdovic tetička (1943); Sentimentální romance 
(1943, s J. Šmídou); Romance nesentimentální 
(1945, s J. Šmídou).!

LITERATURA: • ref. Sebe i vás: J. Hora, RP 
24.10.1920; A. M. Píša, Kmen 4,1920/21, s. 441 •; • 
ref. Zelené demonstrace: J. Hora, RP 10. 4. 1921; 
K. Č. (Čapek), LidN 10.5.1921 —> O umění a kultu
ře 2 (1985); A. N. (Novák), Lumír 1921, s. 157 •; • 
k N. odchodu ze socialistického tisku: an. (I. Olb- 
racht),RP (úvodník) 5.1.1922; 1 Hora,RP 7.1.1922 
•; M. Pujmanová: ref. Holátko Max, Tribuna 3. 12. 
1922; • ref. Alibi: G. (F. Gótz), NO 30.7.1931; AMP 
(A. M. Píša), PL 2. 8. 1931; F. X. Šalda, ŠZáp 4. 
1931/32, s. 46; V. V. Štech, LitN 1932, č. 8 •; F. Soldan: 
Pět outsiderů v české literatuře, RA 9,1933/34, č. 9; 
• ref. Soudničky: F. S., LidN 26.10.1936; L. J. (Jehl), 
Rozhledy 1936, s. 199 ;M. M. (Majerová), Čin 1936, 
s. 287 •; J. K. (Kopecký): ref. Likajdovic tetička, 
LidN 5. 11. 1943; • ref. Romance nesentimentální: 
ok (O. Kryštofek), Mladá fronta 23. 6.1945; F. Kaš-
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par, NO 23.6.1945; jd (J. Drda), Práce 24.6.1945 •; 
J. Štefánek: ref. Alibi (další vyd.), Kulturní politika 
3,1947/48, č. 63; • ref. Soudničky aneb...: F. H. (Ham- 
pl), Práce 20. 7. 1948; F. Buriánek, Zeměd. noviny 
4.8.1948; K. Bradáč, RP 29.8.1949 •; V. Lacina: Ne
otřelý padesátník, LitN 1952, č. 14; • k šedesátinám: 
gm. (P. Grym), LD 12.5.1962; J. O. (Opelík), Kultu
ra 1962, č. 19; V. Běhounek, Kulturněpolitický kalen
dář 1962, s. 246 •; • nekrology: dvk (K. Dvořák), 
LitN 1963, č. 36; E Soldan, Plamen 1963, č. 10; V. Bě
hounek, Českosl. novinář 1963, s. 317 •; V. Kocou
rek, V. Lacina in E N.: Soudničky aneb... (vyd. 1966); 
J. Janů: Nedožité sedmdesátiny F. N., Tvorba 1973, 
č. 36; F. Soldan: ref. Paničky a dámy..., Večerní Praha 
1. 4. 1974; J. Seifert in Všechny krásy světa (1982, 
s. 131); Z. Pešat: K pozapomenutým domácím před
pokladům poetismu, in Dialogy s poezií (1985); 
V. Vondra: Spisovatel a novinář F. N., Kulturní práce 
1987, č. 9; B. Svozil in F. N.: Dáma na pavlači... 
(1988); R. Pytlík: F. N. - mistr hovorové češtiny, Lit. 
měsíčník 1988, č. 9; K. Štorkán in Česká soudnička, 
její proměny a právní aspekty (skripta, 1988); J. Bur
da: Novinář s duší básníka, Práce 16. 5.1992.

pb

Václav Němec

* 31. 8.1902 Golčův Jeníkov
1985 České Budějovice

Básník, ovlivněný zkušeností z německého vězení, 
ztvárňující lásku k přírodě a k domovu, jenž mu 
zprostředkovává vědomí národní tradice a sounále
žitosti; publicista.

Otec byl hodinářem a příležitostným dělní
kem († 1911). N. vychodil ve svém rodišti měš
ťanskou školu a 1917-19 se učil knihařem 
(tehdy se také začal zajímat o literaturu). 1920 
odešel na Slovensko, kde do 1923 pracoval 
v tiskárně Grafia v Piešťanech, pak byl 
1924-28 zaměstnancem Socialistické mládeže 
v Bratislavě. Po návratu do Čech pracoval 
1929-30 v Českosl. straně nár. socialistické 
v Berouně (zde se také oženil), 1931 byl ta
jemníkem Nár. socialistické mládeže v Praze; 
1931-32 byl zaměstnán v Jednotě zaměstnan
ců drah a též pracoval v redakci Českosl. že
lezničních listů a Jednoty, odborového časopi
su zaměstnanců drah. 1932 nastoupil do nakl. 
Melantrich v Praze zprvu jako redaktor dení
ku A-Zet, po krátkém působení v plzeňské fi
liálce pracoval od 1933 jako vedoucí filiálky 
Čes. slova v Čes. Budějovicích (s K. Cvejnem 

a F. Dvořákem spolupracoval na vydávání 
čtvrtletníku Jih). V únoru 1940 byl zatčen ge
stapem a po několika týdnech propuštěn, na 
počátku 1941 byl opět zatčen a vězněn do 
května 1945 postupně v Čes. Budějovicích, 
Praze, Terezíně, Drážďanech a v koncentrač
ním táboře Flossenburg. Na podzim 1945 na
stoupil do pražské redakce Čes. slova, nyní 
přejmenovaného na Svobodné slovo, od 1947 
působil v Čes. Budějovicích: nejdřív ve filiálce 
Práva lidu, od 1948 v Zeměd. novinách, 
1952-56 v distribuci nakl. Brázda, 1956-62 
v Krajském domě osvěty. Zároveň byl 
1958-59 vedoucím Krajského nakl. a spolu
pracoval s místním rozhlasovým studiem.

Pro N. básnické dílo je příznačná pravidelná 
veršová výstavba vycházející z tradiční poeti
ky. V přírodní lyrice se N. zejména ve svých 
počátcích (Přes kořeny neseno) pokouší o zab- 
straktnění prožitku jihočeské krajiny a příro
dy, který promítá až do kosmických souvislostí. 
Jeho poezie, poznamenaná zvláště prožitkem 
německé okupace a zkušenostmi z nacistické
ho vězení (Věznice, Vánoční koledy), reaguje 
na pocit lidského i národního ohrožení (Bílé 
rekviem) evokací české historie, reminiscence
mi na husitskou minulost a aktualizací odkazu 
významných českých osobností. N. často využí
vá žánrových forem lidové provenience, které 
naplňuje až kontrastním obsahem, ať už v pří
padě Vánočních koled, jež představují auten
tickou vánoční vězeňskou poezii, či v milostné 
poezii (Písně z léta), mající ráz jak baladický, 
tak hravě písňový.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Zvonař, Samson (epi
gramy v čas.); nc, vnc. I PŘÍSPĚVKY in: A-Zet 
(1932); Českosl. železniční listy (1931-32); Divadel
ní list Jihočes. divadla Čes. Budějovice; Jednota 
(1931-32); Jih (Čes. Budějovice 1934-37); Jihočes. 
pravda (Čes. Budějovice 1968); Jihočes. Právo lidu 
(Čes. Budějovice, 1947 na pokr. P Bránili jsme Ang
lii); Jihočes. železničář (Čes. Budějovice, 1967-68 na 
pokr. P Křižovatky); Jiskra (1947); Květen (1945); 
Mladé proudy; Nová svoboda (1947); Nový svět 
(1946-47); Palcát (1948); Panoráma (1940); sb. Poe
zie za mřížemi (1946, ed. K. J. Beneš); Rolnické hla
sy (1948-49); Stráž Podbrdska (Beroun 1929); Stráž 
severu (Liberec 1945); Svět v obrazech (1948-49); 
sb. Umění jižních Čech (1947); Zeměd. družstevní 
noviny (1947-48). I KNIŽNĚ. Beletrie: Přes kořeny 
neseno (BB 1940); Vánoční koledy (BB 1945); Věz
nice (BB 1945); Písně z léta (BB 1946); Holá, děti, 
holá, les vás na sběr volá (BB pro ml., 1955); Cihlo- 
ryty (BB 1959); Bílé rekviem (BB 1968). I
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LITERATURA: mh. (M. Haller): ref. Přes koře

ny neseno, Střední škola 1941, s. 263; • ref. Věznice: 
AMP (A. M. Píša), Práce 5.1.1946; B. Milčan (Muhl- 
stein), Svob. slovo 6.1.1946 (též o Vánoční koledy); 
M., NO 19.3.1946 •; dvk (K. Dvořák): ref. Holá, dě
ti, holá..., LitN 1955, č. 4; Z. Mráz in Literatura již
ních Čech 1945-1965 (1967) + (zm): V N. (medai
lon), Jihočes. pravda 14.5.1991.

mn

Vilém Němec

* 18. 5.1857 Praha
† 23.2.1942 Praha

Autor cestopisů, memoárů a dobrodružných próz za
ložených na osobních zkušenostech i odborných po
znatcích z cest po Africe a Blízkém východu.

Pocházel z důstojnické rodiny. Po absolvování 
šesti gymnazijních tříd v jezuitském semináři 
v Bohosudově u Teplic pracoval v lékárně v Ja
roměři. 1878 odjel do Sofie, kde měl nastoupit 
místo v lékárně, ta však byla za tehdejší rusko- 
-turecké války vypleněna; krátce působil jako 
lékárenský asistent v ruské armádě, poté pobý
val v Cařihradě a 1879 se vrátil domů. Po léká
renské činnosti v Ledči n. Sázavou, Čáslavi 
a Hradci Král, studoval v Praze farmakologii, 
zoologii a cizí jazyky. V květnu 1883 znovu vy
cestoval: po kratších pobytech v Srbsku, Bul
harsku, Turecku a Palestině se v prosinci 1884 
dostal do Káhiry, v níž strávil celé čtvrtstoletí. 
Občas zajížděl do vlasti (1894 se tu také oženil), 
ale hlavně podnikal výzkumné a lovecké výpra
vy do dalších afrických i asijských zemí 
(1886-1910 jich uskutečnil čtrnáct); tehdy spo
lupracoval i s významnými vědci a cestovateli. 
Byl činný jako lovec, obchodník se zvířaty a pří
rodninami i jako lovecký průvodce (provázel 
většinou příslušníky německé a rakouské šlech
ty včetně členů habsburského rodu); mimoto 
1893 projektoval v Káhiře zoologickou zahra
du, 1900 zorganizoval pro barona N. Rothschil
da stavbu pouštního sanatoria. Po návratu z ci
ziny žil v Benešově u Prahy, od 1911 v Praze. 
Opět pracoval jako lékárník (mj. v Modřanech 
u Prahy), nadto se věnoval psaní knih, odbor
ných i popularizačních článků a přednáškové 
činnosti. Byl členem Masarykovy akademie 
práce. Svými sbírkami obohatil fondy Nár. mu
zea, Náprstkova muzea i mnohých škol.

N. dílo, vytěžené z dlouholetého pobytu v ci
zích zemích, z bohatých osobních zážitků 
a zkušeností, zahrnuje vzpomínkové práce, ce
stopisné a lovecké příběhy, dobrodružné prózy 
i odborné publikace. V několika knihách N. de
tailně vylíčil své cesty z Blízkého východu do 
Egypta a dalších afrických zemí a život na tom
to kontinentě (Má cesta do Afriky přes Balkán, 
V zaslíbené zemi a na půdě africké, Pětadvacet 
let v Africe). Již v těchto cestopisných a vzpo
mínkových prózách a zejména pak v dílech 
pojednávajících o loveckých a výzkumných vý
pravách (Na lovu lvů, V moci pouště, Pod žha
vým sluncem) zprostředkovával přírodopisné 
informace a poznatky o tamním způsobu živo
ta, a to v proudu vyprávění o zažitých přího
dách a událostech. Sklon k epickému podání 
uplatnil ještě výrazněji ve fabulovaných pró
zách (Pietro Meshullam, dobrodruh palestin
ský, Mezi beduíny, Na březích Nilu, Humores
ky z Egypta, Nad rovníkem), do nichž také ve 
větší míře promítl některé historické skuteč
nosti a znalost místních sociálních a politic
kých poměrů (zvláště románové „výjevy 
z konce století“ Vzpoura dervišů, přibližující 
dobu mahdistické hrůzovlády v egyptském Sú
dánu). - Z osobní zkušenosti či vyprávění tra
dovaných na Benešovsku vycházela knížka 
rozmanitých, leckdy anekdotických historek 
o despotickém pánu Konopiště Františku Fer
dinandovi ďEste; ostatní N. práce souvisely 
s jeho zoologickými a chovatelskými zájmy.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1909); Čas (1908); 
Nár. listy; Paleček; Právo lidu (1914-16, 1921-22, 
1924, 1926); Svět (1916); Topičův sborník (1916, 
1925-26); Tribuna (1922); Union; Zvířena. I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Na lovu lvů (PP b. d., 1916); Má cesta 
do Afriky přes Balkán (cestopis, 1916); V zaslíbené 
zemi a na půdě africké (cestopis, 1916); V moci pou
ště (cestopis, 1917,1927 rozšiř, vyd.); Pietro Meshul
lam, dobrodruh palestinský (P b. d., 1917); Mezi be
duíny (cestopis, 1917); Má dobrodružství cestou do 
Afriky (cestopis, 1919; společné vyd. knížek Má ces
ta do Afriky přes Balkán a V zaslíbené zemi a na pů
dě africké, 1928 rozšiř, vyd.); Lovecký souboj (P b. 
d., 1919); Pod žhavým sluncem (cestopis, 1920); Nad 
rovníkem (P 1921); Po stopách a na lovu lvů (cesto
pis, b. d., 1924); Na březích Nilu (PP 1925); Humo
resky z Egypta a jiné (PP 1928); Pětadvacet let 
v Africe (memoáry, 1930);- posmrtně: Vzpoura der
višů (P 1947, ed. J. J. Svoboda). - Ostatní práce: Naše 
moderní zoologická zahrada v Praze (1919); Ušle
chtilý kanár a jeho chov (1924); Jak si zařídím své 
akvárium (1924); Vysoký pán konopišťský (1926). I

487



Němec

LITERATURA: • ref. Má cesta do Afriky přes 
Balkán a V zaslíbené zemi a na půdě africké: an., 
Svět 2,1916/17, s. 208; an., Zvon 17,1916/17, s. 196 •; 
Pa: ref. Mezi beduíny, PL 1. 7.1917; Jobek (V. Pře
rovský): ref. Má dobrodružství cestou do Afriky, Tri
buna 28.12.1919; -x-: ref. Pod žhavým sluncem, PL 
15. 8. 1920; drb. (J. Borecký): ref. Na březích Nilu, 
Zvon 26, 1925/26, s. 363; vr. (V. Ryba): ref. Vysoký 
pán konopišťský, PL 21.11.1926; A. Berndorf: Ces
tovatel a spisovatel V. N. sedmdesátníkem, Plzeň
ský kraj 1927, č. 36; Filip (D. Filip): ref. Pětadvacet 
let v Africe, Čes. osvěta 27,1930/31, s. 320; an.: Ces
tovatel V. N. pětasedmdesátníkem, PL 18. 5. 1932; 
an.: Cestovatel V. N. (k osmdesátinám), LidN 19. 5. 
1937; J. J. Svoboda in Vzpoura dervišů (1947); J. Ro- 
dr in Příběhy z dalekých krajin (1986); K. Seget: Lé
kárník cestovatelem, LD 5.2.1988; J. Poláček: Sana
torium pro Rothschilda, Rovnost 11. 3. 1992 + ref. 
Vysoký pán konopišťský (vyd. 1996), Rovnost 
29.11.1996.

JP

L. Německobrodský viz Ladislav Riedl
Německobrodský

Zdeněk Němeček

* 19.2.1894 Josefov (Jaroměř)
† 5.7.1957 Mnichov (Německo)
Romanopisec, autor cestopisných reportáží a dra
matik, ztvárňující základní téma, vztahy rozmanitých 
národnostních, sociálních a mocenských celků, me
todou symbolisticky rozvíjeného realismu.

Syn trafikanta. V Hradci Král, absolvoval nižší 
gymnázium (do 1908) a obchodní akademii, 
kde ho češtině a francouzštině učil literární 
historik, kritik a překladatel O. Šimek, a po 
maturitě (1912) ve Vídni jednoroční kurs při 
exportní obchodní akademii. Po krátkém pů
sobení u italské dopravní společnosti v Terstu 
nastoupil 1914 jako korespondent v moskev
ské filiálce firmy Laurin a Klement. Hned 
v srpnu 1914 vstoupil do Čes. družiny a už v li
stopadu se ocitl na haličské frontě; 1916-17 
absolvoval ruské vojenské Alexandrovské uči
liště, 1918 vstoupil do Kornilovovy dobro- 
volnické armády, v březnu 1919 byl evakuován 
do vlasti; jeho žena byla rodilá Ruska. 1919-20 
působil v Těšíně jako spojovací důstojník při 
kontrolní spojenecké komisi dozírající na dě

lení Těšínská a na min. národní obrany v Praze. 
Od listopadu 1920 byl zaměstnán na min. za
hraničních věcí; 1922 byl s misí Českosl. červe
ného kříže v Povolží postiženém hladomorem. 
1922-23 byl konzulárním atašé v Norimberku, 
1926-29 vicekonzulem v New Yorku (zde též 
studoval mezinárodní právo na Columbijské 
univerzitě), 1932-36 vicekonzulem a konzulem 
v Marseille, 1937 legačním tajemníkem pově
řeným prozatímní správou českosl. vyslanectví 
v Madridu a 1938-39 chargé ďaffaires v Bar
celoně; za své diplomatické kariéry procesto
val celou Evropu, střední Ameriku {Západoin
dický deník) a západní Afriku {Dopisy ze 
Senegambie). V srpnu 1939 byl přeložen do 
Nár. a univerzitní knihovny v Praze, 1941 byl 
penzionován v hodnosti rady archivní a kni
hovní služby, od 1942 byl postižen zákazem 
publikování; potom často pobýval v Ratajích 
n. Sázavou. Podílel se na práci ilegální zpravo
dajské skupiny Parsifal, napojené na českosl. 
exilovou vládu v Londýně; začátkem 1945 byl 
zatčen a vězněn až do konce války v Praze- 
-Pankráci. Vrátil se na min. zahraničních věcí 
a od listopadu 1945 působil jako mimořádný 
vyslanec v Kodani {Islandské dopisy). N říjnu 
1948 na znamení nesouhlasu s převzetím moci 
komunistickou stranou rezignoval a po dvou
letém pobytu v kanadském Montrealu, kde se 
živil jako pojišťovací úředník, zakotvil v New 
Yorku. Od 1950 pracoval jako redaktor rozhla
sové stanice Svobodná Evropa; byl členem 
Společnosti pro vědy a umění a exilového 
Penklubu. Zemřel na srdeční mrtvici v Mni
chově cestou do Lublaně, kam byl pozván Sva
zem slovinských spisovatelů jako autor 1955 
přeloženého románu Na západ od Panonie. 
Urna s jeho popelem byla uložena ve Forest 
Hills u New Yorku, v červnu 1993 byla přene
sena do Prahy na Vyšehradský hřbitov.

Životní dráha ruského legionáře, potom di
plomata a nakonec politického exulanta po
skytovala látkové a tematické podněty N. tvor
bě a vybízela ho klást její dějiště převážně do 
cizích zemí. N. zajímala hlavně novodobá glo- 
balizace světa a její rozmanité projevy, jako 
migrace lidí, konfrontace a míšení etnik, ras 
a kultur, relativizace hranic mezi domovem 
a cizinou. Ačkoli byl znalcem historických, 
geografických, ekonomických a sociálních 
stránek těchto procesů, nevysvětloval si je 
beze zbytku racionálně, nýbrž vždy počítal 
i s působením iracionálních sil (mystéria živo-
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ta, ďábla negace, tajemné cykličnosti společen
ského vývoje apod.); a ačkoli zpodoboval tyto 
procesy v jejich reálné konfliktnosti a tragič- 
nosti, vždy tak činil jako někdo, kdo také 
očekává postupné překonávání všech kolizí 
a bariér a důvěřuje v konečné vítězství huma
nistického principu. Jádro jeho díla tvoří pětice 
románů, charakteristických silným postavením 
autorského vypravěče, zvláštním zřením k ro
dokmenu a generační určenosti postav, sou
střeďováním dějové linie na formující zážitky 
hlavních figur, mravním patosem a literárním 
jazykem se sklonem k obraznému vyjadřování 
(zejména v popisech). V prvních dvou romá
nech N. realisticky zobrazil existenční a asimi- 
lační obtíže české, resp. slovanské ekonomické 
emigrace na východním pobřeží USA (New 
York: zamlženo) a v jižní Francii (Na západ od 
Panonie) a rozpad rodin v novém prostředí.
V třetím románu (Ďábel mluví Španělsky) hle
dal odpověď na aktuální otázku po příčinách 
právě skončené španělské občanské války, a to 
podle metody K. Čapka juxtapozicí různých 
názorů; sám se při tom nepřiklonil k žádnému, 
obvinil však ze všeobecné zkázy parciálnost 
prosazovaných pravd a jimi probuzené zlé síly 
v člověku. V románové fresce Evropská kanti- 
léna konkretizoval obraz jednotné Evropy bi
zarním propletencem životních drah jedinců 
místně a společensky velice různého původu.
V románu Tvrdá země, situovaném do součas
né Kanady, došla nejromantičtější podoby N. 
stálá obliba typu pionýrů, kteří překonávají 
překážky činorodostí a charakterností; ač se N. 
do té doby ve svých knihách vystříhal politické 
tendence, zde naopak otevřeně polemizoval se 
socialismem sovětské ražby. - Bezprostředněj
ším průmětem N. kosmopolitismu nežli jeho 
romány byly jeho cestopisy. Každý z nich je 
zprávou o námořní cestě, kterou N. podnikl 
z některého ze svých dočasných diplomatic
kých působišť (z New Yorku, Marseille a Ko
daně); zprávy dodržující deníkovou chronolo
gii stylizoval N. posléze jako dopisy, jednou 
vlastní ženě (Dopisy ze Senegambie), podruhé 
různým přátelům (Jslandské dopisy). Reportáž 
o průběhu vlastní cesty kombinuje se v těchto 
knihách s encyklopedickými (zvláště historic
kými) informacemi o navštívených místech 
a s epickými zkratkami mnoha lidských osudů 
(spolucestujících, potkaných lidí, historických 
postav). Obdiv k pestrosti lidských typů 
a množin (ras, národů, náboženských společ

ností aj.), ponoukající N. k přesnému postižení 
jejich distinktivních vlastností, provází autoro
vo demokratické přesvědčení o jejich rovnosti 
a přínosnosti jejich případné symbiózy. Cesto
pis od cestopisu postupně sílil informační zře
tel, tendence k tematizaci kapitol, pozornost 
k politickým souvislostem a zájem o krajany 
v cizině. - Na rozdíl od širokého ohlasu N. pró
zy dosáhly jeho divadelní hry úspěchu jen prů
měrného, ačkoliv N. ideálem bylo právě pro
niknout jako dramatik; v N. románech lze však 
skutečně objevit „divadelní“ schopnost sou
střeďovat hlavní postavy do interiérových scén 
k dramatické konfrontaci. N. hry, někdy látko
vě korespondující s jeho beletrií (Zač lidský ži
vot s románem Na západ od Panonie, Most 
s prózou Ďábel mluví Španělsky), jsou stavěny 
na ideovém konfliktu mezi setrvačností nad
osobních (mocenských, institucionálních) me
chanismů a jedincovou touhou svobodně si vo
lit život, na sváru mezi egoistickými zájmy 
a praktikovanou lidskostí. Daleko častěji než 
v próze jsou v N. hrách jednotlivé figury pojí
mány jako symboly obecných principů; běžná 
je hledanost zápletky, paradoxnost jejího roz
uzlení, přetíženost vedlejšími motivy. Drama
tická prvotina Primus Tropicus řešila dobově 
vyzdvihovaný rozpor mezi Východem a Zápa
dem už nikoli - jako předchozí hry na toto té
ma - katastroficky, nýbrž komediálně a utopic
ky převedením konfliktu na milostné pole. Hra 
Zač lidský život demaskovala dva sociologicky 
pozoruhodné jevy: bezvýjimečnou moc peněz 
a pokušení vyzískat něco na cizím neštěstí. Sil
ně symbolizující Most předvedl zbytečnost, ale 
také neodvratnost válečných konfliktů tam, 
kde převažují obecné pravdy nad zájmy oby
čejných lidí, princip uzavřenosti nad principem 
otevřenosti. Hra Penězokaz byla pokusem 
uchopit prostřednictvím historické látky (Sicí
lie počátku 13. století) dobový námět faleš
ných vůdců, dobývajících si přízně mas pod
vodnými prostředky. Za války psanou hru 
Rukopis času spojoval s paralelně vznikajícím 
románem Evropská kantiléna povahopis pre
ferující neběžné erotické vazby a spoléhání na 
léčivou moc uplývajícího času. - V rukopisu zů
stala novela Na počátku bylo slovo, divadelní 
hra Dolores, románový fragment Sága rodiny 
Emanuela Němečka a řada rozhlasových her 
(Podnájemník, Poslední vůle Jaroslava Pazde
ry, Soudruh E X. Kostomlat, Zázrak v Buda
pešti, Filozofie bídy proti bídě filozofie).
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PSEUDONYM, ŠIFRY: Jiří Ples (vysílané rozhl. 
hry); ZN., Z. N. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1920); ant. 
Čas stavění (Vídeň 1956); Českosl. noviny (New 
York); Českosl. přehled (New York 1954); sb. Dva
náct poutí světem (1941); ELK (1940); Hlas exilu 
(Mnichov 1956); sb. Jaro Nár. divadla 1945 (1946); 
Lid. noviny (1924-40); Lit. noviny (1948); Lumír 
(1937); Magazín DP (1934); sb. Milostný kruh 
(1941); Národ (1919); Nár. osvobození (1935-38); 
Nový domov (Toronto, Scarborough); Panoráma 
(1932); ant. Peníz exulantův (Mnichov 1956); sb. Po 
povídce (1941); Právo lidu, Večerník Práva lidu 
(1928-38); Program D 40; Přítomnost (1925, 
1929-30,1935-36); Ranní noviny (1938); sb. Rudolf 
Jílovský. 1890-1954. Vzpomínka a památka (New 
York 1955); Sklizeň (Hamburk 1956-57, též překla
dy americké černošské poezie); Svob. noviny 
(1945); Tribuna (1923); Umělecký almanach legio
nářský (1922, Kalendárium legionářské); - posmrt
ně: Čes. slovo (Mnichov 1959, č. 1,2); sb. Milada Ho
ráková: K 10. výročí její popravy (Washington 
1960); Perspektivy (New York 1962); Proměny 
(New York 1974, úryvek z rozhl. hry Zázrak v Buda
pešti); Svědectví (Paříž 1967, č. 31). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Legionářské novely (1920); Primus Tropicus 
(D 1925, i prem.); Západoindický deník (Rp 1929, 
od vyd. 1940 s tit. Ostrovy smaragdového růžence); 
New York: zamlženo (R 1932); Na západ od Pano
nie (R 1935); Kátinka (P 1936, pak in Vějíř z poled
níků); Zač lidský život (D 1936, i prem.); Vějíř z po
ledníků (PP 1937; odtud dvě prózy 1948 samostatně 
s tit. Chanson Triste, O dvou Janech); Dopisy ze Se- 
negambie (Rp 1938); Most (D 1938, i prem.); Ďábel 
mluví Španělsky (R 1939); Balada o Kátince 
(D 1940, i prem. s tit. Kátinka, dramatizace P Kátin
ka); Evropská kantiléna (R 1945); Rukopis času 
(D 1945, prem. 1946); Penězokaz (D 1946, i prem.); 
Islandské dopisy (Rp 1948); Tvrdá země (R b. d., 
New York 1954); Stín a jiné povídky (Lund 1957);- 
posmrtně: Bloudění v exilu (P, Lund 1958). - Pře
klad: N. Dudincev: Nejenom chlebem (úryvek, New 
York 1957). I SCÉNICKY Hra: Deštník a jeho ná
sledky (1935, s H. Haasem); Život číslo 2 (New York 
1954). ■

LITERATURA: sb. Z. N. - spisovatel, básník, 
dramatik, legionář a diplomat (New York b. d., 1958, 
ed. I. Herben). I • ref. Legionářské novely: K. Č. 
(Čapek), NL 13. 8. 1920 —» O umění a kultuře, Od 
člověka k člověku (Dodatky) (1995); J. Kudela, 
LidN 14. 1. 1922 •; • ref. Primus Tropicus: Cassius 
(J. Kolman), LidN 1.12.1925; jk. (J. Kodíček),Tribu- 
na 1.12.1925; H. Jelínek, Lumír 1925, s. 504; O. Š. M. 
(Štorch-Marien), RA 1, 1925/26, s. 64; E. Konrád, 
Cesta 8,1925/26, s. 147 •; • ref. Západoindický de
ník: G. (F. Gótz), NO 5.12.1929; K. C. (Čapek), LidN 
8.2.1930 -» O umění a kultuře 3 (1986) •; • ref. New 
York: zamlženo: P. Křička, Panoráma 9, 1931/32, 
s. 176; A. Pelantová, RA 7,1931/32, s. 323; J. Vodák, 
Čes. slovo 28. 5. 1932; AMP. (A. M. Píša), PL 24. 6. 
1932; A. N. (Novák), LidN 26.6.1932; K. Sezima, Lu

mír59,1932/33, s. 285 -> Mlází (1936); M. Kopal, No
vé Čechy 17,1934/35, s. 220 •; • ref. Na západ od Pa
nonie: J. Hora, LitN 7, 1934/35, č. 15; F. X. Šalda, 
ŠZáp 7,1934/35, s. 340; G. (F. Gótz), NO 19.5.1935;
A. N. (Novák), LidN 8.7.1935; vbk. (V. Běhounek), 
Dělnická osvěta 1935, s. 282; A. M. Píša, Čin 1935, 
s. 248; K. Sezima, Lumír 62,1935/36, s. 55 -» Mlází 
(1936) •; Č. J. (Jeřábek): ref. Deštník a jeho násled
ky, LidN 9. 1. 1935; ne (A. Novák): Vyznamenaní 
(medailon k udělení st. ceny), LidN 27.10.1935; pe. 
(P. Eisner): ref. Západoindický deník (o vyd. 1929), 
LitN 8,1935/36, č. 6; K. Sezima: ref. Kátinka, Lumír 
62,1935/36, s. 478; • ref. Zač lidský život: -es- (E. Sy
nek), Telegraf 24. 10. 1936; AMP. (A. M. Píša), PL 
25.10.1936; jt. (J. Seifert), Ranní noviny 27.10.1936; 
H. Jelínek, Lumír 63, 1936/37, s. 115; V. T. (Tille), 
LitN 9,1936/37, č. 4 •; • ref. Vějíř z poledníků: K. Se
zima, Lumír 63, 1936/37, s. 540; G. (F. Gótz), NO 
31.1.1937; AMP. (A. M. Píša), PL 25. 3.1937; F. V 
(Křelina), Venkov 30. 9.1937; O. K. (Králík), LUK 
1937, s. 71 •; • ref. Most: H. Jelínek, Lumír 64, 
1937/38, s. 164; kd (E. Konrád), LidN 18.1.1938; rb. 
(O. Srbová), Ranní noviny 18.1.1938; A. M. Brousil, 
Venkov 18.1.1938 •; • ref. Dopisy ze Senegambie:
B. Jedlička, LidN 28.2.1938; vbk. (V Běhounek), PL 
9.3.1938 •; • ref. Ďábel mluví Španělsky: B. Jedlič
ka, LidN 4. 12. 1939; K. Polák, KM 1939, s. 455; 
F. Gótz, Čteme 2,1939/40, s. 58; J. B. Č. (Čapek), Na
še doba 47,1939/40, s. 564; drb. (J. Borecký), Zvon 
40,1939/40, s. 209; J. Knap, Venkov 6.2.1940; S. Brai- 
to, Výhledy 1940, s. 302; Jhl (L. Jehlička), Řád 1940, 
s. 104; S., LitN 1940, s. 92 •; F. Tetauer in sb. České 
umění dramatické (1941, s. 350, hlavně o D Zač lid
ský život); • ref. Balada o Kátince (Kátinka): kd 
(E. Konrád), LidN 9.3.1940; amp. (A. M. Píša), Nár. 
práce 9.3.1940; M. Rutte, NL 9.3.1940; Č. (V. Čer
vinka), Zvon 40,1939/40, s. 463; J. Kopecký, Student
ský časopis 19,1939/40, s. 246; J.Rey, Rád 1940, s. 164 
•; an.: Diplomat učí spisovatele (rozhovor), Kultur
ní politika 1,1945/46, č. 2; • ref. Rukopis času: A. M. 
Brousil, Zeměd. noviny 17.1.1946; J. H. (Hájek), RP 
17.1.1946; J. Kárnet, Mladá fronta 17.1.1946; O. S. 
(Srbová), Práce 17.1.1946; jtg. (J.Tráger), Svob. slo
vo 18.1.1946 •; • ref. Penězokaz: A. M. Píša, Nár. di
vadlo 21, 1945/46, s. 9; O. S. (Srbová), Práce 14. 4. 
1946; kd (E. Konrád), Svob. noviny 16.4.1946; K. P. 
(Polák), PL 16.4.1946; sjc. (J. Sajíc), LD 16.4.1946; 
jtg. (J.Tráger),Svob. slovo 16.4.1946; J. H. (Hájek), 
RP 17. 4. 1946 •; • ref. Evropská kantiléna: V. Bě
hounek, Kulturní politika 2,1946/47, č. 31; jšk. (J. Š. 
Kvapil), Naše doba 53,1946/47, s. 325 •; (b) (V. Bě
hounek): ref. Islandské dopisy, Práce 19. 9. 1948; 
B. Houdková: Z. N., Knihy a čtenáři 1948, s. 5; an.: 
ref. Život číslo 2, Sklizeň (Hamburk) 1954, č. 6; • ne
krology: an., Svědectví 1,1956/57, č. 3-4, s. 245; an., 
Hlas exilu (Mnichov) 1957, č. 8; an., Bohemia (Mni
chov) 1957, č. 72; an., Sklizeň (Hamburk) 1957, č. 7; 
P. Den, tamtéž; -er. (J. Dresler), Čes. slovo (Mni
chov) 1957, č. 8; J. Tumlíř, Českosl. přehled (New 
York) 1957, č. 7-8; V. Vaněk, Sklizeň (Hamburk)
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1957, č. 8 •; E. Westh Neuhard in Z. N.: Stín ajiné 
povídky (1957); J. Pražák: ref. Stín..., NŽ (Řím)
1958, s. 139; E Peroutka in Z. N.: Bloudění v exilu 
(1958); J. Jíra: ref. Stín a jiné povídky, Bloudění 
v exilu, Sklizeň svobodné tvorby (Norman) 1957, 
sv. 3-4, s. 85; ar. (J. Pejskař): k 75. výr. narození, Čes. 
slovo (Mnichov) 1969, č. 3; J. Opelík in Z. N.: New 
York: zamlženo (1969); J. Bouček: k 80. výr. naroze
ní, Proměny (New York) 1974, č. 2; J. K. (Kovtun): 
ref. Ďábel mluví Španělsky, Svědectví 13, 1975/76, 
č. 50, s. 363; E. Hostovský: Výpravy za Bohem (ne- 
publik. nekrolog z 1957), Proměny (New York) 
1984, č. 4; -kh- (K. Hrubý): 30. výročí smrti, tamtéž, 
1987, č. 4; J. Pecháček: Legionář, spisovatel a diplo
mat, Nár. osvobození 1993, č. 23; E Peroutka: Světo- 
občan se vrací navždy, Telegraf 14.6^1993; L. Raku
šanová: Za spisovatelem Z. N., Česko-bavorské 
výhledy 1993, č. 18; • k 100. výr. narození: A. Měš
ťan, Denní Telegraf 19. 2. 1994; (zh) (Z. Heřman), 
Svob. slovo 19.2.1994; M. Ivanov, LD 21.2.1994 •; 
J. Dvořák: Hledání a prostor - hledání prostoru, sb. 
O Karlu Poláčkovi a jiných (1995); V. Papoušek: N. 
„manhattanské“ prózy, CLit 1997, s. 391.

jo

Jan Neplach

* 23.2.1322 Hořiněves (u Dvora Králové)
† pravděpodobně 16. 9. 1371 Opatovice nad 

Labem

Latinský kronikář.

Od 1328 navštěvoval školu při benediktin
ském klášteře v Opatovicích n. Lab., 1332 zde 
byl přijat do řádu, 1334 složil řeholní sliby. 
1340 byl opatem Hroznatou vyslán na studia 
do Bologne (není známo, kdy se vrátil). 1348 se 
stal opatem svého kláštera. 1353 byl poslán 
Karlem IV. do Avignonu s královým osobním 
pozdravem nově zvolenému papeži Inocenci 
VI. 1354 doprovázel Karla IV. na cestě do 
Francie. 1365 se snad účastnil výpravy do Avi
gnonu a Arles, kde byl Karel IV. korunován na 
krále arelatského. T. r. byl v průvodu arcibisku
pa J. Očka z Vlašimě při jeho návštěvě Řezná.

V letech 1355-62 napsal N. spisek Summula 
chronicae tam Romanae quam Bohemicae 
(Krátká kronika římská a česká). Není vylou
čeno, že vznikl z podnětu Karla IV., autor sám 
však uvádí jen to, že se práce na něm podjal na 
výzvu svých klášterních spolubratři. N. zámě
rem bylo podat přehled českých dějin v širším 
evropském rámci (jak se o to v téže době po

kusil na králův popud italský minorita Giovan- 
ni Marignola). Opíral se o známou kroniku pa
pežů a císařů Martina Polona; údaje, které od
tud, nedbaje věcné přesnosti, přejímal, doplnil 
kompilací zpráv z Kosmy a jeho prvních i dru
hých pokračovatelů, z různých análů, z legend, 
z dnes neznámých zápisů opatovického klášte
ra a z Dalimila. Po dokončení spisku N. doplnil 
záznamy od 1347 a pokračoval v psaní až do 
1365; dva listy, které obsahovaly záznamy 
z těchto let (o nichž psal pravděpodobně samo
statněji, protože z vlastní zkušenosti), jsou bo
hužel z rukopisu ztraceny (dochoval se v něm 
jen popis cesty Karla IV. do Avignonu 1365).

EDICE: in Scriptores rerum Austriacarum 2 (Vídeň 
1723, ed. H. Pez); in Monumenta Bohemiae histori- 
ca 4 (1779, ed. G. Dobner podle textové úpravy A. V. 
Vokouna); in FRB 3 (1882, ed. J. Emler). - Překlady 
do češtiny: in Čtení o Karlu IV. a jeho době (1958, 
ed. a přel. F. Heřmanský; ukázka); in ant. Kroniky 
doby Karla IV. (1987, přel. J. Zachová). I

LITERATURA: G. Dobner in Monumenta Bo
hemiae historica 4 (1779); F. Palacký in Wiirdigung 
der alten bóhmischen Geschichtsschreiber (1830); 
J. Emler in FRB 3 (1882); F. Menčík: Kdy zemřel 
Neplach, Sborník historický 1,1883, s. 200; J. Teige: 
Chronicon Opatoviense secundum, Mitteilungen 
des Tnstituts fúr ósterreichische Geschichtsfor- 
schung (Štýrský Hradec, Kolín n. R.) 6,1885, s. 450;
M. Jeřábek: Kronika Neplachova, ČČM 1902, s. 496 
+ Rozbor kroniky Dalimilovy, ČČH 1904, s. 59 a po- 
kr.; E. Nohejlová in Příběhy kláštera opatovického 
(1925); J. Šusta in Karel IV. Za císařskou korunou 
(1948); F. Kutnar in Přehledné dějiny českého a slo
venského dějepisectví 1 (1973); J. Spěváček in Karel 
IV. (1979); in ant. Kroniky z doby Karla IV. (1987).
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Neruda

1906

Humoristický a satirický ilustrovaný časopis, vychá
zející posléze pod titulem Nový Neruda.

Podtitul: Humoristicko-satirický týdeník. - Redak
tor: F. P. Vožický. - Vydavatel: L. Grund (Neruda), 
F. P. Vožický (Nový Neruda); Praha. - Periodicita: tý
deník; Neruda - 12 čísel (dvojčísla 8-9, 11-12) od 
února do května 1906, Nový Neruda - 26 čísel od 
května do listopadu 1906.

N. vystoupil se snahou o „zachování a oživení 
českého humoru“, chtěl se prosadit (proti po-
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dobně zaměřeným německým listům) jako hu
moristický časopis pro širokou veřejnost pře
devším v hostincích a kavárnách, stálý okruh 
čtenářů hledal i v domácnostech. Po marných 
pokusech rozšířit okruh předplatitelů (pomocí 
propagačních příloh s anketami a upozornění
mi na svou původnost a zejména českost) pře
stal v květnu 1906 vycházet. F. P. Vožický však 
v podobných intencích a s obdobným okruhem 
přispěvatelů bezprostředně pokračoval vydá
váním týdeníku Nový Neruda, který na původ
ní časopis navázal i formálně, stejným rozsa
hem, grafickou podobou a podílem obrazové 
složky. Udržel jej však pouze do listopadu t. r., 
kdy přepustil místo satiricky vyhraněnějšímu 
týdeníku Svítilna, na jehož vznik ještě upozor
nil. - K tvorbě J. Nerudy se později přihlásil 
ještě týdeník N., který od 1911 do úředního za
stavení v srpnu 1914 vydával T. Bartošek a re
digoval J. Myslík a který byl vlastně orgánem 
sdružení Volná myšlenka věnujícím pozornost 
(s protiklerikálními výpady) nejrůznějším 
aspektům společenského života; příležitostné 
beletristické pasáže představovaly především 
verše J. S. Machara, o literatuře sem převážně 
psala L. B. Nováková.

S orientací na široký okruh čtenářů souvise
la snaha N. pobavit všeobecně dostupným hu
morem v lidovém (městském) tónu, s občas
ným satirickým výpadem. Příspěvky se 
zaměřovaly především na všední situace, 
v pestrém záběru tematizovaly rozmanité 
aspekty společenského, rodinného a milostné
ho života a lidských činností (z prostředí řeme
sel, škol, kaváren, kasáren, úřadů apod.), zábav 
a kratochvílí, všímaly si uměleckého a redak
torského dění i (kriticky) dobového politika
ření a vlastenčení. - Nejrozsáhlejším prozaic
kým textem v N. byla Vožického humoreska 
Meliorace, tištěná na pokračování (další texty 
publikoval i pod pseud. Satyr a V. Gip); auto
rem parodických historek o postavách umělec
ké Prahy byl zejména V. Habada; vedle J. Haš
ka psali humoristické črty a drobnokresby O. 
Černý, V. David (pseud. Kar. Mars, Káro 
Mars), P. Fingal (pseud. J. Konrád), P. F. Malý, F. 
Michl aj. Epigramy, veršovanými anekdotami, 
kuplety, drobnými vtipy, hádankami apod. čas
to využívajícími situační komiky či jazykové 
hry (i v rubrice Lidový humor a v tematických 
celcích věnovaných ženám a ženění, dětskému 
humoru, divadelnímu zákulisí, hálkovským 
a jarním parafrázím apod.) přispívali O. Černý 

(šifry O. Č., oč.,-oč.), V. Habada (pseud. Vojta), 
I. Krahulík (šifra Kouk.), K. L. Kukla (šifra 
K-a), P. F. Malý (šifry F. M., P. M.), J. Matějka 
(pseud. UEtranger), L. Sehnal (šifry Shnl., 
Schni.), J. E. Šlechta, F. P. Vožický (pseud. Sa
tyr, šifra -tyr.) a další autoři pod četnými šifra
mi. - V Novém N. byl prostor věnovaný próze 
poněkud rozšířen, nepatrně zesílila satiričnost 
příspěvků odrážejících politické dění. Humo
resky zde ponejvíce tiskl F. P. Vožický (i pseud. 
L. Gip a Satyr), včetně dalších pokračování 
Meliorace; J. Hašek opět uvedl několik poví
dek; J. Havlíček (i šifry H. J., I. H., J. H.) tiskl 
humoresky o panu Bambuloví; P. F. Malý 
(podp. F. P. Malý) satirické bajky; V. Habada 
(i šifra V. H.) Vzpomínky na Šamberka; mysti- 
fikačním laděním se opět vyznačovaly příspěv
ky J. Matějky (pseud. UEtranger), doprováze
né pseudopolemikami; prozaickými texty se 
dále představili O. Černý, F. S. Jaroš, J. Lada 
(pseud. J. L. Ballada), B. Ludvík, J. Mach 
(pseud. V. Klement), G. R. Opočenský (šifra 
G. R. O.), T. Řibřid (i šifra Th. Ř.), L. Sehnal, 
A. B. Šťastný, K. Vika aj. Uvedena byla také 
aktovka J. Havlíčka. Veršované texty, říkanky, 
anekdoty a aforismy (střídavě a nepravidelně 
též v rubrikách Lidový humor a Humor z dět
ského pokoje) psali V. Bayer, O. Černý (šifry 
O. Č., Oč., oč.), J. Hašek, I. Krahulík (šifra 
Kouk.), J. Lada (pseud. J. L. Ballada), J. V. Ši- 
mák (pseud. J. Škvor), J. Šváb-Malostranský, 
F. P. Vožický (pseud. Satyr) aj.; častější byly pa
rodie stylu známých literátů a klasických diva
delních postav, na satirické časovosti se zamě
řovali především L. Sehnal (i šifry Shn., Shnl.) 
v seriálu Zlozvuky a P. E Malý Ji pseud. E P. 
Rézon, P. F. Rézon, šifra F. M.). Četné prozaic
ké a veršované příspěvky byly podepsány jmé
ny I. Hóffer, P. Jantar, M. Schófer-Lápa (často 
jen Lápa) aj., též šiframi. Kreslenými anekdo
tami (většinou s textovým doprovodem) do 
Nerudy a Nového Nerudy přispívali J. Lada 
(i pseud. J. L. Ballada), F. K. Loukotka, P. F. 
Malý, J. Čejka, F. H. Hérink, J. Kubín aj.

LITERATURA: F. G.: O českém humoru, Občan
ské listy 9.6.1906.
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Jan Neruda
* 9.7.1834 Praha
† 22. 8.1891 Praha

Vůdčí osobnost generace májovců; básník, autor 
zpovědní lyriky směle odhalující vlastní nitro a zasa
zující svůj život do rámce osudů národa a lidstva, 
v epice využívající podnětů folklóru a náboženského 
mýtu k postižení sociální a lidské situace soudobého 
člověka; prozaik sbližující literaturu s publicistikou 
a oživující humorné i groteskně tragické postavy 
všedního života, tvůrce českého fejetonu založeného 
na zachycení proměnlivé tváře domácí i cizí každo
dennosti, méně výrazný dramatik; literární a diva
delní kritik zprvu prosazující zájmem o sociální 
a psychologickou problematiku zživotnění literatu
ry, později usilující o rovnováhu jejího novátorství 
s širokou sdělností.

Narodil se v manželství Vysloužilého dělostřel- 
ce, domovníka, kantýnského a později trafi
kanta Antonína N. a jeho druhé ženy Barbory 
v bývalých Újezdských kasárnách na rozhraní 
Malé Strany a Smíchova. Rok po N. narození 
koupila matka dům v Zásmukách, v němž pa
trně (podle narážek v díle) N. strávil část svého 
raného dětství. Teprve 1838 dostal N. otec po
volení k pobytu v Praze, kde si otevřel krámek 
a od 1841 jako vysloužilec trafiku v Ostruhové 
(nyní Nerudově) ul. (nejprve v domě U dvou 
slunců, 1859-69 v domě U tří černých orlů). 
1841 začal N. navštěvovat metropolitní školu 
u Sv. Víta na Hradčanech, 1842-46 byl žákem 
německé hlavní školy na Malé Straně, od 1846 
studoval na malostranském gymnáziu, odkud 
1851 přešel na Akademické gymnázium (mat. 
1853). Tam se stýkal s V. Hálkem, F. Schulzem, 
tehdy vzniklo i jeho přátelství s předčasně 
(1851) zemřelým A. Tollmanem, jehož památ
ce věnoval svou básnickou prvotinu. Původně 
matka projevila přání, aby šel na kněze, do no
viciátu premonstrátského kláštera však nebyl 
přijat. Zapsal se na právnickou fakultu, odkud 
po třech semestrech (1855) přestoupil na filoz. 
fakultu, kde pobyl rovněž tři semestry a sou
časně působil jako furýr a pak účetní v armádě 
(1854-55). Studií 1857 zanechal a od října učil 
češtinu a němčinu na ústavu Wotzelově a před
nášel též v Jednotě katol. tovaryšů (do 1858), 
1858 se stal suplentem češtiny na německé vyš
ší reálce (mezi jeho žáky byl i J. Arbes). Asi 
1856 vstoupil do redakce německého liberální
ho pražského deníku Tagesbote aus Bóhmen 
(redakci opustil, protože nesouhlasil s připra

vovaným článkem J. Fejfalika, který v něm vy
slovil pochybnosti o pravosti RKZ). Spolupra
coval též s dalším německým listem Prager 
Morgenpost a od 1859 též se zábavným časo
pisem Obrazy života (1860 v něm působil jako 
redaktor). Na podzim 1860 vstoupil do re
dakce českého deníku Čas, vydávaného 
A. Krásou. 1862 však pro neshody s politickým 
zaměřením listu spolu s redaktory K. Sladkov
ským, V. Vávrou ad. Čas opustil a stal se členem 
redakce deníku Hlas orientovaného demokra
ticky a federalisticky. Když se 1865 Hlas sloučil 
s Nár. listy vydávanými J. Grégrem, N. se v nich 
stal fejetonistou, literárním a divadelním kriti
kem. V redakci tohoto deníku, jenž se stal or
gánem liberálního mladočeského křídla české 
politiky, setrval až do své smrti. Vedle své čin
nosti novinářské redigoval 1863-64 zábavný 
časopis Rodinná kronika, v němž usiloval, též 
prostřednictvím ukázek z evropského kultur
ního dění, o vymanění českého čtenářstva z vli
vu něm. zábavných časopisů rodinného typu. 
Krátké trvání měla spolupráce s V. Hálkem, 
nejprve 1865-66 v Květech a 1873 v Lumíru, 
1869-74 N. ještě anonymně redigoval krejčov
ský časopis Zlaté dno. - Manželstvím nedovr- 
šeny zůstaly N. milostné vztahy. Nejdříve kvůli 
nezajištěné existenci ztroskotala desetiletá 
známost s dcerou komorníka generála řádu 
křižovníků s červenou hvězdou A. Holinovou, 
v jejímž rodinném prostředí se N. seznámil 
s B. Němcovou a K. J. Erbenem; pod tlakem 
konvence i intrik zůstalo nenaplněno citové 
souznění se spisovatelkou K. Světlou, jež však 
vyvolalo zlom v básníkově dosavadním bo
hémském životě (byl mj. výtečným taneční
kem a s K. Linkem a F. Hellerem vytvořil spo
lečenský tanec čes. beseda) a vedlo definitivně 
k rozchodu s A. Holinovou; rozvíjející se vztah 
k dceři továrníka ze Dvora Král.T. M. Macháč
kové přerušila její smrt; citové vzplanutí 
v 70. letech k dceři správce statku ve Vlachově 
Březí A. Tiché nechal sám N. vyznít do prázdna 
kvůli věkovému rozdílu (byla o 22 let mladší); 
předčasně zemřela 1882 i herečka E. Bekov- 
ská, jež soudě podle korespondence vstoupila 
do N. života na konci 70. let, a vztah k mladič
ké B. Vlachové, dceři pražského brašnáře, byl 
už jen pozdní epizodou v životě osamělého 
básníka. Po matčině smrti (1869) opustil Ma
lou Stranu (1870) a bydlel nejprve v podnájmu 
a pak v samostatném bytě u přítele, operního 
pěvce J. Lva v Konviktské ul. a 1883 přesídlil

493



Neruda

do Vladislavovy ul., kde žil až do smrti. Lék na 
osobní zklamání hledal N. též v cestování: 1863 
podnikl cestu do Paříže a spojil ji se studiem 
estetiky v Mnichově. V Paříži došlo k setkání 
s J. V. Fričem, tehdy vůdčí intelektuální osob
ností českého exilu, s nímž byl N. již předtím 
v písemném styku; politickým pozadím setkání 
byla koordinace Fričovy zahraniční činnosti 
s demokratickými snahami domácími. 1868 
podnikl N. cestu na rakouský jih do Přímoří, 
Benátek a Terstu, 1869 navštívil Uhry, 1870 se 
vydal s podporou a v doprovodu pražského 
sládka E. Kittla (otce zpěvačky E. Destinnové) 
na svou největší zahraniční cestu přes Balkán 
do Turecka, Palestiny a Egypta a zpět přes Itá
lii. Naposledy podnikl 1875 výlet do severního 
Německa a na Helgoland. Jako novinář pobý
val od počátku 60. let několikrát ve Vídni jako 
zpravodaj z říšské rady a zejména ze Světové 
výstavy 1873. - Na počátku 70. let v souvislosti 
s podezřívavostí vyvolanou staročechy po od
halení konfidentské činnosti K. Sabiny (čle
nem čestného soudu nad ním byl i N.) byla roz
poutána v deníku Pokrok proti N. kampaň, 
v níž byl obviněn ze spoluúčasti na pamfletu 
Intimní dopisy z Prahy, otiskovaném ve vídeň
ském časopisu Montagsrevue a sarkasticky ko
mentujícím českou společnost (autorem pam- 

— fletu byl N. přítel V. K. Šembera). N. podal na 
redakci Pokroku žalobu; celá aféra byla nako
nec smírně uzavřena a básníkovi se dostalo 
satisfakce. Zvláště v 60. a 70. letech vyvíjel N. 
i bohatou činnost spolkovou, a to v Umělecké 
besedě, ve Výboru pro vybudování Nár. diva
dla a ve spolku volnomyšlenkářů. Značnou ini
ciativu prokázal při zakládání Spolku čes. žur
nalistů (1877 místopředseda, 1879 předseda). - 
Od 1880, kdy onemocněl při letním pobytu ve 
Vlachově Březí zánětem žil, byl až do své smr
ti pronásledován řadou chorob (vředové one
mocnění léčené operativně, opakované záněty 
spojivek, ischias apod.), 1888 utrpěl na pro
cházce zlomeninu nohy, která omezila jeho 
možnost pohybu (vycházel v doprovodu po- 
sluhy). Zemřel na zánět pobřišnice vyvolaný 
rakovinovým onemocněním střev. Pohřeb na 
Vyšehradském hřbitově se stal společenskou 
událostí a manifestací národního cítění.

N. je vůdčím reprezentantem generace, jež 
se na jaře 1858 v almanachu Máj hromadně 
přihlásila k odkazu K. H. Máchy. V kritických 
polemikách i v pamfletické básni U nás N. 
účinně prosazoval proti konzervativním silám 

její novou tvorbu vycházející z kontaktů se 
soudobou světovou literaturou a rozšiřující 
pohled na společnost o nové sociální skuteč
nosti nazírané plebejským pohledem zdola 
a podávané s osobní citovou účastí. V prvotině 
Hřbitovní kvítí se toto nové vidění promítlo do 
negujícího gesta máchovské rozervanosti. Její 
heinovsky sarkastický postoj, posměšně glosu
jící neplodnost konvenční poezie, vyvolal od
por konzervativců (J. Malý, V. Štulc), nevzbudil 
však nadšení ani u B. Němcové, F. Palackého 
a J. V Friče. V Knize veršů, představující výběr 
z N. více než desetileté tvůrčí aktivity a skláda
jící se ze tří částí, z knihy výpravné, lyrické 
a veršů časových, byla dosavadní poetika po
chmurného rozervanectví postupně překoná
vána folklorní inspirací patrnou v sociálně la
děných baladách oproštěných od erbenovské 
osudovosti, převážně cyklicky členěnou lyri
kou otevřených vyznání i citově vřelými proje
vy básníkova zájmu o úděl národa. Ve druhém 
vydání sbírky k tomu přibyly i verše trpké, leč 
mužné životní bilance. Život národního celku 
stojí též v pozadí vesmírně orientovaných Pís
ní kosmických. V nich N. především směřoval 
k posílení duchovních snah o vnitřní přerod 
národa z patriarchální pospolitosti v moderní 
společnost. Svou koncepci založil na protikla
du naivně antropomorfizujícího pohledu na 
vesmírné dění a poznatků soudobé vědy. Usi
loval přitom o vyrovnání kontrastů, o spojení 
citovosti s rozumovým poznáním v ucelené po
jetí člověka jako nepatrné, své omezenosti si 
vědomé, leč nerezignující a o svou existenci zá
pasící součásti kosmického dění. V Baladách 
a romancích pokračoval N. ve snaze vyslovit 
novodobý humanitní mýtus prodchnutý indivi
dualitou českého ducha. V epicky laděných 
básních konfrontoval lidově ztvárněné prasta
ré mýty s novodobými ideály lidské svobody 
a volnosti. Poslední, nedokončený stupeň na 
této cestě k humanitnímu sebeuvědomění ná
roda a k vyjádření lidského významu češství 
vytvořily Zpěvy páteční. Biblické motivy trans
ponované do obecné, všelidské podoby křes
ťanského mýtu tu vyústily ve vizi vzkříšení, 
k němuž vyzývá národ novodobá epocha 
demokratických revolucí. Protějškem monu- 
mentalizujících sbírek je soubor veršů Prosté 
motivy, v nichž N. vyslovil intimní prožitky bás
nického subjektu. Předmětný svět se v nich stal 
zrcadlem niterných stavů i výrazem krajinných 
přírodních dojmů. Za N. života nevyšla Kniha
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epigramů, v níž sevřenou formou glosoval mo
rální, politické i obecně lidské rysy soudobého 
života s chápavým humorem i ironickou kritič
ností. Sblížení N. prózy s publicistikou zname
nalo rozšíření tematického spektra dosavadní 
literatury a její obohacení o konkrétní sociální 
zkušenost. Příval životní empirie v povídko
vém souboru Arabesky se projevil zvýšeným 
zájmem o lidskou psychiku v kresbě drobných 
lidí, často i sociálních vyděděnců (Byl darebá
kem); jejich osud autor nazřel s humorem, 
v prvotní fázi tvorby přecházejícím v ironii 
a sarkasmus, a vyjádřil stylem směřujícím 
k aforistické reflexivnosti. Vidění světa z po
hledu „ošumělé existence“ se uplatnilo též 
v sociálních fejetonistických „studiích“, obje
vujících čtenáři odvrácenou stranu městského 
života. Pokračovalo pak v obsáhlé črtě Trháni 
zachycující s chápavým humorem a s jistou 
dávkou sentimentu životní prostředí a úděl 
dělníků na stavbě železnice. Od vyhraněné so
ciální charakteristiky postav i prostředí se N. 
próza zaměřila na výjevy ze života (zvlášť vý
razně v črtách z cesty na Blízký východ a do 
Itálie Různí lidé) a na drobné útvary (aforis
mus, povídka, fejeton, nakonec i epigram); je
jich kombinace ve větší skladebné celky umož
nila vyvolat ve čtenáři prožitek plynulého toku 
života, v němž se v rozmanitosti jevů zrcadlí 
různé stránky lidské subjektivity. Ve vrchol
ném N. prozaickém díle, Povídkách malostran
ských. pak napětí mezi idyličností starosvět- 
ských zákoutí a malostí životních obzorů, 
věznících člověka ve spleti předsudků a kon
vencí, vedlo k překonání mezí žánrového rea
lismu a otevřelo cestu k moderní povídce, pro- 
blematizující důvěru realistů v jednoznačnost 
poznávané skutečnosti. Glosování různých 
stránek dobového společenského života se N. 
od počátku své novinářské činnosti věnoval ve 
svých fejetonech. V jeho umělecké publicistice 
mají zvláště významné postavení fejetony ces
topisné. V centru jeho pozornosti byl přede
vším městský svět. Jiný tematický okruh před
stavují tzv. „studie“ pojednávající lehkým, 
„pikantním“ stylem o různých oblastech lidské 
praxe. Postupem doby nabyly převahy polyte
matické causerie umožňující pružně reagovat 
na životní pohyb. V dobách svých literárních 
začátků byl N. více než jako básník a prozaik 
znám svými dramatickými pracemi, především 
veselohrami. Pokus o tragédii ztroskotal na 
dramaturgických nedostatcích i na zákulisních 

intrikách, které vedly k neúspěchu u publika 
i kritiky a které básníka spolu s jeho silnou 
sebekritičností dramatické tvorbě vzdálily. 
Osobitou součást N. publicistiky tvořila kritika 
literární, hudební, výtvarná a zejména divadel
ní. Ve všech těchto sférách N. usiloval o demo
kratizaci českého umění, o zvyšování jeho 
úrovně i o těsné svazky s kulturou světovou. 
Kritika se tak měla stát svébytnou součástí ná
rodního života. Směr tvorbě májovské genera
ce udaly rané programové stati Nyní a Škodli
vé směry z Obrazů života. N. v nich polemicky 
reagoval na odpor konzervativců (J. Malý aj.) 
vůči novým snahám prosazujícím spojení lite
ratury s aktuálním společenským děním (též 
ve svazku s žurnalistikou) a s psychologií sou
dobého člověka a překonávajícím tradiční 
pojetí literatury založené na folklorních ohla
sech. V podobném duchu polemizoval i s úzko
prsými odpůrci soudobého francouzského dra
matu. Ve sporech o národní či světovou 
orientaci literatury zaujímal střízlivý postoj za
vrhující národní uzavřenost a oceňující umě
lecký přínos lumírovců. Postupem času z obav 
z upřílišněné výlučnosti umění se přiklonil 
k tvorbě zaměřené na lidového čtenáře a na je
jí národní a demokratický ráz.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Anonym druhý, Ant. Bar
borka, Antonín Barborka, Bartoš písař, Cikán, Ho- 
vora, Janko, Janko Hovora, Josef Vorel, Prokop Zá- 
polský; -a, J. N., Jan N., P. Z., A, stírek. 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedník (1862); Čas (1860-61); 
Čech (1864-65); Čes. Thalia (1868); Ces. včela 
(1877); Českomor. pokladnice (1857-64); Čes. obzor 
literární (1867); Dalibor (1858—59); Erinnerungen 
(1857-58); Hlas (1862-65); Hlasy z vysokých škol 
(1883); Humorist, listy (1858-63,1873—91, - posmrt
ně 1892; 1860 D Merenda nestřídmých, 1873-91 po
dobizny); Jeviště (1885); Kalendář Humorist, listů 
(1859, 1880-90); alm. Krakonoš (1860); Květy 
(1865-70); Květy (1879-87); La voix libře de Bo
héme (Ženeva 1861); Lada (1889); Lípa českomo
ravská na rok 1863; Lit. listy (1865); Lumír 
(1854-65; 1854 básnický debut balada Oběšenec); 
Lumír (1873-90); alm. Máj 1-3 (1858, 1859, 1860; 
1860 i D Žena miluje srdnatost); Messager de 
Bohéme; sb. Na památku K. Havlíčka a slavnosti bo
rovské (1862); alm. Národ sobě (1880); Nár. listy 
(1865—91); Našinec (Chicago 1884); alm. Nová růže 
stolistá (1861); Obrazy života (1858-61); Osvěta 
(1871-90); Paleček (1876-87); Památní lístek k slav
nosti ve prospěch Spolku čes. spisovatelů beletristů 
Máj (1890); Památník na oslavu čtyřicetiletého jubi
lea plesu Nár. besedy (1888); Památník Podřipského 
Sokola v Roudnici (1883); Plzeňské listy (1864); 
Podřipan (Roudnice n. Lab. 1876,1884); Pomněnky
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na slavnost padesátiletého trvání pražského konzer- 
vatoria (1858); Posel z Prahy (1860); alm. Práce 
(1870); Prager Morgenpost (1859); Rodinná kroni
ka (1862-65); Ruch (1883); alm. Růže (1860); Slav
nostní list k odhalení pomníku J. Baráka (1885); Ší
py (1888); Šotek (1880); Švanda dudák (1882-87); 
Tagesbote aus Bóhmen (1856-59); sb. Vánoční al
bum (1883); Zlatá Praha (1884-88). I KNIŽNĚ. Be
letrie:Hřbitovní kvítí (BB 1858); U nás (B 1859, 
an.); Ženich z hladu (D 1859, i prem.); Prodaná lás
ka (D 1859, i prem.); Francesca di Rimini (D 1860,
1 prem.); Já to nejsem (D 1863); Arabesky (PP 1864, 
rozšiř, vyd. 1880); Pařížské obrázky (FF 1864); Kni
hy veršů (BB 1868, rozšiř, vyd. 1873); Pro strach ži
dovský (pamflet 1870, an.); Různí lidé (PP 1871); 
Obrazy z ciziny (FF 1872); Studie, krátké a kratší 1,
2 (FF 1876); Žerty, hravé i dravé (FF 1877); Menší 
cesty (FF 1877); Povídky malostranské (PP 1878); 
Písně kosmické (BB 1878); Šílení v klášteřích (úva
ha, 1879); Balady a romance (BB 1883); Prosté mo
tivy (BB 1883); Báby i baby (FF 1886); Trháni 
(P 1888); - posmrtně: Zpěvy páteční (BB 1896, ed. 
J. Vrchlický); Sešit veršů lyrických z pozůstalosti 
(1937, ed. M. Novotný); Druhý sešit veršů z pozůsta
losti (1944, spr. 1951, ed. M. Novotný); Kniha epi
gramů (jako ucelená sb. poprvé in Básně 2,1956, ed. 
F. Vodička). - Překlady: J. Rosen (N. Duffek): Jací 
jsou ti naši muži (1878, s J. Arbesem, an.). - Výbory: 
Výbor z poezie (1902, ed. F. V. Krejčí); Výbor z pró
zy (1902, ed. J. Kabelík); Vybrané básně (1902, ed. 
an.); Vybrané povídky (1902, ed. an.); Lví stopou 
(1903, ed. K. V. Rais); Různá próza (1903, ed. an.); 
Nerudova čítanka (1909, ed. Z. Kobza); Nová žeň 
beletrie (1909, ed. L. Quis); Výbor z básní (1909, ed. 
A. Wenig); Hradčanské pověsti (1910, ed. F. Tichý); 
Tri povídky malostranské (1910, ed. A. Novák); J. N. 
Čech a člověk v jeho spisech (1911, ed.B. Vítek); Vý
bor z prózy (1911, ed. A. Wenig); Zajatecká čítanka. 
J. N. (Kyjev 1917, ed. an.); K základům Národního 
divadla (1918, ed. A. Wenig); J. N. a S. Čech Sokol- 
stvu (1920, ed. R. V. Novák); Nerudův večer (1920, 
ed. an.); Nerudův odkaz (1921, ed. G. Winter); Neru
dovo dětství (1922, ed. V. F. Suk); Trháni a jiní chu
dáci (1923, ed. M. Novotný); Žerty hravé (1923, ed. 
V. F. Suk); Výbor z poezie (1934, ed. K. Polák); Bás
ně (1939, ed. J. Seifert); Český Slavín (z podobizen, 
1940, ed. F. Jungmann); Klasobraní z novoročních 
fejetonů (1940, ed. M. Novotný); Arabesky a studie 
(1941, ed. K. Polák); Loretánské zvonky a jiné básně 
(1941, ed. B. Beneš Buchlovan); N. o hudbě (1941, 
ed. P. Pražák); Veliké dílo J. N. (1941, ed. F. Sekani
na); J. N., básník vzdoru a víry (Londýn 1941, ed. 
V. Fischl); Praha (z FF 1864-74,1942, ed. K. Polák); 
Obrázky ze života pražského (1947, ed. M. Novot
ný); Doktor Kazisvět (1948, ed. J. Kadlec); O sobě, 
o jiných (1948, ed. M. Novotný); Jen dál! (1949, ed. 
V. Kovářík); Konečně lidmi (1949, ed. J. Novák); 
K českému Máji (1950, ed. K. Polák); O umění 
(1950, ed. F. Černý); O zlatém člověku (1950, ed. M. 
Novotný); Výbor z poezie (1950, ed. J. Stern); Feje

tony (1951, ed. K. Polák); Výbor z díla (1951, ed. V. 
Kovářík); Za národ a lidstvo celé (1951, ed. M. Van- 
čatová); Otci a matičce (1952, ed. J. Pfefferová); Rád 
bych byl při vás (1952, ed. M. Novotný); Básně 
(1956, ed. L. Fikar, dle edice F. Vodičky Básně, 
1951); Úsměvy J. N. (1956, ed. J. Vaniček); Domov 
a svět (1957, ed. V. Kovářík); Jak se časopisy dělají 
(1959, ed. S. Budín); Obrazy života chudých a utis
kovaných (1959, ed. J. Brambora); Výbor z básní 
(Řím 1960); O Slezsku (1961, ed. V. Ficek); Dětem 
(1963, ed. J. Štefánek a F. Vodička); Obrázky (1965, 
ed. F. Vodička); Vším jsem byl rád (1965, ed. V. Zá
vada); Z myšlenkového odkazu J. N. (1966, ed. J. Špi
čák); Básně (1973, ed. F. Vodička, pod jm. M. Otru
ba); Nechť nový cíl dá nový den (1973, ed. J. Špičák); 
Binokl na očích, v ruce hůl (1974, ed. J. Šotola, pod 
jm. Z. Pešat); Kytka za kloboukem J. N. (1977, ed. 
V. Kovářík); Kniha veršů J. N. (1979, ed. V. Kónigs- 
mark a R. Skřeček); Obrazy ze života (1981, ed. B. 
Svozil); Obrázky z domova i ciziny (1983, ed. B. Svo
zil); Satiry veršem i prózou (1984, ed. Š. Vlašín); Ve 
lví stopě (1984, ed. M. Pohorský); Zelená hvězda 
v zenitu (1984, ed. V. Binar); Co se v Praze všecko 
děje (1985, ed. Z. Ceplová). - Souborná vydání: Se
brané spisy J. N. (F. Topič, 1892-1904, 13 sv., ed. I. 
Herrmann); Sebrané spisy J. N. (F.Topič, 1907-15,41 
sv., ř. 1. 33 sv., ř. 2. Kritické spisy, 8 sv., ed. I. Herr
mann, L. Quis, K. Rožek); Vybrané spisy 1-4 (F. To
pič, 1921, ed. A. Novák); Dílo J. N. (Kvasnička 
a Hampl, 1923-26, 25 sv., nedokonč., ed. M. Novot
ný); Perly z díla J. N. (L. Mazáč, 1927,10 sv., ed. Q. M. 
Vyskočil a V. Vitinger); Výbor z díla (J. Voves, 1941, 
5 sv., ed. J. Šnobr); Vybrané práce (Čin 1941,10 sv., 
ed. K. Polák, u 5. sv. zákaz distribuce); Spisy J. N. 
(SNKLHU a Českosl. spisovatel, 1950-76, 39 sv., 
různí ed.); Básně (Orbis, 1951,1 sv., ed. F. Vodička, 
kritické vyd. v Nár. knihovně). I KORESPON
DENCE: Dopisy 1 (A. Holinové z 1853 - 2. pol. 
60. let, J. V. Fričovi z 1859-90, A. a E. Heydukovým 
z 1863-91, J. Grégrovi z 1865-91, L. Quisovi 
z 1875-90, A. Tiché-Práškové a její rodině 
z 1875-90; Spisy, sv. 37,1963, ed. M. Novotný); Dopi
sy 2 (A. V. Semberovi z 1864-82, V. K. Šemberovi 
z 1867-91, Z. Šemberové z 1872-91, F. Šemberové 
z 1882-86; Spisy, sv. 38,1954, ed. J. Moravec); Dopisy 
3 (různým adresátům z 1856-91 a dodatky k Dopi
sům 1 a 3; Spisy, sv. 39,1965, ed. M. Novotný); Dopi
sy (dodatky různým adresátům z 1863-90; ed. 
A. Haman, 1976, in Aforismy a dodatky, Spisy, 
sv. 36); J. Wagner: Neznámá korespondence J. N. 
(různým adresátům z 1863-90, dopisy nezařazené 
do Dopisů 1-3), sb. Literární archiv 11-12,1976-77 
(1981). I REDIGOVAL časopisy: Obrazy života 
(1859, s J. R. Vilímkem, 1860), Humorist, listy (1862 
č. 40-42 v době věznění J. R. Vilímka), Rodinná kro
nika (říjen 1863 - září 1864), Květy (listopad 1865 až 
červen 1866,s V. Hálkem), Zlaté dno (1869-74, an.), 
Lumír (1873, č. 1-27, s V. Hálkem); sborníky: Na pa
mátku Karla Havlíčka a slavnosti borovské (1862), 
Almanach na oslavu 251etého výročí Akademické-
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ho čtenářského spolku pražského (1874, an., s jiný
mi), Národ sobě (1880, s jinými), Divadelní táčky 
(1881); knižnice: Poezie světová (1871-85, s V. Hál- 
kem, E Schulzem), Poetické besedy (1883-90). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Kalendářík lidstva 
(1877).!

BIBLIOGRAFIE: B. Beneš Buchlovan: J. N. 
a česká bibliofilie, Bibliofil 1931, s. 139; J. Brambora: 
Bibliografie života a díla J. N., Čes. bibliofil 1942, 
s. 74; J. Kuncová: Praha v životě a díle J. N. (1974); 
H. Šik, M. Laiske: Literatura o J. N. (1976). I LITE
RATURA: F. V. Krejčí: J. N. (1902); A. Pražák: J. N. 
(1902); J. Vrchlický: O poezii J. N. (1903); O. Sýkora: 
Humor N. fejetonů (1905); G. R. Opočenský: J. N. 
(b. d., 1908); L. Quis: J. N. (1908); J. Karásek: J. N. 
(1910); A. Novák: J. N. (1910); A. Cermáková-Sluko- 
vá: Karolina Světlá ve stycích s J. N. (1912); J. Housa: 
O J. N. protiklerikálním (1914); J. Kudela, J. Kopta:
J. N. (Kyjev 1917); V. F. Suk: O J. N., jak žil, co vyko
nal a napsal (1919); A. Novák: Studie o J. N. (1920) +
J. N. (1921); J. Čeněk: Za J. N. (1923); F. Tichý: J. N. 
(1924); J. Vlček: Z počátků naší poezie moderní 
(1933) -» Z dějin české literatury (1960); sb. O J. N. 
(roč. Chudým dětem 1933, ed. H. Humlová; přisp, 
mj. O. Fischer, P Fraenkl, E. Heyduková, A. Novák, 
M. Novotný, K. Polák, A. Pražák, M. Rusinský, 
S. Souček, F. Strejček, F. Tichý, F. Žákavec); P Fingal: 
O láskách J. N. (1934); P. Sula: J. N. (1934); sb. Uni
verzita Karlova J. N. (1934; přisp. K. Domin, O. Fi
scher, M. Hýsek); A. Pražák: J. N. v Litomyšli (1937);
K. Polák: Národní myšlení Nerudovo (1940); Ro
čenka Klubu umělců na rok 1941 (přisp. L. Dostálo
vá, A. Hofbauer, K. Horký, J. John, J. Kratochvíl, 
P. Křička, J. Kvapil, Vít. Novák, J. Obrovský, B. Půl- 
pánová, V. Rabas, J. V. Sedlák, F. X. Svoboda, A. M. 
Tilschová, V. Vydra); K. Bodlák: O J. N. (1941);
L. Páleníček: N. a české divadlo (1941); F. Sedláček: 
In memoriam J. N. (1941); K. Polák: O umění J. N. 
(1942); Čes. bibliofil věnovaný J. N. (1942, sv. 2, ed. 
K. Janský; přisp. B. Beneš Buchlovan, J. Brambora, 
F. Halas, J. Hora, V. Jirát, M. Novotný, K. Polák); 
S. Jandík: Za nový řád (1945); M. Pátek: Básník 
a proletář J. N. (1946); K. Polák: N. Povídky malo
stranské (1947); O. Audy, Z. Horal, F. V. Kříž: J. N. 
v obrazech (1951); Život J. N. 1-4 (1951,1953,1954, 
1956, ed. M. Novotný); Rok J. N. v datech, obrazech, 
zápisech a poznámkách (1952, ed. M. Novotný); 
J. Arbes: O J. N. (1952, ed. K. Polák); F. Buriánek:
J. N. dnešku (1955); K. Polák, M. Grygar: J. N. (1955);
K. Štorkán: Novinář J. N. (1956); sb. Konference 
o novinářském díle J. N. (1959, rozmnož.; přisp. 
S. Budín, F. Buriánek, M. Grygar, A. Haman,F. Jílek, 
V. Klimeš, K. Krejčí, F. Kubka, J. Moravec, J. Muka- 
řovský, M. Pohorský, V. Stibořík); sb. Z doby Neru
dovy (1959, ed. K. Krejčí; přisp. F. Holec, K. Janský, 
V. Jílek, K. Krejčí, J. Moravec, M. Pišút, K. Polák, 
R. Pražák, F. Strejček, J.Thon, L. K. Žižka); V. Ková
řík: Mládí J. N. (1959); S. Budín: J. N. a jeho doba 
(1960); A. V. Čičerin: Nerudovskij etap v istorii kriti- 
českogo realizma (Kyjev 1963); I. Pfaff: J. N. a české 

demokratické hnutí v letech šedesátých (1963); 
O. Králík: Křižovatky N. poezie (1965); A. Haman: 
Neruda prozaik (1968); V. Kovářík: N. cesta k pra
menům dětství (1971); A. P. Solovjeva: J. N. i utverž- 
děnije realizma v češskoj literatuře (Moskva 1973, 
česky 1982 s tit. J. N. a konstituování realismu v čes
ké literatuře); V. Křivánek: J. N. (1983); V. Kovářík: 
Daleká, široká pole (1984); sb. Malá knížka o Bala
dách a romancích (1984, ed. J. Janáčková); J. Šťoví
ček: J. N. a Liberec (1984); sb. J. N. 1991 (ed. V. Kři
vánek; přisp. J. Bartůňková, A. Boháč, A. Haman,
J. Hrabáková, L. Koubová, V. Křivánek, P. Kučera, 
E. Macháčková, D. Moldanová, J. Polák, A. Stejska
lová, A. Stich, H. Šmahelová, V.Todorov, D.Tureček, 
Z. Urban, I. Vízdalová, D. Vlašínová, A. Zachová,
M. Zelenka). I an.: ref. Hřbitovní kvítí, Pražské no
viny 18.12.1857; K. (J. Malý): Listy z Prahy a o Pra
ze 2, Poutník od Otavy 1858, s. 249 (kritika U nás; 
k tomu polemika: K. S., tj. Sabina: Literární obrazy, 
Obrazy života 1859, s. 32, 74); • ref. Prodaná láska: 
-g.- (G. Pfleger), Obrazy života 1859, s. 321; R., Praž
ské noviny 27. 8. 1859; -a- (J. Barák, dub.), Prager 
Morgenpost 1.9.1859; -a. (P. Švanda), Lumír 1859, s. 
835 •; • ref. Francesca di Rimini: -x-, Prager Mor
genpost 16. 1. 1860; !!, Prager Zeitung 17. 1. 1860; 
R., Pražské noviny 19.1.1860; -a. (P. Švanda), Lumír 
1860, s. 66; G. P. (Pfleger), Obrazy života 1860, s. 74 
•; • ref. Arabesky: V. Kienberger, Národ 15. 12. 
1863; -n- (V. Zelený, dub.), Kritická příl. k NL 1864, 
s. 43 •; K. (V. Kienberger): Obrazy literární 1. J. N., 
Národ 25., 26., 29. 6. a 5. 7. 1864; • ref. Pařížské 
obrázky: an., Rodinná kronika 3,1864/65, s. 155; -n- 
(V. Zelený, dub.), Kritická příl. k NL 1864, s. 238 •;
E. Z. (K. Sabina): J. N., Lada 1865, s. 57 -> O litera
tuře (1953); • ref. Knihy veršů: F. Schulz, NL 12. 
a 13.12.1867; V. Hálek, Květy 1867, s. 211 -» O umě
ní (1954); K. Sabina, Čes. obzor literární 1868,č. 1 a 2 
•; V. Hálek: J. N., Květy 1868, s. 126 -> O umění 
(1954); • ref. Různí lidé: an., Říp 1871, s. 2; an., Svě
tozor 1871, s. 560 •; • ref. Obrazy z cizinj: an., Květy 
1872, s. 103; an., Slovan 1872, s. 20; an., Ces. lev 31.3. 
1872; VI., Věstník bibliografický 4, 1872/73, s. 137;
K. T-n, tamtéž, s. 246 •; • ref. Knihy veršů (2. vyd.): 
T. V. N., Věstník bibliografický 4, 1872/73, s. 160;
F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 235 •; S. Heller: J. N. a je
ho fejetony, Lumír 1876, č. 214, 232, 249; • ref. Stu
die, krátké a kratší 1: F. Schulz, NL 12. 4. 1876; r. 
(J. Emler), ČČM 1876, s. 553 •; • ref. Žerty, hravé 
i dravé: A. (J. Arbes), NL 10. 5. 1877; r., Čes. včela
1877, s. 206; O. Hostinský, Osvěta 1877, s. 635 •; • ref. 
Menší cesty: R. (J. Emler), ČČM 1877, s. 650; G. E. 
(Eim), NL 23.9.1877; = (J. Arbes), Lumír 1877, s. 447 
•; • ref. Povídky malostranské: O. Mokrý, Osvěta
1878, s. 788 (též ref. Studie... 1, Žerty...); A. V. S., Ko
leda 1878, s. 423 •; an. (J. Arbes): J. N., Světozor 
1878, s. 525 -» O J. N. (1952) a Literaria (1954) •; 
• ref. Písně kosmické: J. Arbes, Politik 2. 11. 1878 
-» O J. N. (1952); J. V. Sládek, Lumír 1878, s. 480; 
B. Čermák, Čes. včela 1878, s. 335; F. Schulz, Osvěta 
1878, s. 950; H-a. (H. Babička), Koleda 1879, s. 14 •;
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S. Heller: J. N.» reformátor novověké české 
literatury, Velký slovanský kalendář na r. 1879, s. 86;
K. H. Hůrský (K. V Rais): J. N., Posel z východních 
Čech 1879, č. 14,16; J. V Frič: J. N., Divadelní listy 
1880, s. 250; • ref. Balady a romance: E. Miřiovský, 
Lumír 11,1882/83, s. 80; O. M. (Mokrý), ČČM 1883, 
s. 154; E Schulz, Osvěta 1883, s. 362; E Chalupa, 
Ruch 1883, s. 77; J. V K„ Lit. listy 1883, s. 39; an., Svě
tozor 1883, s. 67; V. S. Sylván, Mor. orlice 9. 2.1883; 
an., Obzor 1883, s. 126 •; • ref. Prosté motivy: E. Mi- 
řiovský, Lumír 11,1882/83, s. 224; an., NL 28.4.1883; 
O. M. (Mokrý), Květy 1883, d. 1, s. 743; A. F. Tichý 
(E Dlouhý), Lit. listy 1883, s. 88; an., Světozor 1883, 
s. 223; K. Skába, Domažlické listy 1883, č. 20; E Zá- 
krejs, Osvěta 1884, s. 70; -auf (A. Šnajdauf), Ruch 
1884, s. 380 •; O. Jedlička: J. N., sb. Slavín 2 (1883); 
an.: J. N., Zlatá Praha 1,1883/84, s. 74; J. V. Peckovský 
(F. Pověr): J. N., Lit. listy 1884, s. 107 a pokr.; F. Cha
lupa: J. N., Květy 1884, s. 27 + Z literární činnosti Ne
rudovy, Zlatá Praha 3, 1885/86, s. 227, 243, 259 
a Rozhledy literární 1,1886/87, s. 36,66; • ref. Báby 
i baby: E Kvapil, Ruch 1886, s. 496; E Bílý, Rozhledy 
literární 1, 1886/87, s. 289; A. F. Tichý (E Dlouhý), 
Lit. listy 8, 1886/87, s. 105 •; • nekrology: A. S. 
(Šimáček), Světozor 25,1890/91, s. 481; E S. (Schulz), 
Zlatá Praha 8, 1890/91, s. 488; T. (J. L. Turnovský), 
Zábavné listy 13, 1890/91, s. 572; an., Hlas národa 
24.8. 1891; an., NL 24. 8.1891; J. V. (Vlček), Sloven
ské pohfady 1891, s. 572 -» Medzi Váhom a Vltavou 
(Bratislava 1957); E. Krásnohorská, Ženské listy 
1891, s. 185 -» Výbor z díla 2 (1956); T. N. (Nováko
vá), Domácí hospodyně 1891, s. 349; an., Cas 1891, 
s. 554; an., Pohřeb J. N., NL 26.8.1891; an., Čas 1891, 
s. 572 (přehled článků k úmrtí N.) •; E. Krásnohor
ská: J. N. autokritik, Osvěta 1891, s. 881 —> Výbor 
z díla 2 (1956); L. Quis: Vzpomínky na J. N., Světozor 
26, 1891/92, s. 7 a pokr. -> Kniha vzpomínek 2 
(1902); J. Hromádka: Poměr † J. N. k náboženství ka
tolickému, Vlast’ 9,1892/93, s. 148,240,693; • k tomu 
České veřejnosti (prohlášení spolku spisovatelů 
Máj podepsané 106 spisovateli), Lit. listy 1893, s. 96; 
jv. (J. Vodák): Glosy k Sebraným spisům J. N., tam
též, s. 183; an., Niva 1893, s. 80,112 •; • ref. Drobné 
klepy: jv. (J. Vodák), Lit. listy 1893, s. 149; P. Vycho
dil, Hlídka lit. 1893,š. 158; J. Hrubý, NL 19.5.1893 •; 
E. Krásnohorská in České básnictví posledních 
dvou desetiletí, Osvěta 1895, s. 248 —> Výbor z díla 2 
(1956); B. Čermák: J. N., Květy 1895, d. 1, s. 18 a po
kr., 1897, d. 1., s. 37 a pokr., d. 2, s. 169, 745; • ref. 
Zpěvy páteční: Z. (T. G. Masaryk), Naše doba 4, 
1896/97, s. 81; Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 6,1896/97, 
s. 260; F. X. Š. (Salda), Lit. listy 1897, s. 83 a Čas 1897, 
s. 19 -» oboje KP 3 (1950) •; J. Vrchlický: O poezii 
J. N., in J. N.: Básnické spisy 1 (1898) -> Nové studie 
a podobizny (1898); J. Vlček: TTi čeští cestovatelé po 
Itálii v 19. století, Světozor 33, 1898/99, s. 202;
L. Quis: Od kosmopolitismu k nacionalismu, Lumír 
29,1900/01, s. 5,17,31; J. Karásek: J. N. jako básník, 
Rozhledy 10,1900/01, s. 17 a pokr.; P. M. Haškovec: 
Osm básní N., Obzor lit. a umělecký 1901, s. 77 a po

kr. (o neznámých básních, N. autorství popřel E Vo
dička in J. N.: Básně 2,1956, s. 332); F. X. Salda: Alej 
snů a meditace ku hrobu J. N., Volné směry 6, 
1901/02, s. 1 -» Boje o zítřek (1905); J. Thomayer: 
O smrti Nerudově, sb. Vzpomínky členů Máje 
(1903); A. Nesnídal: Vlastenecké látky u N., Kráme- 
rius 1, 1903/04, s. 40, 56, 69; V. Štech: J. N„ Máj 2, 
1903/04, s. 474; J. Barák in Vzpomínky (b. d., 1905); 
A. Stašek: Vzpomínky na J. N., Zvon 6,1905/06, s. 4, 
27,37 Vzpomínky (1925) a Ze vzpomínek (1964); 
A. Pražák: Nerudova divadelní kritika, Zvon 7, 
1906/07, s. 185 a pokr. + N. o úkolu hereckém 
a o hercích, ČČM 1907, s. 36 + Studie o J. N., LF 
1907, s. 42,115, 350; J. Vlček: Padesát let naší nové 
literatury (4. Neruda), Den 21., 29.11., 5., 8., 11., 28., 
29., 31.12.1907 —> (s tit. Z počátků naší poezie mo
derní) Nové kapitoly z dějin literarury české (1912) 
a Z dějin české literatury (1960); L. Quis: J. N., MSIR 
4, 1907/08, s. 31 a pokr.; A. Novák: Večerní dialog 
o J. N., Novina 1908, s. 12 —> in J. N.: Výbor z básní 
(1909) a A. N.: Mužové a osudy (1914); Z. Kobza:
J. N., sb. Nerudova čítanka (1910); • ref. ed. N. kritik: 
V. Mrštík, MSIR 7,1910/11, s. 20; A. Procházka, MR 
1910/11, sv. 23, s. 65; F. X. Šalda, NL 1. a 8.10.1911 
-> KP 8 (1956) •; S. Souček: N. Balada dětská, Peda
gogické rozhledy 24,1910/11, s. 726; A. Novák: N. ja
ko vypravěč, in J. N.: Výbor z prózy (1911) + J. N. fe
jetonistou Národních listů, sb. Půl století Národních 
listů 1860-1910 (1911) + Jak se stal J. N. národním 
klasikem, Učitelský přehled 8, 1911/12, s. 1, 33, 65 
—» Zvony domova (1916) a Myšlenky a spisovatelé 
(1940); A. Čermáková-Sluková: Působení K. Světlé 
na J. N., Vlčkova Osvěta 1911, s. 745; an. (A. Novák):
K. Světlá a J. N., Přehled 10,1911/12, s. 106; • k obě
ma diskuse: E X. Šalda, NL 5. a 12.11.1911 + Novi
na 5,1911/12, s. 59, oboje -» KP 8 (1956); A. Pražák, 
Lumír 40,1911/12, s. 84 a 134; A. Novák, Přehled 10, 
1911/12, s. 201, 282, 287; V Dyk, Samostatnost 12. 
a 14. 11. 1911; M. (J. Mahen), LidN 17. 11. 1911; 
N. (S. K. Neumann), LidN 6.12.1911 —> S městem za 
zády 1 (1922,1969 in Spisy, sv. 6) •; V. Pražák: Dět
ský motiv v české baladě, LidN 14. 12. 1911, 18. 
a 25.1., 14. 3.1912; A. P. (Pražák): N. a Durdík, Čas 
20.11.1912, příl. Hlídka Času; Z. Kobza: J. N.. Vlč- 
ková Osvěta 1912, s. 648, 743; E. Chalupný: N. jako 
politický fejetonista, Přehled 11,1912/13, s. 18 -> Fe
jetony (1913); A. Pražák in J. N.: Freitagsgesánge 
und andere óedichte (1913); J. H. (Hertvík): N. Ba
lada o polce, ČMF1913, s. 88; F. Strejček: N. redaktor 
Lumíra, Vlčkova Osvěta 1914, s. 34; A. Novák: Mistr 
Jan Hus v díle Nerudově, Čes. revue 8,1914/15, s. 586 
—> Zvony domova (1916); K. Kačer: Generace májo
vá a Mladé Německo, Vlčkova Osvěta 1915, s. 644; 
A. Novák: Nerudovi Různí lidé, Topičův sborník 3. 
1915/16, s. 316 -> Studie o J. N. (1920); Fdký. (F. Frý- 
decký): Nerudův A, Zvon 16, 1915/16, s. 576; an.: 
k 25. výr. úmrtí (přehled článků), NL 22. 8. 1916; 
I. Hermann: Ze vzpomínek na J. N., NL 22. 8.1916; 
A. Novák: Sociální básně Nerudovy, Naše doba 23, 
1915/16, s. 820 + J. N. a otázka slovenská, Venkov 10.
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a 17.7.1917 + Bedřich Smetana a J. N.» Hudební re
vue 11,1917/18, s. 45 -» (vše) Studie o J. N. (1920); 
B. Koutník: Nerudovy názory o prozódii a metrice, 
LF 1917, s. 412; S. Souček: O vzniku N. Romance 
o Karlu IV., LF 1917, s. 240; I. Herrmann: Národní 
divadlo a N., Zlatá Praha 35,1917/18, s. 404; A. No
vák: J. N., sb. Z malých začátků (1918); J. Šebesta: 
Pramen Nerudovy Dědovy mísy, LF 1918, s. 31; 
F. Žákavec: O Bellmannových Erinnerungen a o N. 
(N. překlady do němčiny), LF 1918, s. 349; F. Klein- 
schnitzová: Nerudovo Hřbitovní kvítí, LF 1919, 
s. 278; A. Novák: Nerudova Balada tříkrálová, Ven
kov 25.12.1919; • k 30. výr. úmrtí: K. Čapek: Třicet 
let (N. žurnalista), LidN 21. 8. 1921 -> Ratolest 
a vavřín (1947) a O umění a kultuře 2 (1985);
M. Pujmanová-Hennerová, A. Novák, oboje Tribu
na 21/8.1921; ksg. (K. Scheinpflug), NL 22. 8.1921, 
večerní vyd.; an. (A. Macek): Básník, jehož se od
řekli, Večerník RP 22. 8. 1921 -» Stati o kultuře, 
umění a literatuře (1963); A. E. Mužík, Cassius 
(J. Kolman), oboje Venkov 23. 8. 1921 •; A. Fuchs:
N. , Rozvoj 3,1921, č. 21; S. Souček: Básně Se srdcem 
rekovým a Za srdcem, Pedagogické rozhledy 1921, 
s. 321; L. Piazza: K N. básni Ve lví stopě, CMF 8, 
1921/22, s. 277; A. Novák: Ještě jeden Zpěv páteční 
(Ku vzkříšení), Pramen 1922, s. 3; J. Thomayer: Ne- 
rudas letzte Lebensjahre, Prager Presse 22.1.1922; 
J. Jakubec: N. pramen Písní kosmických, Naše doba 
30,1922/23, s. 471,535; V. F. Suk: N. prozaik, in J. N.: 
Trháni... (1923); Z. Hásková: N. boj za českost naše
ho divadla, Českosl. republika 28.10.1923; J. Janča- 
řík: O filozofii N. Písní kosmických, Topičův sborník 
11, 1923/24, s. 178; V. Zelinka: N., Smetana, Hálek, 
Zvon 24,1923/24, s. 696; M. Hýsek: N. divadelní hry, 
in J. N.: Psáno pro jeviště (1924); Ant. Veselý: N. dra
matik, Českosl. republika 16. 3. 1924; O. Odložilík: 
Aus NerudasTatigkeit ais Redakteur (Obrazy živo
ta), Prager Presse 2.8.1925 + Z redaktorské činnos
ti J. N., Lumír 1925, s. 546; M. Hýsek: Mácha a N. 
(k ed. M. Novotného Díla J. N.), NL 2.10.1925; J. Ho
ra: O J. N., Kmen 1,1926/27, s. 67; E. Krásnohorská: 
O N., in Co přinesla léta 2 (1928) -» Výbor z díla 2 
(1956); F. X. Šalda in J. N.: Žerty, hravé i dravé 
(1929); B. Koutník: K N. rýmu, Čin 1,1929/30, s. 731, 
754; O. Dejkova: J. N. u nas, sb. Bolgarsko-čechoslo- 
vačka vzaimnost (Sofia 1930); S. Souček: Vánoční té
mata N. veršů, sb. Studie a vzpomínky prof. dr. A. 
Novákovi k 50. narozeninám (Vyškov 1930); K; Mi- 
kula: Druhý N. pramen Písní kosmických, ČČM 
1931, s. 100,293; J. Machač: N. Písně kosmické ze sta
noviska vědeckého, Naše kniha 1931, s. 277, 302; 
B. Beneš Buchlovan: J. N. a česká bibliofilie, Biblio- 
fil 1931, s. 139; K. Polák: J. N. uber Goethe, Germa- 
noslavica 1,1931/32, s. 431, 2,1932/33, s. 44; P. Buj- 
nák: N. a Petófi, Bratislava 1932, s. 391; O. Fischer: 
Nedoceněný kritik českého divadla, Rozhledy 1933, 
s. 65,74 -» Slovo o kritice (1947); P. Fraenkl: Postava 
matky v básnickém díle J. N., Rozhledy 1933, s. 65, 
75; A. Novák: Po cestách básnického vývoje J. N., 
Lumír 60, 1933/34, s. 409 —» Duch a národ (1936) 

a Česká literatura a národní tradice (1995); J. Pátá: 
J. N. a slovanský svět, ČMF 20,1933/34, s. 250; F. X. 
Šalda: N. poněkud nekonvenční, ŠZáp 6, 1933/34, 
s. 320 —> Duše a dílo (1937); K. Juda: Svatba v Kaně, 
Zvon 34,1933/34, s. 404; O. Fischer: Tri citáty do N. 
roku, LidN 6.1.1934; P. Fingal: J. N. v cizině (překla
dy), Nár. politika 20. 6.1934, odpol. vyd.; K. Polák: 
Kompozice a třídění N. Balad a romancí, LF 1934, 
s. 311 + N. vztah k Heinovi, ČMF 21,1934/35, s. 38, 
162,273; • k 100. výr. narození: V. Brtník, Zvon 34, 
1933/34, s. 570; J. Vodák, Ces. slovo 8.7.1934; A. No
vák, LidN 8.7.1934; K. Čapek: Národní světoobčan, 
tamtéž —» Ratolest a vavřín (1947) a O umění a kul
tuře 3 (1986); J. Karásek, M. Rutte, V. K. Múller, 
J. Rey, vše NL 8.7.1934; G. (F. Gótz), NO 8.7.1934; 
F. Sekanina, Nár. politika 8.7.1934; J. S. Machar, Ne
dělní list 8. 7.1934; K. (F. V. Krejčí), K. Polák, oboje 
PL 8. 7. 1934; P. Eisner, Prager Presse 8. 7. 1934; 
F. Mareš, Českosl. divadlo 1934, s. 178; J. Bartoš, Ne
dělní list 10.7.1934 •; A. Novák: Studie o básnickém 
jazyku mladého J. N., SaS 1935, s. 87 + Fejeton svě
domím, LidN 21. 4. 1935; M. Scherer: Quelques 
sources des Tableaux parisiens de N., Revue des 
études slaves (Paříž) 1936, s. 236; A. Novák: Český 
sloh kritický let 70. a 80., SaS 1936, s. 145; L. Jehl: 
Příspěvek k teorii fejetonu, Tisk a politika 11 (9), 
1936/37, s. 201 + Jak psal N. fejetony, tamtéž, s. 309; P. 
Eisner: Novinářská beletrie, tamtéž, s. 271; J. Krecar: 
N., jak byl, in Nejnovější zprávy z minulého století 
(1937); K. Polák: N. Zpěvy páteční, 27. výr. zpráva 
Veřejné obchodní školy... v Žižkově na šk. rok 
1937/38, i sep.; M. Hýsek: O N. Zpěvech pátečních, 
Venkov 17.4.1938 + Nerudova Ukolébavka vánoč
ní, Venkov 25.12.1938; K. Polák, J. Seifert, oboje in 
Básně J. N. (1939); J. Seifert: Kouzlo osobnosti N., 
Panoráma 1939, s. 122; V. Jirát: Seděly žáby v kaluži, 
LF 1939, s. 412 —» (s tit. Architektonika N. Písní kos
mických) O smyslu formy (1946); A. Pražák: N. Kos
mické písně, in Míza stromu (1940); J. Hora in J. N.: 
Čtyři knihy veršů (1940); F. Jungmann in J. N.: Český 
Slavín (1940); Kd (E. Konrád): N. a jevištní výslov
nost, LidN 25. 5. 1940; J. Loriš: J. N. jako kritik vý
tvarného umění, Volné směry 36,1940/41, s. 104,181; 
M. (J. F. Munclinger): J. N.jako divadelní kritik, Nár. 
divadlo 18,1940/41, Č.12;F. Strejček: K historii živo
topisu J. N. (od B. Čermáka), Zvon 41, 1940/41, 
s. 673; J. B. Čapek: Kosmická poezie N. a Horova, Na
še doba 48,1940/41, s. 577 —> Záření ducha a slova 
(1948); V. Múller: J. N. (divad. kritika), M. Rutte: Po 
stopách předků, oboje in sb. Národní listy (1941); V. 
Fischl in ant. J. N., básník vzdoru a víry (Londýn 
1941); F. Vodička: Literárněhistorické studium ohla
su literárních děl. Problematika ohlasu N. díla, SaS 
1941, s. 113 —> Struktura vývoje (1967); M. Rutte: Do 
devátého desetiletí (N. novinář), NL 1. 1. 1941; 
M. Dvořák: Básník národní, LidN 10.3.1941; K. Po
lák: Český humor, zvláště N., KM 1941, s. 329 + N., 
básník sociální, Nár. práce 15. 6.1941 + Básník člo
věka i kosmu, národa i lidstva, Nár. práce 17.8.1941; 
J. Nečas: N. a náboženství, Kostnické jiskry 1941,
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s. 138; L.: Americký vzor N. balady (Balada helgo- 
landská), Nár. politika 12.7.1941; • k 50. výr. úmrtí: 
J. H. (Hora), Čes. slovo 22. 8.1941; L. Čivrný, Knih
kupec a nakladatel 3 (48), 1941, s. 345; M. Novotný, 
LidN 22. 8. 1941; F. Sekanina, Nár. politika 22. 8. 
1941; J. Lówenbach, Newyorské listy 24.8.1941; fbš., 
Nár. politika 26.8.1941; M. Matula, Řád 1941, s. 422; 
P. Vácha (J. Fučík), Roj 1,1941/42, č. 1; V. Hellmuth- 
-Brauner, Aktivisté 4,1941/42, č. 5 •; J. Kadlec: Ev- 
ropanství a češství v básnickém díle J. N., Nár. střed 
8. 2. 1942; E. Jánský: Legenda o N. tragédii (divad. 
kritika), Nár. politika 26.8.1942; F. Oberpfalzer (Jí
lek): Ironie a humor J. N., Brázda 1942, s. 173; M. No
votný: Básnický makulář J. N., Čteme 1943, s. 1,28; 
O. Králík: Funkce odstavce v N. povídkách, SaS 
1943,s. 181 + O N. figurkách, Akord 11,1943/44, s. 53 
-» (oboje jako součást studie N. Povídky malostran
ské) Osvobozená slova (1995); Z. Nejedlý in J. N.: 
Stichi i pověsti (Moskva 1944) -» Velké osobnosti 
(1948) a O literatuře (1953); K. Polák: Nová litera
tura nerudovská, Naše věda 1944, s. 85,116; O. Krá
lík: K poetice balady, Kytice 1, 1945/46, s. 268, 323 
—> Osvobozená slova (1995); M. Novotný: J. V. Frič, 
J. N., Vítězslav Hálek, sb. Přátelský kruh Boženy 
Němcové (1946); M. Rusinský: J. N. a Slezsko, in Ka
pitolky ze Slezska (1946); F. Hampl: Z redakčních 
začátků J. N., LitN 1947, s. 136; A. Pražák: J. N. a Ná
rodní divadlo, Divadelní zápisník 1947, s. 256; A. Vy
skočil in Znamení u cest (1947); M. Novotný in J. N.: 
Povídky malostranské (1948); O. Vašek: N. boj o čes
ké divadlo, A. Závodský: K tajemství uměleckého 
díla, obojí sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi 
(1948); M. Scherer: N. a Barák, Slovesná věda 2, 
1948/49, s. 112; J. Stern: Náš N., Tvorba 1949, s. 649 
a 684; K. Petrů; J. N. a Vatikán, My 50, č. 33-41; 
E. Bílková: K N. kritice, Slovesná věda 3, 1950/51, 
s. 50; M. Pohorský: Pokus o ideovou koncepci N. vý
voje, SaS 12,1950/51, s. 166; O. Vašek: August Šenoa 
a N. družina, Slavia 20,1950/51, s. 515; A. Pražák: Li
dovost N. divadelnictví, Slovesná věda 4, 1950/51, 
s. 8; F. Vodička in J. N.: Knihy básní (1951) + in Po
vídky malostranské (1951) + in Studie, krátké 
a kratší (1952); F. Černý: J. N. a české divadlo, Lid. 
tvořivost 1951, s. 357; V. Závada: K 60. výročí smrti 
J. N., NŽ 1951, s. 1429; M. Novotný: Legenda o N., 
LitN 1951, s. 121; F. Vodička: Poznání skutečnosti 
v Povídkách malostranských, SaS 13, 1951/52, s. 19 
—» Struktura vývoje (1969); A. P. Solovjeva: J. N. 
o ruské kultuře, Praha-Moskva 1953, č. 5; V. Jílek: 
N. příspěvky v Humoristických listech 1880-1886, 
ČLit 1953, s. 181; F. Vodička: N. tematický a jazyko
vý program v Poetických besedách, NŘ 1954, s. 103 
-» sb. K jazyku a slohu našich klasiků (1954); M. Pi- 
šút in J. N.: Malostranské povídky a iná próza (Bra
tislava 1954) —> Literárně štúdie a portréty (1955); 
M. Novotný: Romanopisec J. N., HD 1954, s. 403 
(k tomu polemika K. Krejčí: Romanopisec J. N. aneb 
Kosmický sen nerudovského badatele, HD 1957, 
s. 319); I. Pfaff: J. N. a východní otázka v letech 
1875-1879, ČLit 1954, s. 135; K. Kosík: N. myslitel, 

LitN 1954, č. 39; A. Matuška: K N. češstvu, Kultúrny 
život 1954, č. 42 —> Pre a proti (1956, česky 1959); 
K. Sabina: Hřbitovní kvítí od J. N. (otisk z rukopisu), 
sb. Čeští radikální demokraté o literatuře (1954); 
J. Kopecký: J. N. a Národní divadlo, Divadlo 1954, 
s. 1036; K. Polák: N. a Slovanstvo, Slovanský přehled 
1954, s. 187; M. Pohorský: Poznámka o skupině 
N. žáků, ČLit 1954, s.188; K. Štorkán: N. cesta ke kri
tickému fejetonu, Českosl. novinář 1954, s. 204; 
V. Lacina: J. N. a tradice české satiry, LitN 1954, č. 31; 
A. Závodský: Dva obrazy iluzionistů v N. Povídkách 
malostranských, SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1955, 
s. 100; J. Mukařovský: Několik poznámek k otázce 
vývoje umělecké formy, ČLit 1955, s. 1; F. Vodička: 
Motivace „rozervanosti“ v N. poezii let padesátých, 
tamtéž,s. 18Struktura vývoje (1969);!. Pfaff: J.E. 
Sojka a J. N., ČLit 1955, s. 67; M. Laiske: N. překlady 
maďarských básníků, tamtéž, s. 85; M. Pohorský: 
O tzv. kosmopolitismu májovců, tamtéž, s. 108 
—> (přeprac.) Portréty a studie (1974); J. Janů in J. N.: 
Básně (1956); I. Pfaff: J. N. a Rusko, ČLit 1956, s. 193 
(k tomu E. Hermanová, Českosl. rusistika 1957, 
s. 169); F. Vodička in J. N.: Básně 2 (1956); O. Králík: 
N. a Barák, SVŠP Olomouc, ř. Jazyk a literatura, 
sv. 3, 1956 + Svědectví Anny Holinové, HD 1956, 
s. 107 + N. nebo Barák?, LitN 1957, č. 47; • k tomu 
diskuse: V. Justl, HD 1957, s. 136 + LD 4. 10. 1958; 
F. Vodička, LitN 1958, č. 4; O. Králík, SISb 1958, 
s. 355 + in Z doby Májů (1958); V. Běhounek, NŽ 
1958, s. 630; M. Novotný, LD 15.10.1958 •; F. Vodič
ka in J. N.: Studie, krátké a kratší 2 (1957);T. Spuna- 
rová, P. Spunar: Neznámý rukopis Prostých motivů
J. N., Sborník NM v Praze, ř. C, 1957, s. 1; M. Skoře- 
pová, J. V. Bečka: Sloh Povídek malostranských, Čes. 
jazyk 1957, s. 10; R. Pražák: J. N. a maďarská literatu
ra, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1958, s. 91; S. Budín: 
O fejetonu vůbec a o N. fejetonu zvláště, Novinář
ský sborník 1958, s. 35; A. Haman: O vývoji jednoho 
motivu v N. próze, ČLit 1958, s. 460; B. Beneš: Lido
vá slovesnost a poezie J. N., O literatuře, sb. vědec
kých prací VŠP v Brně (1958, s. 5); I. Pfaff: J. N. a pol
ské revoluční hnutí, SISb 1958, s. 490; K. Kostroun: 
N. satira U nás, sb. O české satiře (1959); M. Pohor
ský: N. básnická tvorba z let 70. a 80., ČLit 1959, 
s. 128; M. Grygar: N. črta jako druh umělecké publi
cistiky, tamtéž, s. 295; A. Haman: N. Arabesky ve vý
voji české prózy šedesátých let, ČLit 1960, s. 298;
K. Kosík: Nerudovská hádanka, Plamen 1961, č. 8; 
M. Červenka: Nerudovské nápady, LitN 1961, č. 33; 
F. Vodička in J. N.: Menší cesty (1961); M. Ivanov: 
Nerudovský rébus, in Historie skoro detektivní 
(1961); M. Pohorský in J. N.: Divadelní hry (1961) 
—> Portréty a problémy (1974); L. Novák in J. N.: Vý
tvarné umění a hudba (1962); J. Císař: Sbírání sil, in 
Život na jevišti (1962); J. Purš: J. N. a Bratři červené
ho praporu, ČČH 1962, s. 469; V. Justl: O jednom 
motivu (ke genezi prózy J. N. U tří lilií), SPFF Brno, 
ř. D - lit. vědná, 1964, č. 73; A. Haman: Próza májov
ců, ČLit 1964, s. 292 + Žánrový realismus v české 
próze 2. poloviny 19. století, sb. Realismus a moder-
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nost (1965); F. Vodička: Koncepce modernosti v N. 
literární kritice, sb. Z dějin české literární kritiky 
(1965); I. Pfaff: N. cesta za polskou revolucí, Slavia
1965, s. 55; E. Hermanová: O umělecké výstavbě Po
vídek malostranských, Slavia 1965, s. 83; V. Závada 
in J. N.: Vším jsem byl rád (1965) —> Krajina a lidé 
mého srdce (1975); I. Pfaff: J. N. a české revoluční 
polonofilství, Slavia occidentalis (1965, s. 75; k tomu 
poznámka K. Krejčí, ČLit 1967, s. 93); J. Mukařov- 
ský: J. N. jako kritik české literatury, in J. N.: Litera
tura 3 (1966); D. Jeřábek: K některým problémům 
Hřbitovního kvítí J. N., SPFF Brno, ř. D - lit. vědná,
1966, č. 7; O. Králík: Kdo byl mrzutý na jaře 1858? 
(N. a Barák), Věda a život 1968, s. 722; V. Kónigs- 
mark: Významotvorné možnosti fabulované prózy 
(též u J. N.), ČLit 1970, s. 1; P. Vašák:Vztah mezi dél
kou a funkcí věty v N. Arabeskách, ČLit 1971, s. 272; 
• P. Vašák: Metody ustanovlenija spornogo avtor- 
stva (problema Barák - N.), Prague Studies in Ma- 
thematical Linguistics 1972, s. 143; O. Králík: Pro
blém Barákova autorství, ČLit 1973, s. 179; P Vašák: 
Barákovo autorství jako problém, ČLit 1974, s. 145; 
E. Macek: Biografická realita J. Baráka a jeho bás
nické texty, tamtéž, s. 156 + Králík kontra Barák, sb. 
Literární archiv 8-9,1973-74, s. 195; O. Králík: Jaro 
1858, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1993 (psáno 
1974), č;40 •; J. Hubáček: K interpretaci N. Hastr- 
mana, Čes. jazyk a literatura 22, 1971/72, s. 193;
A. Haman: Die Veránderungen der Erzáhlfunktion 
in der... Prosa von J. N., sb. Probléme des Erzáhlens 
in der Weltliteratur (Stuttgart 1972); J. Šotola (pod 
jm. Z. Pešat): Život a dílo J. N. + Humor a moudrost
J. N., oboje in J. N.: Binokl na očích, v ruce hůl 
(1974); A. Stich: J. N. jako teoretik a praktik jazyko
vé kultury, NŘ 1974, s. 225 -» Od Karla Havlíčka 
k Františku Halasovi (1996); M. Čechová: K morfo- 
logické stránce povídek J. N. a V. Hálka, NŘ 1975, 
s. 118; M. Kubínová: Významová výstavba básně 
Moje barva červená a bílá, Estetika 1976, s. 180; 
Z. Lajkep: Pokus o přehled a hodnocení dosavad
ních názorů na divadelněkritickou činnost J. N., 
SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1976/77, č. 23-24;
K. Hausenblas: Řeč o řeči v N. povídce U tří lilií, SaS 
1977, s. 336 +v K celkové charakteristice textů 
(P U tří lilií), Českosl. přednášky pro 8. mezinár. 
sjezd slavistů v Záhřebu. Lingvistika (1978), oboje 
-» Od tvaru k smyslu textu (1996); M. Pohorský: 
Poezie družiny májové. sb. V překrásném měsíci má
ji (1979); K. Štorkán in Umění fejetonu (1979);
B. Svozil: J. N. prozaik, in J. N.: Obrazy ze života 
(1981) + N. fejetonistika, in J. N.: Obrázky z domova 
i ciziny (1983) -> oboje Tvář reality (1986); V. Křivá
nek: Vývojové proměny N. poezie, Lit. měsíčník 
1983, č. 1; Ř. Nenadál: Pohled na měšťáckou společ
nost u N. a W. M. Thackerayho, sb. Město v kultuře 
19. století (1983); M. Pohorský: J. N., osobnost a bás
ník, ČLit 1984, s. 3; D. Moldanová: N. Hřbitovní kví
tí a Karel Havlíček, tamtéž, s. 16; E. Hermanová: 
Smích Povídek malostranských z hlediska jejich li- 
terárněhistorického kontextu, tamtéž, s. 24; F. Buriá- 

nek: Na okraj kritického díla N., tamtéž, s. 38; I. See- 
hase: N. fejeton cestovní, tamtéž, s. 367; V. Křivánek: 
N. „Ostrov v časův proudu“, tamtéž, s. 535; K. Hau
senblas: Nad jazykem a stylem N. prózy, Lit. měsíč
ník 1984, č. 1; J. Janáčková: Jenom fejeton, tamtéž, 
č. 2 —> Stoletou alejí (1985) + Zápas básníka s básní
kem aneb Čím je živo dílo,Tvorba 1984, příl. Kmen, 
č. 28 + Výmluvnost krátké a střední formy, ČLit 
1984, s. 108 —> Stoletou alejí (1985); J. Svoboda: N. 
zápas o moderní českou literaturu, Lit. měsíčník 
1984, č. 3; V. Kónigsmark: O N., májovcích a českém 
divadle, tamtéž, č. 4; V. Rzounek: Nad odkazem J. N., 
tamtéž, č. 6; J. Kotalík: Básník obrazů, tamtéž, č. 6,7 
a 8; M. Tomčík: J. N. v národním a evropském kon
textu, tamtéž, č. 9; A. Boháč: Na prostý motiv J. N., 
Literárněvědný sborník (PNP 1984); A. Haman: 
Člověk a kosmos v Písních kosmických, Zprávy 
Spolku čes. bibliofilů v Praze 1984, č. 4 a 1985, č. 1-2;
I. Pfaff: N. účast v evropském revolučním hnutí, Svě
dectví 19,1984/85, č. 73, s. 205; J. Janáčková: Dvojí 
pohled na Tichý dům, in Stoletou alejí (1985); A. P. 
Solovjeva: J. N. a problémy realismu, CLit 1985, s. 62;
M. Jáhnichen: Literární střetání jako výzva, tamtéž, 
s. 68; V. Křivánek: N. prozaické východisko a povíd- 
ková tvorba K. M. Čapka Choda, tamtéž, s. 218;
J. Karásek: J. N. a Moderní revue, sb. Literární archiv 
21-22,1985-86, s. 218; D. Moldanová: Hřbitovní kví
tí, sb. Rozumět literatuře (1986); J. Dvořák: Bilance 
roku J. N., ČLit 1986, s. 245; E. Hermanová: Realis
tická fantastika Povídek malostranských, tamtéž, 
s. 544 + O svobodě fejetonu a diktatuře záměru, 
ČLit 1987, s. 360; J. Janáčková: N. projekce národ
ních tradic v Baladách a romancích, ČLit 1988, 
s. 193; V. Macura: Český sen, Opus musicum 1989, 
č. 2 —> Český sen (1998); D. Tureček: Morfologické 
rysy N. fejetonistiky 60. let, SPFF Brno, ř. D - lit. 
vědná, 1989, č. 35; E. Hermanová: Kletba žurnalismu 
v Povídkách malostranských, ČLit 1989, s. 16; zp 
(Z. Pešat) in Slovník básnických knih (1990, Balady 
a romance, Knihy veršů, Písně kosmické, Prosté mo
tivy, Zpěvy páteční); A. Macurová: Reflexe smíchu 
a smích jako prostředek reflexe člověka a světa, 
J. Kolár: J. N. a česká karikatura, oboje sb. Proudy 
české umělecké tvorby l9. století (1991); M. Otruba:
N. povídka U tří lilií, ČLit 1991, s. 97 -» (s tit. Dis- 
kurs o roli mimoestetických hodnot při recepci díla) 
Znaky a hodnoty (1994) + ...a co je nerudovské?, 
Přítomnost 1991, č. 8; A. Stich: Kdo co... je... J. N., Pří
tomnost 1991, č. 8; B. Balajka: N. Střípky, Tvar 1991, 
č. 34; D. Tureček: N. poněkud jubilejní aneb K pra
menům poetismu, Estetika 1991, s. 179 + N. spole- 
čensko-politický fejeton jako žánr, SPFF Brno, 
ř. D - lit. vědná, 1992, č. 39; A. Haman: Dvě neru
dovské marginálie, ČLit 1991, s. 457 (k tomu J. Po
lák, ČLit 1992, s. 417 + 1993, s. 589; A. Haman, ČLit 
1992, s. 418); E Vodička: Kritický ohlas Písní kosmic
kých, ČLit 1993, s. 640 (psáno 1940-41); V. Svatoň: 
Sentimentální topika a motivika v raném díle J. N., 
sb. Český romantismus v evropském kontextu 
(1993); W. Schmid: Jak si pan Vorel nakouřil pěnov-
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ku. „Událostnost“ v N. Povídkách malostranských, 
ČLit 1994, s. 570; M. Freise: Báseň J. N. Dědova mísa 
v literárním kontextu, ČLit 1995, s. 90; M. Mravcová: 
Trháni v české literatuře a ve filmu, sb. Osudový 
vlak (1995); A. Haman: Guldener a N., sb. Kultura, 
historie a současnost Plzně (1996); M. Mravcová: 
Mikrosvět hospody v díle J. N., A. Haman: N., praž
ské hospůdky a pivo, oboje sb. Hospody a pivo 
v české společnosti (1997).

ahm

Marie Nesnídalová
* 26.1.1891 Spálené Poříčí u Plzně
† 26. 9.1970 Praha

Autorka intimně laděných veršů, veršované kroniky 
2. světové války a cestopisné prózy.

Provdaná Šafránková. - Po privátním studiu 
na dívčím gymnáziu v Praze (mat. 1916) vystu
dovala na pražské univerzitě matematiku a fy
ziku (doktorát 1921 prací Elektronové lampy 
při fyzikálních metodách měrných a demon
stračních) a zakotvila jako pedagožka v Plzni, 
naposled jako ředitelka pomocné školy. Pro
vdala se za vysokoškolského učitele, fyzika 
J. Šafránka. Podnikla několik zahraničních cest 
(Německo, Itálie, Holandsko - se Západočes
kým radioklubem k firmě Philips v Eindhove- 
nu), podílela se na činnosti Západočes. radio- 
klubu a spolupracovala s plzeňským tiskem.

Autorka tvarově málo osobité citově vyhro
cené subjektivní lyriky milostné, návratů do 
krajiny dětství i veršů naivisticky zdůvěrňují- 
cích svět. V nehlubokých reflexivních verších 
vyznává zákony lásky, krásy a dorozumění me
zi lidmi. Snaha najít za 2. světové války v dětech 
a v proměnách vyvolaných jejich růstem „jedi
né světlo ve tmě“ ustrnula na přecitlivělém vy
tržení nad „zázrakem hmoty“ {Slétla na zemi 
hvězdička). Pokus o veršovanou kroniku udá
lostí za 2. světové války znamenal sice obrat 
k nadosobnímu dění, nepřekročil však meze 
ploché, patosem nesené rétoriky. Své dojmy 
z cesty do Holandska zpracovala fejetonní pró
zou, v níž převažuje popisně informativní ráz.
ŠIFRA: Ma-Ne-. (Čes. deník). I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. deník (Plzeň); Zdravý lid (1946-47). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Svět ze všech nejkrásnější (BB 1930); 
Cestou (BB 1930); Do světa za rádiem (FF 1932); 
Zpíváme o lásce (BB 1942); Naše kronika (BB 
1946); Slétla na zemi hvězdička (BB 1946). - Ostat

ní práce: Co by měli věděti rodičové (1925); Zdroje 
elektřiny pro rádio (1926); Námět k úpravě školské
ho rozhlasu (b. d., 1932). I REDIGOVALA katalog: 
Katalog výstavy zdravotní a sociální péče pro český 
západ v Plzni (1926). I

LITERATURA: • ref. Svět ze všech nejkrásnější: 
F. L. (Lukáš), Čin 2,1930/31, s. 570; -pa- (E S. Pro- 
cházka), Zvon 32, 1931/32, s. 389 •; • ref. Svět ze 
všech nejkrásnější a Cestou: -as. (M. Holas), RA 6, 
1930/31, s. 360; V. H. (Z. Kalista), Lumír 58,1931/32, 
s. 117 •; -pa- (F. S. Procházka): ref. Cestou, Zvon 32, 
1931/32, s. 125.

zp

Rudolf Nešvera
* 18.4.1883 Budyně nad Ohří u Roudnice nad

Labem
† 15.1.1966 Praha

Dramatik, autor humoristických próz, komedií, ak
tovek, skečů i veršovaných deklamací a písniček, 
fejetonista.

Pocházel z rodiny úředníka. Absolvoval nižší 
reálku na Král. Vinohradech a 1899-1902 Čes- 
koslovanskou obchodní akademii v Praze. 
1902-06 byl továrním úředníkem v Litoměři
cích, pak až do penzionování 1940 pracoval 
v různých funkcích (účetní, administrativní ře
ditel, správce) v Obchodní a živnostenské ko
moře v Praze. Mimo to byl 1910-18 zaměstnán 
jako účetní Čes. technického muzea v Praze.

Literární činnost zahájil N. za 1. světové vál
ky časopisecky publikovanými básněmi s pře
vážně humoristickým nebo satirickým obsa
hem; podobně zaměřeny byly veršované 
deklamace {Žertovné písničky a deklamace 1, 
2, Revoluce v nebí) a fejetony na aktuální té
mata (hlavně pro čas. Štika venkova, Nár. poli
tika), které psal v poválečných letech. I v dra
matické práci tíhl k humoru, volil zde však jak 
pro aktovky {Manželská věrnost, Silné pohlaví 
aj.), tak pro rozsáhlejší komedie (např. Zázrač
ný panák) divácky vděčná privátní témata 
(především milostné a manželské kolize), kte
rá později dále obměňoval s využitím běžných 
komediálních schémat, záměny osob apod. 
{Boj o vdovičku, Kráska z kanceláře). V lout
kových hrách z přelomu 20. a 30. let, jejichž hr
dinou je tradiční figurka Kašpárka {Kašpárko
vy řečičky, Kašpárek - anděl míru), projevil N. 
opět tendenci k satirickým narážkám na sou-
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dobé poměry. Proti tomu v poloze zábavné be
letrie, jen občas kořeněné kritikou měšťáckého 
způsobu života, zůstávaly soubory povídek 
Mraveniště, Opičky a Klíčovou dírkou, jež čer
paly náměty z různých oblastí soukromého 
a veřejného života (rodina a milostné vztahy, 
divadlo, sport, politický život, spolková čin
nost, spiritismus) a ke komickému účinu využí
valy různé žánry (detektivka, bajka, fantastic
ká povídka); humor jediného N. románu 
Fotbalista Josef Čmejla spočívá především 
v detailní charakteristice sportovního zákulisí.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Runeš; Nšv. (Humorist, lis
ty), R. N. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. svět (1917); Gen
tleman (1925); Humorist, listy (1916-20, 1924-30); 
Lid. noviny (1921); Loutkář; Nár. listy; Nár. politika 
(1922-24); Reforma; Rudé květy; Smích republiky; 
Salon (1927); Svět (1915); Štika venkova (1920); 
Švanda dudák (1939-40); Večerní tribuna (1921). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Hrobu hlas (D 1917, i prem., 
s J. Lesingrem); Manželská věrnost (D 1919, prem. 
1918); Silné pohlaví (D 1920, prem. 1919); Zázračný 
panák (D 1920, s J. Skružným); Žertovné písnič
ky a deklamace 1, 2 (1920, 1921); Cesta ohněm 
(D 1922); Černé domino s bílou chryzantémou 
(D 1922); Mraveniště (PP 1922); Opičky (PP 1923); 
Klíčovou dírkou (PP 1923); Revoluce v nebi (veršo
vané deklamace, 1924); Fotbalista Josef Čmejla 
(R 1926); Světec a mikádo (D 1927); Automobilová 
princezna (D 1929); Silvestrovský zázrak 20. století 
(D b. d., 1929); Boj o vdovičku (D 1930); Kašpárko
vy řečičky (veršované deklamace, 1931); Kráska 
z kanceláře (D 1931); Kouzelná stařenka Ozvěna 
(D 1932); Padla kosa na kámen (D 1933); Kašpárek 
- anděl míru (D 1934); Pomsta utonulé (D 1939); 
Krásná čarodějka (D 1941). I REDIGOVAL časo
pis: Štika venkova (1920). I

LITERATURA: -btk- (V. Brtník): ref. Mraveniš
tě, Zvon 22, 1921/22, s. 670 + ref. Opičky, Zvon 23, 
1922/23, s. 294 + (-vb-) ref. Klíčovou dírkou,Topičův 
sborník 11, 1923/24, s. 279; J. Staněk: ref. Klíčovou 
dírkou, LidN 20.7.1924; V. Brtník: ref. Fotbalista Jo
sef Čmejla, Venkov 14. 1. 1926; ach (V. Prach): ref. 
Kašpárkovy řečičky, Čes. osvěta 28,1931/32, s. 393.

vvk

Vilém Neubauer
* 30.11.1892 Louny
† 10.2.1965 Černosiče u Prahy

Prozaik, autor úspěšných sentimentálních dívčích 
románků a pokleslého čtení pro ženy, zpravidla ze 
života studentů nebo pražské vyšší společnosti.

Podepisoval se též Viliam N. - Reálku studoval 
v Táboře a dokončil v Praze (mat. 1913), poté 
vstoupil na vysokou školu chemickou v Praze, 
avšak studium záhy přerušil a pracoval do 
1914 na celním úřadě. Válku prožil na frontě. 
Od 1919 byl celníkem v Čes. Budějovicích, 
1921-39 zaměstnancem celního odboru min. 
financí v Praze. Za 2. světové války pracoval 
u hospodářské kontroly v Berouně, kde se stý
kal s F. Hamplem. 1945 se vrátil na min. finan
cí a zastával tu funkci vrchního celního tajem
níka. Od 1949 působil na Krajském nár. výboru 
v Praze (tehdy přestal publikovat a žil v ústra
ní), 1951 odešel do důchodu.

Ovlivněn prózou, jakou produkovali v Ně
mecku E. Marlitt a v české literatuře B. Za
hradník Brodský, N. ji v podbízivosti překonal 
sérií sentimentálních románů pro ženy a dívky, 
jež ve své době získaly značnou oblibu. Nej- 
úspěšnější z nich autor sám dramatizoval, při
volávaly i zájem filmařů. N. těží děj zpravidla 
ze života studentů a dobře situovaných praž
ských vrstev, ojediněle ho zasazuje do lidového 
venkovského prostředí, v němž však dává vy
stupovat šlechtickým protagonistům (Šumava 
v knize Pilař Ivan). V různých variantách, včet
ně dávně^ historických {Láska Pausaniova ze 
starého Řecka), rozmělňuje až do triviality 
(J. Hora psal o prasečině) jediné téma, milost
ný vztah. Příběhy mladých dívek i žen a krajně 
idealizovaných mužských hrdinů jsou plny lás
ky, ale též intrik oslyšených žen. Zatímco čtení 
pro ženy nezřídka končí tragicky (příběh uči
telky v Písni věčného mládí, osud malíře, který 
za války ztratil svou milou, v Rusovlasé Evě, ší
lenství jednoho a smrt druhého z milenců, 
když vyjde najevo, že se dopustili incestu, v ro
mánu Pilař Ivan), dívčí románky míří po pře
konání překážek ke šťastnému konci. V Sex- 
tánce středoškolačka nakonec uspěje s láskou 
ke svému učenému profesoru, legionáři a dok
toru na Sorbonně, úspěšná je i Filozofka Mája, 
jíž citové pouto pomáhá překonat emanci- 
pační sklony. Poněkud vyšších cílů dosáhl N. 
ve vtipně pointovaných satirických prózách, 
opírajících se často o pohádkové motivy 
{V křivém zrcadle), v trampském románě 
{Osada mladých snů) i v humoristickém příbě
hu ze staré Prahy {Maltézské náměstí). - Zřej
mě v rukopise zůstaly tři divadelní hry: Zlatá 
žena, Jiskra a historické drama z časů Slavní- 
kovců Tri rody, jež 1940 získalo cenu arch. Č. 
Křičky.
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PSEUDONYM: Jan Sámo. I PŘÍSPĚVKY in: Hu
morist. listy; Hvězda českosl. paní a dívek; Kopřivy; 
Mladý hlasatel (1938); Pražanka; Pražský ilustrova
ný zpravodaj; Zvon (1925); Rašple; Ženské listy. 
I KNIŽNÉ. Beletrie: Květy v poušti (BB 1918, 
pseud. Jan Sámo); Píseň věčného mládí (R 1926); 
Věrčin Jarka (R 1926); Rusovlasá Eva (R 1927); 
Pilař Ivan (R 1927); Sextánka (R pro ml., b. d., 1927; 
dramatizace 1929, prem. 1928); Filozofka Mája 
(R pro ml., 1927; dramatizace 1928, i prem.); Bílý 
chrt (R 1928); Čaroděj tónů (R 1928, dramatizace 
1929); Láska Pausaniova (R 1928); Hanka (R 1928); 
Kantorka (R 1929); Poledničky 1,2 (R 1929); Man
želství 1, 2 (R b. d., 1929, 1930); V křivém zrcadle 
(PP 1930); Osada mladých snů (P pro ml., 1930); 
Pískle (R 1931); Moje dcerka (R b. d., 1931); Osud 
(P b. d., 1932); Hvězda (R b. d., 1933); Souboj (R b. 
d., 1933); Maltézské náměstí (R b. d., 1936);Noviná- 
řík (R 1936); Dítě (R b. d., 1937); Mamičko, mámo... 
(R 1938); Taneční hodiny (P 1940); Proutěná nevěs
ta (P 1940); Nové směry (P 1940); Ztracené stopy 
(P 1941); Rozvod z lásky (P 1941); Repetent 
(P 1941); Jen chvilku štěstí (P 1941); Osamělý dvo
rec (P 1942); Mladí a staří (P 1942); Měsíční milenci 
(P 1942); Za zlatém Inků (P 1942). - Souborné vy
dání: Spisy V. N. (Rodina, 1931-37,3 sv.). I

LITERATURA: • ref. Sextánka: vz. (V. Zelinka), 
Zvon 27, 1926/27, s. 518; V. Brtník, Venkov 19. 5. 
1927; If. (I. F. Fischerová), NO 19. 6.1927; J. Staněk, 
LidN 14. 8. 1927; K. H. (Hikl), Naše doba 35, 
1927/28, s. 240 •; • ref. Rusovlasá Eva: V. Brtník, 
Venkov 25. 8. 1927; drb. (J. Borecký), Zvon 28, 
1927/28, s. 138 •; • ref. Filozofka Mája: vz. (V. Zelin
ka), Zvon 28,1927/28, s. 266; V. Brtník, Venkov 4.1. 
1928 •; • ref. Pilař Ivan: J. Hora, LitN 1928, č. 22; 
V. Brtník, Venkov 9. 2. 1928; J. Staněk, LidN 18. 3. 
1928 •; V. Prokůpek: ref. insc. Filozofka Mája, Ven
kov 3.4.1928; • ref. insc. Sextánka: J. Hrůša, Tribuna 
15. 4.1928; om. (O. Mrkvička), LidN 15. 4.1928; If. 
(I. F. Fischerová), NO 15.4.1928 •; Č. (V. Červinka): 
ref. insc. Filozofka Mája, Sextánka, Zvon 18, 
1927/28, s. 475; Franko (F. Kocourek): Co čtou čes
koslovenské paní a dívky (na okraj R Hanka), Nová 
svoboda 1928, s. 605; vr: ref. Manželství, PL 29.12. 
1929; us (J. Petrus): ref. Osada mladých snů, Čes. 
osvěta 28,1931/32, s. 199; V. Neubauer: V. N., Kniho
mol 1992, č. 11; D. Mocná in Červená knihovna 
(1996).
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A. Neubert
Působnost 1911-1949

Pražské nakladatelství, jež mělo v programu také vy
dávání původní a přeložené beletrie, divadelní lite
ratury a hudebnin, hlavně však šířilo odbornou ze

mědělskou a hospodářskou literaturu, dále jazykové 
slovníky a učebnice; knihkupectví, antikvariát.

Založil je Adolf N. (* 21.1.1882 Nové Strašecí, 
† 19. 3. 1951 Řevnice). Po absolvování 3 tříd 
měšťanské školy se vyučil kupcem, pracoval 
v koloniálním obchodu a absolvoval jednoroč
ní obchodní školu. Později působil jako admi
nistrativní úředník Hlasu národa a Nár. tiskár
ny a nakladatelství v Praze a jako přednosta 
tiskového odboru a společenstevní revident 
Ústřední jednoty hospodářských družstev 
v Praze. Knihkupeckou koncesi získal a vlastní 
závod v Praze na Novém Městě, Hybernská 20 
(čp. 1006) otevřel 1911 a 1918 jej přemístil do 
Hybernské 12 (čp. 1002). Po zamítnutí názvu 
Ústřední zemědělské knihkupectví A. Neubert 
(firma jej používala 1912 a částečně 1913) nesl 
podnik až do svého zániku jméno Zemědělské 
knihkupectví A. Neubert (s modernizací ediční
ho programu však od počátku 30. let převážilo 
na vydávaných knihách zkrácené označení 
A. Neubert). 1920 byl závod rozšířen o nakl. 
hudebnin Edition Neubert; 1941 se ustavila ve
řejná obchodní společnost, jejímiž společníky 
se stali Adolf N. st., Josefa N., Adolf N. ml. 
(1922-1963), nezletilí František N. a Jan N. Za 
války byl provoz závodu postupně omezován 
a od dubna 1943 do konce války v něm mohly 
vycházet jen divadelní hry. Od podzimu 1944 
měl oprávnění k zastupování firmy pouze 
František N. (1923-1965). V březnu 1948 byla 
národní správou podniku až do jeho likvidace 
1949 pověřena Práce.

Těžiště činnosti firmy bylo od počátku 
v knihkupectví a antikvariátu. Souběžně roz
víjená nakladatelská činnost zprvu navazovala 
na produkci vydavatelského a tiskařského 
družstva českých zemědělců Svépomoc; 
1912-35 spoluvytvářel ediční program firmy 
její prokurista B. Foit (1870-1959), význačný 
knihkupecký odborník a bibliograf, který se
stavoval tematické bibliografie (především ze
mědělské), redigoval většinu periodik a k vy
dání upravoval spisy starších českých autorů 
(zejména I. Klicpery a B. Můhlsteinové). 
K produkci odborné literatury zemědělské, 
ovocnářské, populárním příručkám hospodyň- 
ským apod. se záhy přidružila i původní a pře
ložená beletrie, zaměřená od počátku na lido
vého čtenáře. První beletristická knižnice 
Knihovna zábavy a humoru (1914-15, 4 sv.) 
přinesla jen díla spolupracovníka nakladatel-
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ství K. Mečíře a záhy zanikla. Další knižnice 
vznikly až koncem války s větším rozmachem 
beletristické produkce nakladatelství. Knižni
ce Pestré květy (1917-25, 28 sv.) střídala pů
vodní i přeloženou prózu menšího rozsahu, ze
jména povídky a novely (K. Hlubuček, 
B. Múhlsteinová, G. R. Opočenský, M. Pernica,
J. Šach i pod pseud. J. Smiřický, J. H. Špolc, 
Q. M. Vyskočil, A. Ziegloserová, E. Zítek; P. A. 
de Alarcón, I. Cankar, G. Csiky, A. Dumas st.,
A. Dumas ml., E. Glyn, F. B. Harte, F. Herczeg, 
H. Chotkevyč, J. I. Kraszewski, G. Ohnět, 
M. Reed, M. Rodziewiczówna, A. Theuriet). 
Kmenovou beletristickou knižnicí nakladatel
ství se staly Vybrané spisy dobrých autorů 
(1917-40,92 sv., do 1941 ještě několik nečíslo
vaných svazků). Vycházela v sešitech za redak
ce A. N. čtrnáctidenně, od 1933 měsíčně. Zprvu 
převažující původní románovou a povídkovou 
tvorbu (M. Červinková-Riegrová, F. Flos, J. D. 
Konrád, K. Mečíř i pod pseud. K. M. Příbram
ský, J. Osten, G. Preissová, E. Zítek, později též 
F. Herman, J. Palovic, M. Vysocký a V. Hánek) 
doplňovaly překlady (H. Gréville, R. Ch. Hi- 
chens, E. Ořezy, É. Rod, A. Theuriet) s těžištěm 
v sentimentálních společenských cyklech 
H. Mniszkówny a romantickém historickém 
cyklu A. Dumase st. Drama Francie (31 sv.). 
Na dosud vydané svazky Sebraných spisů
B. Zahradníka Brodského (od 1903 je vydáva
la nakl. V. Kotrba a A. Wiesner) N. 1914 navá
zal Novými sebranými spisy a vydával je do 
1918 (sv. 1-10), kdy je převzaly Českomorav
ské podniky vydavatelské a nakladatelské. 
Následovaly Sebrané spisy J. D. Konráda 
(1918-38, 21 sv., poslední 2 svazky nečíslová
ny), Výběr ze spisů M. Červinkové-Riegrové 
(1919-21, jen 2 sv.), Knihy V. Hánka (1921-41, 
28 sv.) a Soubor spisů Joe Hlouchy (1929-36, 
5 sv.). Nečetná konzervativně a nacionalisticky 
orientovaná společenskovědní produkce před
stavila kromě národohospodářských studií ně
kolik významných časových polemik (V Dyk,
K. Horký, F. Mareš). V zárodku zanikl jediný 
encyklopedický pokus nakladatelství (Rodo
pisná encyklopedie Československa R. Pro
cházky). Od počátku 30. let se beletristická 
produkce soustředila zejména na dramatické 
texty pro ochotnické soubory. Sbírka divadel
ních her Naše scéna (1930-48, 471 sv.) obsáhla 
převážně původní současná dramata, komedie, 
operety, frašky, veselohry zaměřené na méně 
náročné publikum (autoři M. Babka, M. Balca- 

rová, J. Balda, F. Balej, V Bárta, F. Bartoš, 
V. Beneš Šumavský, A. a R. Branaldové, L. Bu- 
belová, F. Cimler, E David, R. Deyl st., K. Fořt,
J. V. Fůrst, J. Grmela, J. Hais Týnecký, F. Hlava
tý, J. O. Hradčanský, J. J. Kalivoda, M. Kareš, 
V. Kašpar, J. Klíma, E Kočí, J. Kohout, J. Kouba 
pod pseud. J. Drahovský, B. Kratochvil, K. R. 
Krpata, V J. Krýsa, J. Kubík, F. Lašek, E. Leše- 
hrad, J. Liška Doudlebský, P. Lovrič, J. S. Lukas,
K. Lužanská, J. Mácha, R. Mařík, V. Nejedlý, 
R. Nešvera, R. Nížkovský, K. Piskoř, B. Polách, 
O. Pospíšil, B. Rajská-Smolíková, O. Scháfer, 
O. Scheinpflugová, M. Slavíková i pod pseud. 
Viktor Franěk, J. Snížek, M. Stehlík, E. Synek, 
O. Šafránek, F. E. Šaman, V. Štein-Táborský, 
Z. Štěpánek, F. Tomek, L. Trenecký, A. J. Ur
ban, R. Utěšilová, E G Vacek, J. Valenta, F. 
Vavřín, L. Veltruský, M. Veselý, B. Vrbský, K. 
M. Walló, V Warausová aj.), dále dramatizace 
populárních prozaických předloh (J. Š. Baar, 
V Beneš Trebízský, P. Biliánová, V. Hálek, 
I. Herrmann, J. Klecanda, B. Němcová, J. Ne
ruda, K. Světlá; E. De Amicis, A. Dumas st.). 
sporadicky i upravenou klasickou tvorbu 
(L. Stroupežnický, F. F. Šamberk, J. K. Tyl) 
a překlady (F. Gribitz, A. Slonimski, I. Stodola, 
G. Zapolska). Ochotníkům byla určena i kniž
nice her se zpěvy Ochotnická scéna (1930-38, 
61 sv.; zejména autoři J. Balda, A. a R. Bra
naldové, E. Brožík, F. Hlavatý, J. Kubík, R. Ma
řík, R. Nížkovský, K. Novák, V. Vrána) a poz
ději založená Dětská scéna (1936-48, 31 sv.; 
autoři F. Flos, A. Kučerová-Fischerová, 
M. Loulová-Hezká, J. Mácha, V. Nejedlý, H. 
Stuchlý, V. Valenta-Alf a, V Vaňátko, R. F. Vojíř 
aj.). Převážně repertoárové hry pražských 
profesionálních divadel přinesla knižnice No
vá scéna (1933-48,103 sv.), a to opět s převažu
jící původní dramatickou tvorbou současnou 
(J. Drda, F. Gótz, J. Hilbert, E. Klenová,
E. Konrád, T. Š. Kozák, F. Kožík, J. Kvapil,
F. Křelina, V. Neff, Z. Němeček, A. Pacovská, 
B. Polách, F. Rachlík, M. Rutte, M. Sekerka, 
O. Scheinpflugová, E. Synek, Z. Štěpánek, 
F. Tetauer, J. a M. Tomanovi, A. J. Urban, E. Va- 
chek, B. Vrbský, V. Werner, V. Záruba), doplně
nou sporadicky novými vydáními starších au
torů, ve 40. letech zpravidla v nových úpravách 
(K. Horký, V. K. Klicpera, J. J. Kolár, J. Kvapil,
L. Stroupežnický, M. A. Šimáček, J. K. Tyl aj.), 
ojedinělými dramatizacemi prozaických prací 
(K. V. Rais) a též překlady z chorvatštiny 
(M. Feldman, B. Lovrič), němčiny (E. Hardt,
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E Grillparzer, F. Schiller), francouzštiny 
(J. AnouiltQ a ruštiny (A. A. Afinogenov, M.
J. Saltykov-Sčedrin, K. A. Treněv aj.). Knižnice 
divadelních her řídil od 1934 E Cimler a dopl
nil je vlastními odbornými příručkami, zařaze
nými do edice Neubertovy divadelní příručky 
pro ochotníky (1934,2 nečísl, sv.). Modernizaci 
edičního programu v 30. letech spojenou s uve
dením několika nových autorských jmen (své 
první knihy zde vydal V. Neff) znamenal ze
jména pokus o atraktivní románovou knižnici 
Neubertovo pásmo dobrých knih (1936-48, 
18 sv., později jako Pásmo, do 1937 red. F.
K. Krajčír) s převahou historických a životo
pisných románů, úspěšnější v překladech 
(R. Aldington, R. Brunngraber, O. W. Cisek,
O. Gullvaag, E. Knight, V. Moberg, P. Mullen,
P. Neagoe, G. de Pourtalěs, S. Salminen) než 
v původní tvorbě (B. Horst, O. Marešová,
E. Synek, E E. Šaman). Odborné a naučné 
publikace nakladatelství, zprvu převážně 
z chovatelství, ovocnářství, zemědělství a do
mácího hospodářství, vycházely zejména 
v knižnicích Rolníkova knihovna (1912-34,103 
sv., ve 20. a 30. letech byla čísla některých roze
braných svazků obsazována jinými tituly), 
Knihovna českých hospodyněk a dívek 
(1912-29, 44 sv.), Knihovna českých chovatelů 
(1916-20, 12 sv., red. V. Weger) a Včelařova 
knihovna (1923-30,10 sv., red. I. F. Kitzberger, 
od sv. 9 F. Eichner). Dlouholetý pracovník (od 
1938 prokurista) firmy K. Kumprecht 
(1888-1973), který ve 30. letech organizoval 
reklamní předvánoční knižní výstavy, dal též 
podnět k soustavnému vydávání jazykových 
příruček, slovníků a učebnic. Soustředěny byly 
zejména v nečíslovaných volných řadách Svě
tové řeči v 1000 slovech (od 1927) a Neubertovy 
slovníky Unikum (od 1931, od 1938 jako Neu
bertovy nové slovníky Unikum), jejichž jednot
livé svazky vycházely v četných dotiscích a roz
šířených vydáních. Poslední zahájený soubor 
Neubertovy skupinové slovníčky (1948) zanikl 
prvním titulem. - Reprezentační časopis firmy 
Naše kniha (1920-43) byl doplňován dvěma 
knihkupeckými bibliografickými periodiky. 
Hudební zprávy (red. A. Neubert, od roč. 3 
B. Foit) vycházely nepravidelně od září 1922 
a zanikly průběžným 14. číslem koncem 1926. 
Literatura (1923-41) vycházela nepravidelně, 
zpravidla čtyřikrát ročně, za redakce B. Foita, 
od roč. 13,1935, č. 2 (v průběžném číslování 80)
F. Cimlera, a zanikla 1941 ročníkem 19 (100. 

číslem). Její jádro tvořily bibliografické přehle
dy, zpravidla tematicky zaměřené k nosným 
oborům vydávané a skladované produkce (ze
jména literatury zemědělské, národohospo
dářské, divadelní a po zániku Hudebních zpráv 
též hudební), které zpracovávali zejména B. 
Foit a B. Čelikovský, později E Cimler. Příleži
tostné informativní, propagační a výchovné 
příspěvky tu publikovali F. Cimler, J. V. z Fin- 
berka, B. Foit, E; Janský, J. Peška, J. Rydvan, 
E Sekanina, E. J. Šarapatka, J. J. Zenkl, J. B. Zy- 
ka (i pseud. J. Borotínský) aj. Od 1920 (roč. 48) 
vydával N. měsíčník Ženské listy (převzal jej 
od Ženského výrobního spolku českého a v re
dakci se vystřídali J. Flajšhansová, B. Foit, P 
Moudrá, E Sekanina a M. Šárecká-Radoňová). 
Časopis zanikl po úmrtí dlouholeté starostky 
spolku E. Krásnohorské 1926 (roč. 54). Vydá
vání obrázkového týdeníku Letem světem po 
1. ročníku (1926/27, za red. odp. F. H. Svobodo
vá, od č. 4 A. Javorin) převzala stejnojmenná 
společnost s r. o. V obou časopisech se uplatni
la zejména beletrie kmenových autorů na
kladatelství. Od 1928 (roč. 11) převzal N. od 
E Topiče orgán Ústřední matice divadelního 
ochotnictva českosl. Československé divadlo 
a vydával jej za redakce J. Rydvana (čtrnácti
denně, od 1935 měsíčně) do roč. 20, 1937 (od 
1938 vycházel u O. Růžičky). - Na obálkách 
a ilustracích nakladatelství se zprvu podíleli 
výtvarníci J. Goth, S. Hudeček, V. Klimánek, J. 
Kočí, F. V. Mokrý, V. Oliva, K. Rélink, J. Rudolf, 
A. L. Salač, K. Šimůnek, J. Ulrich, J. Wenig, vý
jimečně J. Lada, A. Mucha a L. Súss, ve 30. le
tech též Z. Burian a F. Horník, ve 40. letech ze
jména V. Junek a V. Pavlín. Zprvu převážně 
nekvalitní tisk se od počátku 30. let zlepšoval, 
později i za účasti knižních grafiků J. Šprachty 
a J. Švába.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Knihov
na zábavy a humoru (1914-15); Pestré květy 
(1917-25); Vybrané spisy dobrých autorů 
(1917-40); Ochotnická scéna (1930-38); Naše scéna 
(1930-48); Nová scéna (1933-48); Neubertovy diva
delní příručky pro ochotníky (1934); Dětská scéna 
(1936-48); Neubertovo pásmo dobrých knih, pozdě
ji Pásmo (1936-48). - Ostatní: Knihovna českých 
hospodyněk a dívek (1912-29); Rolníkova knihovna 
(1912-34); Knihovna českých chovatelů (1916—20); 
Včelařova knihovna (1923-30); Světové řeči v 1000 
slovech (od 1927); Neubertovy slovníky Unikum 
(od 1931, od 1938 jako Neubertovy nové slovníky 
Unikum); Neubertovy skupinové slovníčky (1948). 
I SOUBORNÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: M. Cervin-
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ková-Riegrová, V. Hanek, J. Hloucha, J. D. Konrád, 
B. Zahradník Brodský. I Z DALŠÍ PRODUKCE. 
Původní práce: K. Jonáš: Milost, Za koho se provdá
me? (1913); A. Nečásek: Bez mráčku i pod mrakem 
(1913) + Zlaté topoly (1917); J. Osten: Lidé řádní 
a ledajací (1913) + Láska a flirt (1918) + Záchvěvy 
srdcí (1918) + Lev a myška (1919); V. Řezníček: 
Maxmilián, císař mexický (1913) + Jan Leopold Hay 
(1915) + Naše zlatá matička 1-8 (1923-26) + JUDr. 
Jan Podlipný, jeho život a působení (1924); K. Mečíř: 
O policajtech, detektivech, soudcích a jiných lidech 
(1913) + Povídky válečného zpravodaje z Balkánu 
(1914) + Historky o korunovaných hlavách, dá
mách, státnících a jiných (1917) + Z tajnosti dvorů 
a diplomacie (1918) + Nepočestná žena (1926, 
pseud. V. Lípa) + Novináři (1946); K. Čvančara: Di
vadelní příručka (1914); J. L. Hrdina: Tajemství bílé 
kravaty a jiné humoresky (1914); J. Jahoda: Písničky 
z Opočenská (1914) + Za právo a pravdu (1914); 
E Flos: Ohně na horách (1917) + Babí hněv a pely
něk (1918) + Vstaň! (1919); V. Moravec: Světlušky
(1917) + Prchavé lásky (1918) + Úsměvy štěstí 
(1921); J. Roden: Irča v penzionátě (b. d., 1917) + 
Snílkové (1918) + Irča a Lexa (1919) + Naše malič
ká (1920) + Fantom (1920) + Irča v hnízdečku 
(1926) + Křehnoucí ptáče (1928) + Irčino tajemství 
(1929); J. R. Hradecký: Rodina špačka Perčivy
(1918);  A. Ziegloserová: Tmy a svítání (1918); 
I. Klicpera: Moje první láska a jiné novely (1918) + 
Srdce v poutech, Za oknem, Na pile (1918) + Sup- 
lentova sázka a jiné novely (1918) + Za štěstím, 
Adéla, Julinka, Zvadlá růže (1918); B. Múhlsteino- 
vá: Růžové krůpěje (1918) + Zlaté hvězdy (1919) + 
Sny a touhy (1920); E. J. Sarapatka: Šla duší láska...
(1918) + Království vil a skřítků (1919) + Pohádko
vý sen (1920) + Pěšinky se rozcházejí (1922); 
B. Treybal: Mlýn (1918) + Sňatek Tomáše Burjána 
(1924); K. Piskoř: Srdce vítězná (1918) + Mstivé mi
lování (1919) + Láhev šampaňského (1920) + Valaš
ské noci (1920) + Román dvou sester (1924) + V zá
ři divadelní slávy (1925); V. Beneš Šumavský: 
Nebezpečné ženy (1919); M. Čtrnáctý: Slečna guver- 
nantka a jiné novely (1919); F. D. Engelmiiller: Za
milovaná (1919); J. J. Fišer: Fantastické novely
(1919);  A. E. Mužík: Zlomené okovy (1919); F. Obr- 
tel: Pojďte s námi... (1919); V. Hánek: Rozvátá kouz
la (1919) + Lavina (1920) + Obláčky mládí (1920) + 
Lucy, koketka malá (1923); J. Šach: Ve vichřici
(1919) + Hoře lásky (1920) + Ztemnělou alejí (1920, 
pseud. J. Smiřický) + Směj se, paňáco...! (1925) + Tři 
ženy (1927); A. Czech z Czechenherzu: Víra v život
(1920);  O. Hanuš: Láska slečny Věry (1920); J. No
vák: Vírem vášní (1920);; B. Rélinková: Pařížské hu
moresky (1920); K. Rožek: Hory 1,2 (1920); J. Skar- 
landt: V poutech ideálu (1920); F. Tatoušek: 
Břevnovské obrázky (1920}; Q. M. Vyskočil: Přelu
dy štěstí (1920); A. Zipek: Zeny (1920); G. R. Opo
čenský: Psí dny a jiné humoresky (1920) + Dychtivé 
mládí (1921) E. Zítek: Malí vítězové - velcí přemo
žení (1920) + Cizáci 1-4 (1926) + Albrecht Václav 

z Valdštejna, vévoda frýdlantský 1-4 (1934); P. Biliá- 
nová: Pod selský krov 1-4 (1921-22) + Mánina s Bá
binou (1922) + Po cestičkách k oltáři (1922) + Paní 
Katinka z Vaječného trhu (1924); R. Nešvera: Mra
veniště (1922) + Opičky (1923); J. Petrus: Přetrhaná 
vlákna (1922) + Za štěstím (1935); K. Kolman: 
Kmotřička Revoluce (1923); L. Macháčková: Příběh 
Lenky Vlasákové (1924); I. Posnerová: Tajemství 
ženské krásy (1924); J. Pakosta: Láska v Plyšovém 
divadle (1924) + Představení v kinu Život (1925); 
J. Spáčil: Raván a Théra (1925); V. Beneš Třebízský: 
Listy, Vzpomíná se (1926, ed. J. Šach); K. Horký: Ma
saryk redivivus? (1926); Zevloun (L.Tůma): Na tra
ti (1926) + Zlatý strejda Áda (1927) + „Strejda“ Áda 
se žení (1928); J. Hloucha: Pohádky japonských dětí 
(1926) + Mezi bohy a démony (1929) + Prodavačky 
úsměvů (1929) + Japonečky (1931);F. Mareš: Klam- 
nost důkazů podvržení Rukopisů královédvorského 
a zelenohorského (1928); V Neubauer: Čaroděj 
tónů (1928); V. Melicharová: Ženy nesmrtelné a za
pomenuté (1928) + Pokušení Barucha Spinozy 
(1932); A. Osička: Ze země mrakodrapů (1928, 
s L. Osičkovou) + Stepi promluvily (1945); J. O. No
votný: O Plukovníka Ševče (1929); F Pergner: Po
slední skok Tamerlanův (1929); V. Dyk: Ad usum 
pana prezidenta republiky (1929) + Napravený plu
kovník Švec (1929) + O národní stát 1. 1917-1919 
(1932, ed. J. O. Novotný); R. Procházka: Rodopisná 
encyklopedie Československa (1931, jen písmeno 
A); J. V. Šmejkal: Dcery mořských vlků (1931) + Mi
lenec Nipponu (1931) + Smečka jižního pólu (1931) 
+ Pirátské melodie (1932) + Jsem občanka římská 
(1939); O. Scháfer: Zvony (1932); V. Neff: Nesnáze 
Ibrahima Skály (1933) + Papírové panoptikum 
(1934) + Temperament Petra Bolbeka (1934); O. Vo- 
točková-Lauermannová: Ruce (1934) + K. H. Má
cha (1936); J. Maria: Hilar (1935J; R. I. Malý: Kříž 
nad Evropou (1935) + Marx a Řím ve světle živé 
skutečnosti (1939); A. Brixová: Koniklecová králov
na (1936) + Smír (1936); H. Baarová: Chodská ro
mance (1941);Z. Jerman: Cesta bez kompasu (1942) 
+ Rezignace (1945); E. Janský: Slovo k ochotnictvu 
o dramaturgii a kritice s bibliografií (1945); M. Ro- 
štíková: Buď vůle Tvá... (1946); B. Fišer: Matěj Ko
pecký, žebrák-bohatýr (1947); A. Havel: Očista Vác
lava Holána (1948). - Překlady: F. Lafargue: Na 
nepravé stopě (1918); É. Marriot: Smrt duchovních 
(1918) + Vzkříšení (b. d., 1919); E. Werner: Majitel 
dolů (1918) + Alpská víla (1919) + Vykoupení
(1920);  E. Glyn: Láska Ginevřina (1918) + Tři týdny 
(1918) + Katynčiny úspěchy (1919) + Muž a oka
mžik (1919) + Tři věci (1919) + Dívka a mudrc 
(1920) + Manželka a milenka (1920) + Na cestu 
k manželství (1920) + Výroky babičky a jiné aforis
my (1920) + Filozofie lásky (1921) + Eliška v Ame
rice (1922) + Ze života Evangeliny (1922); L. Alfon
so: Rukavička a jiné povídky (1919); M. von 
Ebner-Eschenbach: Trnitou cestou lásky (1919); 
É. Erckmann, L. Chatrian: 1813 (1919) + Waterloo 
(1919); E. G. Seeliger: Americký souboj (1919) +
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Svěřenské panství (1919); A. Theuriet: V růžích 
(1919) + Dům U dvou párem (1920) + Kytice růží 
z Jericha (1920) + Smrtelný hřích (1920) + Poslední 
útulek (1924) + Les v květu (1926); H. Mniszkówna: 
Malomocná 1-4 (1919—21) + Královna Gisela 
(1928) + Květ magnolie a jiné povídky (1930); S. Že- 
romski: Paprsek (1920); M. Rodziewiczówna: Vřes 
(1920) + Devajtis (1920); G. Ohnět: Poslední láska 
(1920) + Hvězda (1921) + Zámek bolestí (1923); E 
H. Burnett: Tajemná zahrada (1920) + Venkovanka 
(1920) + Jak se stala markýzou, Hezká sestra José- 
ova (1925); D. N. Mamin-Sibirjak: Privalovské milio
ny (1921) + Divoké štěstí (1922) + Chléb (1922); 
Gyp (S. G. M. A. de Martell de Janville): Slečna Bar
vínek (1921) + Nejlepší přítelkyně (1925);N. A.Lej- 
kin: Zápisky psa Polkana (1923); M. Tinayre: Hellé 
(1923) + Bouřlivák (1926) + Dům hříchu (1926); 
A. Dumas st.: Ascanio 1, 2 (1925) + Dvě Diany 1-3
(1925) + Holanďanka (1925) + Marie Stuartovna 
(1925) + Panna Orleánská (1925) + Záhadný lékař 
1-4 (1925) + Dobrotisko (1926) + Jiří (1926) + Lás
ka mým vzkříšením (1926) + Láska mým životem
(1926) + Levoboček z Mauléonu (1926) + Muži ze 
železa (1926) + První láska (1926) + Sňatky otce 
Olifusa (1926) + Umírá se na lásku? (1926) + Do
brodružství kněžny monacké 1-3 (1927) + Leon 
a Leona 1-3 (1927) + Olympie de Clěves 1-3 (1927); 
Quida (L. de La Ramée): Dva malé dřeváčky 
(1926); H. de Régnier: Přelétavá kouzla (1926); 
G. Sand: Ona a on (1926); W. Scott: Talisman (1926); 
A. Seuhl: Stávka strojů (1926); E. M. de Vogúé: Mrt
ví mluví... (1926); V. A. Lazarevskij: Rusko a česko
slovenské znovuzrození (1927); G. Verga: Tygřice
(1927);  M. Maeterlinck: Život včel (1928); M. Gawa- 
lewicz: Na záchranu půdy (1930); Ch. Vildrac: Osada 
Růžového ostrova (1933); H. Conscience: Zlaté ost
ruhy (1936); J. Kutlvašrová: Kdy žena vítězí (1936). 
I PERIODIKA: Ženské listy (1920-26); Naše kniha 
(1920-43); Hudební zprávy (1922-26); Včelařské 
rozhledy (1923-35); Literatura (1923^-41); Letem 
světem (1926-27); Fronta (1927-29); Českosloven
ské divadlo (1928-37).!

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih, jež vydalo Ze
mědělské knihkupectví A. N. (1928); Romány a po
vídky našich i cizích spisovatelů... (b. d., 1932); Se
znam knih a hudebnin... (b. d., 1936); Seznam knih 
vlastního nákladu (b. d., 1947). I LITERATURA: 
Tempo (pamětní list, 1942). I an.: Moderní knihku
pectví a nakladatelství v Praze, Pestrý týden 1930, 
č. 25; M. Volar: Dojmy z knižního labyrintu, Naše 
kniha 1934, zvi. č. 15. 9.; Kt.: B. Foit, Českosl. knih
kupec 1935, s. 227; Padesátka prokuristy K. Kum- 
prechta, Českosl. knihkupec 1938, s. 285; ž (L. K. 
Žižka): Neubert zemědělský, Knihkupec a naklada
tel 4 (49), 1942, s. 105.
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Ervín Neumann
* 26.8.1905 Praha
† před koncem války 1945 koncentrační tábor 
Bergen-Belsen

Prozaik a dramatik evokující utopická východiska 
z krize soudobého společenského systému, publicis
ta angažující se zejména pro ideu národní asimilace 
českých Židů.

Jediné dítě v rodině obchodníka. Po studiích na 
obchodní akademii v Praze-Karlíně (1921-25) 
absolvoval vysokou školu obchodní (ing.) 
a dvouletou Svobodnou školu politických nauk. 
Pracoval jako úředník, načas jako redaktor tý
deníku Rozvoj, vydávaného Svazem Čechů-Zi- 
dů; oženil se 1939. Od začátku 30. let přednáško
vou, publicistickou a organizační činností 
v pražských českožidovských spolcích (Svaz Če- 
chů-Židů, Kapper, Českožidovské společenské 
sdružení) podporoval program národní asimila
ce českých Židů. V červenci 1943 byl deporto
ván do Terezína, v prosinci t. r. do tzv. rodinného 
tábora v Osvětimi, po jeho likvidaci byl v čer
venci 1944 poslán na práci na nezjištěné místo 
a odtud údajně přišel na jaře 1945 s tzv. pocho
dem smrti do koncentračního tábora Bergen- 
-Belsen, kde patrně podlehl tyfové epidemii.

N. literární působení, ať beletristické, ať pub
licistické, bylo vždy jen nástrojem autorova 
utopismu. Ovlivněn marxismem, nalézal N. 
řešení krizové situace světa v náhradě libera- 
listického kapitalismu kolektivistickým princi
pem uplatněným ve výrobě, spotřebě i v osob
ním životě. Optimisticky hodnotil praxi 
sovětského státu, ba domníval se, že se jí začí
nají inspirovat i západní demokracie, v sovět
ském režimu spatřoval také pravý protipól ně
mecké a italské diktatury, aniž postřehl 
společný totalitaristický základ všech tří reži
mů. Zároveň však po pádu kapitalismu očeká
val éru trvalého sociálního míru a nikoli zost
řeného třídního boje, budoucí centrální moc 
svěřoval do rukou nikoli stranického aparátu, 
nýbrž vlády odborníků a zejména vědců (ideá
lem mu byl vynález sociologické matematiky), 
a nikoli SSSR, nýbrž Spojené státy světa (nebo 
též Světový stát spravedlnosti) byly pro něho 
konečnou metou dějinného vývoje. Obdobně 
sjednocující a ne vydělující tendence prefero
val N. při řešení tzv. židovské otázky, jemuž vě
noval značnou část své publicistiky. Odmítal 
antisemitismus stejně jako sionismus, zato
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podporoval kulturní a hospodářskou asimilaci 
Židů a podmiňoval ji jejich odvratem od dosa
vadní obchodnicko-finančnické specializace 
a příklonem k profesím dělnickým, rolnickým 
a řemeslnickým (oceňoval „beztřídní židov
ství“ v Sovětském svazu). - Také N. beletrie by
la manipulována autorovou potřebou reflek
tovat základní rozpory a zápory soudobého 
světa, popřípadě konstruovat jeho velkorysou 
reformu. Proto byla epika v jeho románech 
sporá, ryze účelová a libovolná, jakkoli její po
díl v jednotlivých knihách postupně narůstal. 
Svého pochopitelného maxima dosáhla dějo- 
vost v N. posledním, protikoloniálním románu 
pro mládež Africká sopka; v prvotině Ocelo
vou pěstí..., retrospektivně sledující konflikty 
dané nerovnoměrným zaváděním nového ži
votního pořádku v celosvětových dimenzích, 
vystačil autor s občasnou dějovou ilustrací, 
v románu Chrám Šalamounův si už začal, byť 
nesoustavně, vypomáhat postupy dobrodruž
ného, popřípadě špionážního románu, když 
potřeboval ukázat kapitalistický systém jako 
brzdu hmotného pokroku (k tomu si posloužil 
peripetiemi při zavádění vynálezu syntetic
kých, a proto laciných potravin). Obdobný 
ústup od proklamativnosti a naopak sílící zře
tel k soudobé ekonomicko-politické realitě ja
ko v próze lze zaznamenat i v N. pokusech dra
matických. Krátce po hře usilující odkrýt 
pravou povahu antisemitismu a naopak před
vést typ opravdového českého Žida (Úskalí 
práce) se N. představil biograficky založenou 
hrou Tančící safír, v níž se milostný vztah mezi 
stárnoucí americkou tanečnicí I. Duncanovou 
a mladým ruským básníkem S. Jeseninem po
kusil evokovat na pozadí několika ideologic
kých střetů (Východu a Západu, mužického 
a industrializujícího se porevolučního Ruska). 
V rukopise zůstala hra Mravy na ostrově (psá
no 1939-40), satiricky představující koloniální 
politiku bílé rasy (na smyšleném ostrůvku 
v Indickém oceáně) jako produkt čirého kšef- 
taření. Nedochovaly se hry hotové už v polovi
ně 30. let (Božské aféry - údajná prem. 1935, 
Pojďte s námi, hra o Voltairovi Pod sluncem 
nic nového) ani poslední (a možná nedokonče
ná) hra situovaná do afrických kolonií, stejně 
jako jeho další próza pro mládež, čerpající prý 
svůj námět mj. z prostředí českých hvězdářů.

ŠIFRY: Ing. N., -nn. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis 
Svob. školy politických nauk v Praze (1935, Vzestup 

a rozklad koloniální politiky evropských národů, 
i sep.); Kalendář českožidovský (1935-39); Kapper 
(1934); Lid. noviny (1937); Právo lidu (1936-37); 
Rozvoj (od 1933). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ocelovou 
pěstí... (R 1930); Chrám Šalamounův (R 1935); Tan
čící safír (D 1937, prem. 1936); - posmrtně: Africká 
sopka (R pro ml., 1947). - Ostatní práce: Naše cesta 
(1936, spolu s tit. V. Lederer: Dnešek a zítřek); 
Židovský duch ve světové kultuře (1936, dub., podp. 
E. Neumann, v Bibliograf, katalogu 1936 dešif
rováno jako Emanuel); Kam? Osudová otázka zá
padních Židů (1937); Práce, program a cíl Svazu Če- 
chů-Židů v ČSR (1937). I SCÉNICKY. Hry: Úskalí 
práce (1935, s E. Krausem); Božské aféry (1935, 
dub.). I

LITERATURA: M. Vaněk: ref. Ocelovou pěstí..., 
Čin 2,1930/31, s. 99; • ref. Úskalí práce: an., Rozvoj 
1935, č. 10; H. Bonn, Rozvoj 1935, č. 12 •; • ref. Tan
čící safír: B (E. Bass), LidN 9. 9.1936; -kov- (K. Ko
val), Venkov 9. 9.1936; -s. (J. Seifert), PL 9. 9.1936; 
E. Siblík, Lid. deník 14. 9. 1936; V. Červinka, Zvon 
37, 1936/37, s. 71; G. (F. Gótz), Nár. divadlo 14, 
1936/37, č. 1; H. Jelínek, Lumír 63,1936/37, s. 50 •; 
-z- (J. Vozka): ref. Kam?, Ranní noviny 24. 2. 1937; 
• nekrology: list. (F. Listopad), Mladá fronta 15. 8. 
1945; b. (B. Březovský), NO 25.8.1946 •; I. Adamo- 
vič: E. N. (slovníkové heslo), Ikarie 1992, č. 10.
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Stanislav Kostka Neumann
* 5. 6.1875 Praha
† 28.6.1947 Praha

Básník, publicista a překladatel. Představitel bás
nické generace z přelomu století, úzce spjatý s do
bovým sociálním hnutím, zprvu anarchistickým, 
pak komunistickým; několikrát podnětně zasáhl 
do českého literárního a kulturního vývoje, nejpr
ve jako jeden z představitelů symbolistně deka
dentní školy, pak jako průkopník předválečné 
naturistické a civilistické moderny; byl také jedním 
z programových mluvčích hnutí proletářské litera
tury

Narodil se v rodině pražského advokáta, staro
českého poslance, který pocházel z patricijské 
rodiny německo-polské; matka byla dcerou 
ševče. Jako pětiletý ztratil otce, který po nezda
řeném podnikání zanechal rodinu zchudlou, 
závislou na otcových sestrách, dědičkách ně
kdejšího rodinného statku za Olšanskými 
hřbitovy, z něhož už za N. mládí zůstala jen vi
la (později známá jako středisko anarchistické 
bohémské družiny), v níž N. žil až do svého od-

509



Neumann

chodu z Prahy 1904. Po studiích na gymnáziu 
(zde vydával hektografované časopisy Vlast 
a Slavia) a na obchodní akademii, která nedo
končil, se stal 1893 lokálkářem staročeského 
Hlasu národa; aktivně se však účastnil politic
kého života mezi radikální mládeží v pokroko
vém hnutí. Koncem srpna 1893 po srpnových 
protidynastických bouřích byl spolu s dalšími 
zatčen a 4 měsíce vězněn ve vyšetřovací vazbě 
v novoměstské věznici. V únoru 1894 v proce
su s Omladinou byl odsouzen na 14 měsíců těž
kého žaláře, které si odpykal v samovazbě 
v Plzni-Borech. Po propuštění (únor 1895) vy
dal první sbírku Nemesis, bonorum custos, 
když již dříve (únor 1894) uveřejnil první verše 
(Žalářní dojmy) v Nivě; poprvé vůbec však 
publikoval již 1893 článek o Maratovi v Pokro
kových listech. Do literárního života N. vstou
pil na krajním křídle moderny 90. let jako spo
lupracovník Moderní revue, organizátor 
Almanachu secese a posléze jako vydavatel 
vlastního časopisu Nový kult, který postupně 
přešel na anarchistické pozice. 1899 se oženil 
s Kamillou Krémovou (1874-1956), později 
vydavatelkou (mj. edice Knihy dobrých auto
rů); jejich syn Stanislav (1902-1975) byl her
cem, vnuk stejného jména (1927-1970) básní
kem. Jako publicista, propagátor a politický 
aktivista se N. dostal mezi anarchisticky zamě
řené severočeské dělnictvo (zejména horníky), 
jemuž věnoval řadu svých edičních podniků.
1904 se seznámil s Boženou Hodačovou 
(1882-1967), odjel s ní do Vídně, kde se poku
sil pokračovat v dosavadní aktivitě. V dubnu
1905 se s ní (a s dcerou Soňou, později hereč
kou S. Škodovou, 1905-1971) usadil v Řečko- 
vicích u Brna a po dvou letech (po úředním vy
povězení z Řečkovic) v nedalekých Bílovicích 
ii. Svitavou, kde žil až do 1. světové války a kde 
prožil své lidské a básnické „renouveau“. No
vá orientace spojila N. jednak s moravským 
kulturním životem (mj. s Lid. novinami), jed
nak s rodící se předválečnou modernou, k její- 
muž civilistickému zaměření sám přispěl a jež 
se manifestovala Almanachem na rok 1914. 
V téže době se také uplatnil N. dávný zájem 
o bibliofilii (vydával časopis Philobiblon 
a „sbírku krásných tisků“ Červen), knižní 
úpravu a grafiku vůbec. V květnu 1915 naruko
val a po výcviku v maďarském Szegedu odjel 
v únoru 1916 jako sanitní vojín na jižní frontu. 
Téměř dva roky strávil v Albánii, nejprve 
v městečku Elbasan, pak v Bragoždě v blízkos

ti Ochridského jezera. S označením malarika 
se přes vojenskou nemocnici ve Staré Pazové 
(ve východní Slavonii) a v rakouském Neubur- 
gu dostal počátkem 1918 do vinohradské ne
mocnice v Praze a v červnu byl z armády pro
puštěn. Ještě v posledních válečných měsících 
zahájil novou vydavatelskou a organizační ak
tivitu vydáváním Června, kolem něhož zprvu 
seskupil autory předválečné moderny; také 
politicky navázal na předválečné východisko, 
když spolu s dalšínú anarchisty (B. Vrben- 
ským, L. Landovou-Štychovou) vstoupil do 
nově vzniklé Čes. strany socialistické; za ni se 
stal (1918-19) poslancem Nár. shromáždění 
a odborovým radou na min. školství a nár. 
osvěty. Pod dojmem revolučních událostí 
v Rusku vystoupil ze socialistické strany a ak
ceptoval program Kominterny; spolu s někdej
šími druhy z anarchistického hnutí založil na 
českém severu komunistické skupiny, které se 
1920 spojily ve Svaz komunistických skupin 
a 1921 integrovaly do KSČ. N. znovu rozvinul 
intenzivní publicistickou a ediční činnost (ča
sopisy Červen, Kmen, Proletkult, Reflektor, 
Edice Června), seskupil kolem svých časopisů 
nejmladší, levě orientovanou generaci, stal se 
jedním z propagátorů hnutí proletářské litera
tury. První poválečná léta trávil v Praze, 1922 
se znovu odstěhoval na venkov, do Úval, pak 
do Čerčan; v Lídě Špačkové (1905-1985) našel 
padesátiletý básník novou životní družku. In
tenzivní politická aktivita, básnicky však málo 
plodná, skončila 1929 N. účastí na tzv. manifes
tu sedmi, v němž se komunističtí spisovatelé 
postavili proti novému gottwaldovskému ve
dení a byli ze strany vyloučeni, nicméně N. so
cialistická orientace zůstala tímto aktem nedo
tčena. Těžké srdeční onemocnění, které 
následovalo brzo po jeho půlroční cestě kolem 
republiky (1933), léčil N. v Poděbradech a toto 
město zůstalo (od června 1934) až do okupace 
jeho domovem (byl zde i členem obecního za
stupitelstva). Odtud v 2. polovině 30. let rozví
jel aktivitu (Lid. kultura atd.) orientovanou na 
vytváření protifašistické kulturní fronty. 
15. března 1939 opustil Poděbrady a našel ile
gální útočiště nejprve v Praze, pak ve Vyžlovce 
u Jevan, v Heřmanově Městci a konečně ve Vá
penném Podole v Železných horách (od října 
1939). Po osvobození se vrátil do Prahy, kde 
strávil poslední dvě léta života (vila Hercovka 
v Tróji). V listopadu 1945 byl jmenován národ
ním umělcem.
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Po převážně macharovsky laděné prvotině 
Nemesis, bonorum custos vydal N. rychle za 
sebou několik sbírek (Jsem apoštol nového žití, 
Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi 
námi) vyznačujících se rysy příznačnými pro ži
votní postoj a poetiku symbolistně dekadentní 
moderny: vypjatým individualismem, pohrdá
ním konvenčními hodnotami soudobé společ
nosti, autostylizací „dítěte úpadku“, „básníka 
imorality“ a satanisty, ale zároveň i vášnivou 
touhou po životní kráse a plnosti. Ideová útoč- 
nost a zřetelná myšlenková linie, odlišující N. 
od „pasivní dekadentní impresionity“ (Salda) 
záhy v jeho poezii potlačila abstraktní symboli
ku, čerpající převážně podněty z oblasti nábo- 
žensko-mystické a erotické, a nahradila ji kon
krétní předmětnou realitou sociální i přírodní 
(Sen o zástupu zoufajících). K této proměně 
podstatně přispěla N. společenská aktivita na 
přelomu století a dovršil ji bezprostřední styk 
s přírodou v době jeho velice plodného deseti
letého moravského pobytu, kdy vznikla řada 
jeho básnických sbírek i hojná publicistika (So
cialismus a svoboda, S městem za zády aj.). Vy
vrcholením jeho předválečného básnického 
rozmachu se staly sbírky Kniha lesů, vod a strá
ní, lyrika smyslového okouzlení a oddání pří
rodnímu rytmu, do něhož básník promítl svůj 
ideál svobodného a harmonického života, spo
jující ho se souběžným směřováním šrámkov- 
ské generace, a Nové zpěvy (knižně vydané až 
po válce), v nichž se tendence uchopit realitu 
v její dynamice a mnohotvárnosti dovršila poe- 
tizací světa techniky a civilizace, moderní ko
lektivity a prostých všedních věcí. Poetika No
vých zpěvů souvisela s N. účastí v hnutí 
předválečné moderny, s orientací na evropský 
futurismus a kubismus a na poezii W. Whitma- 
na s jejím odmítáním artistní výlučnosti i úsilím 
o zachycení moderního světa v jeho celistvosti. 
Sám N. vyjádřil tyto požadavky v úvahách shr
nutých po válce do knížky Ať žije život!, n mno
hém předjímajících postoje meziválečné avant
gardy. Po písňové formě a převaze přímého 
pojmenování v Knize lesů, vod a strání zname
naly Nové zpěvy návrat k volnému verši a k ši
roce založené hymnické formě i rozvinutí mo
derní metafory, založené na konfrontaci věcí 
tradičně poetických a civilních. Toto střídání 
období formálně značně odlišných - zjednodu
šeně řečeno písňovosti a hymničnosti - se rov
něž stalo příznačným rysem N. poezie. Na poe
tiku Nových zpěvů bezprostředně navázala 

první část sbírky Třicet zpěvů z rozvratu a ze
jména poválečné Rudé zpěvy; i N. teoretická 
koncepce proletářského umění, již prosazoval 
na začátku 20. let, vycházela z jeho pojetí umě
ní civilního a civilizačního. Našla svůj výraz 
v Rudých zpěvech, ve verších revolučních vý
zev, v nichž se trvalé latentní napětí N. poezie 
mezi konkrétním předmětným viděním a ten
dencí k rétorické „veršované publicistice“ zno
vu překlonilo k pólu publicistiky. S agitačními 
úkoly, které N. kladl na revoluční literaturu, 
souvisely také popularizační naukové práce, 
kterých se N. podjal v 2. polovině 20. let a které 
byly zaměřeny jednak na dějiny revolucí (Fran
couzská revoluce), jednak na moderní výklad 
sexuální problematiky, tj. na téma, kterým se N. 
rovněž zaobíral již od raných anarchistických 
let (Dějiny lásky, Dějiny ženy, Monogamie).
V milostné tematice našla nový impuls i N. 
vlastní tvorba: básnická trilogie Láska, která 
vznikala v dlouhém rozmezí sedmi let 
(1925-32), se znovu vrátila k vnitřnímu prožit
ku a k individualizovanému obrazu světa 
a s tím i k poetice Knihy lesů, vod a strání (pří
mé pojmenování, pevná strofa, metrický verš, 
sdělovací styl směřující až k prozaizaci a sou
časně ke gnómické zkratce). Postupně však 
v N. verších převážila složka reflexivní, filozo- 
ficko-etická (cyklus Materialismus v Sonátě ho
rizontálního života). K lyrickému ovzduší sbír
ky Láska se bezprostředně přimkl N. jediný 
román Zlatý oblak (1. část zamýšlené trilogie), 
próza napůl lyrická, napůl úvahová, i přírodní 
črty Enciány z Popa Ivana, inspirované poby
tem na Podkarpatské Rusi; podobu cestopisné
ho deníku má Československá cesta, psaná pů
vodně jako seriál fejetonů pro Lidové noviny.
V dalších básnických sbírkách (Srdce a mračna, 
Sonáta horizontálního života) se N. inspiroval 
především aktuální sociální a ideovou proble
matikou, spojenou s duchovním klimatem 
30. let a nástupem fašismu. V diskusích na kul
turní frontě zaujímal N. stalinistické stanovis
ko. Polemizoval jak s dobovými tendencemi 
katolickými, spiritualistickými, ruralistickými, 
tak s levě orientovanou avantgardou, a ostrou 
polemiku svedl s Gidovým Návratem ze Sovět
ského svazu (Anti-Gidé), odmítaje jeho výhra
dy i rostoucí pochybnosti kulturní levice o po
měrech v Rusku jako projev „intelektuálštiny“. 
Jeho poslední dvě sbírky vznikly na samém 
prahu okupace (Bezedný rok) a během ní (Za
mořená léta)', N. se jimi osobitě zařadil do do-

511



Neumann

bové vlny poezie upnuté k ohrožené zemi, ke 
kulturní tradici národa (Neruda) a k uchování 
jeho morální síly i víry v jeho lepší budoucnost. 
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antikrist, Apostata, Bru- 
tus, Capriccio, Civis Bohemicus, Dr. Hynek Záruba 
a Jiří Votoček, Ego, Faun, Hynek Záruba, Ivan Čer
vený, Jan Bedrna, Jan Poupa, Jaroslav Kudrna, Jind
řich Bedrna, Jiří Votoček, Jiří Votoček - Dr. Hynek 
Záruba, Josef Votoček, J. Votoček, K. Bedrna, Kozo- 
noh, K. Protiva, Kupidos, Ladislav Hora, Ladislav 
Rozvoda, Ladislav Sýkora, Lad. Rozvoda, Lokali- 
des, Marius, Petr Pohan, Petr Skála, Sana Mens, Sá
ša, Sigma, Theodor Lokalides, Tomáš ze Smíchova, 
Vavřinec, Vindobonensis; A., J. K., J. V., K., K-., N., 
N-., n., .-n., -n-, N. -K., Nn, Nn., -nn, R., S., S.-, S-., 
S.-., S. K. N„ s. k. n., -skn, Sn., -Sn-., sn., -sn., st., St. K. 
N., -v. (1938),.-, 0, *. I PŘÍSPĚVKY in: kat. A pře
ce! Výstava několika tvrdošíjných (1918); Akade
mie (1897-99); sb. Albánie (1938); Almanach Kme
ne 1930/31, 1931/32, 1932/33, Jaro 1934, 1934/35, 
1936/37; Almanach na rok MCM (1900); Almanach 
na rok 1914; Almanach secese (1896); Antologie 
protifašistických umělců (1936); sb. Básníkův rok 
(1936); Budoucno (1919); Cesta (1918); Červen 
(1918-21); Čes. slovo (1918-20,1935); sb. Českoslo
vensko Sovětskému svazu k 20. výročí (1937); Čes. 
bibliofil (1910); Čes. socialista (1918); sb. Dík bojov
níku. Soudruhu S. K. Neumannovi k sedmdesáti
nám... (1945); Duch českého severu (Duchcov 
1902); Eva (1931); sb. F. X. Šaldovi (b. d., 1932); Ha
ló noviny (1934-38); Hej rup (1936-38); Humorist, 
listy (1908); Index (1931); Kalendář českožidovský 
(1915-16); Kalendář komunistický na rok 1924, 
1925; Kalendář neodvislého dělnictva na rok 1900; 
Kalendář revolucionářů na rok 1903, 1904; Kmen 
(1919-20); Kmen (1928); Komuna (1907-08); Ko
munistická revue (1924); sb. Komunistické večery 
(1922); Komunistický kalendář 1922; Konec století 
(1895); Kultura doby (1938); Kvart (1931); Květy 
(1909-10); Kytice (1945); Lázně Poděbrady (1934); 
Letáky pro zpěváky (1902); Levá fronta (1930-32); 
Lid. kultura (1936-38,1945); Lid. noviny (1907-18, 
1932-40); Listy pro umění a kritiku (1934); Lit. listy 
(1895); Lit. noviny (1928-29, 1932, 1937, posmrtně 
1955); Lit. rozhledy (1927-28); sb. Lublani (1896); 
Lumír (1907-18); sb. Mahenovi (1933); Májový list 
čes. socialistů (1918); Májový list KSČ (1936—38); 
Matice svobody (Královo Pole, Přerov, 1901-03, 
1905); Milostný almanach Kmene pro jaro 1933; 
Mladá garda (1935); Mladá kultura (1937); Moderní 
revue (1895-1908); Moderní život (1903); Mor. orli
ce (Brno 1907); Moravskoslezská revue (1906-11); 
Mor. kraj (Brno 1906-07); Národ (1917); Nár. listy 
(1917-18); Nár. obzor (1908); Nár. shromáždění čes
koslovenské v prvním roce republiky (1919); Naše 
cesta (Kladno, Hradec Král. 1931, 1935); Neděle 
(Brno); Nezávislé listy (1900); Niva (Brno 1894-97); 
Nová Omladina (1906-07); Novoroční almanach 
1898; Nový kult (1897, red. V. Miňovský); Nový kult 

(1897-1905); sb. Nůše pohádek 1 (1918); Obzory 
(1905); Omladina (1896-1900); Omladina (Nové 
Veneřice, Hroby, Lom u Mostu 1905-06); Panoráma 
(1928);Philobiblon (Bílovice n. Svitavou 1912); Plán 
(1929-30); Podkarpatoruská revue (Bratislava 
1937); Pokrokové listy (1893); Pozor (Olomouc 
1907-08); Práce (1905-06); Praha-Moskva (1936); 
Právo lidu (1901); Pražské lid. noviny (1938); Pro
gram D 36; Proletkult (1922-24); Přítomnost 
(1932-37); Q (1926); ReD (1927); Reflektor 
(1925-26); Roj; Rozhlas mladých; Rozhledy 
(1899-1901); Rozhledy (1934-35); Rozpravy Aven- 
tina (1928-33); Rozsévačka (1938); Rudé květy 
(1902, 1905); Rudé právo (1921-28, 1935-38, 
1945-47); Salon odmítnutých (1897); Scéna 
(1913-14); Simplicus (1934); Slovenské směry (Bra
tislava 1936); sb. Sovětské Rusi čeští spisovatelé 
a umělci komunističtí (1921); Středisko (1934); Svět 
práce (1946); Svět sovětů^ (1937-38); Svět v obra
zech (1938); Šibeničky; Šibeničky (1918—19); sb. 
Španělsko v nás (1937); sb. Španělsku (1937); Tábo- 
rita (1921); Trn (1924); Tvorba (1927-37,1945-47); 
U (1936-38); sb. U vrbiček (1934); Učitelské noviny 
(1936-37); Večery (příl. Lid. novin, 1911-14); Vějíř 
(1896); Vesna (1895-96); Volné směry (1896-1905, 
1913, 1915); Volný duch (1896); Volný myslitel 
(1900); Výkřiky (1903); sb. Vzpomínky na Petra 
Bezruče (Brno 1947); Zádruha (1908-09,1913); Ze
mě sovětů (1932); Zlatá Praha (1908-09); Život 
(1935). I KNIŽNÉ. Beletrie a publicistika: Nemesis, 
bonorum custos (BB 1895); Apostrofy hrdé a vášni
vé (BB 1896); Jsem apoštol nového žití... (BB 1896); 
Satanova sláva mezi námi (BB 1897); O umění, 
umělcích a lidu (úvaha, 1900); Epištola k římským 
(úvaha, 1901, spolu s tit. J. Myslík: K padesáté výroč
ní vzpomínce úmrtí Augustina Smetany); Mimo 
církve! (úvaha, 1902); Sen o zástupu zoufajících a ji
né básně (1903); Hrst květů z různých sezón (BB 
1907); Socialism a svoboda (stati, 1909); České zpě
vy (BB 1910); Přede dveřmi Panteonu (stati, 1911); 
Politická epizoda (vzpomínky, 1911, pak in Vzpo
mínky); Kniha lesů, vod a strání (BB 1914); Bohyně, 
světice, ženy (BB 1915, rozšiř, vyd. 1925); Horký van 
a jiné básně (1918); Nové zpěvy (BB 1918, rozšiř, 
vyd. 1936); Pozdrav Tomáši G. Masarykovi (B 1918, 
pak in 1914-1918); Třicet zpěvů z rozvratu (BB 
1918, pak in 1914-1918); Ať žije život! (úvahy, 1920; 
z 1913—14); Kniha mládí a vzdoru (BB 1920, zde 
část. Apostrofy hrdé a vášnivé, Jsem apoštol nového 
žití, Satanova sláva mezi námi, Sen o zástupu zoufa
jících a jiné básně); Kniha erotiky (BB 1922, zde 
část, tytéž sbírky, a dále Hrst květů z různých sezón, 
Horký van a cyklus Třešňový sníh); Elbasan (vzpo
mínky, 1922); S městem za zády 1,2 (FF 1922,1923; 
z 1910-14); Rudé zpěvy (BB 1923, vyd. 1948 rozšiř, 
o oddíl z 1945-47); Válčení civilistovo (vzpomínky, 
1925); Písně o jediné věci (BB 1927, pak in Láska); 
1914-1918 (BB 1927, rozšiř, sb. Třicet zpěvů z roz
vratu); Bragožda a jiné válečné vzpomínky (1928); 
Díkučinění (BB 1930, pak in Láska); Krize národa
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(úvaha, 1930); Jelec (P 1931); Vzpomínky 1 (1931); 
Zal (BB 1931, pak in Láska); Srdcová dáma (BB 
1932, pak in Láska); Zlatý oblak (R 1932); Enciány 
z Popa Ivana (cestopis, črty, 1933); Láska (BB 1933, 
obs. Písně o jediné věci, Díkučinění, Žal, Srdcová 
dáma); Československá cesta 1, 2 (cestopis, deník, 
1934, 1935); Nesloužím (B 1935); Srdce a mračna 
(BB 1935); Staří dělníci (B 1936, pak in Sonáta hori
zontálního života); Anti-Gide neboli Optimismus 
bez pověr a iluzí (úvahy, 1937, t. r. i zkrác. vyd.); So
náta horizontálního života (BB 1937); Bezedný rok 
(BB 1939, zabaveno, 1945); Čest rudé vlajce 
(B 1945, pak in Zamořená léta); Zamořená léta (BB 
1946); - posmrtně: Fragment z pozůstalosti 
(B 1947); Poslední (BB 1947); Z intimní poezie 
1925-1947 (1948); Dvě neznámé básně (1955); sou
bory prací většinou knižně nevydaných v Sebraných 
spisech (ed. L. Špačková): Paměti a drobné prózy 
(Spisy sv. 11,1951); Umění a politika 1,2 (stati, 1953, 
1956, Spisy sv. 19); Písničky - satiry - epigramy 
(1954, Spisy sv. 23). - Překlady: P. Louýs: Afrodita 
(1897); Čh. Baudelaire: Výbor z Malých básní v pró
ze (b. d., 1899); A. Retté: Volnost, rovnost, bratrství 
(1899); Convivium (výbor z francouzské lyriky, 
1900, s J. Karáskem, E. Lešehradem a A. Procház
kou); J. Grave: Anarchie (1901); P. Kropotkin: Ko- 
munism a anarchie (1901) + Buřičovy řeči (1907, 
pseud. Petr Pohan) + Drobné spisy (1919); H. Hei- 
ne: První básnický leták (1904, s jinými); Skupina 
mezinárod. rev. studentů socialistických: Tolstoj 
a anarchism (1904, pseud. Brutus); P. Adam: Listy 
z Malajska (1905); S. Merlino: Proč jsme anarchisty? 
(1905); E. Verhaeren: Svítání (1905); Zo ďAxa: 
Z Mazasu do Jeruzaléma (1909); Ch. Albert: Volná 
láska (1910, pseud. Petr Pohan); Mladého Flauberta 
zápisky z cest (1912, s doslovem); A. Strindberg: Stu
dentka čili Novostavba (1922, pseud. Jiří Votoček);
M. Beer: Všeobecné dějiny socialismu a sociálních 
bojů (1926, komentář spolu s B. Srncem, pseud. 
B. Jelínka); J. R. Becher: Spravedlivá válka (1927); 
Paměti hraběte Tilly 1,2 (1927, pseud. Jiří Votoček);
N. Réstif de la Bretonne: Fanuščina nožka čili Fran
couzský sirotek v růžovém střevíčku (1928, šifra 
S. K. N.); Ch. de Laclos: Nebezpečné známosti 1,2 
(1928, 1929); A. France: Ostrov tučňáků (1928, 
s úvodem) 4- Epikurova zahrada (1930); S.-G. Colet- 
te: Prostopášná naivka (1930); Šír ha-ššírím: Píseň 
písní, píseň nejpřednější (1933); F. de Miomandre: 
Zraněná srdce (1935); O. Saile: Posvátnější je prav
da (1941, pseud. Jan Bedrna); K. Haemerling: Muž, 
nazývaný Shakespeare (1941, pseud. K. Bedrna, 
s L. Faltovou); J. Maclaren: Já a moji divoši (1943, 
pseud. J. Bedrna); B. Sponge: Mračna nad Hárnevi 
(1943, pseud. Jan Bedrna);T.Túgel: Beránek v rouše 
vlčím (1943, pseud. Jan Bedrna). - Ostatní práce: La 
mano negra (1903, pseud. Brutus); Láska a zdravot
nictví (1903, pseud. Sana Mens); O prozřetelném 
plození dětí (1903, pseud. Sana Mens); Dějiny lásky 
1-5 (1.-4. 1925, 5. 1926, pseud. Dr. Hynek Záruba 
a Jiří Votoček); Jošiwara, japonské město milování 

(1927, pseud. Hynek Záruba); Maxmilián Robes- 
pierre (1927); Francouzská revoluce 1-3 (1.-2.1929, 
3.1930); Dějiny ženy 1-4 (1.1931, 2.-4.1932); Mo
nogamie (1932). - Výbory: Básně (1920, ed. autor); 
Básně (1928, ed. J. Hora a J. Seifert); N.,Theer, Šrá
mek (1931, ed. F. Pala); Dík bojovníku (1945, sb. N. 
veršů a jub. příspěvků, ed. L. Civrný); Sedm vybra
ných básní S. K. N. (1946, ed. autor); Bojovník no
vých zítřků (1946, ed. J. Bouzek); A hrdý buď (1949, 
ed. B. Polán); Ve jménu života i radosti i krásy (1950, 
ed. M. Bláhová); Přátelům i nepřátelům (1951, ed. 
L. Špačková); Básně (1955, ed. J. Seifert); Zpěvy jis
toty (1955, ed. J. Brabec); Z díla (1956, ed. L. Špač
ková, G. Janouch); O umění (1958, ed. J. Brabec 
a E. Macek); Sám nejsi nic (1961t ed. J. Brabec); 
Zpěvy hněvu i lásky (1962, ed. L. Špačková, s bio
graf. a bibl. údaji); Tobě, mladý kamaráde (1971, ed. 
an.); Skřivan a lokomotiva (1972, ed. M. Červenka 
pod jm. S. Mazáčová); Podaná ruka (1976, ed. Š. Vla- 
šín); Rozuměti umění (1976, ed. M. Chlíbcová); 
Zpěvy lásky a nenávisti (1977, ed. V. Kún); Stati 
o umění a politice (1980, ed. J. Lang); Chvála po- 
zemskosti (1981, ed. Š. Vlašín); Konfese a konfron
tace 1,2 (1988, ed. J. Holý a M. Chlíbcová). - Sou
borná vydání: Spisy (F. Borový, 1920-46, 16 sv.); 
Sebrané spisy S. K. N. (Svoboda, pak Českosl. spiso
vatel, 1948-56,23 sv., ed. L. Špačková); Spisy S. K. N. 
(SNKLHU - Odeon, od r. 1962,12 sv., nedokonč., 
ed. Ústav pro čes. literaturu ČSAV). I KORE
SPONDENCE: S. K. N. píše K. Gottwaldovi 
(z 1947), RP 26.2.1947 (odpověď na G. dopis v ne
moci); E. Kovařík: Jak psal Š. K. N. dělníkům (F. Ka- 
livodovi z 1938),Tvorba 1947, s. 549; S. K. N.: Přáte
lům i nepřátelům (J. Horovi z 1934, J. Voskovcovi 
a J. Werichovi z 1935, dopis ÚV KSČ z 1936; 1951, 
ed. L. Špačková); Z dopisů S. K. N. (J. Horovi z 1937, 
úryvky ze 3 dopisů J. Nohovi z 1937), LitN 1955, 
č. 23; M. Kaláb: Philobiblon S. K. N. (M. Kalábovi 
z 1912), sb. Dar přátelství (1955, s. 48); V. Dyk, S. K. 
N., bratři Čapkové: Korespondence z let 1905-1918 
(V. Dykovi z 1905-17; 1962, ed. M. Blahynka, S. Ja
rošová, F. Všetička); J. Dvořák: Výbor z listů S. K. N. 
B. Václavkovi (z 1930-37), sb. Václavkova Olomouc 
1962 (1964); in Adresát Jiří Mahen (J. Mahenovi 
z 1930-36; 1964); V. Štěpán: S. K. N. a nakladatel 
F. Borový (vzáj. korespondence z 1914-21), sb. Lite
rární archiv 2 (1967, s. 68); J. Dvořák: S. K. N. B. Vác
lavkovi (z 1933-38), Lit. měsíčník 1975, č. 10; 
J. Mourková: N. korespondence v Literárním archi
vu PNP (F. X. Šaldovi z 1925-32, M. Majerové 
z 1904-25, J. Horovi z 1918-34,1 Svaté z 1931), ČLit 
1975, s. 348; J. Hek: Z listáře S. K. N. (K. Elgartu So
kolovi z 1907-14, L. Knotkovi z 1908, F. Borovému 
z 1918, A. Heinrichovi z 1932, B. Neumannové 
z 1933, E Halasovi z 1935-41), ČLit 1975, s. 436; 
J. Glivický: První knižní grafika J. Čapka (M. Kalá
bovi z 1915), Strahovská knihovna 12-13,1977-78; 
J. Dvořák: Z listáře Z. Nejedlého (Z. Nejedlému 
z 1919-21), Středisko 64 (5), 1977/80, s. 130; J. Glivic
ký: Knihomilství na Moravě (M. Kalábovi z 1912),
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Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1983, s. 53; 
V. M. Kimák: Dopisy S. K. N. K. J. Obrátilovi (z 1899, 
úryvky z 1909-10, 1924, 1928), Zprávy Spolku čes. 
bibliofilů v Praze 1984, s. 52; in L. Stolí: Z kulturních 
zápasů (L. Štollovi z 1937 a 1943; 1986, ed.Š. Vlašín). 
■ REDIGOVAL časopisy: Nový kult (1897-1905), 
Letáky pro zpěváky (1902), Výkřiky (1903, reprint
K. Resler 1951, s tit. Výkřiky, časopis na pohledni
cích), Anarchistická revue (1905), Sibeničky 
(1906-07), Zádruha (1908-09), Philobiblon (1912), 
Červen (1918-21), Kmen (1919-21), Proletkult 
(1922-24), Komunistická revue (1924), Reflektor 
(1925-26), Levá fronta (1930-32), Lid. kultura 
(1938, s P. Prokopem),Tvorba (1945-47); kalendáře: 
Kalendář neodvislého dělnictva na rok 1900, Kalen
dář revolucionářů narok 1903,1904;almanachy: Al
manach secese (1896), Almanach na rok 1914 (1913, 
s jinými); v knižnice: Knihovna Nového kultu 
(1901-05), Červen, sbírka krásných tisků (1910-12), 
Edice Června (1919-24), Edice Proletkultu (1922), 
Zahrada Priapova (1927-29). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL sborníky a výbory: Komunistické večery 
(sbírka recitací, 1922, s J. Seifertem, an.); Českoslo
venský podzim (výbor z poezie 1938; 1939, s F. Jung- 
mannem); Wolker pracujícím (výbor, 1946). I

BIBLIOGRAFIE: M. Chlíbcová, E. Strohsová, 
E. Macek: Soupis díla S. K. N. (1959); M. Chlíbcová, 
S. Mazáčoyá: Literatura o životě a díle S. K. N. z let 
1918-28, ČLit 1975, s. 448; S. Mazáčová: Soupis pra
cí o S. K. N. 1893-1917 (1984, interní edice ÚCSL 
ČSAV). I LITERATURA: B. Polán: Se S. K. N. 
(1919); B. Václavek: S. K. N. 1875-1935 (1935) -> Li- 
terární studie a podobizny (1962); sb. Dík bojovní- 
ku. Soudruhu S. K. N. k sedmdesátinám... (1945, ed.
L. Čivrný); B. Neumannová: Jak se dostal S. K. N. na 
Moravu (1945); L. Špačková: Takový byl (1948, do
plň, vyd. 1957); V. Pekárek: Wolker, N., Hora (1949); 
O. Audy: S. K. N. v obrazech (1952); E. Strohsová: 
Cesta S. K. N. ke komunistické straně (1954); J. Ka
las: S. K. N. ve fotografii (1955); J. Taufer: S. K. N. 
(1956); J. Lang: S. K. N. (1957) + N. Červen (1957); 
S. A. Šerlaimova: S. K. N. (Moskva 1959); F. Kaut- 
man: S. K. N. Člověk a dílo, 1875-1917 (1966);
M. Macháček: S. K. N. (1985); B. Neumannová: Byla 
jsem ženou slavného muže (1998). I • ref. Nemesis, 
bonorum custos: (J. Vrchlický), Lumír 23, 1894/95, 
s. 316; O. V. (K. Sezima), Lit. listy 1895, s. 281 •; • ref. 
Jsem apoštol nového žití: J. (G. Jaroš), Čas 1896, č. 1; 
E V. Krejčí, Lit. listy 1896, s. 103; Vbk (J. Voborník), 
NL 13.3.1896 •; • ref. Apostrofy hrdé a vášnivé: Kj. 
(F. V. Krejčí), Rozhledy 6,1896/97, s. 263; Pavel Kunz 
(F. X. Šalda), Lit. listy 1897, s. 203 -> KP 3 (1950) •; 
• ref. Satanova sláva mezi námi: F. X. Š. (Šalda), Lit. 
listy 1898, s. 328 KP 4 (1951); jv. (J. Vodák), Obzor 
lit. a umělecký 1899, s. 139 •; E. Lešehrad: S. K. N., 
Rozvoj 2, 1901, č. 3; J. Karásek in Impresionisté 
a ironikové (1903); • ref. Sen o zástupu zoufají
cích...: F. X. H. (Harlas), Přehled 1,1902/03, s. 200; 
E. Sokol (K. Elgart), Rozhledy 13, 1902/03, s. 527; 
V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 262; A. Sova, Čes. revue 

6,1902/03, s. 630; A. Novák, tamtéž, s. 631; J. Mahen, 
Moderní život 1903, s. 89; an. (J. Vodák), Čas 10. 3. 
1903; K. Z. K. (Klíma), LidN 8. 5.1903 •; • ref. Hrst 
květů z různých sezón: Ad. Veselý, MS1R 3,1906/07, 
s. 135; A. N. (Novák), Přehled 5, 1906/07, s. 828 •;
• ref. České zpěvy: an. (A. Novák), Přehled 8, 
1909/10, s. 814; an. (F. X. Šalda), Novina 3,1909/10, 
s. 639 -* KP 8 (1956); V. Dyk, Samostatnost 2. 8. 
1910; an. (J. Vodák), Cas 7. 8.1910 •; K. Čapek in S. 
K. N.: Kniha lesů, vod a strání (1914) -» O umění 
a kultuře 1 (1984); • ref. Kniha lesů, vod a strání: an. 
(R. Medek), MR 1913/14, sv. 28, s. 520; B. Polán, Po
kroková revue 10,1913/14, s. 463; an. (J. Vodák), Čas 
21.6.1914; K. (F. V. Krejčí), PL 12.7.1914; Ant. Ve
selý, Čes. revue 8,1914/15, s. 57 •; A. Novák: ref. Bo
hyně, světice, ženy, Lumír 43,1914/15, s. 445; • ref. 
Nové zpěvy: K. Toman, Čes. revue 11,1917/18, s. 440; 
-tr (G. Winter), Akademie 22,1917/18, s. 287; K. Ča
pek, NL 11.5.1918 O umění a kultuře 1 (1984); 
K. (F. V. Krejčí), PL 26. 5.1918; jv. (J. Vodák), LidN 
14.6.1918; F. X. Šalda, Kmen 2,1918/19, s. 85 -> KP 
10 (1957); M. Rutte, Červen 1,1918/19, s. 144 No
vý svět (1919); Š. Jež, Cesta 1,1918/19, s. 132; A. N. 
(Novák), Lumír 47, 1918/19, s. 38 •; M. Rutte: ref. 
Třicet zpěvů z rozvratu, Cesta 1, 1918/19, s. 1052 
—> Nový svět (1919); • ref. Třicet zpěvů z rozvratu 
a Horký van: A. N. (Novák), Lumír 47, 1918/19, 
s. 232; J. H. (Hora), PL 27. 7. 1919 •; V. Nebeský in 
S. K. N.: Ať žije život! (1920); • ref. Ať žije život!: 
J. H. (Hora), PL 12.9.1920; K. Č. (Čapek), NL 26.11. 
1920 -» O umění a kultuře 2 (1985); jeel (J. L. Fi
scher), Kmen 4, 1920/21, s. 380^ M. Rutte, Cesta 3, 
1920/21, s. 425 •; J. Knap: N., Šrámek a ještě jiní, 
Host 1, 1921/22, s. 106; E Gótz in Anarchie v nej
mladší české poezii (1922); A. M. Píša in Soudy, bo
je a výzvy... (1922); • ref. S městem za zády: F. Kub- 
ka, Cesta 5,1922/23, s. 610; P. (A. M. Píša), RP 15.3. 
1923; B. V. (Václavek), Čes. noviny^ 21. 3. 1923 •;
• ref. Rudé zpěvy: B. V. (Václavek), Čes. noviny 5.8. 
1923; J. Hora, Proletkult 2, 1923/24, s. 331; F. Gótz, 
Host 3,1923/24, s. 25 •; R. Jakobson: Konec básnic
kého umprumáctví a živnostnictví, Pásmo 1, 
1924/25, č. 13-14; • k padesátinám: F. Gótz, NO 5.6. 
1925; J. H. (Hora), RP 5.6.1925; J. Knap, Sever a Vý
chod 1925, s. 126 —» Cesty a vůdcové (1926) •; • ref. 
Válčení civilistovo: J. Vodák, Čes. slovo 2. 10. 1925;
A. Novák, LidN 14. 11. 1925 •; • ref. 1914-1918: 
J. Knap, Venkov 15.7.1927; F. Gótz, NO 29.7.1927; 
ne (A. Novák), LidN 23.10.1927; P. Fraenkl, RA 3, 
1927/28, s. 13; J. Hora, Kmen 2, 1928/29, s. 43 (též 
o sb. Písně o jediné věci) •; • ref. Písně o jediné vě
ci: J. H. (Hora),LitN 1927, č. 11; J. Knap, Sever a Vý
chod 1927, s. 389; A. N. (Novák), LidN 23.10.1927; 
F. Gótz, NO 27.11.1927 —» Literatura mezi dvěma 
válkami (1984); A. M. Píša, Lit. svět 1,1927/28, č. 4;
B. V. (Václavek), ReD 1, 1927/28, s. 230; P. Eisner, 
Prager Presse 16.8.1928 •; J. Hora in S. K. N.: Básně 
(1928) -> Poezie a život (1959) + Dva básníci,Tvor
ba 1929, s. 93 a 109; J. Haller: Básnická řeč S. K. N., 
NŘ 1931, s. 123,147; • ref. Žal: E X. Šalda, ŠZáp 3,

514



Neumann

1930/31, s. 439; J. Hora, LitN 5,1930/31, č. 10 •; • ref. 
Vzpomínky 1: A. N. (Novák), Lumír 58, 1931/32, 
s. 120; jh. (J. Hora), LitN 5,1930/31, č. 17 •; • ref. Srd
cová dáma: F.X. Salda, ŠZáp 5,1932/33, s. 123; J. Ho
ra, Rozhledy 1933, s. 2 •; • polemika k N. článku Me
zi brusiči a lingvisty (Přítomnost 1932): Z. Kalandra, 
Tvorba 1932, s. 766; V. Nezval, Žijeme 1932, s. 233; 
E X. Šalda, ŠZáp 5, 1932/33, s. 84 •; • ref. Láska:
J. Hora, Čin 1933, s. 228 —> Poezie a život (1959); G. 
(E Gótz), NO 16.4.1933 —> Literatura mezi dvěma 
válkami (1984); P. E. (Eisner), Prager Presse 17. 5. 
1933; A. M. Píša, PL 28.5.1933; A. N. (Novák), LidN 
28.5.1933; M. Rutte, NL 19.10.1933 •; B.Václavek: 
S. K. N. dnes, Almanach Kmene 1934/35, s. 37; • ref. 
Srdce a mračna: J. Hora, LUK 1935 -> Poezie a život 
(1959); F. Gótz, NO 16.4.1935; A. M. Píša, PL 28. 6. 
1935; P. Fraenkl, LidN 21. 8. 1935 •; B. Václavek: 
Cesta ke skutečnosti, in Tvorbou k realitě (1937); 
• ref. Sonáta horizontálního života: G. (F. Gótz), NO 
24. 4. 1937; A. M. Píša, PL 27. 4.1937; J. Hora, Čes. 
slovo 10.6.1937 —> Poezie a život (1959); B. V. (Vác
lavek), U 2,1937/38, s. 208 —> Kritické stati z třicá
tých let (1975) •; • ref. a polemiky Anti-Gide: f. j. 
(F. Jungmann), Lid. kultura 1,1936/37, č. 8; M. Puj- 
manová a B. Václavek, tamtéž, č. 10; J. Hora, Čes. slo
vo 10.6.1937; Z. Nejedlý, Haló noviny 19.6.1937; jef 
(J. Fučík), RP 27.6.1937; K. Bednář, NO 20. a 21.7. 
1937; B. Polán, LitN 1937, č. 20; V. Běhounek, Děl
nická osvěta 1937, s. 277; L. Štoll, Tvorba 1937, s. 369 
a 495 -» Z bojů na levé frontě (1977); B. V. (Václa
vek) a P. Jil (Jilemnický), U 2,1937/38, s. 298; J. No
ha, tamtéž, s. 304 •; A. Bouček: Vila č. 45, LidN 15.4., 
17. 4. a 25. 5. 1937; • polemiky k N. článku Dnešní 
Mánes (Tvorba 1937): L. Novomeský, Tvorba 1937, 
s. 827; E. Filla, Volné směry 34, 1937/38, s. 207; 
V. Vančura, P. Reimann, A. Hoffmeister, V. Široký, 
vše Tvorba 1938, s. 23,35,46,94 •; L. Štoll in S. K. N.: 
Anti-Gide (1946); • nekrology: J. Taufer, Tvorba 
1947, s. 493; F. Halas, tamtéž, s. 525 •; J. Lang: Cesta 
S. K. N. k socialismu, Nová mysl 1948, s. 70; V. Bořek 
in S. K. N.: Válčení civilistovo (1949); B. Polán in S.
K. N.: A hrdý buď (1949) + Dokument v první kníž
ce S. K. N., NŽ 1950, s. 261 -> Život a slovo (1964);
L. Štoll in Třicet let bojů za českou socialistickou 
poezii (1950, rozš. Básník a naděje, 1975); L. Čivrný 
in S. K. N.: Kniha lesů, vod a strání (1950); M. Puj- 
manová in S. K. N.: Láska (1950); F. Kautman: Láska 
a příroda v díle S. K. N., NŽ 1950, s. 577; F. Vodička: 
Úkoly literární historie při studiu otázek umělecké
ho mistrovství, SaS 13,1951/52, s. 118 —> Struktura 
vývoje (1969, s tit. Manifest realizace proletářské 
poezie); K. Resler: Výkřiky, časopis na pohlednicích, 
Marginálie 1951, s. 98; L. Čivrný in S. K. N.: Nové 
zpěvy, Rudé zpěvy, Anti-Gide (1953); J. Taufer in S. 
K. N.: Umění a politika 1 (1953); V. Lacina in S. K. 
N.: Písničky - satiry - epigramy (1954)^ J. Skalička: 
S. K. N., vznik KSČ a Rudých zpěvů, SVŠP Olomouc 
(1954); F. Buriánek in S. K. N.: Básně (1955); J. Bra
bec: N. zápas za socialistickou poezii v letech utvá
ření protifašistické lidové fronty, ČLit 1955, s. 225;

M. Červenka: N. milostná trilogie, tamtéž, s. 249 + 
Myšlenka a život. K básnické metodě N. filozoficko- 
-etické poezie ve 30. letech, NŽ 1955, s. 1022; 
E. Strohsová: S. K. N. a teorie proletářské literatury 
na počátku 20. let, ČLit 1955, s. 205; J. Lang: Po
známky k N. estetice, NŽ 1955, s. 714; K. Resler: S. K. 
Neumann na Žižkově, tamtéž, s. 435; A. M.Píša in S. 
K. N.: Kniha mládí a vzdoru (1955) + in S. K. N.: Kni
ha erotiky (1956) + in S. K. N.: Bohyně, světice, ženy 
(1956), vše Stopami poezie (1962); M. Drozda in 
Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas 
u nás (1955); J. Jíša in Česká poezie 20. let a básníci 
sovětského Ruska (1956); J. Brabec in S. K. N.: 
O umění (1958); Z. Pešat in S. K. N.: Básně 1 (1962)

Dialogy s poezií (1985); A. M. Píša, tamtéž (lit. 
hist komentář); E. Strohsová in V. Dyk, S. K. N., bra
tři Čapkové: Korespondence z let 1905-1918 (1962); 
V. Závada, L. Špačková in S. K. N.: Zpěvy hněvu 
i lásky (1962); B. Jirásek: Přírodní lyrika S. K. N. ve 
30. letech, Bulletin Vysoké školy ruského jazyka 
a literatury 1962, sv. 5, s. 339; F. Kautman: Student
ské verše S. K. N., ČLit 1962, s. 88; E. Strohsová in 
Zrození moderny (1963); M. Červenka in Český vol
ný verš 90. let (1963) + in Symboly, písně a mýty 
(1963); S. Jarošová (Mazáčová): N. koncepce lidové 
kultury na konci třicátých let, ČLit 1963, s. 229; 
Z.Trochová in S. K. N.: Stati a projevy 1 (1964); M. 
Blahynka, F. Všetička: Bratři Čapkové a S. K. N., 
SPPI Zlín, 1964; Z. Pešat in S. K. N.: Básně 2 (1965) 
-» Dialogy s poezií (1985); J. Vohryzek, M. Chlíbco- 
vá, tamtéž (lit. hist. komentář); J. Med: S. K. N. a čes
ká knižní kultura, Knihovna 1965, sv. 5, s. 317; V. Čer
ný: Bergsonovo výročí a česká poezie, LD 12. 12. 
1965; J. Seifert in S. K. N.: Srdcová dáma (1965); 
Z. Trochová in Stati a projevy 2 (1966); B. Jirásek: 
Reflexivní prvky v milostné lyrice S. K. N., SPF 
Plzeň (1967); E. Stehlíková: K pojetí antiky v díle 
S. K. N., Zprávy Jednoty klasických filologů 1967, 
s. 161; F. Kautman: K hodnocení úlohy N. Června, 
ČLit 1967, s. 384 + S. K. N. v letech 1922-1926, ČLit 
1968, s. 621; S. Mazáčová in S. K. N.: Stati a projevy 3 
(1968); F. Buriánek in Generace buřičů (1968); 
Z. Kalista in Tváře ve stínu (1969); J. Opelík in S. K.
N. :S městem za zády (1969); Š. Vlašín in S.K.N.: Sta
ti a projevy 5 (1971); J.Taufer in S. K. N.: Stati a pro
jevy 4 (1973) + Na okraj dvou svazků Spisů S. K. N., 
ČLit 1973, s. 401; J. Svoboda: S. K. N. a básníci De- 
větsilu, SPPF Ostrava (1973); J. Taufer in S. K. N.: 
Básně 3 (1974); M. Chlíbcová, E. Strohsová, tamtéž 
(lit. hist. komentář, pod jm. M. Chlíbcová); L. Štoll in 
Socialismus a osobnosti (1974, stati z 1945-64); 
V. Dostál in V tomto znamení (1975); M. Blahynka: 
Závěr na vysoké úrovni, ČLit 1975, s. 300 —> Pozem
ská poezie (1977, s tit. Básnický učitel generací); 
J. Dvořák: N. cesta od Levé fronty k Bloku socialis
tických spisovatelů, Lit. měsíčník 1975, č. 7; Š. Vla
šín: Poezie mládí a vzdoru, ČLit 1975, s. 1 + Od civi
lizační poezie k poezii proletářské, tamtéž, s. 398; 
D. Jeřábek: Ke spolupráci S. K. N. s moravskými ča
sopisy v letech 1906-1910, ČLit 1976, s. 520 —» Tradi-
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ce a osobnosti (1988); J. Lang in S. K. N.: Stati a pro
jevy 6 (1976); H. Kučerová in S. K. N.: Válčení civili- 
stovo (1976); J. Brabec, E. Strohsová in S. K. N.: Ro- 
zuměti umění (1976, pod jm. M. Chlíbcová); L. Štoll 
in Občan Šalda (1977); J. Lang: K otázce vztahu N. 
české civilistické moderny a poválečné proletářské 
poezie, Kulturněhistorický sb. Univerzity 17. listo
padu v Praze, sv. 2, d. 2 (1977) + in S. K. N.: Stati 
o umění a politice (1980); J.Taufer in Portréty a silu
ety (1980); E Šmejkal: Výtvarná teorie a kritika S. K. 
N. v letech 1896-1918, Estetika 1980, s. 97; Š. Vlašim 
N. protifašistická poezie, ČLit 1981, s. 302; A. M. Pí- 
ša in K vývoji české lyriky (1982); M. Blahynka: S. K. 
N. kritik 1918-1939, sb. Spoluvytvářet pravdu zítřka 
(1982); M. Komárek: Opilý koráb aneb úskalí kono
tace, Rossica Olomucensia 1982, s. 28; J. Pavelka: S. 
K. N. a český vitalismus, sb. Literární Bílovice nad 
Svitavou 1 (1983, s. 42); M. Chlíbcová, M. Červenka 
in S. K. N.: Básně 4 (1984, lit. hist. komentář, pod jm.
M. Chlíbcová);!. Peterka: Slohotvorné principy pro
letářské poezie, ČLit 1984, s. 481; N. Macurová:
N. přehodnocení uměleckých východisek tzv. nové 
moderny prizmatem vztahu k francouzským kultur
ním podnětům, sb. Metodologické problémy literár
něvědných a lingvistických oborů (1985, s. 163); 
F. Všetička: Fejeton S. K. N., Lit. měsíčník 1987, č. 1;
M. Chlíbcová in S. K. N.: Konfese a konfrontace 1 
(1988); J. Firt in Knihy a osudy (Londýn 1988, Praha 
1991);mč (M. Červenka) in Slovník básnických knih 
(1990, Kniha lesů, vod a strání, Láska, Nové zpěvy, 
Sen o zástupu zoufajících..., Sonáta horizontálního 
života); M. Filip: Aféra jmenem André Gide, Občan
ský deník 28.6.1990; M. Červenka in Z večerní ško
ly versologie 2 (1991); I. Pfaff in Česká levice proti 
Moskvě 1936-1938 (1993); T. Pospíchal: Causa S. K.
N. , Reflex 1993, č. 36; L. Merhaut in Cesty stylizace 
(1994); J. Javůrek: S. K. N„ radikální mládež a počát
ky moderní české knihy, Čtenář 1995, s. 114; I. Pfaff: 
S. K. N. a česká výtvarná avantgarda 1937-1938, 
Ateliér 1997, č. 2 + U-Blok a zápas o „socialistický“ 
realismus v českém umění, Ateliér 1997, č. 23; V. Dy- 
ková: Božena Neumannová. Zpráva o pozůstalosti, 
sb. Literární archiv 28,1997.

es

Kamilla Neumannová
Působnost 1905-1931

Vydavatelství překladové knižnice Knihy dobrých 
autorů, spjaté s kruhem Moderní revue, dále domácí 
beletrie a uměnovědné literatury.

Působilo v Praze na Žižkově. Založila je Kamil- 
la N. (roz. Krémová, * 24.3.1874 Praha, † 26.3. 
1956 Tuchoměřice), první žena básníka S. K. 
Neumanna. Vyrůstala jako jediná dcera praž

ského holiče, jehož rodina pocházela podle 
ústní tradice z italské Cremony. Literární zá
jmy N. byly v dětství podníceny učitelkou 
V. Sokolovou a v mládí na měšťanské škole 
rozvíjeny její sestrou B. Sokolovou. Během po
licejního vyšetřování ve věci Omladiny se 1893 
sblížila se S. K. Neumannem, který byl tehdy 
ve vyšetřovací vazbě. Jeho prostřednictvím se 
seznámila s mladou uměleckou generací a po 
návratu S. K. Neumanna z vězení 1895 se 
účastnila její aktivity; 1899 uzavřela se S.v K. 
Neumannem sňatek a přistěhovala se na Žiž- 
kov do olšanské vily čp. 45 (dnes Chelčického 
ul. 41), centra anarchistické bohémy, kde se mj. 
organizačně podílela na Neumannově vydává
ní časopisu Nový kult a Knihovny Nového kul
tu. Nucena po Neumannově odchodu s B. Ho- 
dačovou do Vídně v listopadu 1904 finančně 
zajistit rodinu, rozhodla se vydávat za pomoci 
přátel, zejména redaktora anarchistického, poz
ději sociálnědemokratického tisku A. Boučka 
a básníka F. Šrámka, překladovou knižnici na 
subskripčním principu. Boučkem navržený ná
zev Knihy dobrých autorů (dále KDA) býval 
později vnímán jako název celého vydavatel
ství. První svazek vyšel v lednu 1905. Původní 
vydavatelský rozvrh knižnice (měsíčně 1 sv. 
o 6 arších za 1 K pro subskribenty a o polovinu 
dráže ve volném prodeji) zůstal zachován až 
do roku 1914. Do počáteční ediční i distribuční 
improvizace zasáhl překladatel druhé knihy 
A. Procházka, který se KDA redakčně i orga
nizačně ujal (stanovil náklad svazku 1000 vý
tisků a pevný den vycházení 25. každého měsí
ce, inicioval založení dalších knižnic, jednal 
s autory) a s vydavatelkou úzce spolupracoval 
až do své smrti 1925. Během prvých deseti let 
si vydavatelství vybudovalo pevný okruh spo
lupracovníků převážně z družiny Moderní re
vue a okruh odběratelů a čtenářů zejména 
z řad studentů, učitelů, tvůrčí inteligence 
a anarchistického dělnictva. Vleklá finanční 
krize, vyvolaná 1914 odchodem základního 
kádru odběratelů na fronty a později stále pro
hlubovaná odklonem mladé umělecké genera
ce od myšlenkových proudů dekadence, pro
vázela vydavatelství od počátku války až do 
konce jeho činnosti. Procházkovo tvrdošíjné 
lpění na původním programu, který byl stále 
více pociťován jako anachronismus, zmarnilo 
možnost zachytit nakladatelskou konjunkturu 
posledních válečných let; 1921 zrušilo vydava
telství 15. ročníkem KDA subskripční systém
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a následujícího roku bylo vydávávání z finanč
ních důvodů na dva roky přerušeno. Po Pro
cházkově smrti obnovila N. 1925 činnost na 
základě úvěru, opatřeného advokátem K. Res- 
lerem. T. r. získala knihkupeckou koncesi, kte
ré však pro nedostatek finančních prostředků 
nevyužila. Vydavatelčina snaha nalézt nový 
ediční program a s ním i nový odběratelský 
okruh v mladších čtenářských vrstvách nebyla 
úspěšná. Spoluúčast N. 1926 při založení Klubu 
moderních nakladatelů Kmen tak byla spíše 
výrazem úcty iniciátorů sdružení k programo
vým předválečným tradicím vydavatelství než 
oceněním jeho současného postavení. Finanč
ní situaci nezlepšila ani propagační akce Kme
ne s pokusem rozprodat sklad vydavatelství 
u příležitosti 25. výročí založení KDA 1930. 
Následujícího roku N. vydávání ukončila, for
málně firma existovala až do počátku okupace. 
- N. měla se S. K. Neumannem dvě děti. Dcera 
Kamila (psala se též Lala) Značkovská-Neu- 
mannová (1900-1991) překládala z ruštiny, 
polštiny a chorvatštiny (M. Gorkij, P. Prerado- 
vic, I. S. Turgeněv aj.) a do KDA uvedla M. A. 
Bulgakova. Za 2. světové války pracovala na 
exilovém min. zahraničí v Londýně, po válce 
jako redaktorka v pražských nakl. Melantrich 
a Svoboda. Syn Stanislav (1902-1975) se stal 
hercem; v olšanské vile vydával bibliofilskou 
knižnici Knížky pro potěšení (1928-30), obsa
hující převážně klasickou erotickou literaturu 
(H. de Balzac, J. Jeník z Bratříc, N. Réstif de la 
Bretonne, D. A. F. de Sade, Voltaire, Ch. M. Wie- 
land aj.).

Prvním svazkem knižnice Knihy dobrých 
autorů (1905-31,190 sv.) byl román P. Adama 
Listy z Malajska v překladu S. K. Neumanna, 
odmítnutý předtím nakladatelstvími Jos. R. Vi
límek a Hejda a Tuček. Od 5. svazku koncipo
val ediční program knižnice ve spolupráci s N. 
redaktor Moderní revue A. Procházka, který 
se sám editorsky a překladatelsky (též pod čet
nými pseudonymy) podílel na vydání 69 svaz
ků, mezi nimi i dvousvazkové antologie Cizí 
básníci (1916,1919). V knižnici byla zastoupe
na literatura francouzská (H. de Balzac, J. A. 
Barbey ďAurevilly, M. Barrěs, R. Boylesve, 
J. Cazotte, P. Claudel, G. Flaubert, A. France, 
E. Fromentin, P. Gaugin, Th. Gautier, J. Gauti- 
erová, A. Gide, R. de Gourmont, J.-K. Huys- 
mans, C. Lemonnier, J. J. E. de Lespinasse, 
J. Lorrain, P. Louýs, M. Maeterlinck, A. Merce- 
reau, O. Mirbeau, Moliěre, G. de Nerval, G. Pa- 

lante, J. Péladan, Rachilde, H. de Régnier, J. A. 
Rimbaud, G. Rodenbach, H. Serre, M. Schwob, 
Stendhal, A. Suarěs, J. de Tinan, E. Verhaeren, 
P. Verlaine, A. Villiers de ITsle Adam), anglická 
a americká (F. Beaumont, R. Browning, J. Con- 
rad, T. De Quincey, J. Fletcher, G. K. Chester- 
ton, J. Keats, V. Lee, J. London, A. Machen, 
W. Pater, E. A. Poe, A. Pope, G. B. Shaw, A. Sy- 
mons, O. Wilde), ruská (L. N. Andrejev, M. P. 
Arcybašev, Z. N. Gippiusová, V. G. Korolenko, 
A. M. Remizov, S. N. Sergejev-Censkij, F. Solo- 
gub, A. K. Tolstoj), polská (W. Berent, J. Kasp- 
rowicz, A. Niemojewski, S. Przybyszewski, 
W. S. Reymont, W. Sieroszewski), italská 
(A. Beltramelli, E. A. Butti, L. Capuana), nor
ská (G. Finne, K. Hamsun, A. Skramová), špa
nělská (R. M. del Valle-Inclán), finská (J. Aho), 
holandská (F. van Eeden), německá (F. Nietz- 
sche), portugalská (E. de Castro), ukrajinská 
(V. Stefanyk) a vlámská (S. Streuvels) a na pře
kladech se vedle A. Procházky podíleli B. Be
neš Buchlovan, E. Blahovec, A. Breska, F. L. 
Dlouhý, K. Fiala, R. Fleischner, K. B. Jirák, 
H. Jost, M. Kalašová, K. Kamínek, J. V. Kořán, 
H. Kosterka, J. Krecar, F. Linhart, J. R. Marek, 
M. Marten, K. Neumannová (G. de Nerval: Au- 
relie, G. Rodenbach: Ve vyhnanství), J. Ráček, 
L. Ryšavý, M. Seifert, I. Schulz, A. Starý, J. Sten- 
hart, R. lesnohlídek, A. Muťovský (podp. 
A. Truksa), J. Živný aj. Zařazení 2. vydání spisů 
K. Hlaváčka 1915 otevřelo knižnici i původní 
tvorbě (J. Čapek, R. Jesenská, R. Krupička 
a spisy H. G. Schauera v Procházkově redakci). 
Po Procházkově smrti se N. pokusila výběrem 
překladů vyjít vstříc současnému čtenářskému 
zájmu (M. A. Bulgakov, R. Crevel, F. Mauriac, 
A. Maurois, Ph. Soupault), z české tvorby zařa
díte R. Medka. Poslední dva svazky patřily 
v Čechách žijícím německým spisovatelům 
(W. Seidl a O. Piek, který sestavil jako závěreč
ný svazek knižnice antologii Symfonie války). 
Edice původní tvorby Čeští autoři (1905-19,25 
sv.), zahájená 1905 souborem díla K. Hlaváčka 
v uspořádání A. Procházky, vycházela na rozdíl 
od pravidelně vydávaných svazků KDA „ve 
volných lhůtách“. Jejím kmenovým autorem 
byl J. Karásek, který do ní začlenil 12 básnic
kých, dramatických a prozaických titulů svých 
sebraných spisů (některé jako obálková vydá
ní; další tituly vydával souběžně ve spřízně
ných knižnicích H. Kosterky Symposion a K. 
H. Hilara Moderní bibliotéka). V edici dále vy
šte básnická próza M. Rutteho, dramata E. Le-
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derera, J. Marii a J. Živného, eseje M. Martena, 
eseje a polemiky A. Procházky a verše V. Dý
ka. Knižnice zanikla 1919, význam však již 
ztratila zařazením původní tvorby do KDA 
1914. Knižnice Knihy pro bibliofily (1911-28, 
6 sv.) rozšířila autorský profil vydavatelství 
o tvorbu V. B. Nebeského a A. S. Puškina. Umě
lecké monografie (1911-12, 3 sv.) v redakci N. 
soustředily výtvarné publikace vydavatelství 
s texty M. Martena a J.-K. Huysmanse. Vývoj 
výtvarné podoby knih korespondoval s vý
vojem složky slovesné. Po bezradné úpravě 
prvních titulů se KDA od 3. svazku ujal tehdy 
začínající V. H. Brunner, později knihy vydava
telství upravovali s důrazem na celkové typo
grafické řešení J. Benda, J. R. Marek, M. Klic- 
man, F. Kobliha a F. Horký. Dále se na výzdobě 
podíleli J. Štursa, J. Rejsek a J. Váchal, knihy 
a překlady M. Martena vyzdobila Z. Braunero- 
vá. Po válce se na úpravách podíleli žáci V. H. 
Brunnera H. Dostálová, Z. Juna, S. Klír, V. Kot
va, dále K. Dyrynk, M. Kett a P. Kotík. V po
sledních svazcích byly učiněny neobratné po
kusy o modernizaci grafické podoby. Běžný 
náklad doplňovaly přednostní výtisky na lep
ším papíře. Kmenovými tiskárnami vydavatel
ství byly firmy Grund a Baumgartner (později 
L. Grund), Albert Malíř a Lidová knihtiskárna 
v Praze, po 1918 Th. Bóhm v Novém Městě nad 
Metují, v posledním období Státní tiskárna 
v Praze. - V nej významnější knižnici N., 
v KDA, A. Procházka dokázal uplatnit svůj 
přehled po současné světové literatuře a ze
jména v počátku svým širokým výběrem auto
rů ve spolupráci s vydavatelkou do jisté míry 
i překonat uměleckou doktrínu, jíž se vázal ve 
vlastní tvorbě. V dobových sbírkách obdobné
ho zaměření vedou KDA kvalitou a šíří ediční
ho programu, lácí, pravidelností vycházení, vý
ší nákladu i šíří okruhu odběratelů. Výtvarná 
podoba knižnice, typizující v základním grafic
kém rozvrhu a individualizující v dalším vý
tvarném zpracování jednotlivých svazků, je vý
razným a později napodobovaným příkladem 
výtvarného řešení běžné čtenářské knižnice.

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a umění: 
Čeští autoři (1905-19); Knihy dobrých autorů 
(1905-31); Umělecké monografie (1911-12); Knihy 
pro bibliofily (1911-28). I SOUBORNÁ VYDÁNI: 
K. Hlaváček (in Čeští autoři), H. G. Schauer (in 
KDA), J. Karásek ze Lvovic (jen sv. 3-7,10-14,16, in 
Čeští autoři). I Z DALŠÍ PRODUKCE: Almanach 
Knih dobrých autorů 1914 (1913); W. Hauff: Pohád

ky 1. Karavana (1925J; Ruské národní pohádky 
(1927);T. Dubrovská: Černí a modří ptáci (1928); A. 
Procházka: Relikviář (1928); R. Medek: Štefánik 
(1929).!

BIBLIOGRAFIE: A. Zach: Ediční dílo K. N. 
(1976). I LITERATURA: J. Wagner: K. N., písemná 
pozůstalost (1978). I Nn (S. K. Neumann): Překlady, 
Pozor 7. 12. 1907 Stati a projevy 3 (1969); 
M. Marten: KDA, MR 1909, sv. 21, s. 296; G. W. (Win- 
ter): Sto knih dobrých autorů, PL 11.5.1913; K. Dy
rynk in Typograf o knihách (1925, s. 238, 320; o gra
fické úpravě); Z. Vavřík: Návštěvou ve slavné vile, 
RA 5,1929/30, s. 75; K. Neumannová: 25 let KDA, 
NL 5. a 26. 1., 9. 2. 1930; B. (E. Bass): Čtvrtstoletí 
s knížkami, LidN 26.1.1930; E Halas: 25 let KDA, 
Odeon 1,1929/30, s. 77 + Poděkování, Panoráma 8, 
1930/31, s. 24, oboje —> Imagena (1971); K. Vávra: 
25 let KDA,Tvorba 1930, s. 60; jšp (J. Šup): Olšanská 
vila, LitN 1940, s. 200; K. Resler: K. N., vydavatelka 
KDA, Marginálie 18,1944/46, s. 38,82; • k 75. naro
zeninám: J. Seifert, Práce 24. 3. 1949; B. P. (Polán), 
LidN 24. 3.1949; K. K. (Konrád), RP 24. 3.1949 •; 
K. Resler: nekrolog, Zprávy Spolku čes. bibliofilii 
v Praze 1956, č. 2-3; L. Hlaváček: Začátky moderní 
české knihy, Výtvarné umění 1970, s. 359; jkt 
(J. Klempera): Ze vzpomínek na olšanskou vilu, Vý
běr z nejzajímavějších knih 1982, č. 3;T. Wagnerová: 
Olšanská čp. 45, Kmen 1988, č. 40; M. Krejčí: První 
dáma světa české knihy, LD 31. 3. 1994; A. Zach: 
Edice družiny Moderní revue, sb. Moderní revue 
1894-1925 (1995, s. 231); • o vydavatelské činnosti 
S. Neumanna: B. Beneš Buchlovan: Sedm lístků 
z matriky soukromých vydavatelů, Marginálie 22, 
1949/50, s. 52; pht (P. H. Toman): S. N. - bibliofilský 
editor, Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1975, 
č.2-3e.

az

Nina Neumannová

* 20.6.1897 Praha
† 22.1.1966 Praha

Autorka veršů a pohádek pro nejmenší děti, překla
datelka zejména ze severských literatur.

Křtěná Antonie, rozená Páteřová, poprvé pro
vdaná Seifertová, podruhé Neumannová, 1948 
přijala pseudonym Neklanová za své příjmení. 
Překlady podpisovala střídavě Neumannová, 
Neklanová, Neumannová-Neklanová, knížky 
pro děti Neumannová. - Pocházela z rodiny 
středoškolského profesora; 1916 vystudovala 
učitelský ústav v Praze, poté vstoupila na dvou
letou reálně gymnazijní školu pokračovací při
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dívčím lyceu v Praze-Vinohradech (mat. 1918). 
1918-22 vystudovala osm semestrů lékařské 
fakulty, pak absolvovala lektorské jazykové 
kursy. Po zatčení J. Jabůrkové se 1939 stala 
spoluredaktorkou ženského časopisu Kytice.

N. je autorkou obrázkových knížek gro nej- 
menší {Dobrodružství opičáka Čika, Šest do
brodruhů) a pohádek pro starší děti {Údolí 
myšího řevu, Princezna z Rokytí). Charakteri
zuje je smysl pro humor a leckdy až groteskní 
nadsázka; bohatá imaginace nejčastěji polid- 
šťující svět zvířat vychází přitom vstříc dětské 
představivosti. Hlavně se však N. věnovala 
překladatelství. Vedle několika děl R. Rollan- 
da a ojedinělých překladů z němčiny a ruštiny 
(N. V. Gogol) se soustředila především na se
verské literatury: norskou, švédskou, dánskou 
a islandskou a z nich na prózy vzniklé převáž
ně v prvním dvacetiletí našeho století. Pro
střednictvím N. tak do českého literárního 
povědomí poprvé vstoupily různé žánry sever
ské prózy: romány existenciální (T. Vesaas, 
A. B. Christiansen), psychologické (J. Buch- 
holtz), z měšťanského (S. Lidman) i venkov
ského prostředí (G. Gunnarsson), historická 
beletrie (K. Gudmundsson), prózy cestopisné 
(H. M. Ingstad) a z dělnického prostředí (J. 
Falkberget, H. Wullf). Některé překlady do
provázela N. i medailony autorů v podobě do
slovů.
PSEUDONYM: Nina Neklanová. I PŘÍSPĚVKY 
in: sb. Americká literatura ve vězení (1953); sb. De
satero; Lid. noviny (1933); Rozsévačka. I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Dobrodružství opičáka Čika (BB pro ml., 
b. d., 1931); Šest dobrodruhů 1,2 (BB pro ml., 1932); 
Údolí myšího řevu (P 1936); Princezna z Rokytí 
(P 1943). I Překlady: G. Gunnarsson: Advent (1938) 
+ Brandur z Bjargu (1947); H. Ch. Andersen: Po
hádka mého života (1939); R. Janecke: Bedřich 
a Sofie (1940); N. P. Madsen: Ostrovy Robinsonovy 
(1940); J. Falkberget: Rytíři práce 1, 2 (1940) + 
Chléb noci 1,2 (1946,1948); S. Lidman: Dům starých 
slečen (1941); N. Ambolt: Karavana (1943); T. Ve
saas: Samota Grinde (1943) + Dům v temnotách 
(1948); K. Góransson-Ljungman: Moře se tolik lesk
ne (1946); K. Gudmundsson: Bílé noci (1946); H. 
M. Ingstad: Muži divočiny (1947); K. Lindemann: 
Dům se zeleným stromem (1947); O. F. Backer, P. E. 
Danielsen, P. Waage: Ostrov v zemi nikoho (1948); 
F. G. Bengtsson: Rudý Orm (1948); J. Buchholtz: 
Dům doktora Maltha (1948);L. Lindback: Tisíc nor
ských lodí (1948); R. Rolland: Liluli (1948, s J. Ko
peckým) + Jan Kryštof 1,2 (1953) + Revoluční dra
mata (1954, s K. Krausem) + Život Michelangelův, 
Život Tolstého (1957); A. B. Christiansen: Černá in

ternacionála (1951); Ó. J. Sigurdsson: Štvanice 
(1951); N. V. Gogol: Soročinský jarmark (1952); I. 
J. Repin: Daleké i blízké (1953); M. Monod: Mračno 
(1956); R. Jouglet: Zlato a chléb (1957); H. Wulff: 
Modrý pstruh šťastných (1960); I. Nórlund: Přehled 
dějin dánského dělnického hnutí (1964, s B. Mencá- 
kem). I REDIGOVALA časopis: Kytice (1939, s ji
nými). I

LITERATURA: J. L. F. (Fischer): ref. Šest dobro
druhů, Index 1933, s. 120; -e-: ref. překl. H. Ch. An
dersen, Čteme 2, 1939/40, s. 136; jšk (J. Š. Kvapil): 
ref. překl. J. Falkberget: Rytíři práce, Naše doba 48, 
1940/41, s. 376; • ref. překl. R. Janecke: vz. (V. Zelin
ka), Zvon 42,1941/42, s. 15; E. Beneš, Střední škola 
22,1941/42, s. 60; S. V., Naše doba 48,1940/41, s. 565; 
Ró (Rónová), Studentský časopis 21,1941 /42, s. 61 •.

bs

Martin Neureutter
Působnost asi 1797-1853

Jedno z prvních českých novodobých knihkupec
kých nakladatelství; antikvariát. Sídlilo v Praze.

Původně malý podnik vznikl pravděpodobně 
1797, kdy od firmy J. F. C. Albrecht a spol. kou
pil bývalé Schónfeldovo knihkupectví Martin 
Neureutter (v knížkách jím vydaných je použi
to i znění Neuratter, Neureitter, Neureyter). 
O podnik se zřejmě příliš nestaral, protože ho 
vedl jeho syn František N.; toho také po 
18. březnu 1806, kdy byl vydán knihkupecký 
patent a založena grémia knihkupců a antikvá
řů, přihlásil za člena pražského grémia. Přesto
že grémium žádalo uzavření podniku, protože 
majitel přenášel své právo svévolně na syna, 
oba zřejmě povolení zemského úřadu dostali; 
1807-08 je uváděn v neureutterovských publi
kacích jen František N. (pozdější činnost: 1818 
získal povolení pro tisk not, v 30. letech se stal 
právním zástupcem pražského knihkupeckého 
grémia). 1808 přijal M. N. st. do učení svého 
mladšího syna Martina Neureuttera ml. 
(* 1794 Praha, † 1864 Praha; psal se i Martin 
Budislav N. a Neureuter), který pak kolem 
1815 otcovo knihkupectví převzal. Podnik vedl 
více než dvě desetiletí a vtiskl mu český cha
rakter; v obchodních vztazích své vlastenectví 
však neprojevoval. Na jeho honorářovou praxi 
bylo mnoho stížností; zvláště mladí spisovatelé 
se museli spokojit s nízkou odměnou a někdy
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jen s několika výtisky pro své přátele. Knížky 
vydané M. N. ml. jsou známy špatným tiskem, 
špatným papírem a nedbalou korekturou (tis
kl u K. Jeřábkové, která měla v té době tiskár
nu v jeho novoměstském domě čp. 73 U bílého 
střevíčku, na rohu Spálené a Purkyňovy uL, 
a u Jana Rokose). Naproti tomu se N. zasloužil 
o vznik některých českých knihovniček na 
venkově, zvláště na farách; nově vysvěceným 
kaplanům dával knihy na úvěr a na splátky. 
V polovině 40. let spravovala majetek Karoli
na N. (roz. Bleringerová, 1811-1879). V březnu 
1847 byl M. N. ml. převezen do ústavu pro cho- 
romyslné, kde později zemřel; pro dlouholetou 
nemoc mu byla koncese odňata. Duší N. pod
niku byl prý krámský F. Vogl (1810-1867, ze
mřel ve stejném ústavu). Po 1847 vedl N. knih
kupectví na svůj účet pomocník knihkupce 
a nakladatele A. K. Kronbergera J. Herberger, 
ale pro finanční nesrovnalosti mu bylo povole
ní odňato a podnik byl 1853 uzavřen. Knihku
pecký krámek měli oba majitelé: 1800-48 na 
Starém Městě v domě U mořské panny v Jezu
itské ul. čp. 183 (nyní Karlova 14); 1852-53 
v domě U zlatého kříže na rohu ulic Jilské, Ja
lovcové a Jezuitské (nyní roh Karlovy 44 a Jil
ské 9, dům U Kočků). František N. měl sídlo 
1807-08 na Starém Městě čp. 536 v Kotcích 
(nyní roh Melantrichova 2 - Havelská 22), 
1818 pak na Novém Městě čp. 644 (Štěpán
ská 35).

M. N. st. byl na rozhraní staletí vedle M. V. 
Krameria jediným českým knihkupeckým na
kladatelem v Praze. Jeho nevelká vydavatelská 
produkce měla světský charakter. Jedna z prv
ních jeho knížek byla německá zpěvohra 
o Hansi Klachlovi (1797), ale brzy začal vydá
vat jazykové slovníky (především od K. I.Thá- 
ma) a později i českou prózu. Teprve po pře
vzetí knihkupectví M. N. ml. zde vycházelo 
vedle německé produkce větší množství česky 
psaných knížek lidového čtení, mravokárných 
povídek (zejména přeložených), pojednání 
příručkového charakteru i knih náročnějšího 
obsahu. M. N. ml., který byl 1819 členem skupi
ny mladších literátů kolem V. R. Krameria, se 
stal nakladatelem první české divadelní kniž
nice Nové divadlo české (1819 a 1825, 4 sv.), 
v níž za Krameriovy redakce vyšly: A. Kotze- 
bue: Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kam- 
čatce, Dům na silnici, Oba lístky (vše adapt. 
V. R. Kramerius) (1. sv., 1819); H. Kuno: Chyt- 
roušek (adapt. J. Hýbl), A. Kotzebue: Husité 

u Naumburku léta 1432 (adapt. J. Hýbl) a Sta
rý vozka Petra Třetího (adapt. V. Spinka) 
(2. sv., 1819); J. N. Štěpánek: Tintilivantili aneb 
Ať se to žádný nedozví; Rudolf z Felseku aneb 
Černodolský mlejn (adapt. J. N. Štěpánek, dle 
J. Korombaye), J. Franul v. Weissenthurn: Stra
ší (přel. J. N. Štěpánek) (3. sv., 1819); F. B. Tom- 
sa (dle Th. Kórnera): Hedvika, Ponocný 
(adapt. F. B. Tomsa, dle Th. Kórnera), V. Sýko
ra: Jan hrabě Bělohradský aneb Rozkotání 
hradu Ounoštského, Zazděné okýnko (adapt. 
V. Franci) (4. sv., 1825). Na konci 30. let chtěl 
M. N. ml. vydat v redakci J. P. Koubka repre
zentační vlastenecký almanach, ale pro nedo
statek přispěvatelů záměr nerealizoval. Ne
uskutečněno zůstalo i vydání větší prózy K. H. 
Máchy (patrně Cikánů). Část produkce M. N. 
ml. tvořila náboženská literatura. Nej význam
nější tituly byly J. A. Komenský: Umění kaza
telské (1823, ed. J. L. Ziegler) a Srovnání 
a v pořádek uvedení čtyř evangelistů...(1831). 
Dalšími českými autory tu byli J. Hýbl, J. Kocín 
z Kocinétu, F. Kůrka, J. R. Macan, F. Neděle, 
V. Nejedlý, A. Pařízek, F. Rolejček, V. Ruffer, 
Š. Šedivý, M. F. Šénbek, F. A. Vacek, L. F. Vir- 
šink, Š. B. Vrána a V Zahradník, cizími K. von 
Eckartshausen, J. M. Hauber, J. Jais, G. Kóhler, 
F. Stapf, Tomáš Kempenský aj.

KNIŽNICE: Nové české divadlo (1819,1825,4 sv.). 
■ Z PRODUKCE: M. Majober: Praktische Einlei- 
tung zur italienischen Sprache... (1799); K. I.Thám: 
Kleines deutsch-bóhmisches Wórterbuch... (1799) + 
Neues ausfuhrliches und vollstándiges deutsch-bóh
misches Nationallexikon oder Wórterbuch... (1799) 
+ Neues deutsch-bóhmisches topographisch-geo- 
graphisches Wórterbuch oder Zeitungslexikon..., 
ein Anhang zu deutsch-bóhmischen Nationallexi- 
kon (1800) + Neuestes, ausfuhrliches vollstándiges 
synonymisch-phraseologisches bóhmisch-deutsches 
Nationallexikon (1805) + Nejnovější česko-němec- 
ký slovník... (1807) + Bóhmisch-deutsches juristi- 
sches und gescháftsmánnisches Lexikon... (1808); M. 
V. Kramerius: První díl Indie. To jest historické vy
psání (1803); Výborná pražská kuchařská kniha pro 
paní, děvčata a služebné dívky... (1803); J. Rulík: 
Kalendář historický (1810); J. Hýbl: Popsání a vyob
razení nejznamenitějších zvířat z historie přiroze
ných věcí... (1811); K. I. Thám: Neuestes ausfúhr- 
liches und vollstándiges deutsch-bóhmisches 
orthographisches Wórterbuch... (1814) + Neuestes 
ausfuhrliches vollstándiges synonymisch-phraseolo
gisches deutsch-bóhmisches Nationallexikon oder 
Wórterbuch... (1814); Španělská rekyně aneb Přího
dy Leonory z Waleska (1815); A. G. Meissner: Ezo- 
povy básně pro mládež (1816); V. Dušek: Naučné
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povídky (1821); J... G...: Lehkomyslnost klestí cestu 
k neštěstí (1821, přel. J. V. Húbner); M. Kadaň: Kyt
ka vonného kvítí mravného naučení pro dítky 
(1821); A. H. J. Lafontaine: Láska a vděčnost (přel. 
J. V. Hiibner), Mocnost svědomí (přel. J. K. Lehký) 
(1821) + Nalezení ostrova Maděry... (1822, přel. J. V. 
Húbner); V. Dobřenský: Vrtkavé štěstí (1824); J. J. 
Charvát: Příhody Pana Žamputáře aneb Kdo svět 
zkusil, něco ví (1824); Cebés (Kebés) Thebánský: 
Tabule, tj. vtipné a užitečné vyobrazení pravé moud
rosti a šťastného života (1824, přel. V. Karafiát); Ch. 
G. Salzmann: Bohuslav ve své rodině (1826, adapt. 
N. Vaněk) + Vojtěch Krásil... (1837, adapt. N. Va
něk); J. H. Campe: Dušesloví (1826) + Robinson 
mladší (1838); Ch. Schmid: Štědrý večer (1827) + 
Květ chmelový (1833, přel. J. Hýbl) + Hodný Frido
lín a bezbožný Dětřich (1834, přel. J. Hýbl) + Husá- 
rek... (1834) + Sedmero povídek pro dítky a milov
níky pdn ViýVV) vWktó
příběhy (1835) + Ferdinand aneb Příběhy mladého 
hraběte ze Španěl (1835) + Ludvík, malý vystěhova- 
lec (1835) + Kanárek (1836) + Povídky pro kvetou
cí stáří (1836,1838 ...kvetoucímu stáří věnované) + 
Eustachia (1838) + Oudolí almeriánské (1838, přel. 
V Filípek) + Ovoce dobrého vychování (1839) + Jo- 
safat, syn indického krále (1840) + Nové povídky 
pro rodiče a dítky (1840) + Pokladnička aneb Bohu
mír věrný a nevinný (1840, přel. V. Filípek) + Slavík, 
Červené a bílé růže (1843, adapt. J. P. Devítský); 
J. F. Hammerschmied: Allegoria. Protheus felicitatis 
et miseriae Čechicae. Staročeská země. Satira (1829, 
ed. J. Hýbl); an. (Ch. E. von Honwald:) Bitva u Mal- 
plaketu... (1830, adapt. V. R. Kramerius); V. R. Kra- 
merius: Kšaft aneb Šlechetná msta za nedůvěru 
(1830); A. Chaloupka: Hodnověrné, z hodnověrných 
spisů spolusebrané vypsání země svaté, kananej
ské... (1831); M. Mikeš: Naučné přednášení, jak se 
na choleru nemocný ošetřovat! a hlídati má... 
(1831); F. Schiller: Maria Stuartka (1831, adapt. P. J. 
Šafařík); F. J. Svoboda: Zlatodol (1831) + Druhých 
sto mravních povídek (1833) + O trýznění hovad 
(1833); H. Clauren (Klauren): Hulda aneb Otcův 
hřích, matčina kletba (1831) + Hraběnka Cherubin- 
ka 1,2 (1833, adapt. F. B. Tomsa) + Krvavý poklad 
(1836, adapt. F. B. Tomsa); J. Šulek: Kunšt živé ploty 
dělati (1833); 365 průpovědí z učení o mravích 
(1835); H. N. Dieker:Tabelární obraz ovocných stro
mů (1836); D. Kopecký, K. E. Tupý: Slova vděčnosti 
a přátelství k svátkům narození, jmenin a Nového 
roku... (1836); an.: Jeskyně aneb Příhody hrabat So
kolovských (1837, přel. J. M. Pohořelý); D. Kopecký: 
Pověsti z nové romantiky (1839); A. Dumas,A. Dau- 
zats: Hora Sinaj (1842); O. Goldsmith: Kazatel wa- 
kefieldský (1842, přel. V. Filípek); P. M. Veselský: 
Reinoldovy osudy (1842) + Čarodějnice (1842); 
J. Jindra: Adelaida, císařovna (1843); F. J. Rubeš: 
Harfenice (1844). I

BIBLIOGRAFIE: U M. N.... knihy k dostání jsou 
(1826, přívazek k L. F. Wiršink: Kázání); U M. N., 
knihkupce v Praze, k dostání jsou... (asi 1830); 

M. Neureutter: Poznamenání knih (1835, 1837). 
I LITERATURA: F. Čenský in Z dob národního 
probuzení (1871, s. 91); J. B. Pichl in Vlastenecké 
vzpomínky, Čes. včela 1876-80 (knižně 1936); 
M. Hýsek in J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky 
(1936).

oh

František Neužil
* 9.5.1907 Jezera (Pozořice-J.) u Brna
† 22.11.1995 Brno

Romanopisec a básník; zprvu autor reflexivní nábo
ženské lyriky, poté autor románů námětově čerpají
cích z minulosti rodného kraje, románů se současnou 
tematikou a románů z českých dějin 9.-13. století.

V mládí se též podepisoval Fráňa Neužil. - Po
cházel z dělnického prostředí. Absolvoval uči
telský ústav v Brně (mat. 1926), později při 
zaměstnání (1949-52) vystudoval na pedago
gické fakultě brněnské univerzity obor češti- 
na-dějepis. 1926-37 učil na obecných a měšťan
ských školách v Šumvaldě u Uničova, v Novém 
Jičíně (tam se sblížil s J. Koudelákem), v Pozo- 
řicích, Rybníčku u Uničova, Olomouci. 
1937-39 pracoval jako redaktor ranního Čes. 
slova v Praze. Od září 1939 učil ve Středoklu- 
kách a Kojeticích u Prahy, 1945-48 v Ústí n. 
Lab., 1949-59 v Orlovicích u Vyškova a v Želči 
u Prostějova, potom až do 1967 zastával funkci 
ředitele okres, archivu pro okres Vyškov ve 
Slavkově u Brna. Žil v Brně.

Drobná náladová lyrika, jíž N. knižně debu
toval, se v dalších dvou umělecky náročnějších 
sbírkách proměnila v poezii silně náboženské
ho cítění. Vliv katolicismu na moravské básní
ky (Z. Bár, R. Habřina, J. Koudelák, J. Zahrad
níček, J. Zatloukal) zdůrazňoval N. také při 
jejich interpretaci v literární studii Pět v kruhu. 
Poté psal žánrově a tematicky různorodou 
prózu nestejné umělecké kvality, vypravěčsky 
však přitažlivou, v níž se zpočátku inspiroval 
podněty českého ruralismu a francouzského 
regionalismu zejména Ramuzova a Pourrato- 
va. Pro tyto široce epicky založené práce, vět
šinou situované do N. rodného kraje, jsou 
příznačné tragické zápletky konfrontující 
plnokrevné, bouřlivácké, osudově poznamena
né sedláky, venkovské dělníky a lidi živořící na 
okraji venkovské komunity s osobami mírný-
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mi a spravedlivými. Baladickou atmosféru dě
jů z doby napoleonských válek spojil N. v ro
mánu Plemeno Hamrů s námětem rodového 
prokletí a vykoupení viny a v dějově návazné 
historizující fresce Prsten s motivem nešťastné 
lásky sestřenice a bratrance. Svár tradičního 
přístupu k půdě s akceptováním civilizačních 
vymožeností tvoří dramatickou základnu 
v moralisticky orientovaném románu z Podřip- 
ska třicátých let Modrý zvon. Ve svých kompo
zičně různorodých prózách N. často zdůrazňo
val vliv politické a sociální situace na privátní 
lidské vztahy. Zatímco široce komponovaná 
Země v průvanu z období bojů o obecné hlaso
vací právo na Brněnsku 1905-07 směřuje vněj
ší popisností a dokumentárními prvky k útvaru 
reportáže, Znamení šelmy z prostředí vídeňské 
české menšiny krátce před anšlusem Rakous
ka, Milostivý herbář, evokující rušné děje revo
lučního roku 1848 a na jejich pozadí zejména 
osudy F. M. Klácela, a lékařský román z ven
kovského prostředí 50. let Především naději, 
ovlivněný postupy budovatelské prózy, na
opak stavějí na rozvětvené dějovosti. Spole
čenské a politické rozpory explikoval N. též při 
zobrazování reality raných českých dějin v ob
sáhlých historických románech, kritikou někdy 
označovaných za dobrou lidovou četbu. S ci
tem pro dobový kolorit a psychologická dra
mata lásek a nenávistí pokoušel se barvitými 
obrazy postihnout osobité rysy přemyslovské 
epochy, kterak vystupují nad poněkud roman
tizující biografickou osnovou osudů tří králo
ven: manželky Václava II. (Královna Eliška 
Rejěka), manželky Přemysla Otakara I. Kon
stancie (Trýzeň slávy) a vdovy po Přemyslu 
Otakarovi II. Kunhuty (Ohnivá jeseň)’, v násle
dující próze Zlomená peěeť se dovršuje osud 
ambiciózního Záviše z Falkenštejna. K zákla
dům přemyslovské státnosti se N. ještě vrátil 
v mozaikovitém, o legendy se opírajícím mu
čednickém příběhu sv. Vojtěcha Bosý biskup 
z Libice. Představou dávných dějin jako složi
tého a mnohotvárného proudu unášejícího lid
ské osudy je také nesena beletristická vize 
vzniku staroslověnské kultury na Velké Mora
vě po misii Konstantinově a Metodějově (s do
minantní postavou knížete Rostislava) na po
zadí mocenských bojů a pokusů zlomit 
nadvládu Franků (Řezenské ortely).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: E Jezer, Fráňa Jezer, 
Franta Pozořický; fn, E N. I PŘÍSPĚVKY in: A-Zet; 

Cesta (1927-29); Čes. slovo; Čin (1947); sb. Čtení 
o Novém Jičíně (1963); Čti (1947, o vzniku R Zna
mení šelmy); Host do domu (1957); Kolo (Brno); 
Kultura doby (1938); Květy (1968); Kytice; Lid. 
demokracie (1970,1991-93); Lid. noviny (1943); Lit. 
noviny (1956); Mor. noviny (Brno); Mor. slovo 
(Brno); Moravskoslezský týden (Brno 1969); Nár. 
osvobození (1928,1936); Nová svoboda (1947); sb. 
Nový realismus (1940); Nový život (1956); Proglas 
(1990); Rovnost (Brno 1923,1968-92; 1923 básnický 
debut, 1968 P Královský epilog, 1992 mj. úryvek 
z memoárů Stříbrné vzpomínání); Rozhlas (1982); 
Sever a Východ (1930); Středisko (1930-33); Stu
dentský časopis (1924-25); Svob. slovo (1983); sb. 
Tváří k vesnici (1936); U (1937); Venkov (1937, 
1943); Veronika (1970); Vlastivědné listy severomo
ravského kraje (1981, Několik vzpomínek na novo- 
jičínské knihtiskaře); Výběr z nejzajímavějších knih 
(1984); sb. Vyškovsko (1965); Žeměd. noviny 
(1947-48). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Před nedělí (BB 1928); Novojičtí knihtiskaři (BB
1928, pseud. Franta Pozořický); Zjevení lásky (BB
1929, s J. Koudelákem); Světlo z Galileje (BB 1929); 
Pět v kruhu (studie, 1929); Dva obrazy srdce (PP 
1933); Země v průvanu (R 1936); Plemeno Hamrů 
(R 1940); Modrý zvon (R 1941); O krejčím Dadáko- 
vi (P pro ml., 1944); Znamení šelmy (R1947); Prsten 
(R 1959); Především naději (R 1963, upr. vyd. 1980); 
Mezi námi noc (R 1964); Královna Eliška Rejčka 
(R 1968, upr. vyd. 1980); Královský sen (P 1970); 
Trýzeň slávy (R 1972); Ohnivá jeseň (R 1973); Mi
lostný herbář (R 1976); Zlomená pečeť (R 1976); 
Živý kámen (R 1978); Raněné pole (R 1981); Ře
zenské ortely (R 1984, upr. vyd. 1988); Stíny pod pi
niemi (R 1986); Bosý biskup z Libice (R1991); - po
smrtně: Stříbrné vzpomínání (1997). I

LITERATURA: • ref. Před nedělí: P. Fraenkl, 
Host 7,1927/28, s. 312; AMP (A. M. Píša), PL 10. 6. 
1928 •; • ref. Zjevení lásky: B. Jedlička, Nové Čechy 
12, 1928/29, s. 251; P. F. (Fraenkl), RA 4, 1928/29, 
s. 398; A. N. (Novák), LidN 23.3.1929; J. Knap, Ven
kov 9.6.1929; K. Š. (Štorch), RA 5,1929/30, s. 179 •; 
• ref. Světlo z Galileje: J. Knap, Venkov 3.11.1929; 
J. Staněk, LidN 23. 11. 1929; J. Deml, Tvar 1929, 
s. 304; P. Fraenkl, RA 5,1929/30, s. 95; L. N. Z. (Zvě
řina), Stan 1930, s. 65 •; • ref. Pět v kruhu: J. O. (Oš- 
mera), Čin 3, 1931/32, s. 954; -ský (E Ptašinský), 
Středisko 2, 1931/32, s. 169; Z. S. (Spilka), Archa 
1932, s. 222; A. C. Nor, Rozhledy 1932, s. 54; -ja 
(F. Směja), Iskra 1932, s. 95; J. Knap, Venkov 9. 8. 
1932 •; • ref. Země v průvanu: drb (J. Borecký), 
Zvon 36, 1935/36, s. 714; L. Maršíček, Rozhledy 
1936, s. 155; -fp- (F. Píšek), U 1936, s. 195; AMP 
(A. M. Píša), PL 1. 5.1936; J. V. S. (Sedlák), Venkov 
19.5.1936; B. Slavík, LidN 25.5.1936 •; J. V. Sedlák: 
K prohlášení F. N. (že není ruralistou), Venkov 
30.11.1937; • ref. Plemeno Hamrů: F. Křelina, Ven
kov 24. 11. 1940; V. Vévoda, Řád 1941, s. 389; jms. 
(J. M. Slavík), Archa 1941, s. 90; F. Gótz, Čteme 1941, 
s.47;b. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1941, s. 83 •;

522



Nevole

• refModrý zvon: J. Pilař, Venkov 25.12.1941; J. Ne
čas, Čteme 1942, s. 105; vbk. (V. Běhounek), Dělnic
ká osvěta 1942, s. 84; J. Š. Kvapil, LidN 10. 5. 1942 
(i ref. Plemeno Hamrů) •; V. Stupka in F. N.: Pleme
no Hamrů (1947); • ref. Znamení šelmy: K. P. (Po
lák), PL 19.12.1947; F. Hampl, Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 23; K. Růžička, KM 1948, s. 311; J. Pilař, 
Zeměd. noviny 15.1.1948; Dr. J. D. (Doležal), Práce 
31. 3. 1948 •; V.: F. N. (k padesátinám), LitN 1957, 
č. 19; • ref. Prsten: vpa (V. Pazourek), Svob. slovo 
1.12.1959; F. Benhart, Plamen 1960, č. 2.; J. Mourko- 
vá, LitN 1960, č. 11 •; • ref. Především naději: FT 
(FTenčík),HD 1963,s.477;-gs- (O. Sus), Práce 27.8. 
1963 •; • ref. Mezi námi noc: Š. Vlašín, Rovnost 
26. 11. 1964; vpa (V. Pazourek), Svob. slovo 5. 12. 
1964; O. Sus, HD 1965, č. 2 •; • k šedesátinám: (Ba.) 
(S. Bartůšková), Rovnost 6.5.1967; J. Skutil, Vlasti
vědné zprávy z Adamova a okolí 1967, č. 2 •; • ref. 
Královna Eliška^ Rejčka: vpa (V. Pazourek), Svob. 
slovo 6. 8.1968; Š. Vlašín, Rovnost 7.8.1968; F. Ben
hart, Plamen 1968, č. 12 •; J. Skutil: Umělecká a lid
ská tvář F. N., Zprávy Muzea Vyškovská, sv. 76,1969, 
květen; V. Nezkusil: ref. Královský sen, ZM 1971, 
s. 480; • ref. Trýzeň slávy: J. Hrabák, Rovnost 12. 4. 
1972; F. Soldan, Večerní Praha 28.11.1972 •; • ref. 
Ohnivá jeseň: M. Rusinský, Ostravský kulturní zpra
vodaj 1974, č. 2; B. Balajka, Práce 23.1.1974; J. Hra
bák, Lit. měsíčník 1974, č. 8 •; • ref. Milostný herbář: 
I. Zítková, Nové knihy 1976, č. 24; M. Veselá, Práce 
16.6.1976; R. Lukášová, Rovnost 9.7.1976 •; • ref. 
Zlomená pečeť: ZA, Nové knihy 1976, č. 50; (Ikn) 
(L. Štěpán), Zeměd. noviny 18. 2. 1977; J. Nejedlá, 
RP 11.7.1977; (iz). (1. Zítková), Mladá fronta 14.7. 
1977 •; • k sedmdesátinám: (sk), Kam v Brně za kul
turou 29. 4. 1977; L. Štěpán, Zeměd. noviny 14. 5. 
1977 •; • ref. Živý kámen: (fs) (J. Suchý), Nové kni
hy 1978, č. 46; J. Hrabák, Rovnost 24. 11.1978; J. P. 
Kříž, Lit. měsíčník 1979, č. 8 •; • ref. Ohnivá země 
(2. vyd.): (bd) (B. Dokoupil), Brněnský večerník 
8. 8.1979; L. Soldán, Rovnost 14.11.1979 •; šs: ref. 
Královna Eliška Rejčka (upr. vyd.), Nové knihy 
1980, č. 37; • ref. Raněné pole: (jšp) (J. Špičák), No
vé knihy 1982, č. 3; I. Zítková, Ceskosl. voják 5.10. 
1982 •; • k 75. narozeninám: (vk) (V. Kudělka), 
Svob. slovo 7. 5.1982; J. P. Kříž, Brněnský večerník 
10. 5.1982 •; • ref. Řezenské ortely: VP, O knihách 
a autorech, zima 1984, s. 6; J. Klempera, Práce 12.4. 
1985; Y. Kotoulová, Svob. slovo 13. 4. 1985; B. Do
koupil,Tvorba 1985, č. 21, příl. Kmen •; J. Skutil: Ra
něné pole F. N., Vlastivědná ročenka Okres, archivu 
Blansko 1985, s. 32; • ref. Stíny pod piniemi: B. Do
koupil, Brněnský večerník 8.8.1986; J. Hek, Zeměd. 
noviny 16.3.1987 •; • k osmdesátinám: R. Svoboda 
(rozhovor), Brněnský večerník 7.5.1987; L. Štěpán, 
Zeměd. noviny 8. 5.1987; S. Bartůšková, Lit. měsíč
ník 1987, č. 5 •; J. Skutil: Reflexe ústní lidové sloves- 
nosti v prozaickém díle F. N., sb. Tradice lidové 
slovesnosti v současné literatuře (1987); • ref. Ře
zenské ortely (upr. vyd.): (il) (J. Iliev), Brněnský ve
černík 12.1.1989; J. Skutil, Jižní Morava sv. 28,1989, 

s. 261; Y. Kotoulová, Moravskoslezský týden 16. 3. 
1990 •; J. Iliev: ref. Prsten (3. vyd.), ZM 1991, s. 54; 
• ref. Bosý biskup z Libice: (iz) (I. Zítková), Nové 
knihy 1991, č. 32-33; J. Hek, Duha (Brno) 1992, č. 2

• k 85. narozeninám: (jur) (J. Uher), Rovnost 7.5. 
1992; J. Iliev, Svob. slovo 12. 5.1992 •; • nekrology: 
(lš)., Brněnský večerník 24. 11. 1995; B. Kolář, Ha
nácké noviny 30.11.1995; J. Poláček, Rovnost 2.12. 
1995 •; T. Mazáč in F. N.: Stříbrné vzpomínání 
(1997).

sb

Jarka Nevole
* 6.5.1886 Smíchov (Praha-S.)
† 11.2.1926 Pra/iíz

Překladatel francouzské prózy 2. poloviny 19. století 
i 20. století a divadelních her z různých jazyků, dra- 
matizátor; psal též verše.

VI. jm. Jaromír N. - Syn chemika Milana N. 
(1846-1907), původně docenta na technice 
a univerzitě, pak majitele soukromé laboratoře 
a redaktora Zeitschrift fůr Zuckerindustrie in 
Bóhmen. N. studoval v Praze na Akademic
kém gymnáziu a po maturitě 1904 na Čes. vy
sokém učení technickém, obor technická che
mie; 1907 složil první státní zkoušku, 1909 byl 
pro neplacení školného ze studií vyloučen. 
První manžel herečky a spisovatelky E. Vrch
lické, otec herečky E. Vrchlické ml., roz. Nevo- 
lové, provd. Korbelářové (* 1911). Příslušník 
pražské, zejména divadelní bohémy. Jako pře
kladatel pracoval hlavně pro nakl. J. R. Vilí
mek a pro zábavní pražská divadla.

Poměrně rozsáhlá překladatelská práce N. 
se opírala o solidní znalosti jazykové, smysl 
pro živou řeč, divadelní účin a humor. Kromě 
moderních klasiků (G. de Maupassant, É. Zo- 
la, H. Ibsen aj.) překládal i zábavnou literaturu 
(A. Dumas) včetně detektivek (G. Leroux), 
dobrodružné exotiky (C. Farrěre) a dívčích ro
mánků (M. Aigueperse, I de la Brěte, R. 
Dombre); z literatury 20. let pohotově do Čech 
uvedl skandální román Garsonka od francouz
ského autora V. Margueritta. Žánrově stejně 
široký byl záběr jeho překladatelské práce pro 
divadla; hry překládal i z polštiny, němčiny 
a norštiny. Do jediné své básnické sbírky Slzy 
i úsměvy, psané pod vlivem lyriky a poetiky 
ještě lumírovské, shrnul sloky životní skepse 
a rezignace, vzpomínky i verše milostné.
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PŘÍSPĚVKY in: Čes. svět (1913, 1917); Tribuna 
(1921). I KNIŽNĚ. Beletrie: Slzy i úsměvy (BB 
1923). - Dramatizace a adaptace: A. P. Čechov: Hrů
za letního bytu (1920); Muž, který redigoval hospo
dářský list (b. d., asi 1926, dramatizace pov. M.Twai- 
na Jak jsem vydával hospodářský časopis). - 
Překlady: P. Loti: Spahi (1906); G. Leroux: Parfém 
dámy ve smutku (b. d., 1909); M. Aigueperse: Osm
náctiletá (b. d., 1910); J. de la Brěte: Rajka v zajetí 
(b. d., 1910); J. de la Hire: Poklad v hlubinách (b. d., 
1910); J.Verne: Ledová sfinga (b. d., 1910) + Troseč
níci lodi Jonathan (b. d., 1910); G. de Maupassant: 
Marná krása (1910, s J. Vrchlickým) + Otec Milon 
(b. d., 1911) + Horla a jiné povídky (b. d., 1912) + 
Svit luny (1912, s J. Honzíkem); H. de Balzac: Kat (b. 
d., 1911, in 1000 nejkrásnějších novel, sv. 15); F. Cop- 
pée: Skýva chleba (b. d., 1911, in 1000..., sv. 21); 
R. Dombre: Slečny Danaidky (b. d., 1911); É. Zola: 
Peníze (b. d., 1911) + Povodeň (b. d., 1912 in 1000..., 
sv. 3) + Lourdy (1914) + Řím (b. d., 1914); A. Dau- 
det: Tri tiché mše (b. d., 1912, in 1000..., sv. 38); 
A. Dumas: Dobytí Baštily 1, 2 (b. d., 1912, 1913); 
G. E. Clémenceau: Závoj štěstí (1919, prem. 1920); 
É. Erckmann, L. Chatrian: 1813 (1919) + Waterloo 
(1919); M. Prévost: Polopanny (1919); E. Golz, 
A. Golz: Krásná cizoložnice (b. d., 1920); A. France: 
Petříček (1920, s H.Preisslovou);F. Arnold, E.Bach: 
Španělská muška (1921); M. Hennequin, P. Veber: 
Nemáte co zdaniti? (1921); T. Rittner: V malém 
domku (1921); V. Margueritte: Garsonka (1923); C. 
Farrěre: Opium (1925); - posmrtně: P. ďlvoi: Honba 
za radiem (1926) + Zloději blesku (1929); M. Mae- 
terlinck: Zázrak svátého Antonína (1927). 
I SCÉNICKY. Překlady: H. Ibsen: Až my mrtví 
vstaneme (1916); G. Zapolska: Ahasver (1920); B. 
Bjórnson: Pavel Lange a Tóra Parsbergová (1921); 
M. Hennequin, P. Bilhaud: Cesta za štěstím (1922); 
A. Schirokauer, P. Rosenhayn: Noční rozhovor 
(1924); B. Frank: Žena z Apokalypsy (1925); E. 
Golz, A. Golz: Epsteinova vdova (1925); Roda Ro- 
da, K. Rósler: C. a k. vojenská sláva (1925). I

LITERATURA: lk.: ref. překl. V. Margueritte, 
Pramen 4,1923/24, s. 456; V. Brtník: ref. překl. A. Du
mas: Dobytí Baštily, Venkov 24.1.1925; an.: nekro
log, Naše kniha 1926, s. 47; E. Vrchlická in Cestou 
necestou (1946).

mb

August Nevšímal
* 26.8.1847 Vlašim
† 27.6.1916 Praha

Autor humoristických veršů a próz, překladatel si
tuačních komedií.

VI. jm. Augustin Vojtěch N. Podepisoval se též 
Dr. Aug. Nevšímal, V. August Nevšímal. - Po
cházel z početné rodiny chudého tkalce. Po tri
viální škole ve Vlašimi studoval piaristické niž
ší gymnázium v Benešově, 1864 přešel do 
kvinty (kterou vzápětí opakoval) reálného 
gymnázia v Táboře. Po maturitě (1869) absol
voval právnickou fakultu v Praze (doktorát až 
1891). Během studií se živil též jako přispěva
tel a redaktor časopisu Paleček. Od 1876 pra
coval jako advokátní koncipista v Klatovech 
a od 1877 v Plzni (kde se 1884 oženil). 1892 se 
vrátil do Prahy i k literární činnosti (1892-93 
byl blízkým spolupracovníkem redakce časo
pisu Nový Paleček). Od 1895, kdy složil advo
kátní zkoušku, působil jako samostatný advo
kát. V 70. letech se hojně účastnil činnosti 
spolku Slavia (člen komisí zabývajících se lido
vou slovesností a slovanskými literaturami, po
kladník), Literárního odboru Umělecké bese
dy a jihočeského spolku Štítný. Pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech. - Literaturou se zabý
vala i jeho žena Kristina N. (roz. Goldmanno- 
vá, 1854-1935, i pseud. Coletta), spolupracov
nice E. Krásnohorské v redakci Ženských 
listů, autorka knih Eliška Krásnohorská (1907) 
a Informatorium moderní ženy (1905), překla
datelka z francouzštiny; dcera Božena N. 
(* 1885), lékařka, se vedle psaní populárních 
zdravotnických spisů věnovala překladům 
z řečtiny a z francouzské poezie.

Literární práci se N. věnoval od 1866 (v Tá
boře redigoval ručně psaný studentský časopis 
Vesna a pomáhal při vydávaní časopisu Tábor). 
Schopnost snadné tvorby a smysl pro humor 
uplatnil záhy v četných příspěvcích v humoris
tických listech (zejména Humoristické listy 
a Paleček, později Nový Paleček a Švanda du
dák). Úspěšný byl zejména jako epigramatik 
a autor veršovaných doprovodů ke kresbám. 
Některé své časopisecké texty vydal posléze 
knižně: satiru Oblezení města Račic r. 1848 (na
psanou v době prusko-francouzské války 1871 
se zřejmou sympatií pro Paříž) o strachu z pří
chodu revolučních gard do českého městečka; 
veršované drama Edip král (s J. V. Sládkem), 
studentsky rozvernou parodii na oidipovský 
motiv, kterou později upravil jako operetní lib
reto. V knize Trojlístek soustředil humoristické 
básně a epigramy využívající dobově populární 
témata (věda, církev, darwinistická teorie, pa
nující mravy, byrokracie, staré panny, „hrobu í 
nápisy“ řemeslníků apod.), politické satiry
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a parodie (lidových písní, Hálkových Večerních 
písní aj.). Své prozaické práce shrnul do soubo
rů Humor rodného kraje (vzpomínky na veselé 
příhody z mládí, blízké svým zpracováním ná
rodopisným obrázkům) a Humor života (hu
moresky a črty doplněné parodií na tehdy 
módní kolportážní romány Tajemství hradu To- 
štejná). - N. též překládal situační komedie pro 
ochotnická jeviště, psal fejetony, vydal řadu 
právnických výkladů pro široké vrstvy čtenářů. 
Ve svých spolkových přednáškách se zabýval 
českým humorem a knihami některých domá
cích autorů (V Hálek, A. Heyduk, M. Z. Polák 
aj.), v časopise Švanda dudák ironizoval sym- 
bolistní a dekadentní tendence v literatuře.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Vlašimský, Josef So- 
foklés; A. N., Dr. A. N., DrN, FUGdr. N, N. I PŘÍ
SPĚVKY in: alm. Anemónky (1872); Almanach čes. 
studentstva (1869); Besedy Času (1910); sb. Biblio
téka humoristická (1874,1876); Čes. Lloyd; Hlas ná
roda (1901); Hospodář českoslovanský (1900); Hu
morist. listy (od 1866); J. Beneš: Obecní přirážky 
(b. d., 1913, stať Zřizování a správa hranic); Květy 
(1870); Lumír (1873); Lužničan (Tábor 1869); Máj 
(1903); sb. Národ sobě (1880); Nár. listy (1886, 
1894-95); Nový Paleček (od 1892); Obrazy života 
(i příl. Šotek, 1870-72); sb. Padesát let života Jaro
slava Vrchlického (1903); Paleček (i příl. Šotek, od 
1873); Palečkův humorist, kalendář na r. 1876 (1875, 
P Dobrodružství dr. Prášila v jižní Africe); Právník; 
alm. Ruch (1873); Řeznické listy (1897); Samostatný 
obzor (Plzeň); Slovanský kalendář; sb. Švábovy 
a Inematový komické výstupy, kuplety, deklamace 
(1890); Švanda dudák (1893-1901); Tábor (Tábor); 
sb. Vzpomínky na Svatopluka Čecha (1908). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Obležení města Račic r. 1848 
(P 1873); Edip král (D 1874, s J. S. Zbirovským, tj.
J. V. Sládkem; 1908 upr. jako operet, libreto, hudba
K. Kovařovic); Trojlístek (BB b. d., 1876); Humor 
z rodného kraje (PP 1876, rozšiř, vyd. 1910); Humor 
života (PP 1908). - Překlady: A. Bisson, A. Carré: 
Reduta (b. d., 1900, prem. 1895); K. Laufs, W. Jacoby: 
Nevěřící Tomáš (b. d., 1909, prem. 1894). - Ostatní 
práce: Právo autorské (1894); Zákon o nedělním 
a svátečním klidu... (1895); Zákon o potravinách 
(1897); Jaké a jak veliké jsou nové daně (1897); Bře
mena a výhody nových daní... (1898); Práva jazyka 
českého (1899); Směneční řád všeobecný (1902). 
I REDIGOVAL časopis: Paleček (1873-76; 
1874-75 s J. Štolbou); kalendář: Palečkův humoris
tický kalendář na r. 1876 (1875). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Obecný zákoník občanský mocnářství 
rakouského (soubor práv, norem, 1903, 4. rozšiř, 
a upr. vyd.). I

LITERATURA: F. Zákrejs: ref. Edip král, Osvěta 
1874, s. 157 + ref. Troj lístek, Osvěta 1875, s. 875; • ref. 

překl. K. Laufs, W. Jacoby: -a- (F. V. Vykoukal), Svě
tozor 28,1893/94, s. 492; -r-, Zábavné listy 1894, s. 574 
•; • ref. překl. A. Bisson, A. Carré: P., Světozor 29, 
1894/95, s. 151; A. Schulzová, Zlatá Praha 12, 
1894/95, s. 156 •; L. Quis in Kniha vzpomínek 
(1902); F. D. Zenkl in Spisovatelé kraje táborského 
(b. d., 1902); • k šedesátinám (an.): Máj 5,1906/07, 
s. 762; Zlatá Praha 24,1906/07, s. 607 •; • nekrology: 
I. H. (Herrmann), Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 486 
a 498 —» O živých, o mrtvých 2 (1928); -n-, Zvon 16, 
1915/16, s. 575; -eg-, Topičův sborník 3, 1915/16, 
s. 527; an., LidN 29. 6.1916; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1916, s. 577 •; J. Thomayer: Pražské vzpomínky, 
Zvon 17,1916/17, s. 6; J. Pouzar in Podblanickou mi
nulostí (1996, s. 113).

dh

Vilém Nezbeda
* 8. 3.1912 Šumperk

Autor převážně milostné a přírodní lyriky a cesto
pisných črt; překladatel ze srbochorvatštiny a němči
ny; publicista a osvětový pracovník, jazykovědec.

Syn dílovedoucího textilní továrny. Po maturitě 
na šumperské reálce (1930) nastoupil jako učitel 
na jednotřídku v Horní Olešné, pak na tamní 
menšinovou školu. Při zaměstnání složil doplňo
vací maturitu na učitelském ústavu v Olomouci 
(1931) a zkoušku pro obory matematicko-tech- 
nické a německý jazyk v Praze (1934). 1931-35 
učil v Šumperku a v Šilperku (Štíty), poté vyko
nával dvouletou vojenskou prezenční službu 
v Olomouci. Od 1937 byl odborným učitelem 
v Moravské Třebové. Od 1932 byl členem olo
moucké Družiny literární a umělecké; příleži
tostně působil jako ochotnický divadelní reži
sér, od 30. let se věnoval přednáškové činnosti 
(spolupracoval též s rozhlasem); jako člen Klu
bu překladatelů se zúčastnil pražského sjezdu 
Penklubu (1938). Po záboru pohraničí se odstě
hoval do Chocně a 1938-^42 učil na tamní měš
ťanské škole. 1942-45 působil v Zemské šk. radě 
v Praze, od 1945 na min. sociální péče v Praze 
(mj. jako tajemník komise pro využití dvouletky 
ve školství). 1947-67 a 1970-72 byl opět učite
lem v Chocni; 1967-70 pracoval jako inspektor 
kultury na ONV v Ústí n. Orlicí. 1973-82 půso
bil jako odborný pracovník v pražském Ústavu 
pro jazyk český ČSAV. Žije v Chocni. - Ono- 
mastickému výzkumu se věnuje i jeho dcera
L. Olivová-Nezbedová (* 1938).
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Poezii a drobné prózy N. publikoval od po
čátku 30. let v časopisech. Vedle souboru drob
ných črt a deníkových záznamů z cesty do Nor
ska a Švédská {Aresjón) vydal 1931-36 pět 
básnických knih. Souvislou linii milostné a pří
rodní lyriky, prodchnuté mladistvým romantic
kým steskem a snivostí a psané především pod 
vlivem poetismu a s důrazem na melodičnost 
verše, postupně doplňovaly básně s cestovními 
motivy a se sociální tematikou wolkrovské in
spirace {Zaváté výpravy), v posledních sbír
kách též pokusy o meditativněji laděnou zpo
věď. N. překladatelská činnost (zahrnující mj. 
i nevydané překlady severských ság) je vý
znamná zejména orientací na výbory z tvorby 
předních chorvatských i srbských básníků. - 
Časopisecky tiskl rovněž fejetony a recenze 
(především o překladové literatuře a o litera
tuře pro mládež); N. publicistika i redakční 
a vydavatelská aktivita je spjata převážně s je
ho soustavným regionálním vlastivědným 
(Choceňsko a Šumpersko), kulturně a spor
tovně osvětovým i pedagogickým působením.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Zenit; -eda, Nez, Nez., 
VN, vn, vn. I PŘÍSPĚVKY in: Archa (Olomouc 
1931-39); Časopis Čes. obce učitelské (1933-39); 
Čes. slovo (1940-41); Českosl.-jihoslojanská revue 
(1935-39); Českosl. loutkář (1975); Českosl. sport 
(1955-58); Čes. učitel (1938-39); Dějiny a součas
nost (1962-63); Doba (1946); Choceňský zpravodaj 
(od 1983); sb. In memoriam Jana Kranicha (1935); 
Jesenická stráž (Šumperk 1932-33); Kopaná 
(1950-57); Krásy domova (1962-64); Květy (1957); 
Lid. noviny (1937-50); Listy Orlického muzea 
(Choceň 1966-71); Lit. noviny (1962); Litovelský, 
šternberský a šumperský kraj (Litovel 1931-35); 
Mladá fronta (1949-50); Mladý národ (1934); Mor. 
deník (Olomouc); Mor. sever (Zábřeh 1935); Mu
zejní a vlastivědná práce (1964-82); My 67; Nár. no
viny; Nár. osvobození (1933-46); Nár. politika 
(1944-45); Nár. práce (1941); Nár. učitel (1939-40); 
Naše cesta (1945-46); Naše zprávy (1939); Našinec 
(Olomouc 1935); Nová svoboda (Ostrava 1972); Od 
Trstenické stezky (Litomyšl 1939-43, i příl. Mladý 
čtenář od Trstenické stezky); Onomastický zpravo
daj (1984-87); Pochodeň (Hradec Král. 1964-83); 
Polední list (1944-45); sb. Poselství (Olomouc 1938); 
sb. Poznáváme se (Poprad, Ústí n. Orlicí 1970); 
Pozor (Olomouc 1934-36); Práce (1948-51); Prager 
Presse; Rekord (1944-48); Rodinná výchova 
(1946-47); Ruch v tělesné výchově (1945-47); Sel
ské listy (Olomouc 1935-37); Severní Morava 
(Šumperk 1972-87); Slovanský Jadran (1937-39); 
Slovanský přehled (1937-39); Sobota (1938); Sokol; 
Sokolská budoucnost (Vysoké Mýto 1940); Stadion 
(1947); Star (1935); Stráž českého východu (Vysoké 

Mýto 1939); Studentský časopis (1931-34); Svět prá
ce (1948); Svob. noviny (1948); Tvorba (1958); Ven
kov (1935); Věstník učitelů menšinových škol 
(1932); Východní Čechy (Havl. Brod 1964); sb. Vý
chodočeský sport (Pardubice 1943); Zeměd. noviny 
(1975-76); Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 
(1967-82); Zpravodaj sportu (1951). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Pokušení satanovo (BB 1931); Večery pou
smání (BB 1932); Aresjón (FF 1932); Zaváté výpra
vy (BB 1933);Tiché melodie (BB 1934); Ocúny mlá
dí (BB 1936). - Překlady: G. Krklec: Výbor básní 
(1935); Z básní Jovana Dučiče (1935); Z básní Vla
dimíra Nazora (1935) + V. Názor: Šárko (1942); M. 
Krleža: Výbor z básní (1937);Th. Storm: Pavel lout
kář (1942); O. Goldbach: Gunnar, polární pes, a jiné 
povídky (1944, pseud. Zenit); L. Žimmerová: Čhci 
být letcem... (1944, pseud. Zenit). - Ostatní práce: 
Fotbalové epištoly (1947); 40 let městského archivu 
v Chocni (1958); 50 let choceňské kopané 
1912-1962 (1962); Z historie choceňského rybářství 
a rybníkářství (1963); Bibliografie Choceňská s te
matickým soupisem nejdůležitějších článků a statí 
(1964); Z dob choceňských hrdelních soudů (1965); 
Ž minulosti Orlického muzea (1966); Tělovýchova 
a sport v Chocni 1870-1970 (1970); Z historie cho
ceňské knihovny a čítárny (1987); Choceňské „Pol
sko“ (1990). I REDIGOVAL časopisy: Od Trstenic
ké stezky (1940-43, příl. Mladý čtenář od Trstenické 
stezky), Listy Orlického muzea (1966-71 )\sborníky: 
Východočeský sport (1943), Poznáváme se (1970); 
knižnici: Knižnice Orlického muzea (1966-71). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. In mernoriam 
Jana Kranicha (1935); Psáno pod čarou. Výbor čes
kých fejetonů (1946); Kunvaldská kronika Antoní
na Kodytka 1740-1786 (1970, s J. Šůlou). I

LITERATURA: • ref. Večery pousmání: M. S. 
(Salus), Jesenická stráž 1932, č. 9; B. S. (Slavík), 
Archa 1932, s. 143; Nk. (B. Novák), RA 8,1932/33, 
s. 24 •; • ref. Zaváté výpravy: B., Studentský časopis 
12,1932/33, s. 315; J. V. P. (Pleva), Index 1933, s. 70 
(i ref. Aresjón) •; V. Kadlec: Mladistvé práce V. N., 
Mladý národ 1933, č. 12; • ref.Tiché melodie: M. Ha
nuš, Našinec 22. 8. 1934; -č (Dlabač), Pozor 22. 8. 
1934; jv (J. Valja), Studentský časopis 14, 1934/35, 
s. 60; B. Slavík, LidN 17. 8. 1935 •; • ref. překl. 
G. Krklec: VF (V. Fischl), NO 15. 6. 1935; J. U. 
(Urban), ČeskosL-jihoslovanská revue 1935, s. 120; 
Ant. (Frinta), Slovanský přehled 1935, s. 394 (i ref. 
překl. J. Dučič) •; • ref. Ocúny mládí: V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 62,1935/36, s. 493; J. Taufer, In
dex 1936, s. 64; -vf- (V. Fischl), NO 26. 5.1936; P. S. 
(Sula), Rozhledy 1936, s. 140; vk, Lid. listy 13. 6. 
1936; J. V. Sedlák, Venkov 23. 10. 1936; V. Kn. 
(Knapp), LitN 9,1936/37, č. 1-2 •; J. Hch. (Heiden- 
reich-Dolanský): ref. překl. M. Krleža, LidN 8. 7. 
1938; D. Filip: ref. překl. T. Storm, Úhor 1943, s. 11; 
vpa (V. Pazourek): ref. překl. V. Názor: Šárko, LidN 
7.5.1943; • ref. sb. Psáno pod čarou: chb. (V. Cháb), 
NO 19. 7. 1946; S. Richter, LD 6. 2. 1947; Faber 
(P. Eisner), KM 1947, s. 107 •; R. Dvořák: ref. Z dob
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choceňských hrdelních soudů, Pochodeň 19.6.1965; 
-zf- (Z. Filip): V. N., Severní Morava 1972, s. 24; r.: 
K sedmdesátinám V. N., tamtéž, 1982, s. 69.

dv

Vítězslav Nezval
* 26. 5.1900 Biskoupky u Moravského Krum

lova
† 6. 4.1958 Praha

Básník, prozaik, dramatik, esejista, libretista, scená
rista, překladatel, umělecky všestranná osobnost, 
která rozhodným podílem vytvářela profil české 
poezie v první polovině 20. století. S K.Teigem tvůr
ce programu české avantgardy a zároveň umělecký 
protagonista její poetistické i surrealistické podoby. 
Po 2. světové válce představitel politicky usměrňo
vané tvorby v duchu socialistických idejí, zdůrazňují
cí však její souvislost s moderním uměním a obhaju
jící její šíři proti vulgarizujícím snahám o redukci 
umění na pouhou ideovost.

Narodil se v rodině vesnického učitele (křestní 
jméno zvolil otec podle básníka V. Hálka). Vý
chova a kulturní ovzduší domova napomáhalo 
rozvíjet jeho všestranné umělecké sklony: N. 
hrál v třebíčském studentském orchestru, poz
ději skládal písně, vytvořil i scénickou hudbu 
ke svým hrám Schovávaná na schodech a Mi
lenci z kiosku, o prázdninách doma hrál a reží
roval divadlo (i loutkové), v raném období 
Osvobozeného divadla vystoupil jako herec 
a jako recitátor svých veršů, později i maloval. 
Otcovo socialistické přesvědčení (1915-16 byl 
pro politickou nespolehlivost umístěn v inter
načním táboře) ovlivnilo N. komunistickou 
orientaci (1924 vstup do KSČ). Krajinou dět
ství se mu staly Šamikovice, kam se rodina 
1903 přestěhovala a kam se N. stále vracel, stej
ně jako do dalšího otcova působiště Dalešic 
(1922-32) a do Brna-Žabovřesk, kde rodiče ži
li na odpočinku; tam všude zpravidla o prázd
ninách vytvořil podstatnou část svého díla. Po 
základní škole v otcově jednotřídce (1906-11) 
studoval na gymnáziu v Třebíči; ze školy 1918 
narukoval (Znojmo, Jihlava), záhy však byl 
vyreklamován. Po maturitě (1919) se zapsal 
v Brně na práva, ale už v letním semestru 1920 
navštěvoval pražskou filoz. fakultu, kam ho 
přilákala osobnost F. X. Šaldy a též stupňující 
se zájem o literaturu podpořený vlastní tvor
bou (první verše 1919 v třebíčském student

ském časopise Svítání); N. básnické sebeuvě- 
domování výrazně podpořilo brněnské setkání 
s J. Mahenem, jenž se stal jeho prvním literár
ním rádcem, a působení memoárového díla
J. S. Machara (Konfese literáta). Studia N. ne
dokončil, ačkoliv už napsal disertační práci 
o Ch. L. Philippovi. V Praze navázal přátelství 
se skladatelem J. Svobodou (letmo se s ním 
znal už z třebíčských studií), dále s J. Wolkrem,
K. Teigem a okruhem autorů kolem umělecké
ho svazu Devětsil. 1926 nastoupil vojenskou 
službu v Brně (brzy jí byl zproštěn); t. r. se se
známil sesvou celoživotní družkou a od 1948 
i chotí F. Řepovou. Po opuštění studia se věno
val pouze umělecké tvorbě; do zaměstnání 
vstoupil jen třikrát, a to nakrátko: 1924-25 pů
sobil jako tajemník redakce Masarykova nauč
ného slovníku, v sezóně 1928/29 jako drama
turg v Osvobozeném divadle a 1945-51 řídil 
filmový odbor min. informací. 1922 krátce na
vštívil Vídeň, intenzivněji začal do zahraničí 
cestovat až 1933, a jeho cesty zpravidla vyvolá
valy i odezvu v díle: 1933 Švýcarsko, Francie, 
Monako s návratem přes Milán a Benátky 
{Sbohem a šáteček, Monako), 1934 všesvazový 
kongres spisovatelů v Moskvě {Neviditelná 
Moskva), 1935 kongres na obranu kultury 
v Paříži {Ulice Git-le coeur), 1938 znovu Paříž. 
1947 navštívil s delegací filmových pracovníků 
Anglii a také Moskvu, Kavkaz a Stalingrad 
(cyklus Vzduchoplavba in Velký orloj), 1954 
Francii s účastí na filmovém festivalu v Cannes 
(cyklus Moře in Chrpy a města), 1956 vystoupil 
na sjezdu německých spisovatelů ve východ
ním Berlíně, 1957 byl dvakrát v Soči (cyklus 
Černé moře in Nedokončená) a těsně před 
smrtí 1958 v Itálii. Za návštěvy Francie 1933 se 
seznámil s hlavou francouzských surrealistů 
A. Bretonem a toto setkání výrazně přispělo 
k rozvinutí N. surrealistické aktivity i k založe
ní Surrealistické skupiny 1934; pro vnitřní ne
shody (způsobené kritikou moskevských pro
cesů K. Teigem i jinými) ji N. 1938 rozpustil, 
proti čemuž pak veřejně protestovala většina 
jejích členů. Ve 30. letech se N. stále rozhodně
ji podílel doma i na kongresech v zahraničí na 
akcích proti fašismu (1934 věnoval státní cenu 
za knihu Sbohem a šáteček německé protina
cistické emigraci). Za války byl krátce vězněn. 
Na svou veřejnou činnost navázal po 1945 ak
tivitou ve spisovatelských a filmových institu
cích i v tisku ve prospěch socialisticky oriento
vané kultury. 1954 se mu narodil syn Robert
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(† 1971). N. zemřel na zástavu srdce, pohřben 
byl na Vyšehradském hřbitově.

Páteř N. obsáhlého a mnohostranného díla 
tvoří lyrika. Především v ní uplatnil za venkov
ského dětství získanou schopnost pojmenovat 
svět v jeho jedinečné konkrétnosti a smyslové 
názornosti a současně ho vidět obestřený ro
mantikou tajemství. Tato schopnost, N. ozna
čovaná jako konkrétní paměť, je základem je
ho básnické obraznosti, jejíž průbojnost záleží 
hlavně ve využití asociativnosti, ve spontánním 
vybavování představ osvobozujících poezii od 
logických vazeb a uvolňujících hravou stránku 
lidské přirozenosti; smysl pro romantiku pak 
této obraznosti dodával přísvit nesamozřej
mosti, náznak tajemna a utajených vztahů. 
V plném rozvinutí všech složek lidské přiroze
nosti pak N. viděl naplnění a cíl romantické ví
ry, že je v silách lidstva zbavit se bídy, útlaku 
i předsudků a dosáhnout prostého štěstí. Tato 
utopická představa prostupující celé N. dílo 
byla stimulem jeho působení v řadách Devětsi- 
lu a stála i u zrodu avantgardního poetismu, 
podle jehož programu měla být racionálnost 
organizace nové společnosti vyvažována emo- 
tivností uměleckého projevu. Po prvotině 
Most, v níž se ještě vlivy českého symbolismu 
(K. Hlaváček, O. Březina) a poezie J. Demla 
prolínaly s působením francouzské lyriky (ze
jména J. A. Rimbaud, dále G. Apollinaire a vů
bec autoři přeložení K. Čapkem v jeho antolo
gii Francouzská poezie, k jejímuž 2. vydání 
1936 N. napsal proslulou předmluvu), zname
nal poetismus v N. tvorbě nastolení lyrismu ja
ko určujícího a všechny umělecké druhy pro
stupujícího principu. Dalším rysem byl příklon 
k formám lidové zábavy s využitím postupů 
folklorní tvořivosti (balada, jarmareční píseň, 
dětská říkadla, popěvek aj.) a konečně pojetí 
poezie jako hry. Manifestací nové poetiky se 
stala Pantomima, neobvyklý typ básnické sbír
ky jak pestrostí užitých žánrů, tak výrazným 
podílem výtvarné - zejména grafické (J. Štýr
ský) a fotografické - složky; další rozvinutí 
poetistické poetiky pak znamenaly - s rozdíl
ným akcentem na její jednotlivé stránky - ly
rické sbírky 20. let (Menší růžová zahrada, 
Básně na pohlednice, Nápisy na hroby, Blížen
ci, Hra v kostky aj.). V první polovině 30. let si
ce v N. poezii lyrismus přetrvával, zhusta i ve 
své poetisticky hravé podobě, současně se však 
vytrácelo smyslové opojení z projevů velko
města, básníkova senzibilita se stále častěji cí

tila ohrožena vládnoucím systémem hodnot 
a v N. poezii zesílily společensky kritické tóny; 
spolu s tím se silně uplatňoval prohloubený 
analytický prvek, básnické využívání snů a ná
vraty do světa dětství. Poetistické principy 
tvorby se tak kombinovaly s postupy surrealis
tické poetiky; ty převládly ve druhé polovině 
30. let, kdy metaforizace skutečnosti založená 
na asociativním principu ustupovala metodic
kému - odemotizovanému a odestetizované- 
mu - kladení nesouvztažných jevů vedle sebe, 
nejčastěji formou litanických výčtů. Celkovou 
prozaizaci verše přitom provázela orientace na 
podvědomé procesy v projevech psychického 
automatismu, monotematické pojetí básnické 
sbírky (např. Žena v množném čísle, Praha 
s prsty deště, Absolutní hrobař) a zdůraznění 
úlohy náhody v umělecké tvorbě (ve sbírce 
Absolutní hrobař např. prostřednictvím tzv. 
dekalků, výtvarných projevů spontánně vzni
kajících roztíráním tuše mezi dvěma listy papí
ru). O tom, že surrealismus nevyčerpal cele N. 
tvořivost, svědčí pseudonymem věčný student 
Robert David kryté sociálně laděné villonov- 
ské balady a sonety, a že rozchod s ním nebyl 
jen politicky motivovanou záležitostí, zase 
citové akcenty ve sbírce Matka Naděje stejně 
jako verše reagující na mnichovské události 
a okupaci {Historický obraz, lyrika ve sbírce 
Pět minut za městem). N N. poválečných ver
ších se s různým uměleckým výsledkem svářel 
tlak schematické normy s rezidui avantgard
ních postupů, idylicky oslavné pojetí socialis
mu s přírodní a náladovou lyrikou, vymáhající 
na dobových normách svým reflexivním zamě
řením i obrazným řádem širší prostor pro bás
nickou tvorbu {Veliký orloj, Křídla, Chrpy 
a města, Nedokončená). Výrazněji než lyrika 
charakterizují a vymezují jednotlivá údobí N. 
tvorby jeho poemy - rozsáhlé lyrickoepické 
skladby, zprvu využívající apollinairovských 
podnětů. Zatímco báseň Podivuhodný kouzel
ník (pův. in Revoluční sborník Devětsil) za
chycující svět v jeho neustálém pohybu a fan
taskních proměnách se stala vůdčí skladbou 
raného poetismu, reprezentují Akrobat - roz
loučení s iluzí o možnosti stvoření nového svě
ta básnickou hrou - a Edison (se sociálně vy
hraněným dovětkem Signál času) - oslava 
lidského poznávání pojatého jako dobrodruž
ství - vrcholné stadium tohoto směru, kdy se 
poetistické experimenty přepodstatnily v syn
tetické skladby širokého čtenářského dosahu

528



Nezval

(všechny tyto poemy s dalšími epizujícími ver
ši shrnul N. do sbírky Básně noci). Podobně bá
seň Pět minut za městem, opakující fakturou 
verše (šestistopý trochej) i kompozicí postupy 
Edisona, signalizuje rozchod se surrealismem 
a příklon k rezistentní poezii; poemy Stalin, 
Zpěv míru a Z domoviny představují zase nej- 
výrazněji N. zpolitizovanou a dobovou nor
mou usměrňovanou poválečnou tvorbu. - Ly
rické postupy prostoupily i N. prózu, rozvíjející 
autobiografické motivy na půdorysu evrop
ského avantgardního románu. Vyznačuje se 
oslabením příběhovosti, zvýšeným důrazem na 
analytickou složku, v jejímž zorném poli se ješ
tě před surrealismem ocitly jak psychické pro
cesy včetně motivace lidské tvořivosti, tak 
zdroje imaginace a snivosti a jejich role při 
transformaci reality {Kronika z konce tisíciletí, 
Pan Marat, Jak vejce vejci, Řetěz štěstí aj.). 
V nej úspěšnější části evokuje tato próza zážit
ky z dětství {Dolce far niente), spolu s dojmy 
z cest (i z Prahy) vyvolává kulturněpolitickou 
atmosféru doby {Neviditelná Moskva, Ulice 
Git-le coeur, Pražský chodec) a rozvíjí pro
střednictvím fantastického děje dětskou před
stavivost {Anička skřítek a Slaměný Hubert). - 
N. divadelní tvorba se po raném, v podstatě 
experimentálním období s převahou lyrismu 
(poetistické scénické básně, libreta pro panto
mimu i pro balet, fotogenická i radiogenická 
poezie aj.) ve 30. letech konstituovala jako 
lyrická hra adaptující klasické předlohy {Scho
vávaná na schodech, Manon Lescaut aj.) nebo 
jako původní komedie, v níž svěžest jazykové
ho projevu a veršová obratnost koresponduje 
s poetizující hravostí dialogů a s nesložitým dě
jem {Milenci z kiosku, Loretka). Naopak pová
lečné drama Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou využívalo k alegorické ilustraci zá
niku civilizace atomovou válkou vedle prózy 
i patosu antického hexametru. - Svědectvím 
o pramenech, jimiž se vyživovala N. avantgard
ní poetika, se staly překlady; proti doslovnosti 
v nich N. usiloval především o postižení ducha 
originálu, neubránil se však tomu, aby je výraz
ně nepoznamenal originalitou vlastní (E. A. 
Poe, J. A. Rimbaud, S. Mallarmé, Ch. Baudelai- 
re, P. Eluard). - N. esejistika sloužila především 
programovému výkladu avantgardní poetiky 
jak poetistické {Papoušek na motocyklu v Pan
tomimě, Falešný mariáš, Kapka inkoustu jako 
jeden z Manifestů poetismu v čas. ReD 1928), 
tak surrealistické {Surrealismus v ČSR) a sou

časně prozrazovala i autorovy vnitřní tvůrčí 
pochody (zpovědní pasáže v knize Chtěla 
okrást lorda Blamingtona i jinde). Souhrnná 
interpretace evropských i českých moderních 
básnických proudů od symbolismu k poetismu 
s charakteristikou jejich předních představite
lů {Moderní básnická směry) znamenala též 
objektivaci vlastního prožívání avantgardního 
umění, k jehož české historii se N. po válce vrá
til v nedokončených vzpomínkově-svědeckých 
kapitolách Z mého života. Četné příležitostné 
exkurze do literární historie a kritiky {Wolker, 
Josef Čapek) provázel i znalecký zájem o vý
tvarné umění, projevující se příspěvky v časo
pisech (H. Rousseau), sbornících (L. Kuba), 
katalozích i studiemi v obrazových monogra
fiích před válkou (J. Štýrský, Toyen) i po ní 
(A. Slavíček, R. Kremlička). N. byl také auto
rem několika realizovaných filmových scénářů 
(1929 Varhaník u Svatého Víta, 1931 Ze soboty 
na neděli, 1941 Za tichých nocí), baletních lib
ret a rozhlasových her.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: František Řepa (rozhlas), 
věčný student Robert David; N., Vít N., V. N., v. n., vn 
(poslední tři sb. Surrealismus). I PŘÍSPĚVKY in: 
Almanach Kmene 1935/36; Almanach 50. výročí 
gymnázia v Třebíči a 25 let Akademického feriální- 
ho klubu (Třebíč 1921); sb. Ani labuť ani Lůna 
(1936); sb. Básně o vazbách (1935); Básnický alma
nach (1954); sb. Básníku Karlu Tomanovi (1937); 
Blok (1946-48); Cahiers ďArt (Paříž 1935); Cesta 
(1920-21); sb. Cesta Českosl. filmu (1950); Ces. slo
vo (1940); Českosl. samostatnost (1924); Českosl. 
noviny (1923); Československo (1948); sb. Česko
slovensko Sovětskému svazu k 20. výročí (1937); 
Českosl. loutkář (1954); Českosl. svět (1950); Čes. 
filmový svět (1925-26); Čes. svět (1928-29); Čin 
(1931); Čteme (1940); sb. Deset let Osvobozeného 
divadla (1937); Disk (1923-25); Divadelní list (Brno 
1932-34); Divadlo (1922); Doba (1934); Eva (1930, 
1940); Expres (1940); Filmové noviny (1947); sb. 
Fronta (1927); Haló noviny (1933-38); Hlas osvo
bozených (1947); Hlas revoluce (1955); Host 
(1921-27); Hovory Sfinx (1929); Hudba ve škole 
(Brno 1928-29); Hudební matice Umělecké besedy 
(1931); Index (1932);sb. In memoriam Jiřího Wolke
ra (1924); Karavana (1948); Kino (1952); Kmen 
(1927-29); Kultura (1957-58, vzpomínky Z mého ži
vota); Kulturní politika (1946); Kulturní služba 
(1936-38); Kvart (1930,1945); sb. Květnová revolu
ce (1947); Květy (1951); Le surrealisme au Service 
de la révolution (1933); Levá fronta (1931-32); Lid. 
demokracie (1954-55); Lid. kultura (1945); Lid. 
obroda (Brno 1949-50); Lid. jeviště (1947); Lid. no
viny (1929-38, 1948-51); Líšeň 1949 (Brno 1949); 
Lit. noviny (1931); Lit. noviny (1952-58); Lit. roz-

529



Nezval

hledy (1929); Lit. svět (1928); Literaturnaja gazeta 
(Moskva 1934); Lokální patriot (1935); sb. Ludvík 
Kuba, malíř (1946); Magazín DP (1935); sb. Mahe- 
novi (1933); Mateřídouška (1953-58); Měsíc 
(1932-34); Mezinárodní bulletin surrealismu (1935); 
Milostný almanach Kmene (1933); Mladá fronta 
(1945-56); Mládí světa v boji za mír (1951); My 50; 
Nár. a Stavovské divadlo, pokr. Nár. divadlo 
(1925-29, 1945-48); Nár. osvobození (1925-37); sb. 
Náš rok (1950); Naše pravda (1945-49); sb. Našim 
vojákům (1952); Nová scéna (1929-30); Nová svo
boda (1946); Nový život (1950—58); sb. O Zdeňku 
Nejedlém (1948); sb. Od slov k činům (1949); Odeon 
(1929-31); Panoráma (1930-38, 1945); Pásmo 
(1924-26); sb. Plamenné slovo pravdy (1951); Práce 
(1956); sb. Práce zpívá (1949); Program D 36; Prolet- 
kult (1922); Prospekt (1930-31); Q (1926); Ranní 
noviny (1934-35); ReD (1927-31); Reflektor 
(1925-26); Revoluční sborník Devětsil (1922); Rov
nost (Brno 1945-49); Rozmach (1925); Rozpravy 
Aventina (1926-32); Rozsévačka (1953); Rudé prá
vo (1922-55, i Večerník RP a Rudý večerník); Slo
vanský přehled (1952); Slovo a slovesnost (1936, 
1938); Sršatec (1922-24); ant. SSSR v českosl. poezii 
(1937); Studentská revue pro život, vědu a umění 
(1921); Studentský časopis (1932); sb. Surrealismus 
(1936); sb. Surrealismus v diskusi (1934); Svět prá
ce (1949); Svět v obrazech (1945-54); Světový 
zdroj (1940); Svítání (Třebíč 1919); Svob. noviny 
(1948); Školské reformy (1937); sb. Španělsko v nás 
(1937); sb. Španělsku (1937); Tam-tam (1925-26); 
Trn (1924-27); Tvar (1929-31); Tvorba (1928-38, 
1945-50); sb. Účtování a výhledy (1948); Var 
(1949-50); sb. Večery básníků Horáčka, verše a pró
za (Vel. Meziříčí 1941); Venkov (1920,1925); Volné 
směry (1932—41; 1936 Svět Henri Rousseaua); Vol
nost (1936); Výtvarná práce (1955-56); Výtvarné 
umění (1953-55); sb. Za Konstantinem Bieblem 
(1952); sb. Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám 
(1953); Zvěrokruh (1930); Žijeme (1932); sb. Život 
(1922); Život (1936-37); - posmrtně: Čes. literatura 
(1972); Divadelní noviny (1962); Estetika (1965); 
Host do domu (1958,1960); Kultura (1960-61); Kul
turní tvorba (1965-68); sb. Literární archiv (1978, 
1987); Lit. noviny (1958-60); Nový život (1959); Pla
men (1959-60); Rovnost (1958-60,1970); Rudé prá
vo (1960); Svět práce (1970); Světová literatura 
(1960); Svob. slovo (1959); Tvorba (1974); Tvorba, 
příl. Kmen (1982); sb. Vítězslav Nezval - Jiří Wolker 
(1964); Výtvarná práce (1960). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o umění: Most (BB 1922); Pantomima (BB, 
E 1924, též BB Abeceda, samostatně 1926 s fotogra
fiemi tanečních kreací M. Mayerové, a D Depeše na 
kolečkách, prem. 1926; změn. vyd. 1935, místo B Po
divuhodný kouzelník D Věštírna delfská, prem. 
1935); Falešný mariáš (EE 1925); Wolker (E, 
P 1925); Básně na pohlednice (1926); Diabolo 
(B 1926); Karneval (P 1926); Menší růžová zahrada 
(BB,D 1926); Akrobat (B 1927,1930 in Básně noci); 
Blíženci (BB, DD 1927); Dobrodružství noci a vějí

ře (B 1927); Nápisy na hroby (BB, PP 1927, též 
D Vězeň, prem. 1926); Edison (B 1928,1930 in Bás
ně noci); Manifesty poetismu (1928, s K. Teigem); 
Židovský hřbitov (B 1928); Hra v kostky (BB 1929); 
Kronika z konce tisíciletí (R 1929); Silvestrovská 
noc (B 1929,1930 in Básně noci); Smuteční hrana za 
Otokara Březinu (B 1929,1930 in Básně noci); Bás
ně noci (BB 1930, obs. mj. Podivuhodný kouzelník; 
1948 rozšiř, o B Signál času); Chtěla okrást lorda 
Blamingtona (PP, EE, D 1930); Jan ve smutku 
(B 1930); Posedlost (R 1930); Slepec a labuť (PP 
1930); Snídaně v trávě (B 1930); Strach (D 1930, 
prem. 1932); Dolce far niente (R 1931); Sexuální 
nokturno (P 1931); Schovávaná na schodech 
(D 1931, i prem., podle P. Calderóna); Signál času 
(B 1931; 1932 in Skleněný havelok, 1940 in Edison, 
1948 in Básně noci); Tyranie nebo láska (BB 1931, 
1932 in Skleněný havelok); Milenci z kiosku 
(D 1932, i prem.); Pan Marat (R 1932); Pět prstů 
(BB 1932); Skleněný havelok (BB 1932); Jak vejce 
vejci (R 1933); Zpáteční lístek (BB 1933); Monako 
(R 1934); Sbohem a šáteček (BB 1934); Surrealis
mus v ČŠR (leták-manifest, 1934); Neviditelná Mos
kva (P 1935); Anička skřítek a Slaměný Hubert 
(P pro ml., 1936); 52 hořkých balad věčného studen
ta Roberta Davida (BB 1936); Praha s prsty deště 
(BB 1936); Řetěz štěstí (R 1936); Ulice Gít-Ie-coeur 
(P 1936); Žena v množném čísle (BB, E 1936, též 
D Zlověstný pták, prem. 1940; rozšiř, vyd. 1946); 
Absolutní hrobař (BB 1937); Josef Čapek (E 1937); 
Moderní básnické směry (EE 1937, s ant. veršů); 
100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta 
Davida (1937); Matka Naděje (BB 1938); Pražský 
chodec (P 1938); 70 básní z podsvětí na rozloučenou 
se stínem věčného studenta Roberta Davida (BB
1938) ; Štýrský a Toyen (E, BB 1938); Historický ob
raz (B 1939, 1940 in Pět minut za městem, rozšiř, 
vyd. 1945); Manon Lescaut (D 1940, i prem., podle 
A. F. Prévosta); Pět minut za městem (BB 1940); Lo- 
retka (D 1941, i prem.); Švábi (B 1945, napsáno
1939) ; Balady Manoně (BB 1945); Valérie a týden 
divů (R 1945, napsáno 1935); Stalin (B 1949); Veliký 
orloj (BB 1949); Zpěv míru (B 1950); Z domoviny 
(B 1951); Křídla (BB 1952); Antonín Slavíček 
(E 1952); Tři mušketýři (D 1953, prem. 1934, podle 
A. Dumase st.); Věci, květiny, zvířátka a lidé (PP pro 
ml., 1953); Chrpy a města (BB 1955); Rudolf Krem- 
lička (E 1955); Dnes ještě zapadá slunce nad Atlan
tidou (D 1956, i prem.); O některých problémech 
současné poezie (E 1956); Veselá Praha (D 1957);- 
posmrtně: Z mého života (paměti, 1959); Nedokon
čená (BB 1960, ed. V. Fiala); Jak se z klubíčka ježek 
vyklubal (D pro ml., 1962); Kůň a tanečnice (BB 
1962, částečně už in Veliký orloj, ed. M. Blahynka, 
F. Dvořák); Nový Figaro (D 1962, prem. 1936). - 
Překlady: E. A. Poe: Básně (1928); Dílo J. A. Rim- 
bauda (1930); S. Mallarmé: Poezie (1931); A. Bre
ton: Spojité nádoby (1934, s J. Honzlem) + Nadja 
(1935, s M. Hlávkou, B. Vaníčkem) + Co je surrealis
mus (1936, an.); P. Eluard: Veřejná růže (1936, s B.
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Vaníčkem); D. Gabe: Dávno (1938); A. S. Puškin: 
Domek v Kolomně, in Povídky veršem a prózou 
(1938); Nizámí: Příběh panice... (1939, s J. Rypkou); 
R. da Galzabigi: Orfeus a Eurydika (libreto k opeře, 
1940, hudba Ch. W. Gluck); H. Heine: Kniha písní 
(výbor, 1950); P. Neruda: Juliu Fučíkovi (1953, se 
Z. Hampejzem); - posmrtně: Mao Ce-tung: Osm
náct básní na staré nápěvy (1958, s J. Hejzlarem); 
Ch. Baudelaire: Květy zla (1964, ed. M. Blahynka). - 
Výbory: V říši loutek (1937, ed. autor); Sloky o Pra
ze (1956, ed. autor); Zlatý věk (pro ml., 1957, ed. 
V. Fiala; franc. a něm. 1961); Moderní poezie (EE 
1958, ed. M. Blahynka); Šípková růže (BB pro ml., 
1958, ed. V. Fiala); Dobrodružství Aničky skřítka 
a Slaměného Huberta (P pro ml., 1958, ed. D. M. 
Pavlíček); Básně (1960, ed. L. Fikar); Podivuhodný 
kouzelník (1963, ed. M. Kundera); Oči milenek 
(1964. ed. M. Florian); Signály času (1974, ed. 
M. Blahynka); Pražská domovní znamení (1974, ed. 
M. Blahynka); Vyzvání na cestu (1978, ed. V. Kún); 
Zpívám zpěv míru (1980, ed. M. Blahynka); Písme
na, pohlednice, nápisy (1980, ed. M. Blahynka); Zá
zračné proměny (1980, ed. Z. Pešat); Až se ti zastesk- 
ne (1983, ed. M. Blahynka); Básník v množném čísle 
(1986, ed. K. Sýs). - Souborné vydání: Dílo (Česko- 
sl. spisovatel, 1950-90, 38 sv., fakticky 36, protože 
RR Kronika z konce tisíciletí, Posedlost a Dolce far 
niente označené jako sv. 27-29 vyšly v 1 sv.; do 1958 
vydával sv. 1-11, 14, 15, 18, 19 autor, 1962-86 ve 
sv. 12, 13, 16, 20, 21, 32, 35, 36, 38 uvedeno, že řídí 
J.Taufer; od 1964 jako editor sv. 22-38 M. Blahynka, 
sv. 13, 21, 34, 37 s K. Blahynkovou a sv. 35 a 36 
s K. Blahynkovou a V. Kubínem). Dílo obs. též do
sud nevydané práce, zejména ve sv. 23 (1985) básně
v próze, ve sv. 21 (1986) překlady libret, rozhl. pás
ma a písně pro filmy, ve sv. 22 (1964) scénické básně, 
scenária a libreta, ve sv. 23 (1965) hry, rozhl. hry 
a libreta, mj. i adaptace Calderónovy Veselohry 
s dvojníkem, prem. 1948 a Komenského Do učení 
aneb Labyrint světa (prem. 1970), ve sv. 24 (1967) 
manifesty, eseje a kritické projevy z období poetis
mu, ve sv. 25 (1975) totéž z let 1931-41, ve sv. 26 
(1976) eseje a projevy po 1945, ve sv. 34 (1988) ver
še, které ze souboru autor nebo editoři dříve vyřadi
li, ve sv. 37 (1990) pozůstalé básně včetně nezveřej
něné prvotiny Melancholičtí upíři a jejího 
přepracování s tit. Jitro. I KORESPONDENCE: 
Neznámé dopisy V. N. (J. Svobodovi z 1920-21), HD 
1960, s. 268; an.: V. N. o svém Edisonovi (R. Škeříko-
vi z 1927, neodesláno), Kultura 1962, č. 13; J. Svobo
da: Přítel V. N. (J. Svobodovi z 1920-40, Zachránky
ni, tj. L. Hodáčové z l937-41 a dalším adresátům; 
1966); O. Sirovátka: Řádky psané na nemocničním 
lůžku (O. Sirovátkovi z 1948), Rovnost 20. 8. 1975; 
P. Marek: Ještě N. o Wolkrovi (Z. Wolkrové z 1938), 
ČLit 1979, s. 166; M. B. (Blahynka): Z listů a lístků 
V. N. Jindřichu Honzlovi (z 1926-27), Lit. měsíčník 
1980, č. 4; Depeše z konce tisíciletí (vzáj. korespon
dence s různými adresáty z 1918-57, ed. M. Kruli- 
chová, M. Vinařová, L. Tomek, 1981. Obs. zejm. úpl

nou korespondenci s J. Mahenem, dříve mezerovitě 
vydanou ve Sbornících Nár. muzea, ř. C, 1961, ed. 
J. Mourková a 1964, ed. J. Hek a Š. Vlašín, a v knize 
Adresát Jiří Mahen, 1964, ed. J. Hek a Š. Vlašín; dá
le N. dopisy J. Bartošovi z 1923-33, V. Bělíkovi 
z 1922, P. Bezručovi z 1952-57, K. Bieblovi 
z 1926-51, nakl. F. Borový - F. Borovému, R. Jílov- 
skému, M. Jiránkovi z 1931-40, A. Bretonovi 
z 1934-36, E.F. Burianovi z 1940 a 1950, nakl. Václav 
Čejka z 1935, Dědictví Komenského z 1936 a Druž
stevní práce z 1933-34, P. Eluardovi z 1935-36, V. 
a A. Fischerovým z 1918-45, M. Fričovi z 1952, 
D. Gabe z 1932, J. Glazarové z 1950, F. Gótzovi 
z 1930-32, F. Halasovi z 1927, K. H. Hilarovi z 1931, 
J. Honzlovi z 1928-50, V. Jiříkovskému z 1932, nakl. 
Stanislav Kočí z 1922, K. Konrádovi z 1950-51,
L. Kubovi z 1944, Lucernafilmu z 1940, J. Mahenovi 
z 1920-36, L. Martenovi z 1932, nakl. Melantrich - 
B. Fučíkovi, J. Trágrovi z 1934-40, V. Motyčkovi 
z 1926, nakl. F. J. Múller z 1944, Z. Nejedlému z 1950, 
J. Nevosadovi z 1922, B. Nezvalovi z 1918-57, V. 
a B. Nikodémovým z 1931-43, nakl. Odeon - 
J. Fromkovi z 1930, J. V. Plevovi z 1935-42, nakl. 
Sfinx - B. Jandovi z 1931, J. Svobodovi z 1921-32, 
nakl. Symposion - R. Škeříkovi z 1929-30, J. Šímovi 
z 1930, V. Smeralovi z 1950, V. Šulcovi z 1934, K.Tei- 
govi z 1935,ETetauerovi z 1934, B. Vaničkoví z 1930 
a 1950, J. Werichovi z 1950, J. Wolkrovi z 1922, 
Z. Wolkrové z 1950-51, V. Závadoví z 1930 a 1950); 
A. Křičková: Petr a Jaroslav Křičkovi ve vzpomín
kách (P. Křičkovi z 1933), Výběr z nejzajímavějších 
knih 1981, č. 3; M. Vinařová: Jak tvoří básník (L. Ho
dáčové z 1937-42, úryvky), sb. Literární archiv 1987, 
s. 101; in L. Hodáčová: Zpěv Orfeův (L. Hodáčové 
z 1937-42; 1995); in J. Knap: Bez poslední kapitoly 
(J. Knapovi z 1920; 1997). I REDIGOVAL časopis: 
Zvěrokruh (1930); sborníky: Surrealismus (1936), 
Ani labuť ani Lůna (1936). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Josef Sudek: Praha (1948, textová část 
a verše). I

BIBLIOGRAFIE: J. Nečas: Bibliografie díla 
V. N., in M. Blahynka, J. Nečas: V. N. (1960); M. Zá
vadová: V. N. Bibliografie díla a literatury o něm 
(Městská knihovna v Praze 1975, rozmnož.); B. He- 
melíková: V. N. Personální bibliografie o životě a dí
le (1922-1944), sb. V N. Spolutvůrce pokrokové 
kulturní politiky (Brno 1986). I LITERATURA: 
F. Soldan: O Nezvalovi a poválečné generaci (1933, 
1940 s tit. Tri generace); L. Kratochvíl: Wolker a N. 
(1936); A. Jelínek, M. Schulz: O V. N. a jeho Zpěvu 
míru (1953); J.Taufer: Národní umělec V. N. (1957);
M. Blahynka, J. Nečas: V. N. (1960); A. Jelínek: V. N. 
(1961); A. Hoffmeister: O N. (1961); V. Fischerová- 
-Nezvalová: Kouzelná říše dětství V. N. (1962); 
J. Svoboda: Přítel V. N. (1966); L. N. Budagova: V. N. 
(Moskva 1967); S. A. Serlaimova: V. N. (Moskva 
1968); M. Blahynka: N. dramatik (1972) + S V. N. 
(1976); M. Macháček: V. N. (1980); M. Blahynka: 
V. N. (1981); Š. Žáry: Stověžatý básník (Bratislava 
1981); sb. V. N. Spolutvůrce pokrokové kulturní po-
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litiky (1986); I. V. Inov (Ivanov): Suďba i múzy V. N. 
(Moskva 1990); L. Hodáčová; Zpěv Orfeův (1995). 
I • ref. Most: M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 
12.11.1922; J. Hora, RP 19.11.1922 -> Poezie a ži
vot (1969, zde i ref. Pantomima, Blíženci, Edison, 
Pět prstů); A. Novák, Lumír 1922, s. 551; J. Knap, 
Cesta 5,1922/23, s. 464; J. Krecar, MR 1922/23, sv. 38, 
s. 215; A. M. Píša, Proletkult 1, 1922/23, s. 333 
—> Dvacátá léta (1969, zde i ref. Edison, Hra v kost
ky) •; • ref. Pantomima: F. Gótz, NO 19. 10. 1924 
a 17.5.1925, oboje Literatura mezi dvěma válka
mi (1984); J. Krecar, MR 1924/25, sv. 40, s. 61; 
J. Knap, Cesta 7,1924/25, s. 266; -pa- (F. S. Procház
ka), Zvon 25,1924/25, s. 181; F. X. Šalda, Nová svo
boda 1925, s. 256, též ReD 1,1927/28, s. 91 -> KP 13 
(1963); Skapino (A. Novák), LidN 7.6.1925 •; • ref. 
Falešný mariáš: F. Gótz, NO 1.11.1925; J. B. Čapek, 
Kritika 1925, s. 345; J. Heyduk, Cesta 8, 1925/26, 
s. 161; O. Š. M. (Štorch-Marien), RA 1,1925/26, s. 51; 
A. N. (Novák), LidN 9.5.1926 •; F. Gótz: V. N., Tvor
ba 1,1925/26, s. 138 —» Jasnící se horizont (1926, zde 
i ref. Most, Podivuhodný kouzelník, Menší růžová 
zahrada); • ref. Menší růžová zahrada: Č. (A. Čer
ník), Pásmo 2,1925/26, s. 66; fxš. (F. X. Šalda), Tvor
ba 1,1925/26, s.236 -> KP 13 (1963); J. Heyduk, Ces
ta 8,1925/26, s. 481; A. C. Nor, Sever a Východ 1926, 
s. 77; A. N. (Novák), Lumír 53,1926/27, s. 220 •; • ref. 
Karneval: F. Gótz, NO 11. 4. 1926; A. N. (Novák), 
LidN 9. 5. 1926; J. B. Čapek, Kritika 1926, s. 224 •;
• ref. Básně na pohlednice: F. Gótz, NO 25.12.1926;
J. Matouš, Nové Čechy 10, 1926/27, s. 237 •; • ref. 
Básně na pohlednice, Nápisy na hroby: M. Pujmano
vá-Hennerová, Tribuna 16.1.1927; Reed (B. Václa
vek), Rovnost 24. 2. 1927; A. M. Píša, Sever a Vý
chod 1927, s. 150; A. N. (Novák), Lumír 54,1927/28, 
s.271 e;V. Brtník: ref. Nápisy na hroby, Venkov 10.3. 
1937; • ref. Akrobat: md. (M. Dvořák), Tvar 1927, 
s. 144; J. Heyduk, Cesta 10,1927/28, s. 527; B. Václa
vek, ReD 1, 1927/28, s. 14; J. B. Čapek, Lit. svět 1, 
1927/28, č. 9; A. M. Píša, Sever a Východ 1928, s. 30 •;
• ref. Blíženci: A. M. Píša, Sever a Východ 1927, 
s. 150 -» K vývoji české lyriky (1982, zde i ref. Histo
rický obraz); M. Dvořák, Tvar 1927, s. 81; M. Pujma
nová-Hennerová, Tribuna 10. 4. 1927; F. Gótz, NO 
17.4.1927 •; F. X. Šalda in O nejmladší poezii české 
(1928) -> Studie z české literatury (1961) a O před
pokladech a povaze tvorby (1978); B. Václavek: Poe
zie bez hranic, in Od umění k tvorbě (1928); • ref. 
Edison: G. (F. Gótz), NO 17. 6. 1928; B. Václavek, 
ReD 2,1928/29, s. 130; J. Heyduk, Cesta 11,1928/29, 
s. 256; A. N. (Novák), Lumír 56,1929/30, s. 159 (též 
o Hře v kostky) •; M. Rutte in Doba a hlasy (1929);
• ref. Hra v kostky: -a. (J. Hora), LitN 1929, č. 11; G. 
(F. Gótz), NO 16.6.1929; JO-HE (J. Heyduk), Cesta 
12,1929/30, s. 32; B. Václavek, ReD 3,1929/31, s. 58 •;
• ref. Kronika z konce tisíciletí: F. X. Šalda, ŠZáp 1, 
1928/29, s. 319; vz. (V. Zelinka), Zvon 29, 1928/29, 
s. 586; A. N. (Novák), LidN 15.6.1929; A. M. Píša, PL 
16. 6.1929; J. B. Čapek, Naše doba 37,1929/30, s. 54;
K. Sezima, Lumír 56,1929/30, s. 58 -» Mlází (1936; 

obs. též ref. Posedlost, Dolce far niente, Pan Marat, 
Jak vejce vejci, Monaco, Řetěz štěstí); P. Fraenkl, Se
ver a Východ 1930, s. 208; E Peroutka, Přítomnost 
1930, s. 38, 56, 73 —> Osobnost, chaos a zlozvyky 
(1939) •; M. Holas: Několik glos k poezii V. N., RA 
5,1929/30, s. 483 a 499; • ref. Snídaně v trávě: E L. 
(Lukáš),Čin 1,1929/30,s.651;-pa- (ES.Procházka), 
Zvon 30,1929/30, s. 490; A. N. (Novák), LidN 16. 3. 
1930; AMP (A. M. Píša), PL 25.5.1930 •; • ref. Bás
ně noci: A. N. (Novák), LidN 27. 7.1930; AMP (A. 
M. Píša), PL 29. 7.1930; 1 B. Čapek, Naše doba 38, 
1930/31, s. 54 •; F. Tetauer: ref. Chtěla okrást lorda 
Blamingtona, LidN 21.2.1931; F. Gótz: České dada, 
in Básnický dnešek (1931); • ref. Jan ve smutku: G. 
(F. Gótz), NO 21.12.1930; P. Fraenkl, Naše doba 28, 
1930/31, s. 507; F. X. Šalda, ŠZáp 3,1930/31, s. 251; 
AMP (A. M. Píša), PL 25. 1. 1931 -» Třicátá léta 
(1971, zde i ref. Posedlost, Dolce far niente, Pan Ma
rat, Pět prstů, Jak vejce vejci, Sbohem a šáteček, 
Monaco, Ulice Gít-le-coeur, Praha s prsty deště, 
Matka Naděje); A. N. (Novák), LidN 1.2.1931; Kp. 
(J. Knap), Venkov 17. 2. 1931 •; • ref. Posedlost: 
K. J. Beneš, Dnešek 1, 1930/31, s. 71; B. Václavek. 
Tvorba 1931, s. 78 •; • ref. Schovávaná na schodech: 
J. J. Paulík, RA 6, 1930/31, s. 395; Ot. F. (Fischer), 
LidN 21.4.1931; J. H. (Hilbert), Venkov 21.4.1931; 
kd. (E. Konrád), NO 21. a 22.4.1931; A. M. Píša, PL 
21.4.1931 -> Stopami dramatu a divadla (1967, též 
ref. Milenci z kiosku,Tri mušketýři, Věštírna delfská, 
Nový Figaro, Manon Lescaut, Loretka, Veselohra 
s dvojníkem s tit. Opatřte si dvojníka!) •; • ref. Dol
ce far niente: G. (F. Gótz), NO 15. 11. 1931; Kp. 
(J. Knap), Venkov 20. 12. 1931; F. Soldan, RA 7, 
1931/32, s. 95 •; • ref. Milenci z kiosku: O. Š. M. 
(Štorch-Marien), RA 7, 1931/32, s. 214; H. Jelínek, 
Lumír 58,1931/32, s. 347; J. Tráger, LitN 1932, č. 5; jh 
(J. Hora), Telegraf 11.3.1932; Ot. F. (Fischer), LidN 
12. 3. 1932; J. H. (Hilbert), Venkov 12. 3. 1932; zk. 
(Z. Kalandra), RP 12.3.1932; Rč. (V. Renč), Akord 
1932, s. 183 •; J. Franz: Případ V. Nezvala, Tvar 4, 
1931/32, s. 227 -» Host 1991,s.71;F.X. Šalda: Z bás- 
nického mumraje V. N. (o N. revolučních verších 
v komunistickém tisku), ŠZáp 4, 1931/32, s. 211;
• ref. Pan Marat: B. Václavek, Tvorba 1932, s. 782; 
Kp (J. Knap), Venkov 30.8.1932; F. X. Šalda, ŠZáp 5, 
1932/33, s. 29; Rč. (V. Renč), Žijeme 1932,1932/33, 
s. 58 •; • ref. Pět prstů: P. F. (Fraenkl), Naše doba 40, 
1932/33, s. 501; B. Novák, Čin 1933, s. 31; F. X. Šalda, 
ŠZáp 6, 1933/34, s. 12 •; • ref. Skleněný havelok: 
A. N. (Novák), LidN 21.8.1932; V. Hrbek (Z. Kalis- 
ta), Lumír 59, 1932/33, s. 38; F. X. Šalda, ŠZáp 5, 
1932/33, s. 43; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 33. 
1932/33, s. 153; J. B. Čapek, Čin 4,1932/33, s. 848 •;
• ref. Zpáteční lístek: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 
59,1932/33, s. 529; B. Novák, Čin 1933, s. 31; A. M. Pí
ša, PL 18. 6.1933 •; • ref. Jak vejce vejci: F. Soldan, 
RA 9, 1933/34, s. 94; K. Konrád, Index 1934, s. 29

Ztvárněte skutečnost (1963, zde i další čl. týkající 
se N.); G. (F. Gótz), NO 14.1.1934; F. Tetauer, LidN 
11. 2.1934 •; • ref. Sbohem a šáteček: J. Mukařov-
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ský, Panoráma 1934, s. 70 -» Studie z poetiky (1982); 
E Gótz, Čin 1934, s. 562; A. N. (Novák), LidN 11.11. 
1934; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 61,1934/35, s. 38; 
F. X. Šalda, ŠZáp 7, 1934/35, s. 18; M. Dvořák, LUK
1935, s. 88 •; • ref. Neviditelná Moskva: V. Černý, 
LitN 7,1934/35, č. 9; J. J. Paulík, Rozhledy 1935, s. 77 
(též ref. Monako); B. Václavek, Magazín DP 3, 
1935/36, s. 36 •; • ref. Řetěz štěstí: J. Honzl, Panorá
ma 1936, s. 55; O. Králík, LUK 1936, s. 308 •; • ref. 
Ulice Git-le-coeur: V. Černý, LidN 28. 9. 1936; 
A. Černík, Rozhledy 1936, s. 210; J. Žantovský,Tvor
ba 1936, s. 683; d. (M. Dvořák), LUK 1936, s. 340 •;
• ref. Žena v množném čísle: J. Chalupecký, Čin
1936, s. 217; V. Z. (Závada), LUK 1936, s. 231; AMP 
(A. M. Pisa), PL 11. 7. 1936; L. Kratochvíl, LitN 9, 
1936/37, č. 19 a 20 •; • ref. 52 hořkých balad...: 
V. Černý, LidN 30. 11. 1936; Akz. (A. Kostohryz), 
Rozhledy 1936, s. 316; K. Čapek, LidN 13. 12. 1936 
(o autorství) —> O umění a kultuře 3 (1986, s. 714); 
-jef- (J. Fučík), RP 25.12.1936 Stati o literatuře 
(1951); K. P. (Polák), PL 30.12.1936; V. H. (Z. Kalis
ta), Lumír 63, 1936/37, s. 458; S. K. Neumann, 
U 1937, s. 69 •; • ref. Praha s prsty deště: A. N. (No
vák), LidN 16.10.1936; V Hrbek (Z. Kalista), Lumír 
63,1936/37, s. 527 •; L. Kratochvíl: ref. Žena v množ
ném čísle, Praha s prsty deště, LitN 9,1936/37, č. 19 
a 20; B. Václavek: Rozpolcený svět, in Tvorbou 
k realitě (1937); • ref. Absolutní hrobař: zk (Z. Ka- 
landra), Světozor 38, 1937/38, s. 674 -» Intelektuál 
a revoluce (1994); J. Mukařovský, SaS 1938, s. 1

Kapitoly z české poetiky 2 (1941, znovu 1948) 
a Studie z poetiky (1982); AMP (A. M. Píša), PL 26. 
1.1938; A. N. (Novák), LidN 30.1.1938 •; V. Černý: 
Několik poznámek k N. surrealistické poezii + Ně
kolik poznámek k N. surrealistické próze, KM 1938, 
s. 51 a 253 —> Tvorba a osobnost 1 (1992); B. Václa
vek: V. N. a surrealismus, Index 1938, s. 42; • ref. Mat
ka Naděje: A. N. (Novák), LidN 24. 4. 1938; Idř. 
(K. Bednář), Rozhledy 1938, s. 66; V. Hrbek (Z. Ka
lista), Lumír 65,1938/39, s. 43 •; • ref. Pražský cho
dec: V. Černý, KM 1938, s. 437 —> Tvorba a osobnost 
1 (1992, zde i ref. 100 sonetů zachránkyni věčného 
studenta Roberta Davida); B. Novák, LidN 28. 11. 
1938; Kp. (J. Knap), Venkov 15.1.1939; AMP (A. M. 
Píša), Nár. práce 22. 1. 1939; A. N. (Novák), LidN 
19. 3. 1939; vbk. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 
1939, s. 65 •; • ref. Manon Lescaut: Č. (V Červinka), 
Zvon 40, 1939/40, s. 602; kd (E. Konrád), LidN 9. 5. 
1940; -úhl- (B. Miihlstein), Naše zprávy 11.5.1940 •;
• ref. Pět minut za městem: F. Gótz, Čteme 2, 
1939/40, s. 131; B. Fučík, Akord 7,1939/40, s. 279; B. 
Novák, LidN 4. 3.1940; V. Černý, KM 1940, s. 173 •;
• ref. Loretka: B. (B. Václavek), LidN 23. 1. 1941; 
-úhl- (B. Múhlstein), Naše zprávy 25.1.1941 •; • ref. 
Valérie a týden divů: Ik (L. Kundera), Mladé archy 
2,1945/46, s. 133; AMP (A. M. Píša), Práce 28.2.1946 
•; • ref. Veliký orloj: J. Honzík, Kulturní politika 
1949, č. 15; O. Kryštofek, Mladá fronta 10. 4. 1949; 
F. Buriánek, Zeměd. noviny 17. 4. 1949; Z. Pachov- 
ský, LidN 24.4.1949 •; • ref. Stalin: J. Hořec, Mladá 

fronta 11.12.1949; vbk (V. Běhounek), Práce 21.12. 
1949; F. Buriánek, Zeměd. noviny 29. 12. 1949; 
V. Dostál, Var 3,1950/51, s. 234 •; • ref. Zpěv míru: 
F. Kautman, LidN 14. 10. 1950; I. Skála, RP 15. 10. 
1950; V. Vrabec, Svob. slovo 28. 10. 1950; J. Taufer, 
NŽ 1950, s. 570; M. Jariš, Tvorba 1951, s. 1046 •; 
J. Raban: N.-malíř, Umělecký měsíčník 1950, s. 212; 
J. Taufer: O některých základních rysech N. poezie, 
NŽ 1950, s. 179; D. Jeřábek: ref. překl. H. Heine, LF
1950, s. 281; • ref. Z domoviny: F. Kautman, NŽ
1951, s. 736; M. Sedloň, Tvorba 1951, s. 569; Z. K. Sla
bý, Mladá fronta 29. 4.1951; V. Pekárek, LidN 20. 5. 
1951 -> Literatura a skutečnost (1962) •; A. Jelínek, 
M. Schulz: Vlastenectví V. N., NZ 1952, s. 893; • ref. 
Křídla: A. Jelínek, M. Schulz, NŽ 1953, s. 3, 739; 
J. Rybák, RP 5.4.1953; V. Stejskal, Obrana lidu 28.6. 
1953 •; M. Blahynka: O některých rysech poezie 
V N., HD 1955, s. 355; L. Čiyrný: Nad velkými bás
nickými skladbami V. N., NŽ 1955, s. 589; J. Tráger: 
O V. N., Nár. divadlo 1956, č. 11; • ref. Chrpy a měs
ta: gf (G. Franci), LD 12. 1. 1956; F. Buriánek, RP 
22.1.1956; A. Jelínek, M. Schulz, LitN 1956, č. 4; J. Ja
nů, NŽ 1956, s. 46; J. Trefulka, HD 1956, s. 125 •:
• ref. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou: 
F. Vrba, LitN 1956, č. 13; A. Skoumal, Divadlo 1956, 
č. 5; A. Scherl, HD 1956, s. 219; jtg (J. Tráger), Svob. 
slovo 23. a 25. 3. 1956; P. Wiesner, LD 27. 3. 1956; 
O. Fencl, Obrana lidu 27.3.1956; V. Běhounek, Prá
ce 27.3.1956; Z. Roubíček, Mladá fronta 29.3.1956; 
J. Opavský, RP 1.4.1956 •; M. Petříček in V. N.: Glo
sy k současné české poezii (1957); • nekrology: E. F. 
Burian, J. Kadlec, F. Kautman, J. Slavíček, L. Štoll, 
vše Kultura 1958, č. 15 a V. Tobiáš, J. Taufer, oba tam
též, č. 16; L. Čivrný, A. Hoffmeister, V Kopecký, 
M. Kundera, A. Matuška, J. Mukařovský, K. Nový, 
J. Pilař, J. Šotola, J. Taufer, J. Trnka, V. Závada, vše 
LitN 1958, č. 15; J. Petrmichl, V. Závada, oba RP 8.4. 
1958; V. Běhounek, Práce 9.4.1958; S. Svoboda, Mla
dá fronta 9. 4. 1958; F. Branislav, Obrana lidu 9. 4. 
1958; K. Nový,JV. Pekárek (—> Literatura a skuteč
nost, 1962), V. Šmeral, vše RP 10. 4.1958; J. Rybák, 
RP 13. 4.1958; M. Jariš, NŽ 1958, s. 242; J. Trefulka, 
HD 1958,s. 215; J. Nový, Tvorba 1958, s. 337; A. Váv
ra, Bohemia (Mnichov) 1958, č. 79; J. Dresler, Zápis
ník (New York) 1960, květen-červen •; J. Bžoch: N. 
poňatie modernej poézie, Slovenské pohlady 1958, 
s. 446; A. Matuška: N., LitN 1958, č. 15 —> Medailony 
(1960); M. Blahynka: Proměny Podivuhodného kou
zelníka, NŽ 1959, s. 60; • ref. Z mého života: F. Vrba, 
LitN 1959, c. 50; A. Závodský, HD 1959, s. 568; 
M. Grygar, ČLit 1960, s. 209 •; Z. Heřman: Z proble
matiky N. vztahu k divadlu, Divadlo 1960, s. 516; 
M. Blahynka: N. překladatel, Světová literatura 
1960, s. 227 (k tomu polemika: A. Poláček: N. - Rim- 
baud a pozdní odpověď, Světová literatura 1992, 
č. 3); Z. Blajer: Náčrt k portrétu V N., Bulletin Vyso
ké školy ruského jazyka a literatury 4 (1960, s. 211);
• ref. Nedokončená: A. Jelínek, ČLit 1960, s. 476; M. 
Blahynka, Kultura 1960, č. 27; F. Vrba, LitN 1960, 
č. 26; mu (M. Uhde), HD 1960, s. 334 •; J. Hájek:
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Nezval

O poezii životní syntézy, in Osudy a cíle (1961);
M. Blahynka: N. v překladech, ČLit 1961, s. 319; 
Z. Blajer: Surrealistické období v poezii V. N. a jeho 
překonání, Bulletin Vysoké školy ruského jazyka 
a literatury 5 (1962, s. 319); M. Grygar: N.,sb. Jak číst 
poezii (1963, znovu 1969); D. Hronková: V. N. a má
lo známé stránky jeho tvorby, Slovanský přehled 
1963, s. 65; M. Kundera in V N.: Podivuhodný kou
zelník (1963) + Veliká utopie moderního básnictví, 
LitN 1964, č. 27; P. Blažíček: O smyslu poezie V N., 
ČLit 1964, s. 77; N. Nikolajeva: Pokus o interpretaci
N. Akrobata, tamtéž,s. 225; M. Blahynka in Ch.Bau- 
delaire: Květy zla (1964); J. Štěpánková: N. a Bau- 
delairovy Květy zla, ČLit 1964, s. 308; M. Blahyn
ka: N. drama (1920-1932), ČLit 1965, s. 499; K. Chva- 
tík: Poetismus, Estetika 1965, s. 251; V Effenberger: 
Tragédie básníka V. N., Orientace 1966, č. 4 (k tomu 
polemika: M. Blahynka, Impuls 1967, s. 67; V Effen
berger, Orientace 1967, č. 1); A. Haman: N. a Halas, 
ČLit 1967,s. 312; M. Blahynka: N. podíl na české me
ziválečné publicistice, sb. Václavkova Olomouc 1966 
(1967); A. Brousek: Nesmuteční hrana za V N., HD
1969, č. 10; V Effenberger in Realita a poezie 
(1969); Z. Kalista in Tváře ve stínu (1969); V.Turčá- 
ny: N. Edison alebo Chvála kompozície, Romboid
1970, č.2; J.Taufer: K teoretickému a kritickému dě
dictví V N., Estetika 1971, s. 307; L. N. Budagova: 
Slovo o V. N., Lit. měsíčník 1973, č. 8; L. Rudněva: N. 
a Majakovskij, Sovětská literatura 1973, č. 7; M. Bla
hynka in V. N.: Signály času (1974); J. Hájek in Leto- 
rosty (1974); M. Pohorský in Portréty a problémy 
(1974); L. Stolí in Socialismus a osobnosti (1974); 
J. Taufer: N. estetik, Lit. měsíčník 1974, č. 3 —> Por
tréty a siluety (1980); M. Blahynka: Básník budoucí
ho pokolení, Lit. měsíčník 1975, č. 5 + Moravan N., 
Universitas 1975, č. 8; J. Veselý: V. N. a německá pro
tifašistická emigrace, ČLit 1975, s. 242; V. Závada in 
Krajina a lidé mého srdce (1975); M. Blahynka: Syn 
dvacátého století, in Pozemská poezie (1977); M. 
Blahynka: Diáře V N. z let 1933-37, M. Krulichová: 
N. rané básnické sbírky, M. Vinařová: Zpráva o lite
rární pozůstalosti V. N., vše sb. Literární archiv 10, 
1978, s. 44,71,280; J. Rubeš: N. a Breton, ČMF 1979, 
s. 17; E Buriánek in Z moderní české literatury 
(1980); J. Dvořák: V. N. - Jiří Mahen, Marginálie 
1980, s. 55; Z. Pešat in V. N.: Zázračné proměny 
(1980); M. Blahynka in sb. Depeše z konce tisíciletí. 
Korespondence V. N. (1981); L. N. Budagova: Boj za 
uměleckou mnohotvárnost^ a estetickou úroveň 
v české poezii 40.- 50. let, ČLit 1982, s. 42; M. Bla
hynka: Nezvalův Heine, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná,
1982, č. 29; T. Bucharkina: Básně V. N. v Sovětském 
svazu, Sovětská literatura 1983, č. 3; M. Suchomel: 
N., čtenář Mahena, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná,
1983, č. 30 -> Jiné oči J. Mahena (1997); M. Kubíno- 
vá in Proměny české poezie dvacátých let (1984); G. 
Verveš: Maksym Rylskij a V. N., Sovětská literatura
1984, č. 2; I. V. Inov (Ivanov): V. N. v letech protifa
šistického odboje, Sovětská literatura 1985, č. 10; Z. 
Kožmín: V. N.: Rytinka, in Interpretace básní (1986); 

S. V. Nikolskij in Dvě epochy české literatury 
(1986); M. Zeman: Edison, sb. Rozumět literatuře 
(1986); M. Mravcová: Postup montáže v poezii poe
tismu, ČLit 1987, s. 289; I. V Inov (Ivanov): Žánrová 
specifičnost prózy V. N., ČLit 1989, s. 301 (k tomu 
poznámka redakce ČLit 1990, s. 192); M. Dvořák: V. 
N. a Jakub Deml, Akord 15,1989/90, č. 6; vm (V. Ma- 
cura) in Slovník básnických knih (1990, Absolutní 
hrobař, Básně noci, Pantomima, Pět minut za měs
tem, Sbohem a šáteček, Skleněný havelok); M. van 
Duijkeren, M. Stejskal: Funkce litanických řad v N. 
Edisonu, sb. České studie (1990); J. Firt in Knihy 
a osudy (1991); J. Kuběna: Místo po levici - aneb 
Ukřižování krve (Monolog o V. N.), Host 1991, s. 84; 
B. Fučík in Čtrnáctero zastavení (1992); Z. Kožmín: 
Čas a prostor v Horově a N. poezii, Marginálie 
1988-1990 (1992); M. V. Havel in Mé vzpomínky 
(1993); B. Fučík in Setkávání a míjení (1995); I. Bi- 
nar: Trialog (N. - Deml - Holan), Revolver revue 
1996, č. 32; M. Drápala: Iluze jako osud. K vývoji po
litických názorů V. N., Soudobé dějiny 1996, s. 175; 
R. Hamanová: Surrealistický most, G. Dierna: Způ
soby a tvary touhy. N. próza z let surrealismu, oboje 
sb. Český surrealismus 1929-1953 (1996, s. 22 a 94, 
200); W. Koschmal: Město (Praha) a nevědomí 
(Apollinaire - Nezval), ČLit 1997, s. 360; Ž. Čolako- 
vová: Český surrealismus 30. let a problém verbali- 
zace surreality, ČLit 1997, s. 467.

zp

Jindřich Niederle
* 29.10.1840 Stará Paka
† 8. 9.1875 Nová Paka

Klasický filolog, překladatel a vykladač Sofokla 
a Homéra, autor mluvnice řečtiny patřící k základ
ním českým pracím z tohoto oboru.

Psal se i Nydrle. - Pocházel z rodiny obchodní
ka s plátny a hostinského. Po ukončení tříleté 
obecné školy v Nové Páce studoval 1851-59 na 
gymnáziu v Jičíně, kde na něho působil hlavně 
prof. E Lepař, a 1859-62 klasickou filologii na 
filoz. fakultě v Praze (žák J. Kvíčaly). 1863 zís
kal profesorskou aprobaci pro vyšší gymnázia 
a stal se suplujícím profesorem v Hradci Král., 
1865 řádným profesorem, nejprve na gymná
ziu v Klatovech a 1868 na Akademickém gym
náziu v Praze (zde byl jeho žákem J. Král); 
1871-73 byl uvolněn z učitelského úvazku, aby 
se mohl soustředit na sepsání učebnice řecké 
gramatiky. Jako uznávaný odborník spravoval 
také 1869-70 filologický proseminář na filoz. 
fakultě a od 1874 byl členem zkušební komise
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Niederle

pro české kandidáty gymnazijní profesury kla
sické filologie. Pracoval v Jednotě čes. filologů 
a stal se jedním z redaktorů jejího orgánu Lis
ty filologické a pedagogické, byl též spolure- 
daktorem Bibliotéky klasiků řeckých a řím
ských. Mimoto se věnoval popularizaci řecké 
literatury v přednáškách, zvi. pro Uměleckou 
besedu, a v časopiseckých statích. Od mládí se 
angažoval ve spolkové činnosti, účastnil se kul
turního života v Nové Páce, jako student vy
stupoval s ochotníky, pro něž napsal komedii 
a překládal A. Kotzebua, později působil 
v pražském Hlaholu. K jeho trvalým zájmům 
patřila stenografie, od 1861 byl členem a poz
ději funkcionářem spolku těsnopisců a k roz
voji tohoto oboru přispěl odbornými pracemi 
i jako učitel těsnopisu na hradeckém a klatov
ském gymnáziu a od 1874 jako zkušební ko
misař pro praktické stenografy. Jeho nejbližší- 
mi přáteli byli J. Gebauer, starší spolužák 
z gymnaziálních a univerzitních studií (učil 
s ním též na Akademickém gymnáziu), a kole
gové E. Novotný a F. Velišský; Velišskému, 
s nímž se znal od studentských let, postoupil 
1872 rukopisnou práci z řeckých a římských 
reálií a sám se tehdy soustředil na oblast litera
tury a jazyka (vlastní práce Velišského, vydaná 
po N. smrti bez uvedení původce postoupené
ho textu, vyvolala ostrou reakci J. Krále a ná
slednou polemiku, která měla dozvuky ještě 
v pozdějších letech). Pracovním vypětím se 
zhoršoval N. zdravotní stav (tuberkulóza), na 
jaře 1875 přesídlil do Nové Páky, kde zane
dlouho zemřel a byl pohřben. - Syn Lubor N. 
(1865-1944) byl světově proslulý archeolog 
a etnolog, profesor UK; zabýval se prehistorií, 
speciálně pravěkem Čech a Slovanstva, a to 
především v rozsáhlém díle Slovanské staro
žitnosti (1902-25), hlásícím se k odkazu P. J. Ša
faříka, materiálově a koncepčně založeném na 
nových vědeckých poznatcích a metodách; do 
široké oblasti jeho výzkumných zájmů patřila 
národopisná problematika, mj. byl spoluzakla
datelem čas. Čes. lid a zasloužil se o vybudová
ní Národopisného muzea. - Syn Václav N. 
(1867-1946) se jako klasický filolog věnoval 
řeckému dramatu a podílel se na četných ree
dicích otcovy řecké gramatiky.

N. spojoval činnost klasického filologa s po
třebami domácí kultury a písemnictví. Do sou
dobého literárního kontextu vstupoval jednak 
překlady Sofoklovy Elektry a Ajanta a Homé- 
rovy Odysseje (zveřejněný 6. zpěv a rukopisné 

překlady dalších zpěvů) a též Ciceronovy řeči 
Pro Milone, jednak několika teoretickými 
a popularizačními statěmi (zvi. Slovo o Homé- 
rovi a jeho básních, též studie k překladům So- 
fokla), v nichž mj. reflektoval aktuální pro
blém úlohy překladu v národní literatuře. Jeho 
přednostní zaměření na homérské eposy vy
plynulo hlavně z přesvědčení, že toto dílo by 
mělo v českém prostředí sehrát podobnou in
spirační roli jako v jiných literaturách, kon
krétně v německé, a že jeho nové kompletní 
přetlumočení „zúrodní půdu, z níž má zkvésti 
nám samorostlé umění národní“. Jako erudo
vaný filolog ctící originál odmítal adaptační 
překladatelské metody. V úvahách nad Iliadou 
a Odysseou zdůrazňoval význam metrické for
my, tj. časoměrného hexametru, který vykládal 
jako verš prostonárodního původu a jedinečný 
projev prapůvodní jednoty poezie s hudbou; 
tato komplementárnost tvoří podle jeho názo
ru neodlučitelnou složku myšlenkové a este
tické hodnoty díla; překladatelské modifikace 
užívající jiného verše považoval již za volné 
„přebásnění“ předlohy, tedy za počínání ne
opodstatněné i vzhledem k mimořádnému 
zvukovému uzpůsobení češtiny pro věrnou re
produkci. Obhajobou časomíry ovlivnil mladší 
generaci filologů, mezi nimi J. Krále, který však 
přijaté stanovisko později revidoval a prokázal 
oprávněnost přízvučného tlumočení antické 
poezie. N. vlastní překlady, realizující podle do
bových zvyklostí v dramatu verš přízvučný 
(dialogy) a časoměrný (ostatní části) a v Odys
seji časoměrný hexametr, vynikaly sice stylis
tickými kvalitami (viz ocenění V. Hálka), avšak 
pro svoji prozodickou podobu se záhy staly 
anachronismem. Mimo překlady projevil N. li
terární tvořivost v raném dramatickém pokusu 
(Věno) a především ve formálně vytříbených 
básních (rukopis, sbírky z 1857-59 Fialky 
a z pozdějších let Kytice), jejichž publikované 
ukázky jsou subtilním milostným a vlastenec
kým vyznáním a posléze rezignovanou reflexí 
o blížící se smrti. - N. největší grekologická 
práce Mluvnice řeckého jazyka pro gymnázia 
česká, uvádějící hlavně v oddílu skladby četné 
české ekvivalenty, představuje základní dílo 
naší klasické filologie a opětně vydávána 
v úpravách slouží dodnes.
ŠIFRY: J. N-e (Upomínka na slavnost Krameriovu 
konanou v Klatovech, 1868), nd (Měsíčník 1. praž
ského spolku stenografů gabelsbergerských). 
I PŘÍSPĚVKY in: Listy filologické a pedagogické
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Nigrin

(1874-75; 1874 Homérovy Odysseje zpěv VI. v pře
klade metrickém s úvahou o způsobě překládání 
Homéra; 1875 O některých epitetech homérských); 
Měsíčník 1. pražského spolku stenografů gabelsber- 
gerských; Osvěta (1874); Šumavan (Klatovy); alm. 
Upomínka na slavnost Krameriovu konanou v Kla
tovech (Klatovy 1868); - posmrtně (básně z pozů
stalosti): Lumír (1875); Světozor (1875). I KNIŽ
NĚ. Práce o literatuře: Slovo o Homérovi a jeho 
básních (1875 <— Osvěta 1874). - Překlady: Šofo- 
kles: Elektra (1868, i úvod, studie a poznámky) + 
Ajas (1869, i studie Přehled dějin tragédie řecké. 
Úvod k Sofoklovu Ajantovi a poznámky). - Ostatní 
práce: Mluvnice řeckého jazyka pro gymnázia česká 
(1873, četné reedice postupně v úpravě J. Krále, 
V. Steinmanna, E Groha, V. Niederle, L. Varcla). 
I SCÉNICKY. Hra: Věno (prem. 1861, Nová Paka). 
- Překlad: A. Kotzebue: Dvě slova (zač. 60. let, No
vá Paka). I REDIGOVAL časopis: Listy filologické 
a pedagogické (1874-75, s J. Kvíčalou, J. Gebaue- 
rem, V. O. Slavíkem); knižnici: Bibliotéka klasiků 
řeckých a římských (1872-75, s V. Vojáčkem). I

LITERATURA: an.: ref. překl. Sofokles: Ajas, 
Květy 1869, s. 271; X (V. Hálek): Literární úvaha 
(o N. překladu 6. zpěvu Odysseje), NL 22. 1.1874; 
• nekrology: an., NL 10.9.1875; an., LF1875, s. 81; V. 
Vlček, Osvěta 1875, s. 800; an., Světozor 1875, s. 443; 
J. B-n (Beran), tamtéž, s. 507 •; J. Král: ref. F. Veliš- 
ský: Život Řeků a Římanů (mj. důkazy o Velišského 
využití N. rukopis, práce), LF 1877, s. 112; F. Velišský: 
Zasláno (reakce na Královu stať), Pokrok 14. 7. 
1877; • polemika k předešlým vystoupením: J. Král, 
P. J. Beran, Pokrok 29. 7. 1877; P. J. Beran, Pokrok 
14.8.1877; F. Velišský: Obrana Života Řeků a Říma
nů (1877); an., NL 28.9.1877; an., NL 9.10.1877; an., 
NL 11. 10. 1877; J. Král: Suum cuique. Odpověď na 
Obranu Života Řeků a Římanů (1878) •; J. Král: 
Homérova Ilias (překl. H. J. Mejsnara, též o J. N.), 
LF 1878, s. 281; an. (J. Neruda): J. N., Humorist, listy 
1883, s. 254 Podobizny 2 (1952);V. Vlček: J. N. a F. 
Velišský, Osvěta 1883, s. 912; J. Š. (Šafránek): Památ
ce J. N., Koruna česká 1883, č. 61; J. Bn. + J. Š.: J. N., 
Pokrok 5.8.1883; Řeč prof. Gebauera při oslavě pa
mátky J. N. v Nové Páce, Pokrok 12. 8.1883;T. Hru
bý: O překladech našich z literatur klasických, Lit. 
listy 1885, s. 3; J. Šafránek in Příběhy Odysseovy 
(1887, s. 7); J. Král: O prozódii české, LF 1896, s. 256 
—> O prozódii české 1 (1923, s. 458); J. Němec: ref. 
Mluvnice řeckého jazyka... (7. vyd., upr. V. Stein- 
mann), LF 1900, s;386; F. Bílý: Z mých vzpomínek 
na J. Gebauera, NŘ 1919, s. 1,43; M. Hýsek : N. bás
nické prvotiny, LF 1940, s. 511; F. Novotný: J. N. jako 
klasický filolog, tamtéž, s. 517; V. Niederle: J. N. ve 
vzpomínkách své rodiny, svých žáků a přátel, LF 
1946, s. 145; M. Bořina: J. N., Pochodeň 12.12.1970; 
in sb. Antika a česká kultura (1978, s. 96).

et

Lubor Niederle viz in Jindřich Niederle

Václav Niederle viz in Jindřich Niederle

Jiří Nigrin

† 29.12.1606 Praha

Knihtiskař.

Pův. jm. Černý. Ve vlastní produkci uváděl roz
manité varianty jména podle jazyků, v nichž 
byly jeho jednotlivé tisky vydávány: Georgius 
Nigrinus, Jiřík Černý, Jiřík Nigrin, Georg 
Schwarz, Georgio Nigrino, Giorgio Negrini, 
Georgius Negrino, Jorge Nigrin. - Pracoval ja
ko tovaryš u tiskaře J. Kozla st., po 1570 se ože
nil s vdovou po tiskaři J. Jičínském st. a rozvi
nul aktivitu jeho tiskárny. 1592 získal erb 
a přídomek z Nigropontu; k erbu přijal i staro
městského literáta V. Dobřenského.

Z let 1571-1606 je doloženo na 600 N. tisků 
v češtině, latině, řečtině, hebrejštině, němčině, 
italštině, španělštině. Jako vynikající profesio
nál pracoval na zakázku různých objednavate
lů (císařský dvůr, univerzita, katoličtí i utra
kvističtí autoři, jezuité, čeští bratři aj.). Na 
přelomu 1572-73 byl uvězněn pro vytištění 
nepovolené knihy. Ekonomickým základem je
ho podnikání byly zpočátku učebnice a užitko
vé tisky, později vydával převážně drobnější 
tisky současných autorů (i hojné jednolisty) na 
vrcholné tiskařské úrovni. Jeho produkce zahr
novala nejširší škálu témat od gratulací a novi
nových aktualit až po odborné spisy astrono
mické, lékařské, hornické atp. Vydával též 
hojné notové tisky s náročnou sazbou (hlavně 
díla J. Handla). Jeho práce byla současníky 
vysoce ceněna pro vydavatelskou pohotovost 
a kvalitu, převyšující u drobných tisků úroveň 
melantrišské tiskárny. Množství osobních styků 
ho stavělo do centra aktuálního kulturního dě
ní, produkce jeho tiskárny dotváří obraz dobo
vého kulturního života. Byl významným spolu
tvůrcem vysoké úrovně českého knihtiskařství. 
Z PRODUKCE: P. Kristián z Koldína: Práva měst
ská... v krátkou sumu uvedená (1581, též 1583) + 
Práva městská (1582); V. Dobřenský: Pramen vody 
živé (1581) + Vrtkavé štěstí (1583); J. Černý: Krátký
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vejpis o nemocech morních (1582); J. Srnec z Varva- 
žova: Dicteria seu proverbia Bohemica (1582, též 
1599); P. Lupáč z Hlaváčova: Rerum Bohemicarum 
ephemeris, sivé Kalendárium historicum (1584) + 
Historia o císaři Karlovi, toho jména IV. (1584); 
Š. Lomnický z Budče: Knížka o sedmi hrozných ďá
belských řetězích (1586, též 1600) + Postní zvyk 
(1589) + Kupidova střela (1590, též 1603) + Josefů 
život (1591) + Filozofský život (1595) + Kancionál 
(1595) + Utrhačů jazyk (1598); J. Gryll z Gryllova: 
Patriarchuov svátých čtyř životy (1587); V Sturm: 
Apologia, to jest Obrana proti nedůvodné a nestříd
mé odpovědi Silvia Uberina, kterou na místě Bratří 
boleslavských dává (1587); B. Rodovský z Hustiřan: 
Kuchařství (1591); J. Barthold z Braitenberka: Du
chovní obveselení Koruny české (1599); Velmi pěk
ná nová kronika o vysoké milosti Floria... a ... Bian- 
cefoře (1600); N. Vodňanský z Uračova: Theatrum 
mundi minoris. Široký plac neb Zrcadlo světa 
(1605); Lamentací, žalostivý pláč země moravské 
(1606). ■

BIBLIOGRAFIE (Soupis tiskařské produkce): 
M. Bohatcová, J. Hejnic in Knihtiskař J. N. a jednolis- 
tové „Proroctví“ Jindřicha Demetriana, Sborník 
NM v Praze, ř. A, 1981, č. 35, s. 73; P. Daněk in Noto- 
tiskařská činnost J. N., Hudební věda 1987, s. 121. 
■ LITERATURA: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); 
Z. Winter in Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Če
chách (1909) + in Český průmysl a obchod v 16. vě
ku (1913); J. Volf: Potrestání knihtiskaře Jiříka Čer
ného pro tisk knihy Jana Oupického Knížka 
o potěchách v zármutku, ČNM 1925, s. 75; J. Vanic- 
ký: N. hudební tisky, Hudební rozhledy 1959, s. 608; 
M. Bohatcová: Tschechische Einblattdriicke des 
15. bis 18. Jahrhunderts, Gutenberg-Jahrbuch 1978, 
s. 246; M. Bohatcová, J. Hejnic: Knihtiskař J. N. a jed- 
nolistové „proroctví“ Jindřicha Demetriana, Sbor
ník NM v Praze, ř. A, 1981,č.35,s. 73; M. Sršňová:Bi- 
cinia nova Ondřeje Chrysopona Jevíčského, ČNM 
1982, s. 161; P. Daněk: Nototiskařská činnost J. N., 
Hudební věda 1987, s. 121; M. Bohatcová in Česká 
kniha v proměnách staletí (1990).

jTc

Nikodémovo evangelium (1,2)
10.-11. století (1), 2. polovina 14. století (2)

Staroslověnský a staročeský překlad apokryfního 
Nikodémova evangelia.

N. e. je údajné svědectví Kristova učedníka Ni
kodéma, nalezené za vlády východořímského 
císaře Theodora II. v Pilátově domě a přelože
né do řečtiny. Vzniklo pravděpodobně spoje
ním dvou původně samostatných apokryfů: 

první z nich parafrázoval a doplňoval zprávy 
evangelií o Kristově odsouzení, umučení 
a vzkříšení, druhý obsahoval vylíčení Kristova 
sestupu do pekel, jež nemá v evangeliích opo
ru. Řecký text, pocházející z 5. století, do něhož 
se sám hlásí, byl záhy přeložen do latiny. Pro
střednictvím latinské verze a v překladech se 
N. e. rozšířilo během středověku po celé zá
padní i východní Evropě.

1. V staroslověnských překladech rozlišuje 
odborná literatura dvě verze. Kratší verze (ob
sahující jen první část apokryfu) byla přelože
na z řečtiny a dochovala se v rukopisu srbské
ho původu z 13. století. Delší verze (obsahující 
obě části apokryfu) byla přeložena z latiny; do
chovala se v pozdních opisech ruského a srb
ského původu ze 14.-17. století. Její vznik kla
de část učenců, kteří se staroslověnskými 
překlady N. e. zabývali, do přemyslovských 
Čech 11. století. Francouzský slavista A. Vail- 
lant naproti tomu došel rozborem jejího jazy
ka k názoru, že vznikla o století dřív v Chor
vatsku nebo Dalmácii, nejspíš v některém 
z tamějších benediktinských klášterů slovan
ského obřadu. - 2. Staročeský překlad (podle 
závěru nazývaný rovněž Čtenie Nikodémovo) 
tlumočí obě části předlohy. Dochoval se ve 
dvou recenzích: starší (z 2. poloviny 14. století) 
tlumočí latinský text poměrně volně, mladší 
(z 15. století) usiluje o doslovnost; překladatel
skou technikou a stylem má blízko k tzv. 3. re
dakci staročeského překladu bible. Výtah 
z druhé části starší recenze byl pojat do staro
českého Života Krista Pána. Od počátku 
16. století byl překlad často vydáván tiskem 
(v 18. a 19. století jako knížka lidového čtení).

EDICE: 1. Staroslověnský překlad: in Glasnik 
Srpskog učenog društva (Bělehrad) 1885, s. 89 (ed. 
L. Stojanovič); M. N. Speranskij in Slavjanskija apo- 
krifičeskija evangelija, sb.Trudy VIII archeologičes- 
kogo sjezda v Moskvě 1890, d. 2 (Moskva 1895, 
s. 92); in Pamjatniki ukrajinsko-ruskoji movy i lite
ratury 2 (Lvov 1899, ed. I. Franko, s. 252 a 293); 
L’Evangile de Nicoděme. Texte slavě et texte latin 
(Ženeva, Paříž 1968, ed. A. Vaillant). - 2. Staročeský 
překlad: in Abhandlungen der Kóniglichen bóhmi- 
schen Gesellschaft der Wissenschaften ř. 5, sv. 11, 
1860, s. 227 (ed. V. Hanka); in Próza českého středo
věku (1983, ed. J. Kolár a M. Nedvědová). I

BIBLIOGRAFIE (české tisky): Knihopis č. 
1791-1803. I LITERATURA: 1. Staroslověnský 
překlad: M. N. Speranskij: Slavjanskija apokrifičes- 
kija evangelija, sb. Trudy Vlil archeologičeskogo 
sjezda v Moskvě 1890, d. 2 (Moskva 1895, s. 38);
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M. Weingart in Československý typ cirkevnej slo- 
vančiny (Bratislava 1949); R. Večerka in Slovanské 
počátky české knižní vzdělanosti (1963); A. Vaillant 
in UEvangile de Nicoděme.Texte slavě et texte latin 
(Ženeva, Paříž 1968). - 2. Staročeský překlad: J. Po
lívka: Evangelium Nikodémovo v literaturách slo
vanských, ČČM 1890, s. 255 a pokr., 1891, s. 94 a po
kr.; J. Kolár a M. Nedvědová in ed. Próza českého 
středověku (1983).

)k

Josef Václav Nikolau

* 8.8.1838 Týn nad Vltavou
† 30. 4.1862 Týn nad Vltavou

Autor povídek a básní pro děti, pořadatel a vydava
tel školní četby, pedagogický spisovatel.

Nižší gymnázium vystudoval v Písku, učitelský 
kurs v Čes. Budějovicích. Po studiích nastoupil 
1858 jako podučitel hlavní školy v Táboře, 1860 
dostal dovolenou na dokončení učitelských 
studií v Praze (dvouletý reálný kurs), pro ne
prodloužení dovolené druhý rok kursu nedo
končil a nastoupil 1861 na školu v Humpolci, 
kde krátce nato onemocněl tuberkulózou.

Přes svůj krátký život vytvořil N. obsáhlé dí
lo cele podřízené potřebám učitelského povo
lání. Pro účely školní deklamace i jako vhod
nou doplňkovou školní a mimoškolní četbu 
sestavoval antologie z básní českých autorů 
(M. Čacká, F. Doucha, K. J. Erben, J. Chrněla, B. 
Jablonský, J. Kocián, J. Kolář, B. M. Kulda,
J. Langer, V. Nejedlý, J. Rautenkranc, F. Šír,
K. Vinařický aj.), z lidové poezie a v menší míře 
též z básní vlastních, především s náboženskou 
a didaktickou tematikou {Lilie, Škola deklamo
vání). Vlastní povídky s moralistním vyzněním 
(když se člověk zdárně chová a je pilný, jeho ži
vot se vyvíjí příznivě), pohádky a čtyřveršové 
básně, často folklorně ohlasové a s vlastenec
kou tematikou, shrnul do souboru Klásky, na 
který pak navázal svazkem drobných moralist
ních povídek a jednoduchých rýmovaných bás
niček pro memorování Balzamíny. V Obrazech 
z dějin českoslovanských vytvořil poetizovaný 
nástin české historie založený z velké části na 
mýtech a pověstech^ se značně idealizovaným 
obrazem Slovanů a Čechů zdůrazňujícím jejich 
mírumilovnost. Pohanské období dějin přitom
N. zcela opominul, orientoval se výhradně na 

postavy význačné z hlediska křesťanského, 
zvláště katolického. Jednotlivé kapitoly zakon
čoval naučením přivádějícím děti ke škole 
a církvi. Časopisecky uveřejňoval též pedago
gické úvahy, dějepisné obrazy, články z cizo- 
krajné etnografie (zřejmě adaptované překla
dy), drobné lyrické básně pro děti i verše na 
oslavu Rakouska. Ač literárně průměrné, jeho 
dílo vyvolalo značnou, byť jen dobově omeze
nou odezvu a bylo posmrtně vydáváno a též 
nově upravováno (Klásky J. Beranem, Škola 
deklamování A. J. Hovorkou, Obrazy z dějin 
českoslovanských F. A. Zemanem). Smrt zmaři
la N. záměr vydávat antologie, jež by ve 4-6 se
šitech ročně formou časopisu s nepravidelnou 
periodicitou navázaly na tradici Klásků.

PŘÍSPĚVKY in: Boleslavan (Ml. Boleslav); Nár. lis
ty; Pěstoun moravský (Litomyšl 1862); Poutník od 
Otavy (Písek 1859); Škola a život, i příl. Štěpnice 
(1862); Školník (Hradec Král. 1859-62); alm. Zora 
na rok 1859 (Tábor 1858); - posmrtně: kal. Krok 
(1862); Školník (Hradec Král. 1863,1866). I KNIŽ
NĚ. Beletrie (vesměs pro ml.): Klásky 1-4 (PP, BB 
1857, zařazeny i práce jiných autorů; 1873 rozšiř, 
a upr. vyd. s tit. Nikolauovy Klásky, ed. J. Beran); 
Lilie (BB 1857); Balzamíny (PP, BB 1858); Škola 
deklamování (BB 1861, 1862 s tit. Škola deklama- 
torní, ed. A. J. Hovorka); - posmrtně: Obrazy z dějin 
českoslovanských (1862,1874 s tit. Obrázky z dějin 
vlasti pro mládež českoslovanskou, ed. F. A. Ze
man). - Ostatní práce (posmrtně): Ochotnické diva
dlo v Týně n. Vltavou (1863). I KORESPONDEN
CE: A. K.: Horlivý, příliš časnou smrtí... (redakci 
Lumíra z 1861), Lumír 1862, s. 958. ■ REDIGOVAL 
almanach: Thálie (1858). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Lilie (1857, též s vlastními pracemi); Škola de
klamování (1861,1862 s tit. Škola deklamatorní; též 
s vlastními pracemi). I

LITERATURA: • nekrology (an.): Hlas 22. 5. 
1862; Lumír 1862, s. 524; (J. A. Šrůtek), Školník 1862, 
s. 111 •; an.: O mladém spisovateli a učiteli J. V. N., 
Lumír 1862, s. 551; an.: ref. Obrazy z dějin českoslo
vanských, Lumír 1862, s. 958.

Ib

Nitra

1876,1877

Almanach ve svém 6. a 7. ročníku prostředkující slo
venské snahy obnovit jazykovou jednotu s českou 
literaturou v období národního ohrožení a přinášejí
cí i slovansky, slovakofilsky a vlastenecky orientova
nou poezii českých autorů ruchovského období.

538



Nitra

Podtitul: 1876-77 (roč. 6-7) Dar dcerám a synům 
Slovenska, Moravy, Cech a Slezska obětovaný. - Re
daktor a vydavatel: 1876-77 (roč. 6-7) J. M. Hurban 
(podp. M. J. E. Hurban; v roč. 7 an. spoluredaktor 
R. Pokorný); 1876 (roč. 6) Skalica, 1877 (roč. 7) Tur- 
čiansky Sv. Martin.

Formálně navazovaly oba ročníky N. ze 70. let 
na stejnojmenný almanach nepravidelně vydá
vaný na Slovensku J. M. Hurbanem 1842-53 
a představující jeden z nej významnějších pub
likačních orgánů štúrovské generace. V 1. roč. 
N. z 1842, sdružujícím autory slovenského ro
mantismu (J. M. Hurban, J. Kalinčiak, B. No- 
sák-Nezabudov, A. Sládkovič, L. Štúr aj.) 
s představiteli klasicistní tvorby (G. Fejérpata- 
ky-Belopotocký, J. Kollár aj.), se jako literární 
jazyk ještě uplatnila čeština. Názvem odkazují
cím na společnou velkomoravskou tradici, 
podtitulem (Dar dcerám a synům Slovenska, 
Moravy, Čech a Slezska...) a přetištěním veršů 
českých autorů (K. H. Mácha, J. E. Vocel) 
1. ročník demonstroval tradiční vztahy domá
cího literárního života s českou kulturou. Češ
tina jako nejfrekventovanější spisovný jazyk 
slovenského písemnictví měla být využita 
i v následujícím ročníku, připravovaném na 
rok 1843; cenzurními zásahy bylo však vydání 
pozdrženo a 2. roč. N. (v návaznosti na Štúrovo 
úsilí o konstituování spisovné podoby národ
ního jazyka) se 1844 stal první publikací vyda
nou ve štúrovské slovenštině. Stejně jako dru
hý i další tři ročníky (1846, 1847 a 1853) 
sledovaly (vedle estetického kánonu roman
tického básnictví) především program národní 
emancipace a vyjadřovaly proces vytváření ja
zykově samostatné slovenské literatury i změ
nou podtitulu (Dar drahým krajanom sloven
ským...). K projektu N. psané opět česky se 
M. J. Hurban vrátil po více jak třiceti letech, 
když po rakousko-uherském vyrovnání 1867 
byl slovenský intelektuální život nepřetržitě 
obviňován z panslavismu a vystaven, zvláště 
1874-75, zesílené madarizaci (uzavření sloven
ských gymnázií, zrušení Matice slovenské, za
stavení čas. Církevní listy); návrat k spisovné 
češtině Hurban chápal jako vynucené opoziční 
gesto proti národnostnímu útlaku a současně 
jako politický výraz historické sounáležitosti 
s literaturou většího slovanského národa. 
V Čechách Hurbanova snaha úzce korespon
dovala s rozmachem ideologizovaného národ
ního hnutí vycházejícího z obrozenských tra
dic a slovanofilsky zaměřeného. Vztah ke 

Slovensku, projevující se v tvorbě májovců 
(J. Neruda, V. Hálek a zvláště A. Heyduk) a od 
počátku 70. let hojně i v pracích vlastenecky 
zaměřených autorů ruchovsko-lumírovské ge
nerace (např. J. Kálal, O. Mokrý, R. Pokorný 
aj.), představoval jeden z nej významnějších 
atributů této orientace. Úsilí obnovit literární 
jednotu nabízelo národně orientovaným auto
rům širší možnosti prezentace vlasteneckých 
ideálů a v počínající dichotomii básnických 
koncepcí české literatury druhé poloviny 
70. let činilo zároveň tematiku slovenského ná
rodního zápasu přirozenou protiváhou estetic
kých hodnot opírajících se o tradice západních 
literatur, jak je přinášel J. Vrchlický a básníci 
sdružení kolem Sládkova časopisu Lumír. Ak
tuálním výrazem tohoto básnického soustře
dění k osudu Slovenska se v době přípravy al
manachu stala Heydukova sbírka Cimbál 
a husle, vydaná v lednu 1876; realizace 6. 
a 7. roč. N. se proto uskutečňovala pod přímým 
vlivem ohlasů na Heydukovo tvůrčí gesto a ta
ké se opírala o mnohem početnější autorskou 
základnu z Čech než ze Slovenska. - S přípra
vou almanachu započal Hurban již počátkem 
února 1876. Plánovaný dubnový termín vydání 
však nemohl dodržet, protože musel nastoupit 
tříměsíční vězení pro přestoupení programu 
zastaveného časopisu Církevní listy, takže 
6. roč. N. vyšel až v září. V obnovené N. se 
redaktor programově vrátil k původnímu pod
titulu i k rozvržení do tematických oddílů 
{Hlasy k Nitře, Zpěvy historické, Obrazy z pří
tomnosti, Rozmanitost básnická, Minulost).

Almanach z 1876 Hurban dedikoval právě 
zemřelému historikovi F. Palackému, „otci ná
roda československého“; věnování doplnil 
úvodní epickou básní věnovanou památce je
ho osobnosti a v rozsáhlé závěrečné úvaze s ti
tulem Není slovenského národu (parafrázující 
výrok, který 1875 vyslovil maďarský politik 
K. Tisza) zdůvodnil návrat k literární jednotě 
a ke koncepci česko-slovenského národa jako 
historicky podmíněnou přirozenost. Ze slo
venských autorů vedle další básnické účasti 
J. M. Hurbana výrazněji ještě do 6. roč. přispě
li D. Bachát (pseud. Miloslav Dumný), G. K. 
Zechenter-Laskomerský (podp. G. K. Lasko- 
merský) a S. Hurban Vajanský; několika drob
nými příspěvky pak autoři i na Slovensku dnes 
už zapomenutí: J. Járošiová (podp. Jaroslava 
Jároši), J. Lašidov a J. Malina. Jako příloha by
ly do N. přiřazeny i noty k písni Sokoli a orli
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Š. Fajnora. Početnějším zastoupením se v alma
nachu prezentovala národní linie české litera
tury. Bojovnými politickými verši přispěl 
zejména slovakofil R. Pokorný, rozsáhlým 
veršovaným dramatem s tematikou pseudoro- 
mantického obrazu slovanské vzájemnosti 
V. Pok-Poděbradský. Také další příspěvky po
cházely od představitelů mladší vlny vlastenec
ké poezie (L. Dolanský, I. Geisslová, J. Her- 
ben, E. Jelínek, H. Krch - podp. H. V. Krch, 
J. Nečas a rovněž autoři dnes již zapome
nutí nebo dosud nedešifrované pseudonymy 
J. Horský a Hynek z Lomné). Zajímavý příspě
vek 6. roč. pak představovala životopisná a in
terpretační úvaha věnovaná A. Heydukovi, 
v níž F. Čenský pojal téma slovenského národ
ního zápasu v Heydukově tvorbě jako jedinou 
záruku obrany české národní poezie před ne- 
slovanskými „cizáckými“ vlivy. Každý příspě
vek byl označen jménem autora a jeho půvo
dem: Čech, Moravan, Slovák. Jako zásadní 
nedostatek vytkla česká kritika Hurbanovi ne
důslednost při jazykové redakci česky psaných 
slovenských příspěvků (zejména uplatňování 
archaického koncovkového au místo ou) a ně
kterým příspěvkům jejich nízkou uměleckou 
úroveň. Při přípravě dalšího ročníku proto 
Hurban požádal o spolupráci R. Pokorného 
a v listopadu 1877 vydal 7. roč. N. v mnohem 
pečlivější české jazykové redakci. Proti před
cházejícímu ročníku se však podíl přispěvatelů 
ze Slovenska výrazně omezil a naopak okruh 
českých autorů převažujícím způsobem vzros
tl. Ze Slovenska přispěli jednou básní J. Lacko 
a S. Hurban Vajanský, který také volně přeložil 
německou prózu J. Scheffela o křižácích na 
Slovensku, dále D. Bachát (pseud. Miloslav 
Dumný) historickou novelou o mládí malíře 
J. Kupeckého a J. M. Hurban malým cyklem 
epigramatických veršů a obsáhlou sociologizu- 
jící úvahou o životě a díle právě zemřelého 
V. Pauliny-Tótha. (Pouze hypoteticky lze slo
venské příspěvky v 7. roč. doplnit jménem 
P. Országh Hviezdoslav; pseudonym Kv. Hvěz- 
doslav, jímž je podepsána báseň s názvem Na 
Kriváň, nebyl však dosud takto jednoznačně 
dešifrován.). Z českých autorů tentokrát do al
manachu rétorickou a slovansky orientovanou 
poezií přispěli: M. Červinka, J. Čurda (pseud. 
J. Č. Rolnický, Rolnický), I. Geisslová, A. Hey- 
duk, B. Klimšová, R. Pokorný, F. Rypáček 
(pseud. Jaroslav Tichý), O. Sadovský, J. Spáčil 
(pseud. Jan Žeranovský), F. Táborský (pseud. 

Fr. Hostivít), M. Turinský, F. M. Vrána i básníci 
dnes již zapomenutí nebo dosud nedešifrova
né pseudonymy J. J. Hendrych, B. Kokoška 
a J. Skálinský. Posmrtným příspěvkem byl v N. 
zastoupen nedávno zemřelý máchovský epi
gon M. A. Hrubý (pseud. Brádelský). Účast 
v almanachu také přislíbila E. Krásnohorská, 
její básnický příspěvek se však údajně ztratil 
na poště. Z proudu ideologizujícího historis
mu, slovanofilství a rétoričnosti vlastenecké 
poezie vybočovaly tři lyrické básně J. Vrchlic
kého, reflektující niterné stavy básnického 
subjektu. Především tuto novou tendenci čes
kého básnictví reprezentovanou Vrchlickým 
kategoricky odmítl F. Čenský v předcházejícím 
ročníku a podle korespondence adresované
R. Pokornému ji z plánů na pokračování alma
nachu důrazně vylučovali jako nebezpečný 
„modernismus“ také J. M. Hurban a A. Hey- 
duk. Z dalších českých autorů přispěli ještě 
E. Jelínek přehledovou informační statí o roz
voji soudobého slovanského písemnictví,
S. Podlipská cyklem historických povídek 
z českých dějin, F. Rypáček (pseud. Jaroslav Ti
chý) literárněhistorickou studií o V. Vlčkovi 
a dramatik F. Zákrejs první částí historické hry 
z doby Velkomoravské říše Rozvadění bratři 
(pokračování měl přinést další ročník). Ohlas 
7. roč. byl v Čechách příznivější než v minulém 
roce (odmítnut byl pouze Vajanského „pře
klad“ z němčiny), Hurbana i Pokorného kriti
ka vybízela k pokračování. V důsledku malé 
prodejnosti obou vydaných ročníků a zejména 
z důvodů nízkého abonmá dalšího svazku 
Hurban přípravu 8. roč. v zimě 1878 definitivně 
zastavil. Obecně měla obnovená N. plnit dvojí 
funkci: demonstrovat kritickou situaci sloven
ského duchovního života 70. let a idealizova
ným pojetím národní „česko-slovenské“ jed
noty oživit kulturní a etnickou vzájemnost. 
Avšak myšlenka zříci se vlastního literárního 
jazyka byla pro většinu slovenských spisovate
lů již nepřijatelná. A tak nakonec oba ročníky 
N. byly pojímány především jako tribuna ná
rodního směru české literatury. Znamenaly 
také v návaznosti na předchozí ruchovské al
manachy jedno z posledních společných vy
stoupení jeho představitelů.
LITERATURA: an.: K obnovení spisovní jednoty 
se Slovenskem (o přípravě roč. 6), NL 1. 2. 1876: 
M. J. Hurban: Přátelům N... (provolání o přípravě 
roč. 6), Světozor 1876, příl. k č. 5, s. 79; • ref. N. 6, 
1876: J. K., Koleda 1876, s. 541; B. Čermák, Čes. vče-
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la 1876, s. 95; an., Světozor 1876, s. 507 •; Redakce 
Nitry (J. M. Hurban): Přátelům a příznivcům N... 
(provolání o přípravě roč. 7), Posel z Prahy 20. 3. 
1877; an.: Přátelům a příznivcům N., NL 12.4.1877; 
R. Pokorný: P. T. spisovatelkám a spisovatelům 
v Praze, NL 5. 5. 1877; M. J. Hurban, R. Pokorný: 
Ctěným příznivcům N. (zasláno), NL 7.6.1877; • ref. 
N. 7, 1877: J. Ruda, ČMM 1877, s. 189; B. Čermák, 
Čes. včela 1877, s. 366 •; R. Pokorný: Literární shoda 
československá (též úryvky z dopisů J. M. Hurbana 
R. Pokornému z 1877-79) (1880); J. Vlček: Sloven
sko za posledních pět let, Slovanský sborník 1883 
—> Medzi Váhom a Vltavou (1957); E. Jelínek: 
Z Hurbanových snah, Hlas národa 26. 2. 1888; 
A. Pražák: Hurbanovia vo vázeniach 4, Slovenský 
denník 11.8.1921; A. Mráz in Medzi našimi literatú- 
rami (1960); S. Šmatlák: Pokus o oživenie českoslo
venské] literárnej vzájomnosti (též úryvky z dopisů 
J. M. Hurbana a A. Heyduka R. Pokornému z 1877), 
SLit 1962, s. 166.

PS

Daniel Ignatius Nitsch
* 16. 3.1651 Praha
† 22.6.1709 Praha

Autor českých kázání.

8. 5.1666 vstoupil do jezuitského řádu. Po vy
svěcení šest let vyučoval na řádových školách 
a devatenáct let působil jako kazatel.

Dvoudílný soubor Berla královská Jezu 
Krista (1709) shrnuje kázání, která N., jak uvá
dí v předmluvě, konal „drahný čas“ v těšín
ském knížectví. Je vynikajícím dílem barokní 
prózy. Rozsáhlá, složitě stavěná souvětí jsou 
zaplavena živými, výraznými, smyslově nalé
havými obrazy, čerpanými z podivuhodně bo
hatého představového fondu; metafory, přirov
nání, synonyma, slovní hříčky jsou hromaděny 
do výčtů uspořádaných podle proměnlivého 
vzorce; intonační linie věty se neustále mění 
efektně vkládanými řečnickými otázkami 
a zvoláními. Tento styl byl zřejmě některými 
současníky pokládán za afektovaný, neboť N. 
uznal za vhodné ohradit se proti takovým ná
mitkám v předmluvě, kterou předeslal druhé
mu dílu knihy. Připouští, že nepíše češtinou 
běžně mluvenou; trvá však na tom, že nepíše 
vyumělkovaným, dokonce snad neoterizujícím 
jazykem - „novou nějakou češtinou“ -, nýbrž 
češtinou opírající se o tradici, především tradi

ci Veleslavínovu a českých biblí; čeština, vypěs
tovaná touto tradicí k vysokému stupni doko
nalosti, by byla, jak zdůrazňuje, mrtvým, kniž
ním dědictvím, kdyby „po zemi se plazila 
a nikdá s řečnickou výmluvností se neokáza
la“. Umělecký záměr, s nímž N. psal svá kázání
- exponovat literární formu -, byl podepřen ja
zykovým programem. Vlasteneckou tendencí
- chválou výrazových možností češtiny srovná
vané s jinými jazyky - se N. stýká s podobně la
děnými souvěkými projevy J. E Beckovského, 
A. Frozína aj.

KNIŽNĚ. Berla královská Jezu Krista... (1709). I 
EDICE (ukázky): in ant. Staří slezští kazatelé (Os
trava 1970, ed. M. Kopecký). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 6 194. ■ LITERA
TURA: F. M. Pelcl in Bóhmische, máhrische und 
schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem 
Orden der Jesuiten... (1786); J. Vašica in České lite
rární baroko (1938); F. Němec: Konstrukce slovního 
výrazu N. metafory, Akord 7,1939/40, s. 245; J. Vaši
ca: Účast Slezska na českém literárním baroku, sb. 
Slezsko, český stát a česká kultura (Opava 1946);
M. Kopecký: K české barokní homiletice, sb. O ba
rokní kultuře (Brno 1968) + in ant. Staří slezští ka
zatelé (Ostrava 1970); J. Pleskot: Kacíři českého ba
roka, ČLitl994,s. 343.

jl

Niva
1891-1897

Beletristický a kritický časopis, orgán tzv. moravské 
kritiky, otevřený širokému spektru literární genera
ce 90. let.

Podtitul: 1891-1895/96 (roč. 1-6) Časopis beletristic
ký; 1896/97 (roč. 7) Měsíčník pro literaturu, umění 
a veřejný život. - Redaktoři: 1891-1896/97 (roč. 1-7) 
F. Roháček, 1893/94 (roč. 4) i K. Mádl, 
1894/95-1896/97 (roč. 5-7) i M. Roháčková. - Vyda
vatel: 1891-1896/97 (roč. 1-7) F. Roháček, Brno, 
1893/94 (roč. 4) i v Praze. - Periodicita: 1891-1894/95 
(roč. 1-5) čtrnáctideník; 1895/96-1896/97 (roč. 6-7) 
měsíčník.

N. zprvu programově usilovala o to, stát se 
listem, který by oslovil nejširší čtenářské vrst
vy a zároveň při distanci od separatistických 
tendencí navázal na moravskou literární školu 
80. let a na dřívější moravské časopisy (Koleda 
aj.). Jako ideální se redaktorovi jevil „spisova
tel, jenž béře látku k pracím svým ze života...
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podrobuje ji uměleckému zpracování, nespou
štěje z očí závazků mravních“. Populárně-vzdě- 
lávací a moralistně-osvětové cíle však brzy do
šly korekce, když N. vstoupila do sporů 90. let 
a zařadila se mezi periodika, v nichž našla 
uplatnění nastupující literární generace. Tento 
obrat, jenž si vynutil rozšíření kritické rubriky, 
podněcoval polemická vystoupení a usměrňo
val i výběr beletristických příspěvků v duchu 
soudobé moderní literatury, nastal ve chvíli, 
kdy potřeba vymezit se vůči moravskému kle- 
rikálnímu tisku přinutila redakci hledat oporu 
u mladých literátů v Čechách (4. roč. byl vydá
ván a částečně redigován v Praze). Časopis se 
držel tradičního členění beletristických perio
dik: vedle původních veršů, větších prozaic
kých prací publikovaných na pokračování 
i drobných povídek přinášel v menší míře 
i překlady veršů a próz a popularizující poučné 
články, zejména z historie, medicíny, psycholo
gie, filozofie a etnografie. Beletrie částečně 
tvořila i náplň rubriky Fejeton. Její nejvýznam
nější složkou se stal oddíl Umění. Literatura. 
Věda (titul byl obměňován přesmykováním 
jednotlivých druhů tvůrčí činnosti), obsahující 
recenze beletrie i divadelních představení 
v Praze a v Brně, nekrology, informace o kul
turním dění. Pododdíl Směs pak poskytoval 
zajímavosti ze světa i praktické rady. Od 1892 
(roč. 2) byla zavedena i šachová rubrika. Pod
pora svobodomyslného hnutí na Moravě i sna
ha o vytvoření tribuny mladé moravské inte
ligence posléze vedly v 7. roč. k oslabení 
literární orientace N. ve prospěch otázek re
gionálně politických. Brzy nato na konci 1897 
F. Roháček vydávání N. ukončil pro dlouhodo
bé finanční potíže s její distribucí.

V prvních dvou ročnících se snaha získat do
statečný počet abonentů projevila publikací 
regionálně laděných próz, lidových obrázků, 
črt a fejetonů i výběrem zajímavých populár- 
ně-naučných statí. Nepravidelně pod titulem 
Verše mladých poetů tu vycházely příspěvky 
desítek autorů, z nichž převážná většina - s vý
jimkou S. Boušky, A. Bresky, K. B. Hájka, 
J. Karníka, F. Pečínky, J. Sutnara a L. N. Zvěři
ny (pseud. Narcis) - zůstala v literatuře nezná
má. Spolu s nimi verši ještě přispěli R. Bort, 
básní o J. A. Komenském S. Čech, K. Červinka, 
J. V. Hrubý, K. Chalupa, A. Klášterský, J. Kubel- 
ka, J. Kvapil, A. E. Mužík, F. Novák, F. S. Pro
cházka, F. J. Rypáček (pseud. Jaroslav Tichý), 
J. Soukal, J. Vrchlický. Ke kmenovým prozai

kům tehdy patřili J. Arbes (romaneto Duho- 
křídlá Psýché), M. Beňa, O. Bystřina, I. Hořica,
J. Janča, V K. Jeřábek, J. Kadlec (pseud. Eugen 
Bazaroy), J. Merhaut, V. Pittnerová, F. Rohá
ček, J. Šústal, V Vrba, A. Vrbová (pseud. Jar. 
nebo Jarmila Svitavská), ojediněle též J. Kruši
na ze Švamberka, R. Kutina, J. J. Langner,
K. Mašek, V Plaček (pseud. V. P. Trnavský), 
G. Preissová, F. X. Svoboda, R. Svobodová, 
E.Tréval a ze Slovenska M. Kukučín. Mezi pře
klady dominovala ruská literatura uváděná 
A. J. Hlavinkou, N. Mrštíkem, J. Unzeitigem, 
A. A. Vrzalem (pseud. A. G. Stín). A. Koudelka 
(pseud. O. S. Vetti) uváděl literaturu švédskou 
a holandskou, ze severské produkce ještě pře
kládali K. Chalupa a H. Kosterka, É Mistrala 
tlumočil S. Bouška, Th. Gautiera O. Auřední- 
ček, M. Jókaie A. Krása Brněnský. Z populari
začních článků na J. Nerudu vzpomínal J. Ar
bes, o J. A. Komenském a o G. Preissové (její 
postavy a originál) psal F. Roháček, o etnogra
fii M. Beňa, historické prameny uváděl V Prá
sek, medicínou a přírodními vědami se zabýva
li hlavně V. Růžička a J. Medek. V kritické 
rubrice převládala anonymita, a to jak ve sta
tích o literární tvorbě, tak o brněnském diva
dle; šiframi R., Fr. R. byly pouze signovány po
lemiky F. Roháčka s H. G. Schauerem, které se 
však týkaly mimoliterárního předmětu (české
ho živnostnictva). - Již ve 2. roč. se objevily 
verše A. Sovy a také vystoupení J. Karáska 
a A. Procházky (šifra A. P.), sice ještě ojedině
lá, naznačující však již obrat N. od regionálních 
a lidovýchovných tendencí k novodobým 
proudům v celonárodní literatuře. Nová rubri
ka Pražská pošta se záhy stala jádrem moder
ních snah, projevujících se nejen původní tvor
bou, nýbrž i polemikami jednak s katolickou 
Vlastí o její kritická stanoviska a o J. Nerudu 
(proti kritikovi Vlasti tu vystoupil i S. Bouška), 
jednak s J. V. Sládkem a Lumírem o úloze sou
dobé kritiky. Kritickou rubriku pak zde spolu 
s jejími hlavními představiteli J. Karáskem 
a A. Procházkou naplňovali zejména F. V. Krej
čí (šifry Kj., Č.), V. Mrštík, F. Roháček, V. Oto
mar (šifra O. V.) a J. Vodák (šifra jv.). V pole
mice o V. Hálka N. stála na straně J. S. Machara 
a také se bez výhrad přihlásila k tezím o litera
tuře v manifestu České moderny, který rovněž 
přetiskla. Ve formě dopisu sice zveřejnila i kri
tické stanovisko J. Karáska k manifestu (i po
lemiku J. Liera s Karáskem), ale za konfliktu 
části signatářů manifestu s Rozhledy (v nichž
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J. Třebický jménem časopisu odvolal jeho 
předcházející nekompromisní kritické postoje, 
což vedlo k rozpadu Moderny) zase ve svých 
komentářích více sympatizovala s jeho odpůr
ci. Otiskla společné prohlášení J. S. Machara, 
V. Mrštíka, A. Sovy a F. X. Šaldy proti Irebic- 
kému i obsáhlý dopis F. V. Krejčího na obranu 
svého stanoviska a Rozhledů, ale převzala též 
z České stráže Šaldovu odpověď, přestože 
E Roháček byl se Šaldou v napjatých vztazích 
a Šalda do N. nepřispíval. Vedle polemik přiná
šela N. i studie a články, z nichž literatury se 
bezprostředně dotýkaly úvahy J. Arbesa 
o technice umělecké tvorby, kritické pojednání 
F. Roháčka o Katolické moderně a jejím alma
nachu Pod jedním praporem a stať S. Boušky 
o provensálské literatuře. Z příbuzných oborů 
tu ještě H. G.Schauer publikoval studii z dějin 
filozofie. - Článek F. Roháčka v 6. roč. N. 
(1895/96) o kulturněpolitickém hnutí Mladá 
Morava naznačoval zesílený důraz, který N. za
čala klást na problematiku mladé moravské in
teligence, zejména jejího postavení uvnitř sou
dobých politických proudů. Zřetelně se to 
projevilo v 7. roč. N. (1896/97) několika články 
věnovanými Mladé Moravě a výrazným osla
bením kritické a recenzní složky časopisu, 
v menší míře pak omezení zaznamenala i pů
vodní tvorba. Ale ani tehdy z N. nezmizelo ne
pravidelné uvádění veršů mladých poetů, mezi 
nimiž se v roč. 3-7 (1893-97) nově objevili
K. Babánek, A. B. Dostál, V. Dyk (i pseud. Vik
tor Souček), K. Hlaváček, F. Kaván, J. A. Ko
ráb, Č. Ostravický, F. Sekanina (pseud. Fr. Žá- 
rovský), K. Toman, L. Ziková. Vedle těchto 
začínajících básníků se v té době verši nově 
představili O. Auředníček, O. Březina, E. Čen- 
kov, K. Dostál-Lutinov, B. Grúnwald, J. Hil- 
bert, K. Kádner, J. Karásek, E. Lederer (pseud. 
Josef Leda), F. Leubner, K. Mašek (i pseud. Fa 
Presto). J. S. Machar, S. K. Neumann, V. Oto
mar, A. Procházka, A. Sova, E X. Svoboda,
F. Tomek. Z prozaiků v publikování větších 
prací pokračovali J. Arbes (povídka Pro bratra 
anarchistu), I. Hořica, V. K. Jeřábek, J. Merhaut 
(povídky Had, Píseň práce), V. Pittnerová,
G. Preissová (drama Ve stínu závodiště), F. X. 
Svoboda, R. Svobodová (povídky Na písčité 
půdě, Přetížený klas). Nově se pak většími ne
bo menšími pracemi uvedli M. Beňa, V. Bursa, 
K. Červinka, J. V. z Finberka, J. Hilbert 
(i pseud. Kamil Výšin), E S. Holeček, K. Kamí
nek, P Kles, J. Osten, V. Otomar (i podp. O. Vig- 

lic), A. Procházka, F. S. Procházka, K. Sezima, 
J. Slabý, A. Sova, E. Tréval, A. Vrbová (pseud. 
Jiří Sumín), L. Ziková. Mezi překladateli nej
větší aktivitu od 3. roč. rozvinuli A. Procházka, 
jenž tlumočil verše i prózu z francouzštiny, ital
štiny i holandštiny, a A. Koudelka (i pseud. 
O. S. Vetti), jenž prostředkoval tvorbu švéd
skou, španělskou a polskou. Největší podíl v N. 
si i nadále udržovala literatura ruská, uváděná 
zejména tradičními překladateli. K nim nově 
přibyli z francouzštiny V. Černý (G. Flaubert), 
F. Nováky J. Spáčil (pseud. Jan Žeranovský) 
a šifra F. Š-a (mravoučné zásady F. La Roche- 
foucaulda), z polštiny pak F. Vondráček 
(E. Orzeszkowa) a J. Zalužan (M. Konopnic- 
ka), z literatur jihoslovanských národů A. Pik- 
hart a z maďarštiny G. N. Mayerhoffer.

LITERATURA: -ej- (F. V. Krejčí): Lumír a morav
ská kritika, Rozhledy 1893,s. 293;»ref.N.:-e- (J. Ka
rásek), MR 1894/95, sv. 1, s. 48; an., Lit. listy 16. 
1894/95, s. 337; an. (A. Procházka), MR 1897/98, sv.7, 
s. 64 •; J. Máchal in Boje o nové směry v české lite
ratuře (1926); P. Fraenkl: K bojům o mladou litera
turu v letech devadesátých, RA 6, 1930/31, s. 280 
a pokr.; J. Karásek: Psychologické poznámky k po
znání literární generace let devadesátých, RA 6, 
1930/31, s. 464 —» Vzpomínky (1994, s. 50); M. Ko
pecký: Neprávem zapomínaný redaktor N., Alma
nach Moravského muzea 1961, s. 79; J. Malíř: 
Od literatury k politice. Literární časopis Niva 
1891-1897, VVM 1992, s. 459.

A, zp

Ruda Nížkovský
* 24. 8.1890 Vídeň (Rakousko)
† 22.5.1946 Praha

Dramatik, autor operetních libret, lidových veselo
her a rozhlasových komedií; herec, režisér.

VI. jm. Rudolf Schuh. - Pocházel z německo- 
-české rodiny; od 1909 až do poloviny 30. let 
působil jako herec. Zpočátku byl činohercem 
a prošel mnoha angažmá u venkovských diva
delních společností (J. Faltyse, Franzla-Le- 
šanského aj.), po 1918, kdy se trvale usadil 
v Praze, působil jako operetní komik v řadě 
pražských lidových divadel (Aréna na Smícho
vě, Deklarace na Žižkově, Malá opereta na Vi
nohradech, Tylovo divadlo v Nuslích, Urania 
v Holešovicích). Pro jeho hereckou kariéru by-
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lo nejvýznamnější angažmá u Vinohradské 
zpěvohry, kde působil nejdéle (1921-32), příle
žitostně i jako režisér. Počátkem 30. let one
mocněl záduchou, aktivní hereckou činnost 
musel značně omezit a po 1936 natrvalo ukon
čit. Byl jedním z prvních členů Svazu čes. he
rectva (stavovské organizace založené 1909) 
a ve 30. letech dlouholetým funkcionářem jeho 
výboru.

Autorem divadelních her se N. stal v době, 
kdy mu jeho špatný zdravotní stav začal zne
možňovat vystupování na jevišti (předtím již 
1914 napsal se Z. Štěpánkem hru podle námě
tu lidového zbojnického románu z Adršpaš- 
ských skal Červený Benda, jejíž text se nedo
choval). Psal veselohry, komedie, frašky, 
zpěvohry a satirická libreta komediálních ope
ret, v nichž uplatnil rozsáhlé herecké zkuše
nosti s lidovým publikem, jemuž byly hry urče
ny. Látkově N. vycházel z rozmanitých variací 
situačního humoru a z charakterové kresby 
postav; tematicky pak vesměs z obvyklého pů
dorysu komediálních žánrů, umístěného nej- 
častěji do prostředí venkovského (Hastrman 
krajánka Svejnohy, Podhorský grunt), vojen
ského (Odtroubeno, Modrý husar) nebo rodin
ného (Nové panstvo z Malé Strany, Fantom ro
diny, Dnes poroučí tatínek). V N. veseloherní 
a zpěvoherní produkci převažují milostné situ
ační frašky, napsal však i detektivní komedie 
(Půlnoční host, Falešný náhrdelník) a veselo
hry reflektující aktuální veřejné a společenské 
problémy (Děti Slovače, My se nedáme!). Jako 
libretista spolupracoval s dalšími divadelníky 
(nejčastěji s J. Baldou a E. Brožíkem) a se zná
mými skladateli českých operet (B. Divišem, 
J. Jankovcem, V. A. Viplerem aj.). Některé mo
tivy svých divadelních her zpracoval rovněž ja
ko rozhlasové komedie (Andulka, Na všechno 
se musí od lesa, Hastrman, Václavky aj.).

PŘÍSPĚVKY in: sb. Český herec (1940). I KNIŽ
NĚ. Beletrie (vesměs divadelní hry): Jehla v kupě se
na (b. d., 1931, i prem.); Kdo se bojí, nesmí do lesa 
(b. d., 1932); Láska svede všecko (1932); Moric, nic 
se nestalo! (1932); Nové panstvo z Malé Strany (b. 
d., 1932, i prem.); Před hájovnou v černém lese... (b. 
d., 1932); Přijď ještě jedenkrát... (b. d., 1932); Žena 
ze všech nejkrásnější (b. d., 1932); Hanácká krev 
(1933, podle operety M. Bukovského); Půlnoční 
host (b. d., 1933); Fantom rodiny (b. d., 1933); Hastr
man krajánka Švejnohy (1934, i prem., hudba 
E. Košťál, texty písní E. Brožík); Husička z venkova 
(b. d., 1934); Maryna ze mlýna (1934, hudba V. A. 

Vipler); Na Svatém kopečku (1934, prem. 1933, 
s J. Baldou, hudba V. A. Vipler); Našel srdce na za
hrádce... (b. d., 1934); Podvodnice z lásky (1934); 
Srdce v nesnázích (b. d., 1934); Na všechno se musí 
od lesa (1934, prem. 1933, hudba E. Košťál, texty pís
ní E. Brožík); Pod věchýtkem (1934, s E. Brožíkem, 
hudba J. Řehoř); Andulka (1934, hudba E. Košťál, 
texty písní E. Brožík); Za tou naší stodoličkou... 
(1935, s E. Brožíkem, hudba E. Košťál, texty písní 
E. Brožík); Moje teta - tvoje teta (1935); Strýček 
z Hané (1935); Děti Slovače (1935, prem. 1934, hud
ba V. A. Vipler); Jen ty a já (1936, prem. 1935, 
s J. Baldou, hudba V. A. Vipler); Vesnické milování 
(b. d., 1936); Kudy, kudy cestička... (1936, i prem., 
s J. Baldou, hudba V. A. Vipler); Odtroubeno (1936, 
i prem., s J. Baldou, hudba J. Jankovec, texty písní 
V. Sýkora); Pytel neštěstí (1936); Falešný náhrdelník 
(1937); Cikánská princezna (1937, prem. 1936, 
s J. Baldou a J. Kohoutem, hudba J. Jankovec, texty 
písní V. Sýkora); Dnes poroučí tatínek (1937); Bou
chačka (1938, hudba B. Diviš); My se nedáme! 
(1938, hudba B. Diviš); Po našem (1941); Dnešní 
děvčátka (1941); Žena jeho snů (1941, prem. 1926, 
s E. Brožíkem, hudba R. Piskáček); Podhorský grunt 
(1944); Modrý husar (b. d., hudba V. A. Vipler). 
I SCÉNICKY. Hry: Červený Benda (1914, se Z. Ště
pánkem); Dáma v černém trikotu (1922, s J. Schnei
derem, hudba O. Šimáček); Čtrnáct dní v chládku 
(1926, hudba J. Vilkoňský); Gaston dělá neplechu 
(1927, s E. Brožíkem, hudba B. Grún); Pro jablíčka 
(1930, s E. Brožíkem); Na západní frontě (1931, di- 
vad. adaptace Barbussova R Oheň); Mařenka (1933, 
s J. Baldou, E. Brožíkem, hudba R. Piskáček); Dvě 
srdce na prodej (1939, s F. Kudrnou, hudba V. A. Vip
ler); Dvojí sukno vždycky táhne; Helenka je ráda; 
Moje zlatá holčička; Za sportem a láskou; Zara. I

LITERATURA: Č (V. Červinka): ref. insc. Nové 
panstvo z Malé Strany, Zvon 32,1931/32, s. 435; -jk-: 
ref. insc. Na Svatém kopečku, Haló noviny 1933, č. 
49; an.: nekrolog, Divadlo 1946, s. 77; L. Pacák in 
Opereta. Dějiny pražských operetních divadel 
(1946); Z. Štěpánek in Za divadlem kolem světa 
(1970, s. 37).

Pš

Jan Noha
* 26.11.1908 Benešov
† 19.1.1966 Praha

Básník; zprvu stoupenec druhé vlny proletářské 
poezie, poté tvůrce reflexivní lyriky, v době osobní 
krize subjektivně vypjaté; po 2. světové válce se opět 
vrátil k sociální lyrice usilující o svůj podíl na budo
vání socialismu. Autor veršů pro děti a překladatel 
poezie.
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Jediný syn a nejmladší z pěti dětí svrškaře. Ro
dina se 1908 přestěhovala do Jindř. Hradce, 
kde N. navštěvoval obecnou školu (1914-17). 
1917 byl dán na vychování ke strýci do Prahy, 
osiřev (otec zahynul ve válce), dokončil na 
Smíchově měšťanskou školu (1922), pak se 
krátce učil pekařem ve Všetatech. Nespokojen 
však utekl, vrátil se k sestře do Jindř. Hradce, 
nastoupil do učení v tamní Landfrasově tiskár
ně a zároveň studoval odbornou školu pokra- 
čovací (1922-26). Jako vyučený typograf přišel 
1926 do Prahy, pracoval v Průmyslové tiskárně 
(1926-28) a ve Státní tiskárně (1928-31), vy
pomáhal v jiných tiskárnách, krátce byl neza
městnaný, 1932 zakotvil natrvalo ve Státní 
tiskárně, kde byl sazečem, za okupace korek
torem, po válce podnikovým ředitelem 
(1945-53). Od mládí se hlásil k socialistickému 
hnutí, jež propagoval např. v komsomolské re- 
citační skupině Modré blůzy (1926-34; vylou
čen) či ve skautské organizaci ISAW, kde pů
sobil mj. v redakci časopisu (později i edice) 
Slunce (1929-32). Ve 30. letech se účastnil 
četných protifašistických akcí, byl členem Sva
zu proletářských spisovatelů a zakládajícím 
členem spisovatelského spolku Blok, jehož 
čtvrtletní revui U společně s B. Václavkem a P. 
Jilemnickým redigoval. Komunistické pře
svědčení projevované vždy více přímočarostí 
a smyslem pro spravedlnost než uvědomělým 
osvojením idejí marxismu-leninismu podněco
valo N. marné snahy skloubit vliv přátel ze 
skautského období i tzv. trockistických intelek
tuálů (K. Jiříček, tj. O. Kučera, Z. Kalandra, 
J. Guttman, J. Kopp, K. Teige aj.) s přirozeným 
vztahem k dělníkovu údělu a s vlastní činností 
v duchu doktrín socialistického realismu. 
(Spory o „ideovou správnost“ ostatně vždy 
provázely i N. básnickou tvorbu.) Dlouhodobá 
diferenciace názorů vyvrcholila 1937 otevře
ným dopisem S. K. Neumannovi ve 3. čísle re
vue U, v němž N. reagoval na Neumannův spis 
Anti-Gide a v němž zformuloval své výhrady 
k soudobému politickému vývoji v SSSR, ze
jména vůči moskevským procesům, v nichž vi
děl likvidaci pravých revolucionářů. Následují
cí polemika na stránkách U přivodila 1937 N. 
rezignaci na členství v redakci U a posléze 
i v Bloku. Za okupace N. spolupracoval s P. Ji
lemnickým a se skupinou kolem F. Halase 
a J. Palivce. Po 1945 se agilně zapojil do budo
vání nového zřízení (mj. osvětovou činností 
a přednáškovou spoluprací s Českosl. rozhla

sem): 1954-59 pracoval v aparátu Svazu česko
sl. spisovatelů, také jako tajemník literárního 
oddělení; od 1959 byl redaktorem SNDK a ta
jemníkem Kruhu přátel dětské knihy.

Básně a drobné články začal N. publikovat 
v Rudém večerníku,Trnu aj. V prvních básnic
kých sbírkách (Běžící pás, Pro žízeň života) 
navázal na poetiku proletářské poezie z počát
ků 20. let. Verše psané zjednodušeným pravo
pisem vzešly převážně z kolektivní agitační re
citace a ovlivněny jejími potřebami uchylovaly 
se k tematice blízké tehdejšímu revolučně na
laděnému dělníkovi (sociální nespravedlnost, 
odpor k válce, perspektivy revoluce i cit pro 
přírodu). Vyznačovaly se úspornou obrazností 
danou prostými asociacemi a osobní zážitky 
promítaly do obecných sociálních poměrů; je
jich konfrontační ráz, uplatněný zejména v poin
tách a vyvolavší cenzurní zásahy, se postupně 
zklidňoval a N. verše začaly směřovat k vyrov
nanějšímu tvaru, vyvážené dikci a k věcnému 
podání reálné situace proletáře s hlubší reflexí 
stavů jeho duše i společnosti; nepředkládají už 
pouze spasitelské vize, ale spíše sociální nadě
ji, utkvělou touhu po změně a sílící víru v moc 
slova a imaginace (Spodní prameny, Dvanáct 
máju). Prožitá osobní tragédie (smrt první že
ny) a nejistý osud za okupace N. ještě více ob
rátily k intimnímu, meditativně založenému 
monologu o kráse a marnosti života (Myšlený 
kruh, Milostná větvení). Tematické zvnitřnění 
(vyznání milostného citu a stesku, úvahy 
o podstatě bytí a osudu národa, přírodní im
prese, pochmurné představy prázdnoty a obav 
apod.) přinášely i kultivovanou obraznost 
symbolů a alegorií, abstraktní jazyk (později 
i neologismy) a snahu o formální zdokonalení 
úspěšnou nejvíce v melodizaci verše. V pová
lečných poměrech chápal N. tvorbu zprvu jako 
službu nové společnosti - odtud deklarativní 
ráz časových témat (oslava SSSR, dělnické tří
dy a jejích vůdců, práce atp.) a namnoze i pla
kátová sdělnost jeho příležitostné tvorby 
(S východem slunce, Světlo). Plně v dobové at
mosféře zůstala zakotvena také jeho následná 
reflexivní lyrika, jež poetizovala každodenní 
skutečnosti a konkrétním pojmenováním v ne
komplikované výpovědi akcentovala s morál
ním patosem kladné životní hodnoty, zejména 
lásku, lidskou^ soudržnost, obětavost apod. 
(Břehy a vlny, Šťastná řeka). Do jisté míry také 
znamenala i překonávání dřívějšího sklonu 
k abstrakci. N. satiru, převážně emotivně za-
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barvené epigramy a pamflety s naučnými sen
tencemi (Čtyři hlavy uťaté..., O nás s námi...}, 
spíše laskavě úsměvnou než útočnou, oslabuje 
přílišná didaktičnost. Pro syntézu privátních 
a reflexivních poloh v básních usilujících po
střehnout smysl života a perspektivy lidstva 
(volná lyrická trilogie Moje sonety, Z lásky, 
Přes řeku) N. často volil formu sonetu, vždy 
hojně využívaného, nyní však svérázně modifi
kovaného (bez dostatečně zjevného důvodu 
rozšířeného o dva verše mezi tercety). Od 
50. let se N. soustavně věnoval také tvorbě pro 
děti; projevil v ní porozumění pro jejich zájmy 
a specifickou schopnost vnímat jejich svět; vy
užívaje klasických forem říkadel a písní i tra
diční poetiky zdůrazňoval především etická 
hlediska. N. se zabýval také překlady a přebás- 
ňováním, především z ruštiny.
PSEUDONYM, ŠIFRA: Ru-ka (krátce na počátku 
publikační činnosti);!. N. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Klubu čtenářů (1961); sb. Antar bojující 
(1963); Antologie protifašistických umělců (1936); 
A-Zet (1932); Básnický almanach 1957,1958 (1958, 
1959); Beseda (1954); Beseda venkovské rodiny 
(1958); sb. Bezručův hlas (1940); Červený květ (Os
trava 1957); Českosl. loutkář (1953); Českosl. sport 
(1955); Českosl. svět (1954-56,1965); Českosl. voják 
(1955); Čin (1936); Čteme (1940-43); Čtenář (1955); 
Čtení o Sovětském svazu (1959); Dětská kniha 
(1955); sb. Dík a pozdrav. Josefu Horovi k padesáti
nám (1941); Dikobraz (1953, 1958); Divadlo 
(1954-55); Doba (1945-47); 24. ročenka čes. knihtis
kařů (1941); Fotografie (1962); Haló noviny 
(1933-34); Hlas revoluce (1958); Host do domu 
(1954-60); Hudební rozhledy (1955-56); Hudební 
výchova (1955); sb. Imprimatur (Hamburk, 30. léta); 
Index (1935); sb. Jeden život. Hrst vzpomínek na 
Helenu Malířovou (1948); Jihočes. pravda (Čes. Bu
dějovice 1961, posmrtně 1967); Jiskra (Tábor 1956); 
Kalendář pro ženy (1962); Kalendář RP (1962); Kri
tický měsíčník (1938); Kultura (1958-60); Kultura 
doby (1936); Kulturní kalendář Jindř. Hradce 
(1958); Kulturní tvorba (1966); Kulturní zprávy 
(1944); Květen (1956); Květy (1951-65, posmrtně 
1968); Kytice (1946); Lid. demokracie (1949-59); Li
dová kultura (1946); Lid. noviny (1948—51); Lit. no
viny (1952-61 )j Magazín Co vás zajímá (1962); Má
jový list KSČ (1933); Mateřídouška (1955-64, 
posmrtně 1967); Mír (1953); Mladá fronta 
(1948-59); Modrá blůza, příl. Dělnického divadla 
(1927-29); Naše cesta; Naše slovo (Olomouc 1958); 
Naše zprávy (1940); Nová svoboda (1939,1953-62); 
Nové knihy (1962); Nový život (1949-59); Obrana 
lidu (1953-62); sb. O díle Franka Tetauera (1964); 
O knihách a autorech (1957); Obrana vlasti 
(1953-55); sb. Oheň a růže (1961); Ohníček 
(1954-62); Osvětová práce (1958—61); Panoráma

(1947-51); Pionýr (1954-62); Pionýrské noviny 
(1951-65); Plamen (1959-62); Pochodeň (Hradec 
Král. 1955-58); Práce (1946-64); Práce mladých 
(1957-58); Práce pionýrů (1953); Praha-Moskva; 
Pravda (Plzeň 1962); Program D; Proletář (1937); 
Ranní noviny (1936); Realistické divadlo Zdeňka 
Nejedlého (1953); Repertoár malé scény (1963); 
Rodina a škola (1960-61, posmrtně 1968); Rozhledy 
(1935-36); Rudé právo, i Rudý Večerník (1931-33, 
1954-66); Růst olomouckých polygrafii (1952); sb. 
Řečtí orlíci (1952, přebásnění kleftských písní); 
Sborník 1935; Slovanský přehled (1959); Slunce 
(1929-32); Směna (1953); Stadion (1955); sb. Sto let 
Státní tiskárny (1948); Stráž lidu (Olomouc 1959); 
Středisko (1934); Svět sovětů (1956-57); Svět v ob
razech (1959-63); Světová literatura (1961); Svobo
da (1956-62); Svob. slovo (1954-64, posmrtně 1967); 
sb. Španělsko v nás (1937); sb. Španělsku (1937); 
Trn; Tvorba (1929-36, 1948-60); Typografie 
(1959-61); U (1936-37); Večerní Praha (1956); sb. 
Věčný Mácha (1940); Vedoucí pionýrů (1955); Vlas
ta (1957-64); Vychovatel (1959-63); Za čtenářem 
(1955); Základní tělovýchova (1965); Zdravotnické 
noviny (1956); Zeměd. noviny (1955-64, posmrtně 
1967); Zeměd. zaměstnanec (1957); Zlatý máj 
(1956-62); Zpravodaj Drutexu (1958). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Běžící pás (BB 1932); Pro žízeň života (BB 
1933); Spodní prameny (BB 1934; 6 BB samostatně 
s tit. Bílý dům 1935); Dvanáct májů (BB 1938); Pas
torále (BB 1939); Myšlený kruh (BB 1942); Milost
ná větvení (BB 1944); Slovo mé, prostři se (BB 
1944); Mateřská řeč (B 1946); Závody žijí (BB 
1948); Zlatoperý čas (BB 1948); S východem slunce 
(1948); Ruce a práce (BB 1950); Světlo (BB 1950); 
Co děláte, zvířátka? (BB pro ml., 1953); Mladá srd
ce (BB pro ml., 1953); Čtyři hlavy uťaté aneb I vlas 
má svůj stín (BB 1954); Břehy a vlny (BB 1955); 
O nás s námi čili Mudrogramy aneb Zdravím vás 
(BB 1955); Jak třešničky na míse (BB pro ml., 1956); 
Šťastná řeka (BB 1956); Moje sonety (BB 1957); 
Z lásky (BB 1958); Velké věci maličkých (BB pro 
ml., 1958); Zvěrokruh aneb O zvířátkách a jiném 
světě (BB pro ml., 1958); O všem možném (BB pro 
ml., 1959); Zamyšlení a sen nad dětskou knihou 
(B 1959); Přes řeku (BB 1960); Vyzvání k tanci (BB 
1960); Pohlednice (BB pro ml., 1961); Každý má ně
koho (P a BB pro ml., 1962); O věčné touze (BB 
1962);Tydýt — týt---- týt (BB pro ml., 1962); Du
hové barvy (BB pro ml., 1963); Všechny oči (BB pro 
ml., 1964, k fotografiím M. Šechtlové); Praha na lis
tu růže (BB 1966, k fotografiím M. Šechtlové); - po
smrtně: Jižní Čechy (B 1966, se souborem fotografií 
M. Šechtlové in Jižní Čechy Marie Šechtlové, ed. 
B. Houdek; samost. 1981); Zlomeno půlnocí (BB 
1967, ed. O. Vyhlídal); Cesta do Veselí (BB pro ml., 
1971, ed. J. Hilčr); Kartinky (BB 1972, ed. O. Vyhlí
dal); Panáčkoval zajíc v zelí (BB pro ml., 1972); Buď 
rád (BB pro ml., 1983).- Překlady: verše in I. A. No- 
vikov: Puškin na jihu (1947); S. V. Michalkov: Táta, 
máma a já (1953); Maniok je hořký. Vietnamská li-
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dová poezie (1964; přebásnil J. N., ed. s E. Hry- 
chem). - Výbory: Pro žízeň života (1951); Básně 
(1958, ed. J.Trefulka); J. N. (Básně) (1966, ed. V. Bra
dáč); Okénko do nebe (pro ml., 1972, ed. J. Kova
řík); Člověk člověku (1982, ed. J. Nejedlá). I REDI
GOVAL časopis: U (1936-37, s B. Václavkem a P. 
Jilemnickým); sborníky: Sto let Státní tiskárny. Jubi
lejní tisk 1848-1948 (1948; s P. Tučným), Od slov 
k činům. Sjezd českosl. spisovatelů 4.-6. 3. 1949 
(1949, s O. Kryštofkem), Zdeňku Nejedlému k 75. 
narozeninám (1953, s K. Konrádem, V. Pekárkem 
a V. Závadou), Básnický almanach 1957 (1958). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Maniok je hořký. 
Vietnamská lidová poezie (1964, s E. Hrychem); J. V. 
Sládek: Zlaté slunce, bílý den (výbor, 1966). I

LITERATURA: J. Mourková: J. N. Literární po
zůstalost (LA PNP 1971). I • ref. Běžící pás: F. X. 
Šalda, ŠZáp 4,1931/32, s. 397; jh (J. Hora), Ces. slovo 
2. 9. 1932; K (Z. Kalandra), Tvorba 1932, s. 383; 
B. Václavek, Tvorba 1932, s. 476 —» Kritické stati 
z třicátých let (1975); Nk. (B. Novák), RA 8,1932/33, 
s. 24; arjan, Čin 4,1932/33, s. 260 •; • ref. Pro žízeň ži
vota: B. Václavek, Index 1933, s. 125 —> Kritické stati 
z třicátých let (1975); F. N. (Němec), RP 18. 3.1933; 
AMP. (A. M. Pisa), PL 20. 7. 1933 •; V. Borový 
(O. Kučera) in J. N.: Spodní prameny (1934); • ref. 
Spodní prameny: J. Kadlec, LitN 7,1934/35, č. 12; -á- 
(J. Rybák), Haló noviny 10.1.1935 —> Doba a umě
ní (1961); Neč. (F. Nečásek), RP 12. 1. 1935; AMP. 
(A. M. Píša),PL26.7.1935 Třicátá léta (1971); G. 
(F. Gótz), NO 16. 8. 1935; B. V. (Václavek), Index 
1935, s. 22; F. Urban,Tvorba 1935, s. 30; fs. (F. Sprin- 
ger), Rozhledy 1935, s. 131 •; • polemika o Anti-Gi- 
da S. K. Neumanna: J. N., S. K. Neumann a J. N., 
U 1937; s. 304, Diskuse a J. Kratochvíl, U 1937, s. 385 
•; • ref. Dvanáct májů: F. Nechvátal, U 1938, s. 335; 
G. (F. Gótz), NO 8. 1. 1939; J. Kohout, KM 1939, 
s. 117 • ref. Pastorále: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 
47,1939/40, s. 441; F. Gótz, Čteme 2,1939/40, s. 122; 
B. Polán, KM 1940, s. 80; B. Václavek, LidN 12. 2. 
1940; AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 24. 3.1940 •; • 
ref. Myšlený kruh: vbk. (V. Běhounek), Dělnická 
osvěta 1942, s. 213; h (J. Heyduk), LidN 20. 9.1942;
K. Milotová, Venkov 1. 11. 1942; J. B. Č. (Čapek), 
Naše doba 50, 1942/43, s. 88 •; Kp. (K. Polák): ref. 
Milostná větvení, Nár. práce 11.10.1944 + ref. Slovo 
mé, prostři se, Nár. práce 4.3.1945; • ref. Zlatoperý 
čas: J. Linhart, Kulturní politika 3, 1947/48, č. 43; 
B. Polán, KM 1948, s. 277; M. Sedloň, RP 8.6.1948 •; 
Ik (L. Kundera): ref. S východem slunce, Rovnost 14. 
6.1949; Z. K. Slabý: J. N. Cesta ke světlu, NŽ 1950, 
s. 919 (k tomu polemika: Kroužek lit. kritiky na FF 
v Praze a Z. K. Slabý, oboje NŽ 1951, s. 471 a 796); 
• ref. Světlo: B. Slavík, LD 17.12.1950; J. Brabec, NŽ 
1951, s. 1101; Z. Pešat, RP 1. 2. 1951; M. Sedloň, 
Tvorba 1951, s. 119 •; Z. K. Slabý in J. N.: Pro žízeň 
života (1951); M. Ivanov: ref. Mladá srdce, LitN 
1954, č. 3; • ref. Čtyři hlavy uťaté...: J. Vojtěch, LitN 
1954, č. 43; Z. K. Slabý, Mladá fronta 8.1.1955 •; • 
ref. Břehy a vlny: J. Petrmichl, LitN 1955, č. 28;

Nohejl

K. Hrách, Květen 1,1955/56, s. 94 •; • ref. O nás s ná
mi...: J. Putík, LitN 1955, č. 47; Z. K. Slabý, Květen 1, 
1955/56, s. 120 •; J. Trefulka: ref. Břehy a vlny, Šťast
ná řeka, NŽ 1956, s. 1201; • ref. Šťastná řeka: F. Gótz, 
LitN 1956, č. 43; dš. (D. Šajtar), Červený květ 1956, č. 
7 • ref. Moje sonety: J. Trefulka, NZ 1957, s. 540;
V. Dostál, Kultura 1957, č. 24; J. Brabec, LitN 1957, 
č. 18; gf (G. Franci), LD 31.3.1957; Z. Heřman, HD 
1957, s. 227 •; J. Trefulka in J. N.: Básně (1958); • 
k padesátinám: J. Janů, LitN 1958, č. 47; L. Kundera, 
HD 1958, s. 467; K. Bednář, Za čtenářem 1958, s. 253; 
J. Lederer, Večerní Praha 25. 11. 1958 •; F. Gótz: 
Cesty vývoje N. lyriky, NŽ 1958, s. 867; J. Petrmichl: 
ref. Z lásky, LitN 1959, č. 16; F. Holešovský: ref. Vel
ké věci maličkých, ZM 1959, s. 284; • ref. Přes řeku: 
B. Polán, Plamen 1960, č. 10; E Vrba, LitN 1960,č.48; 
jt (J. Trefulka), HD 1960, s. 571; gf (G. Franci), LD 
11.9.1960 •; Z. Vavřík: ref. Každý má někoho, LitN 
1962, č. 25; • ref. O věčné touze: M. Petříček, HD 
1962, s. 376; J. Urbánková, Tvorba 1962, s. 704; F. 
Vrba, LitN 1962, č. 40 •; • nekrology: M. Petříček, 
LitN 1966, č. 4; O. Vyhlídal, tamtéž, č. 6; V. Závada, 
Plamen 1966, č. 3; Z. K. Slabý, ZM 1966, s. 165; 
M. Blahynka, Impuls 1966, s. 145; (vbk) (V. Běhou
nek), Práce 21.1.1966 •; O. Vyhlídal in J. N.: Zlome
no půlnocí (1967); • ref. Zlomeno půlnocí: rtl 
(V. Dostál), Kulturní tvorba 1967, č. 47; O. Rafaj, 
LitN 1967, č. 45; J. Pištora, Lit. listy 1968, č. 10; 
V. Smetáček, Impuls 1968, s. 53 •; V. Janovic: ref. 
Cesta do Veselí, ZM 1972, s. 490; O. Vyhlídal in J. N.: 
Kartinky (1972); (vv) (M. Vacík): ref. Kartinky, LD 
6. 2.1973; J. Hilčr: Pro žízeň života, ZM 1973, s. 15;
L. Páleníček: Básník J. N., Práce 24.11.1973; L. Va
culík: Nelaskavé začátky laskavého básníka, ZM 
1973, s. 596 -» Za slova tiše nahlédni (1989, pod jm.
L. Tomek); (jlg.) (J. Lang): J. N., Kulturněhistorický 
sborník Univerzity 17. listopadu v Praze (1974, 
s. 213); J. Nejedlá in J. N.: Člověk člověku (1982);
M. Blahynka: Tak prostá a tak složitá, Lit. měsíčník
1988, č. 9; O. Vyhlídal: Pravda o básníku J. N., Lit. 
měsíčník 1988, č. 10; an. (M. Červenka): J. N.: Běžící 
pás, ČLit 1989, s. 257; L. Petzlová: Zastavení s básní
kem J. N., Jindřichohradecký vlastivědný sborník 1,
1989, s. 54; I. Pfaff in Česká levice proti Moskvě 
1936-1938 (1993) + U-Blok a zápas o „socialistický 
realismus“ v českém umění, Ateliér 1997, č. 19.

jip

Miloslav Nohejl

* 26.5.1896 Plzeň
† 25.10.1974 Plzeň

Autor povídek a románů s milostnou tematikou, je
jichž psychologická analytičnost přetrvává zčásti 
i v poválečných, většinou historických prózách.
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Jeho otec vlastnil instalatérský závod. V Plzni 
N. vychodil základní školu a 1907-14 reálku, 
1914-15 studoval na Čes. vysoké škole technic
ké v Praze, 1915 se stal úředníkem města 
Plzně, 1921-22 vystudoval Státní knihovnic
kou školu v Praze a stal se knihovníkem Měst
ské knihovny v Plzni. V té době začal publiko
vat divadelní referáty a fejetony. Od 1948 do 
1951, kdy odešel do invalidního důchodu, byl 
ředitelem Krajské lid. knihovny v Plzni. Ve 
30. letech spolupracoval s pražským a od 1956 
s plzeňským rozhlasem. Před válkou procesto
val řadu evropských zemí. Člen brněnské Lite
rární skupiny.

Ústřední téma próz, které N. publikoval do 
roku 1945, tvoří vztah milenecké či manželské 
dvojice, často kombinovaný s dalším milost
ným vztahem. Tri knihy povídek odkrývají 
v náhodě osudového činitele, který vede hrdi
nu k extrémnímu až násilnému rozhodnutí. 
Mučivá záhadnost skrývající se za povrchem 
událostí upomíná na R. Weinera, jehož vliv se 
projevuje také ve stylu: N. jazyk usiluje postih
nout ducha dané situace s expresivitou, která 
využívá směle konstruovaných obrazů a slov
ních novotvarů. Eroticky laděný vitalismus 
povídek vyvrcholil v románu Ohnivý červenec 
příběhem prudké smyslné lásky. Ostatní N. 
romány chtějí svým věcným, chladně analytic
kým pohledem programově naopak „odbás- 
ňovat“ realitu; stejně jako předcházející po
vídky rozpitvávají psychiku všedních lidí 
v nevšedních, jakoby experimentálně navoze
ných situacích. V románu Deset let nerozhodu
je dvojice vyvázaná z původních manželských 
vztahů dospívá teprve po letech, kdy opadla 
mladická vášeň, k vzájemnému naplnění mi
lostného i životního vztahu; následující román 
Svět nic neví sleduje horečnaté stavy prospě- 
cháře před a po dokonale provedené vraždě 
vlastní ženy; v trojdílně komponovaném romá
nu (deník - hrdinčina zpověď - autorské vy
právění) Zázrak s Julií probudí mladá nevšed
ní herečka v hrdinovi namísto zamýšleného 
citu paradoxně důvěru v návrat jeho uprchlé 
ženy. Ve všech těchto románech stojí mezi 
většinou oddanými ženami panovačný, chlad
ně kalkulující muž, jehož duševní pochody au
tor demonstruje bez hodnotícího odstupu. Po 
válce vypsal N. nejprve osobní zážitky z květ
nových dnů v Praze a zahájil tak sérii próz 
s faktografickým základem, z nichž všechny 
následující věnoval Plzni: od beletristicky po

jatého průvodce městem Plzeň s příchutí slad
kou, hořkou i kyselou přes povídky z dějin 
pivovarnictví Sud se zlatým dnem (tři z nich 
zpracoval N. též v knize pro mládež) a povídky 
z dávné historie města Odvrácená tvář až po 
psychologizující autobiografickou válečnou 
kroniku Sirény oslavují Plzeň. Poslední a vr
cholné N. dílo sleduje historii rodu zakladatelů 
známých strojíren. V široce koncipované a při
tom hutné a výrazně formulované románové 
skladbě Škodové je přechod od poklidné ře
meslnické Plzně k rodícímu se průmyslovému 
středisku organicky spjat s osobními osudy tří 
generací. Duševní problematika N. ctižádosti
vých hrdinů zde dostala konkrétní cílevědo
mou náplň, a tím také došla přesvědčivé reali
zace idea mužnosti, k níž se N. dílo upínalo 
jako k ideálu od svých počátků. - V rukopisu 
zůstaly jeho Důvěrné paměti plzeňské.
ŠIFRY: M. Nh, M. T, Nh. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1919-28); Čes. slovo (1925-26); Čes. deník (Plzeň, 
od 1915); Čes. svět (1929); Host (1921-27); Kulturní 
zpravodaj (1926); Kytice (1947); Lid. noviny 
(1926-38); Lit. rozhledy (1931); Lumír (1933); Nár. 
osvobození (1926-33; zvi. ref. o plzeňském divadel
nictví); Panoráma (1929); Pramen (1920-27; mj. ref. 
o plzeňském divadelnictví); Pravda (Plzeň 1967); 
Právo lidu (1925,1934); Rozpravy Aventina (1925); 
Salon; Sborník pětadvacíti (1969); Sever a Východ 
(1926-30); Svob. směr (1948); Tvar (1927); Zpravo
daj Šrámkovy Sobotky (1974). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Veliká radost (PP 1921); Dívka a sen (PP 1925); Vi
dím milence (PP 1925); Souhlas (R 1926); Proměna 
(P 1927); Kniha se rodí (F 1928); Ohnivý červenec 
(R 1929); Dvě mužské povídky (1930); Deset let ne
rozhoduje (R 1932); Svět nic neví (R 1934); Zázrak 
s Julií (R 1941); Holýma rukama (P 1946); Sirény 
oslavují Plzeň (R 1948); Sud se zlatým dnem (PP 
1956); Neslýchaná věc (PP pro ml., 1957); Odvráce
ná tvář (PP 1964); Plzeň s příchutí sladkou, hořkou 
i kyselou (P 1965); Škodové (R 1968). - Ostatní prá
ce: Stoletá cesta. Škoda 1859 - Závody V. I. Lenina 
1959 (1959, s V. Jíšou). - Výbory: Chlapci a muži (PP 
1941); Obraný hrozen (PP 1966). I

BIBLIOGRAFIE: H. Ryšánková: M. N. - B. Po
lán (Knihovna města Plzně, 1971, soupis příspěvků 
v čas. Pramen). I LITERATURA: • ref. Veliká ra
dost: A. N. (Novák), LidN 17.11.1921; J. Vrba, Pra
men 3, 1922/23, s. 333 •; • ref. Dívka a sen: P. E 
(Fraenkl), Host 4,1924/25, s. 255; jef (J. Fučík), RP 
21.6.1925 •; M. N. o sobě, RA 1,1925/26, s. 30; • ref. 
Vidím milence: A. C. Nor, Host 5,1925/26, s. 248 (též 
ref. Veliká radost, Dívka a sen); A. M. P. (Píša), Pra
men 6, 1925/26, s. 345; A. N. (Novák), LidN 17. 2. 
1926 (též ref. Dívka a sen) •; • ref. Souhlas: A. N. 
(Novák), LidN 12.12.1926; E Gótz, NO 27.2.1927;
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E. Vachek, Nová svoboda 1927, s. 86; J. Hora, RP 9.1.
1927; B. E (Fučík), Tvar 1927, s. 20 •; • ref. Ohnivý 
červenec: -rna. (E Kovárna), Host 8,1928/29, s. 222; 
A. N. (Novák), LidN 14.7.1929; B. E (Fučík), RA 5, 
1929/30, s. 47; F. X. Salda, ŠZáp 2,1929/30, s. 8 •
ref. Deset let nerozhoduje: a (J. Hora), LitN 1932, 
č. 5; J. Knap, Venkov 10. 4.1932; A. M. P. (Pisa), PL 
26.6.1932 •; • ref. Svět nic neví: F. X. Šalda, ŠZáp 6, 
1933/34, s. 308; M. Rutte, NL 23. 5.1934; A. N. (No
vák), LidN 24.6.1934; A. M. Pisa, Čin 1934, s. 555 •; 
K. Sezima: ref. Ohnivý červenec, Deset let..., Svět 
nic neví in Mlází (1936); L. Ptáček in M. N.: Zázrak 
s Julií (1941); K. Sezima: ref. Zázrak s Julií, NŘ 1941, 
s. 269; • ref. Holýma rukama: F. H. (Hampl), Práce 
2. 8. 1946; -šp- (F. Kašpar), NO 6. 8. 1946 •; • ref. 
Sirény oslavují Plzeň: G. (F. Gótz), NO 21. 3. 1948;
F. Buriánek, Zeměd. noviny 6. 8. 1948; F. J. (Jaku
bův), LD 1.1. 1949 •; • ref. Sud se zlatým dnem: 
A. Linke, Obrana lidu 13.12.1956; M. Otruba, LitN 
1957, č. 13 •; K. Mikula: ref. Neslýchaná věc, LitN 
1957, č. 40; B. Polán: Prozaik M. N., Pravda (Plzeň) 
5. 4. 1964 + in M. N.: Obraný hrozen (1966); V. Bě
hounek: ref. Škodové, Práce 24.7.1969; (ra) (V. Vik
tora): k 85. výr. narození, Pravda (Plzeň) 26.5.1981; 
(bj) (B. Jirásek): k 90. výr. narození, Pravda (Plzeň) 
27. 5. 1986; J. Spot in Kapitoly o literární Plzni 3 
(1991); B. Jirásek: Kontakty spisovatele M. N. s celo
národní prózou, sb. Kultura, historie a současnost 
Plzně (1996); H. Dobrá: Romanopisec M. N., Plzeň
ský deník 30.4.1996.

pb

Nomokánon
Před 880

Staroslověnská právní příručka; sbírka církevních 
zákonů (kanones) a zákonů občanských (nomoi) 
majících vztah k církvi.

Autorem N. je podle zmínky v Životě Metodě
jově sám Metoděj. Většinou se o pravdivosti 
této zprávy nepochybuje, ojedinělé zůstává mí
nění T. Saturníka, že vznikl až v Bulharsku 
v době cara Symeona (893-927). Je dochován 
ve dvou obšírnějších právních kodexech rus
kých z rozhraní 13.-14. a počátku 16. století. 
Metoděj si ze dvou známých byzantských cír- 
kevněprávních příruček - sbírky zvané Syn- 
tagma a Synagogy Jana Scholastika, vzniklé 
v letech 565-577 - zvolil jako předlohu Scho
lastikovu sbírku, která se mu zdála být vhod
nější pro moravské poměry, a upravil ji tak, že 
více než třetinu textu vynechal, zejména tam, 
kde táž věc byla dokumentována více kánony 

(tj. zákonnými ustanoveními) různých synod, 
nebo tam, kde šlo o problémy na Moravě mé
ně naléhavé. Vznikl tak moravský typ nomo- 
kánonu, který se později na území východní 
církve jevil jako nevyhovující, a proto místo 
něho byly pořizovány další příručky. To je dů
vod, proč se velkomoravský nomokánon za
choval v tak malém počtu rukopisů.

Text N. se skládá z pořadu církevních sněmů 
počínaje 1. nikajským koncilem (325) a konče 
4. ekumenickým koncilem v Chalcedonu 
(451); na konci tohoto výčtu je zmínka o 68 ká
nonech Basileia Velikého (soudí se, že tato 
úvodní stať sloužila za podklad k první kapito
le staroslověnského Života Metodějova). Ná
sleduje přehled nadpisů všech titulů (tj. zákon
ných ustanovení), v další části je výklad titulů, 
podepřený citací kánonů církevních synod. 
Překladatelská technika je stejná jako u všech 
ostatních textů cyrilometodějských, překlada
tel dbal více o srozumitelnost než o doslovnost 
překladu, snažil se spíše vyjádřit smysl originá
lu než otrocky tlumočit. Slovní zásoba se 
ovšem liší od cyrilometodějských překladů 
biblických. Je to dáno charakterem textu, pro 
nějž bylo třeba vytvořit řadu právních termí
nů. Některé Metoděj převzal patrně ze starého 
zvykového práva moravských Slovanů, jiné 
ponechal nepřeložené. Někdy se předpokládá, 
že součástí Metodějova N. byly ještě další dva 
staroslověnské texty: Zapovědí (přikázání) 
apoštolů Petra a Pavla a Odpovědi alexandrij
ského patriarchy Timothea. Soudí se tak 
především pro jejich jazykovou starobylost 
a obsahovou blízkost s velkomoravským Peni- 
tenciálem (Zapověďmi sv. Otců).

EDICE: I. I. Sreznevskij in Obozrenije dřevních 
russkich spiskov Kormčej knigi, Sborník Otdelenija 
russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj aka
demii nauk (Petrohrad) 65/2,1897; in Magnae Mo- 
raviae fontes historici 4 (Brno 1971, ed. J. Vašica 
a K. Haderka; s čes. překladem). I

BIBLIOGRAFIE: in Ch. K. Papastathis: To no- 
mothetikon ergon tis Kyrillomethodianis ieraposto- 
lis en Megali Moravia. Uoeuvre législative de la 
mission Cyrillo-Méthodienne en Grande Moravic 
(Soluň 1978). I LITERATURA: H. F. Schmid: Die 
Nomokanonúbersetzung des Methodius (Lipsko 
1922). I G. A. Rosenkampf in Obozrenije Kormčej 
knigi v istoričeskom vide (Petrohrad 1839); A. S. 
Pavlov in Pervonačalnyj slavjano-russkij nomoka- 
non (Kazaň 1869); I. I. Sreznevskij in Obozrenije 
dřevních russkich spiskov Kormčej knigi, Sborník 
Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperator-
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skoj akademii nauk (Petrohrad) 65/2,1897; A. I. So- 
bolevskij in Materiály i issledovanija v oblasti slav- 
janskoj filologii i archeologii (Petrohrad 1910); V. N. 
Beneševič in Sinagoga v 50 titulov i drugije juridi- 
českije sborniki loanna Scholastika (Petrohrad 
1914);T. Saturník in Příspěvky k šíření byzantského 
práva u Slovanů (1922); H. E Schmid: Neuere Bei- 
tráge zur Frage nach der áltesten kirchenslawischen 
Nomokanonůbersetzung, Zeitschrift fůr slawische 
Philologie (Lipsko) 1925, s. 198; W. Lettenbauer: 
Eine lateinische Kanonensammlung in Máhren in 
9. Jahrhundert, Orientalia Christiana periodica 
(Řím) 18,1952, s. 246; J. Vašica: Metodějův překlad 
nomokánonu, Slavia 1955, s. 9 + Collectio 87 (93) ca- 
pitulorum dans les nomocanons slaves, Byzantino- 
slavica 20,1959, s. 1; V.Trojickij: Kto vključil papisti- 
českuju scholiju v pravoslavnuju Kormčiju, sb. 
Bogoslovskije trudy 2 (Moskva 1961); V. J. Ušakov: 
Usťužskaja kormčaja, Slavia 1961, s. 20 + in O jazy- 
ke Usťužskoj kormčej XIII-XIV vv. (Kirov 1961); 
J. Vašica: Právní odkaz cyrilometodějský, Slavia 
1961, s. 20; I. Žužek in Kormčaja kniga. Studies on 
the Chief Code of Russian Canon Law (Řím 1964); 
J. Vašica in Literární památky epochy velkomorav
ské 863-885 (1966, 2. doplň, vyd. 1996) + Uoeuvre 
juridique de SS. Constantin-Cyrille et Méthode, sb. 
Kyrillo ke Methodio tomos eortios 2 (Soluň 1968); 
S. V. Trojickij: Nomokanon sv. Mefodija i jego váž
nost’ za naše vremja, sb. Simpozium 1100-godišnina 
od smrtta na Kiril Solunski (Skopje 1970); J. N. Šča- 
pov: Nomokanon loanna Scholastika i Sintagma 
14 titulov v IX-X vv., sb. Beitráge zur byzantini- 
schen Geschichte im 9.-11. Jh. (Praha 1978).

zh

Eva Nonfriedová
* 22.6.1923 Praha

Autorka pohádek a veršů pro děti, překladatelka 
dětské literatury z polštiny a němčiny, lyrická básníř
ka, publicistka.

Od sňatku (1943) podepisovala své práce Jíl
ková. - Otec byl úředníkem ČSD. V Praze vy
studovala klasické gymnázium (mat. 1941); 
1943 se provdala, s rodinou se přestěhovala 
1945 do Litoměřic, 1946 do Loun, 1947 do Ra
kovníka. 1953 byla z politických důvodů zatče
na a odsouzena na 2 roky vězení (po 16 měsí
cích strávených v Jáchymově, Ruzyni, Pankráci 
a Pardubicích amnestována jako matka nezle
tilých dětí). Od 1955 byla zaměstnána jako 
skladová pracovnice, po rozvodu 1960 se vráti
la do Prahy, kde nejdřív pracovala jako úředni

ce, 1964-66 jako redaktorka SNDK, potom ja
ko spisovatelka a publicistka z povolaní (do 
1969 byla intenzivní spolupracovnicí Českosl. 
rozhlasu: pohádky, scénáře k hudebnědrama- 
tickým a naučným pořadům aj.). Do důchodu 
odešla 1987.

Autorčiny začátky byly výhradně lyrické 
a zároveň monotónní: v podstatě vystačily 
s čtyřveršovou strofou písňové faktury a s tro
jím tématem. Podle toho byla v bloku jejích 
raných sbírek paralelně zastoupena lyrika 
dychtivé milenčiny oddanosti následované trp
kou milostnou desiluzí, lyrika objektivizující 
odříkání a utrpení jako věčný ženin úděl a zá
roveň napadající feministický postoj jako ne
příznivý skutečné lásce, a konečně oslavně ka- 
ratelská lyrika vybízející k činné lásce k vlasti 
a pranýřující mravní vady takovou činorodost 
znemožňující. Po mnohaleté tvůrčí přestávce 
se někdejší lyrička vrátila do literatury přede
vším jako autorka a překladatelka dětské lite
ratury, a to zejména pro nejmenší děti (ver
šované texty pro četná leporela, pohádky, 
scénáře ke kresleným filmům, překlady z něm
činy a polštiny aj.). Dospělým čtenářům byla 
určena figurkářsky založená novela Dědictví 
z Lichtensteinu, demaskující nejen rozkladný 
účinek peněz na příbuzenské vztahy, ale me
chaničnost těchto vztahů samých. Autorčina 
publicistika obsahuje především fejetony a po
litické články.
ŠIFRA: E. J. I PŘÍSPĚVKY in: Ahoj na sobotu; 
Havlíčkův kraj (Něm. Brod 1940); Hlasy z Hané 
(Prostějov 1940); Host do domu; Květy; Lit. noviny; 
Mateřídouška; sb. Mezi námi děvčaty (1968); Ohní
ček; Plamen; sb. Pohádky pro všední dny i pro svát
ky (1973); sb. Povídali, že mu hráli (1969); Práce; 
Reportér; Sluníčko; Svob. slovo; Svob. zítřek. 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Májové ráno (BB 1940); Po
hled do ženina srdce (BB 1940); Maryša zpívá (BB 
1941); Pozdrav Hané (BB b. d., 1941); Na konci ces
ty kříž (BB b. d., 1942); (potom podp. Eva Jílková:) 
Boháč a noc (pohádky, 1963); Dědictví z Lichten- 
steinu (P 1964); Kotě, hvězda a květovaný poštář 
(pohádka, 1967); Bavlníkový květ (pohádky, 1976); 
dále řada verš, textů v omalovánkách a leporelech 
jakož i pohádek a drobných próz pro děti ve sborní
cích vydávaných česky zahraničními vydavatelství
mi. - Překlady: G. R. Richter: Lvi přicházejí (1978); 
M. Buczkówna: Nej vyšší hora (1980); G. Gloger: Ry
tíř, smrt a ďábel (1982); W. Steinberg: Dívka s oslí
kem (1982); V. Ferra-Mikura: Tri Stanislavové 
(1983); A. Minkowski: Kluk s jantarovýma očima 
(1983); dále množství přeložených textů v lepore
lech. I
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LITERATURA: • ref. Maryša zpívá: jr, NL 12.12. 

1940; Rfš., Zvon 41,1940/41, s. 463 •; J. B. (Borecký): 
ref. Pozdrav Hané, Zvon 41, 1940/41, s. 699; • ref. 
Dědictví z Lichtensteinu: A. Jelínek, LitN 1964, 
č. 37; Z. Kožmín, HD 1964, č. 11; E Benhart, Plamen 
1964, č. 11 •.

jo

A. C. Nor

* 19. 9.1903 Kylešovice u Opavy
† 29.7.1986 Praha

Prozaik, fejetonista a literární kritik. Tematické 
i umělecké jádro jeho díla tvoří romány ze života 
slezské vesnice, psané po 1. a zejména za 2. světové 
války. Ve stínu těchto konfliktně viděných příběhů 
se ocitly ostatní práce ze studentského a velkoměst
ského prostředí i další prozaické žánry, povídky, fe
jetony, cestopisné črty, kriminální romány i humo
resky.

VI. jm. Josef Kaván, 1926 si nechal úředně stvr
dit jméno Kaván-Nor. Původně pseudonym 
Nor si zvolil náhodně z mladistvé hravosti. - 
Byl prvorozeným synem mlynářského dělníka, 
dětství strávil v Hlavnici u Opavy, kde také vy
chodil dvoutřídní obecnou školu; 1916-24 vy
studoval české klasické gymnázium v Opavě; 
od kvarty se živil kondicemi, o trojích prázdni
nách si vydělával jako pomocník geometrů 
vyměřujících pozemky při scelování půdy 
v Hlavnici (zde je východisko jeho románové 
prvotiny). Hrál ochotnické divadlo a měl vůd
čí roli ve studentském literárním snažení, které 
vyvrcholilo 1924 vydáváním tištěného časopi
su Oheň (debutoval již 1921 povídkou v čas. 
Jitro, pod pseud. Bolemír Hlavnický). Na filoz. 
fakultě v Praze se 1924-29 věnoval studiu češ
tiny a němčiny; nejvíce jej ovlivnil M. Hýsek 
(doktorát až 1946 prací Jiří Wolker a jeho gene
race). Zpxwi se živil opět kondicemi, později 
jen literární prací. 1925-28 byl činný v Literár
ní skupině (1926 místopředseda, 1927-28 jed
natel), od 1935 v Moravském kole spisovatelů 
(člen výboru). 1929 se stal zaměstnancem tis
kového koncernu Melantrich, kde pracoval 
v redakci odpoledníku Telegraf. Tehdy se po
prvé oženil. Po propuštění z Melantrichu 1932 
nezískal v době krize jiné redaktorské místo; 
rozhodl se tedy pro dráhu volného novináře 
a spisovatele z povolání, nejvíce si však 
1932-38 vydělával přednáškami o literatuře 

pro školy (hlavně střední a odborné) i veřej
nost po celé republice a také ve Vídni a v Jugo
slávii; přednášel rovněž v rozhlase a zároveň 
pracoval propagačně pro ELK. Podnikl něko
lik zahraničních cest, z nichž některé našly 
ohlas i v jeho díle (1926 Francie, Švýcarsko, dá
le Rakousko, Německo, několikrát Jugoslávie, 
1929 Itálie, 1947 Polsko, v 60. letech SSSR, 
1973 pobyl tři měsíce v Kanadě u syna emi
granta z 1968). 1937 se znovu oženil, měl pak 
syna a dceru. 1943-48 redigoval edice původní 
tvorby vydávané nakl. Alois Hynek. Po osvo
bození se zprvu věnoval jako jednatel činnosti 
ve Slezském kulturním ústavu v Praze, kde ze
jména organizoval pomoc válkou zničeným 
oblastem Slezska a marně se snažil o prosaze
ní požadavků na slezskou zemskou samosprá
vu a připojení hornoslezských území k Česko
slovensku. Intenzivně pracoval také ve výboru 
Syndikátu čes. spisovatelů (již od přelomu 20. 
a 30. let), od 1945 byl členem jeho prezidia; 
koncem února 1948 byl jako mluvčí opozice 
proti jeho komunistické většině z výboru i ze 
Syndikátu vyloučen a již vytištěné tři svazky 
jeho Sebraných spisů nesměly přijít do prode
je (na veřejnost do knihoven pronikl jen 1. sva
zek - nový román Zločin na samotě). Začát
kem 1952 nastoupil N. do výroby jako 
pomocný dělník, na jaře však získal místo jazy
kového redaktora v Technickovědeckém vy
davatelství (od 1953 Státní nakl. technické lite
ratury), v němž působil až do odchodu do 
důchodu (1963). Z rozhodnutí místních orgánů 
měl být 1953 i s rodinou vystěhován do pohra
ničí, čemuž zabránila intervence V. Nezvala 
u ministra vnitra V. Noska. Po 1948 nemohl 
publikovat, teprve 1956 došlo - po interven
cích V. Závady podnícených V. Martínkem - 
k reedici N. prvotiny; od 1958 publikoval 
v denním tisku, zvláště v Lid. demokracii, nové 
jeho knižní práce vyšly až v polovině 60. let; 
1963 byl přijat do Svazu českosl. spisovatelů. 
Od konce 50. let si přivydělával excerpováním 
časopisů a novin pro retrospektivní bibliogra
fii české literatury, budovanou Ústavem pro 
čes. literaturu ČSAV. Počínaje 1946 trávil léto 
na chalupě v Horních Albeřicích v Krkono
ších. Od 1969 byl opět v nemilosti režimu a je
ho práce postupně přestaly vycházet. Uzavřel 
se do soukromí a po záchvatu mozkové mrtvi
ce (1970), z něhož se léčil v Karlových Varech 
a Mariánských Lázních, se soustředil na psaní 
svých obsáhlých pamětí.

551



Nor

N. mimořádně zaujal kritiku i čtenáře svou 
osobitou prvotinou, realistickou freskou Bilr- 
kental, kterou napsal z podnětu V. Martínka. 
Podal v ní v době, kdy v mladé próze převlá
dala expresionistická či poetistická stylizace, 
svěže viděný a s vypravěčským elánem před
stavený neidealizovaný výsek života slezské 
vesnice po 1. světové válce; v řadě vyostřených 
dobových konfliktů vystihl selskou lásku k pů
dě i psychiku generačně rozčleněného vesnic
kého kolektivu, jehož život rozvířila akce sce- 
lování pozemků. Charakteristickým rysem N. 
dikce byla přitom originální obraznost a též 
opavský dialekt. Pudovost postav inspirovaná 
naturalismem pak přebujela v následujícím 
románě Rozvrat rodiny Kýrů, podávajícím 
historii mravního úpadku zkaženého selského 
rodu, až v ponurý obraz lidských vášní a zloči
nů. Projasněnější byl román Raimund Chalup- 
ník o životním vzestupu bezzemka, plahočící
ho se zprvu v službě u cizích, k němuž 
posloužila jako podnět životní cesta N. otce 
k vlastnictví gruntu. Těmito pracemi dal N. 
podněty rodícímu se směru ruralismu, třebaže 
se sám k němu nepřipojil. Po opuštění slezské 
tematiky snadná tvořivost přivedla N. k roz
mělňování talentu, k zálibě v efektnosti a na
hrazování tvůrčího úsilí rutinou. Platí to zvláš
tě o povídkách a románech studentských (zde 
má jistý dokumentární význam Jedno pokole
ní, líčící hlavně erotické krize příslušníků jeho 
generace), velkoměstských a kriminálních; 
konvencí je poznamenán i sudičský román ze 
středočeské vesnice Jed v krvi. Teprve návrat 
k slezskému venkovu za 2. světové války po
zvedl úroveň N. tvorby k jejímu vrcholu: v ro
mánech Můj nepřítel osud a Tvář plná světla 
někdejší autorovu zálibu v pudových posta
vách vystřídal důraz na cílevědomé charakte
ry s pevnou vůlí a mravním odhodláním, při
čemž je přesvědčivě vystižen vnitřní život 
nesložitých venkovských lidí i s jejich citovým 
hledáním. Umělecky sestupnou tendencí se 
vyznačuje opožděně vydaná volná trilogie 
o osudech Slezska: počíná se nástupem Hen- 
leinovy sudetoněmecké strany na Hlučínsku 
(Přišel den), pokračuje zobrazením života ves
nic na Opavsku, jež byly od republiky odtrže
ny mnichovským diktátem a v nichž došlo 
i k pokusům o organizování odboje (Zmučená 
zem), a završuje se obrazem osvobození těžce 
zkoušeného regionu (Vichřice)’, dokumentár
ně kronikářské líčení dostalo v trilogii ráz be- 

letrizované faktografie. Román o poměrech 
u nás v první polovině 50. let, vzniklý 1954-57 
a nazvaný Cesta k socialismu, pak Cesta tmou 
a posléze Záleží na lidech, který osciloval me
zi psychologickou epikou a publicistickou re
portáží, se nedočkal vydání stejně jako povíd
kové knížky pro děti Brána života dokořán 
a Jednoho dne na letišti a cestopisná reportáž 
Kanadské léto 1973. V sérii knížek drobných 
próz N. vydal jednak lyrické postřehy, reflexe 
a epické náčrty různé hodnoty, vzniklé na
mnoze ještě před Búrkentalem (Ztichlýma 
očima), jednak kvapně tvořené, mnohomluv
né zábavné povídky, psané během pražských 
studií na výdělek pro noviny a časopisy (Opilé 
povídky, Laciné povídky, Povídky o nich). 
Z nich nejzdařilejší byly jednotlivé prózy in
spirované venkovským životem autorova rod
ného kraje, což se vztahuje i na úvodní črty 
souboru Putování na dluh; další fejetony sou
boru obsahovaly turistická pozorování, zážit
ky a dojmy z různých míst českých zemí 
a z Francie podobně jako další knížky z jiných 
zemí (Jugoslávie v letním slunci, Italské léto). 
Reportážní ráz měly zápisky z pobytu spisova
telské delegace v poválečném Polsku (Cesta 
do Polska). Dokumentárností se vyznačují 
Sloupky o studentech, psané pro Lidové novi
ny z podnětu K. Čapka a podávající obraz ži
vota studentské kolonie na Letné. Výběr star
ších povídek doplněný několika novými texty 
představuje soubor Lidé kolem nás. - Ve své 
kritické činnosti, spjaté s literárními začátky, 
zvláště s Hostem, se N. soustřeďoval (recenze 
i statě) zejména na soudobou prózu; prosazo
val její zepičtění, plnokrevnou životnost po
stav i konkrétnost metafor a odmítal přemíru 
lyrismu, expresionistické tendence, improvi
zaci i mystickou tajemnost. Také v občasných 
referátech o mladé poezii nebyl příliš naklo
něn moderním proudům. V 30. letech se zamě
řil na popularizační přednášky, z nichž vznikla 
i jeho informační brožura Moderní literatura 
československá, dále výklad vlastní tvorby 
a portréty J. Wolkra a P. Bezruče. - Memoáry 
Život nebyl sen, psané 1971-74, jsou přes sil
nou subjektivnost pohledu cenným a leckde 
emotivně působícím dokumentem jak pro ze
vrubné podání N. životní cesty, jeho úspěchů, 
obtíží i vlivů na něj působících, tak líčením 
prostředí, jimiž pamětník prošel; provázejí je 
i portréty četných přátel (K. Horký, J. Knap, 
F. Lazecký, V Martínek ad.).
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alfa X (Moravskoslezský 
deník), Bělin, Bělinskij, Bethlen Gabor (všechny tři 
Oheň), Bolemír Hlavnický (Jitro), Ero, Ferry, E Ma- 
jakov, E Majakovskij (všechny čtyři Oheň), Josef 
Dvorský (Právo lidu, Venkov), Josef Matýsek (Ven
kov), J. Úder, Karla Horká (oba Oheň), K. Slezák, 
Omar Paša (Oheň), Prof. Dr. Bělin (Oheň), Silesia- 
cus, Tóma Bojar, Zdenin (oba Oheň); ACN, acn, 
-acn, A. C. N., a. c. n., Běl., Ch., N., n, £N), nr, nr., -nr, 
-nr-, -nr.-, -o-, -or, -or., r, r., -r., r-. I PŘÍSPĚVKY in: 
A-Zet (od 1929); sb. Básníci selství (1932); Beseda 
naší rodiny (1945); sb. Bezručův hlas (1940); Bezru- 
čův kraj (Opava 1923-24); Cesta (1925); Časopis ag
rárního studentstva (1927); Časopis turistů (1947); 
Čes. slovo (od 1929); Českosl. republika; Českosl. 
televize (1966); Čteme (1940); Čtenář (1966); Děl
nická osvěta (1926); Domov a svět; 28. říjen; Elán 
(1932); ELK (1939); Gentleman; Hlas revoluce 
(1965); Host (Brno 1925-28); Chemický průmysl 
(jazyk, koutky):^ Jas; Jitro (1921); Kmen (1927); 
sb. Knížka o Šrámkovi (1927); Kritika (1926); 
Kruh (Mor. Ostrava 1925); Kulturní tvorba 
(1963-67); UEurope centrále (1926); Lid. demokra
cie (1958-70); Lid. noviny (1925-41); sb. Literární 
archiv 13-15, 1978-1980 (1982); Lit. noviny 
(1927-35); Lit. noviny, pokr. Lit. listy, pokr. Listy 
(1964-68); Lit. rozhledy (1928-30); Lumír (1931); 
Magazín AZ (1959); Moravskoslezský deník (Mor. 
Ostrava 1924-26; 1924 R Búrkental); Nár. osvobo
zení (1924-38); Nár. práce (1926-30); Naše rodina 
(1972); Niva (Brno 1923); Nová svoboda (1926-27); 
Novoročenka pro knihkupce (1931); Oheň (Opava 
1924); Panoráma (1932); Pestrý týden (od 1928); 
Pondělní noviny (1925); Práce (1965—67); Pramen 
(1925-27); Právo lidu (1925-38); sb. Příběhy o živo
tě, smrti a naději (1970); Přítomnost (1926-31); Ref
lektor (1925); Rodiče a děti (1937); Ropa a uhlie 
(Bratislava, od 1962, jazyk, koutky); Rozhledy 
(1932-35); Rozpravy Aventina (1926-28); Rudé 
právo, i Večerník RP (1924-25, 1965); Růst 
(1947-49); Sborník pětadvacíti (1969); Sever a Vý
chod (Turnov 1925-26); sb. Slezsko Bezručovi (Hra- 
byně 1937); Slovanský přehled (1948); Sobota 
(1930); Středisko (Brno 1933); Studentský časo
pis (1924); Svět v obrazech (1958-63); Světozor 
(1931-32); Svob. republika (Opava 1923-24); Svob. 
noviny (1945-48); Svob. slovo (1958-70); Svob. zít
řek (1946); T 61 (1961, jazyk, koutky); Technické 
noviny, od 1962 pokr. Technický týdeník (jazyk, 
koutky); Telegraf (1929-31); Topičův sborník 
(1925); Tribuna (1926-28); Tvorba (1925); U nás 
(1969); sb. Účtování a výhledy (1948); Večerní Praha 
(1965-68); Věda a život (1946); Venkov (1930-32); 
sb. Vesele i vážně o mělnickém víně (1969); Volná 
myšlenka (1927-28); sb. Vteřiny strachu (1968); Ze- 
měd. noviny (1969); sb. Zlato, stříbro, bronz (1969); 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky (1967-74); Zvon 
(1931-36;*!932-33 R Jed v krvi, 1935-36 R Od stolu 
a lože). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Búrkental (R 1925); Rozvrat rodiny Kýrů (R 1925);

Nor

Opilé povídky (1926); Sloupky o studentech (1927); 
Putování na dluh (FF 1927, rozšiř, vyd. 1946); Ztich
lýma očima (FF, PP a sloupky, 1927); Raimund Cha- 
lupník (R 1927); Jugoslávie v letním slunci (FF 
1928); Laciné povídky (1929); Povídky o nich 
(1929); Za cenu přátelství (FF 1929); Jedno pokole
ní (R 1931); Nevyslyšení géniové. Z korespondence 
zneuznaných talentů (1931, pseud. Silesiacus); Pří
běh Jana Osmerky, kasaře 1,2 (R 1932); Šílený hon 
(R 1932); Italské léto (FF 1933); Jed v krvi (R 1934); 
Moderní literatura československá (přednáška, 
1934; rozšiř, vyd. 1938; přeprac. bez slovenské litera
tury 1939 s tit. Moderní literatura česká); Jiří Wol
ker (přednáška, 1934; rozšiř, a přeprac. vyd. 1947); 
Jak vzniká literární dílo (přednáška o vlastní tvorbě, 
1935); Od stolu a lože (R 1936); Profesora Isidora 
Bruklínka sláva i pád (P 1936); Petr Bezruč (před
náška, 1937); Můj nepřítel osud (R 1941); Každý den 
je neděle (R 1942); Pohádky z Jiříčkova světa (pro 
ml., 1943); Tvář plná světla (R 1943); Přišel den 
(R 1946, 1. d. Slezské trilogie); Žiji život bratrův 
(R 1946); Pohádka o andílkovi Ivánkovi (pro ml., 
1946); Cesta do Polska (RpRp 1947); Dopis Vojtě
chu Martínkovi k šedesátce (1947, bibliof.); Zločin 
na samotě (R 1948, nepřišel do knihkupecké distri
buce, pak 1968); Zmučená zem (R 1964,2. d., trilo
gie); Vichřice (R 1965,3. d. trilogie); - posmrtně: Ži
vot nebyl sen 1,2 (memoáry, 1994, ed. V. Novotný). 
- Ostatní práce: Technik píše česky (1966, s F. Váha- 
lou). - Výbory: Lidé kolem nás (b. d., 1941, rozšiř, 
vyd. 1945); Svět okolo lidí (1945). - Souborná vydá
ní: Výběr z díla (L. Mazáč, 1940, 5 sv.; 2. vyd. 1941); 
Sebrané spisy (A. Hynek, 1948, 1 sv., zastaveny). 
I REDIGOVAL periodika: Oheň (Opava 1924, č. 
1-4), Kruh (Mor. Ostrava 1925,1 č., se Z. Vavříkem 
a V. Závadou), Host (Brno 1926-28; 1926/27 
s F. Gótzem, 1927/28 s red. kruhem), Telegraf (17.6. 
1931 - 21. 12. 1931, odp. red.), Růst (1947, rubrika 
Ze světa knih); knižnice: Mladí autoři (1925-27), 
Český román (1943-48), Aktuality a dokumenty 
(1945-47), Český humor (1945-48), Ilustrovaný čes
ký román (1946-47). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Výbor ze spisů G. Pflegra Moravského (1927-28, 8 
sv.); 1935 ELK 1945 (1946); In memoriam dr. Gusta
va Hynka J1946); L. Kellner: Jediná cesta (1956); 
M. Štemr: Šipky k domovu (1959, an.). I

LITERATURA: M. Rusinský: A. C. N. (1968, roz
množ.); Keep smiling (Vždy s úsměvem, anekdoty 
a epigramy o A. C. N., Toronto 1978, ed. J. K. Nor). 
I A. M. Píša in A. C. N.: Búrkental (1925, i v dalších 
vyd. do 1940); • ref. Búrkental: J. O. Novotný, Cesta 
7, 1924/25, s. 681; P. F. (Fraenkl), Host 4, 1924/25, 
s. 222; E. Vachek, Pramen 5,1924/25, s. 475; vz. (V 
Zelinka), Zvon 25,1924/25, s. 530; J. V. Sedlák, Kriti
ka 1925, s. 307; Dch. (J. Durych), Rozmach 1925, 
s. 128; J. Knap, Sever a Východ 1925, s. 75; F. Gótz, 
NO 26. 4.1925; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 
10. 5.1925; J. Kastner, RP 7. 6.1925; A. N. (Novák), 
LidN 27. 6.1925 •; • ref. Rozvrat rodiny Kýrů: J. O. 
Novotný, Cesta 8,1925/26, s. 289; E. Vachek, Pramen
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6,1925/26, s. 224; P. E (Fraenkl), RA 1,1925/26, s. 80; 
fxš. (E X. Šalda), Tvorba 1,1925/26, s. 117 —> KP 13 
(1963); A. Vyskočil, Rozmach 1926, s. 200; J. B. Ča
pek, Kritika 1926, s. 53; A. M. Píša, Sever a Východ 
1926, s. 50; E Gótz, NO 10.1.1926; M. Pujmanová- 
-Hennerová, Tribuna 10. 1. 1926; A. N. (Novák), 
LidN 21.1.1926; J. Fučík, RP 21. 3.1926; V. Brtník, 
Venkov 15. 4. 1926 •; • ref. Opilé povídky: J. Hey- 
duk, Cesta 8, 1925/26, s. 555; P. F. (Fraenkl), RA 1. 
1925/26, s. 107; F. Gótz, NO 20.3.1926; AMR (A. M. 
Píša), PL 9. 5.1926; -jef- (J. Fučík), RP 9.5.1926; A. 
N. (Novák), LidN 12.5.1926; V. Brtník, Venkov 10.6. 
1926 •; • ref. Rozvrat rodiny Kýrů, Opilé povídky: 
K. Sezima, Lumír 53,1926/27, s. 142; V. Raffel, Host 
5, 1925/26, s. 290 (též ref. Búrkental) •; E Gótz in 
Jasnící se horizont (1926); an. (M. Novotný): A. C. 
N., příští romanopisec, Kulturní zpravodaj 3, 
1926/27, č. 1, příl. Lit. rok, s. 1; J. B. Čapek: ref. Ztich
lýma očima, Sloupky o studentech, Host 6,1926/27, 
s. 188; J. Knap: ref. Ztichlýma očima, Putování na 
dluh, Venkov 9.9.1927; • ref. Sloupky o studentech: 
-a. (J. Hora), RP 20. 3.1927; M. Pujmanová-Henne- 
rová, Tribuna 27.3.1927; F. Gótz, NO 19.4.1927; A. 
N. (Novák), LidN 5. 5. 1927 •; • ref. Putování na 
dluh: J. V. Sedlák,Tribuna 24.7.1927; F. Gótz, NO 21. 
8. 1927; Reed (B. Václavek), Rovnost 15. 12. 1927; 
J. Staněk, LidN 29. 1. 1928 •; • ref. Raimund Cha- 
lupník: J. Knap, Venkov 9.12.1927 (k tomu polemi
ka: -ík, tj. O. Zika, Časopis agrárního studentstva 2, 
1927/28, s. 54); M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 
18.12.1927; jh. (J. Hora), LitN 1927, č. 16; J. O. No
votný, Cesta 10, 1927/28, s. 323; P. Fraenkl, Host 7, 
1927/28, s. 142; F. Gótz, Lit. svět 1, 1927/28, č. 6-7; 
B. Polán, Pramen 7,1927/28, s. 296; B. V. (Václavek), 
ReD 1, 1927/28, s. 156; A. M. Píša, Sever a Východ 
1928, s. 173; B. Jedlička, LidN 27.4.1928; K. Sezima, 
Lumír 55,1928/29, s. 266 •; A. M. Píša in Směry a cí
le (1927) + Mladý poválečný román, Dělnická osvě
ta 1928, s. 9; V. O. (Osvald): Výbor ze spisů G. Pflegra 
Moravského, NO 3.11.1928; • ref. Jedno pokolení: 
B. Polán, LitN 5,1930/31, č. 17; J. B. Čapek, Naše do
ba 38,1930/31, s. 569; Z. Vavřík, RA 6,1930/31, s. 473; 
G. (F. Gótz), NO 7. 6. 1931: J. Knap, Venkov 23. 6. 
1931; I. Bart, Levá fronta 2,1931/32, s. 119; F. X. Šal
da, ŠZáp 4, 1931/32, s. 146; K. Sezima, Lumír 58, 
1931/32, s. 209 •; • ref. Příběh Jana Osmerky, kasaře: 
J. B. Čapek, Naše doba 39, 1931/32, s. 577; jv. (Vo
dák), Čes. slovo 8.5.1932; F. (Křelina), Venkov 30.7. 
1932 •; • ref. Italské léto: A. N. (Novák), LidN 18.6. 
1933; = (J. Vodák), Čes. slovo 8.7.1933; J. M. Slavík, 
Archa 1934, s. 320 •; an. in sb. Padesát let gymnázia 
v Opavě (1933, s. 109); • ref. Jed v krvi: K. Sezima, 
Lumír 60,1933/34, s. 525; J. Knap, Rozhledy 1934, s. 
52; G. (F. Gótz), NO 5.7.1934; A. N. (Novák), LidN 
9.9.1934; vbk (V. Běhounek), PL 30.9.1934 •; • ref. 
Moderní literatura československá: G. (F. Gótz), 
NO 20. 9. 1934; jv. (J. Vodák), Čes. slovo 20. 9.1934 
(k tomu polemika: A. C. N., NO 21. 9. 1934); A. N. 
(Novák), LidN 29. 10. 1934; F. X. Šalda, SZáp 7, 
1934/35, s. 51; K. J. (Juda), Střední škola 15,1934/35, 

s. 254; Kp. (J. Knap), Venkov 16.5.1935 •; • ref. Jiří 
Wolker: Z. Kalista, Lumír 61,1934/35, s. 172 (k tomu 
polemika: J. Hora, Čes. slovo 26.1.1935; Z. Kalista, 
Lumír 61,1934/35, s. 240); -š- (F. S. Procházka), Zvon 
35,1934/35, s. 267 •; • ref. Petr Bezruč: K. J. (Juda), 
Střední škola 18, 1937/38, s. 119; J. Hrabák, ČMM 
1938, s. 408 •; A. C. N. o svém pseudonymu, LidN 4. 
11. 1940; • ref. Můj nepřítel osud: vbk. (V. Běhou
nek), Nár. práce 14. 9.1941; J. Knob, Venkov 23.11. 
1941; (další vyd.:) jšk (J. Š. Kvapil), LidN 9.1.1943;
J. P. (Petrtyl), Čteme 1943, s. 40 •; J. Š. Kvapil in A. C. 
N.: Tvář plná světla (1943, znovu 1946); • ref. Tvář 
plná světla: J. Kopecký, LidN 13. 7. 1943; V. Hloch, 
Venkov 6.8.1943; K. P. (Polák), Nár. práce 6.9.1943 
•; J. Morák: Nářečí jako stavební prvek v románě, 
Řád 1944, s. 152; • ref. Přišel den: G. (F. Gótz), NO 
25. 8. 1946; B. Polán, Svob. noviny 12. 10. 1946;
K. Růžička, KM 1947, s. 289 •; • ref. Žiji život bra
trův: M. Ledečková, Mladá fronta 27.7.1946; F. Bu- 
riánek, Zeměd. noviny 30. 8. 1946; GP (G. Pallas), 
Svob. noviny 6. 9.1946; F. H. (Hampl), Práce 11.9. 
1946; CD (J. Hrabák), Rovnost 11.9.1946 •; V. Mar
tínek in A. C. N.: Zločin na samotě (1948) + in A. C. 
N.: Búrkental (1956) —> Živné zdroje (1972); A. Zá- 
vodský: Tri pohledy literárněkritické. Zamyšlení 
nad N. Bůrkentalem, SISb 1956, s. 544; • ref. Zmuče
ná zem: (bš) (M. Bureš), Svob. slovo 8. 9. 1964;
M. Rusinský, Práce 30. 9. 1964; M. Petříček, LitN 
1964, č. 36 (k tomu polemika: A. C. N., LitN 1964, 
č. 40); K. Dostál, Plamen 1964, č. 10; Z. Kožmín, HD 
1964, č. 11; A. Sivek, Červený květ 1964, s. 381 e;zkb: 
Život píše romány (o jedné z postav románu Zmu
čená zem), LD 2. 12. 1964; • ref. Vichřice: (Im) 
(P. Grym), LD 15.1.1966; H. Hrzalová, Večerní Pra
ha 12. 3.1966; -vf- (V. Forst), RP 31.5.1966; H. Ko- 
recká, LitN 1966, č. 15; P. Pešta, Impuls 1966, s. 285; 
D. Pavlová, Plamen 1966, č. 2; A. Sivek, Červený 
květ 1966, s. 223 •; J. Opelík: Moralista v louži, LitN 
1966, č. 49 (polemika s čl. A. C. N.: Spisovatel píše 
česky, LitN 1966, č. 48; k tomu A. C. N., LitN 1967, 
č. 2 a Šl., tj. D. Šlosar, HD 1967, č. 3); J. Knap in A. C.
N. : Búrkental, Rozvrat rodiny Kýrů, Raimund Cha- 
lupník (1968); A. Grobelný: N. Zmučená zem jako 
historický pramen, Červený květ 1969, č. 3; J. Kla- 
puch: Slezská vesnice v díle A. C. N., Nová svoboda 
25. 7. 1970; R. Krami: Tvář plná světla ve světle 
dneška (rozhovor), Nové knihy 1970, č. 24 + Je ná
řečí úspěchem knihy? Na okraj románu Tvář plná 
světla, LD 10.7.1970; M. Rusinský: Objevitel živých 
problémů, Ostravský kulturní zpravodaj 1973, č. 9; 
J. Mikota: Kdo to byl Silesiacus (o knize Nevyslyše
ní geniové), Ostravský kulturní měsíčník 1976, č. 9; 
(ra) (V. Viktora): Významný epik, Pravda (Plzeň) 
19. 9.1978; A. C. N.: K historii brněnského měsíční
ku Host, sb. Literární archiv 13-15, 1978-1980 
(1982; s dopisy Č. Jeřábka, A. M. Píši a V. Vančury); 
A. C. Nor: Z korespondence Petra Bezruče, tamtéž 
(dopisy P. B.); • nekrology: (vl), LD 2.8.1986; (vbc) 
(V. Vrabec), Svob. slovo 6. 8. 1986; an., Čes. slovo 
(Mnichov) 1986, č. 7-8; A. Kratochvil, NŽ (Řím)
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1986, s. 171 •; • k nedožitým devadesátinám: O. Šu- 
leř, Moravskoslezský den 16. 9. 1993; A. Branald, 
Svob. slovo 17. 9. 1993; V. Novotný, Mladá fronta 
Dnes 20.9.1993 •; V. Novotný: A. C. N., Čtenář 1993, 
s. 9 + in A. C. N.: Život nebyl sen 2 (1994) + Nezná
mý román všedního dne, sb. Časopis Květen a jeho 
doba (1994, o nevydaném románu A. C. N. z 50. let) 
+ Protektorátní romány A. C. N.,Tvar 1994, č. 14; • 
ref. Život nebyl sen 1,2: O. Šuleř, Moravskoslezský 
den 10.5.1994; P. Švanda, LD 15.6.1994; J. Šimůnek, 
Svob. slovo 30. 8. 1994 + 29. 6. 1995; M. Pohorský, 
Nové knihy 1994, č. 12; B. Svadbová,Tvar 1994, č. 10 
+ 1995, č. 11; J. Schneider, LitN 1994, č. 39; P. Řezní
ček, Host 1994, s. 110 •; V. Durych: Splátka za Biir- 
kental (polemika s názorem A. C. N. na J. Durycha 
v knize Život nebyl sen), Proglas 1994, č. 5-6; 
R. Sovjak: A. C. N., Vlastivědné listy Slezska a se
verní Moravy 1995, s. 34.

PP

Josef Nosek viz in Helena Malířová

Karel Nosovský

* 24. 5.1881 Praha
† 22.11.1935 Praha

Bibliograf zabývající se českou a slovanskou obec
nou i personální bibliografií krásné a odborné litera
tury, knihovnickými, knihovědnými, nakladatelský
mi a knihkupeckými reáliemi, literární publicista; 
autor bibliografického soupisu české knižní produk
ce za první čtvrtinu 20. století.

Po vyučení (1896) u pražské firmy F. Kytka se 
N. věnoval knihkupectví, do 1898 v Kytkově 
závodě, potom u firmy Hófer a Klouček. Od 
1899 působil ve Spolku českoslovanských 
knihkupeckých účetních, zejména v jeho bib
liografickém odboru (1901 jako spolkový ta
jemník). Od 1907 také učil na Odborné pokra- 
čovací škole Grémia knihkupců a nakladatelů 
pražských. 1915 narukoval a do konce 1. světo
vé války byl jako voják v Uhrách (Segedín, Ko
márno, Karlova Ves); po návratu do Prahy 
opět pracoval jako knihkupec (u firmy Josef 
Šváb) a zároveň vystudoval kurs účetnictví. 
Soustavný zájem o knihopisnou praxi i teorii 
ho 1919 přivedl na dráhu profesionálního bib
liografa. Nejprve pracoval v Českosl. ústavu 
bibliografickém, 1925 po jeho zrušení a reor
ganizaci v Národní knihovnu se stal úřední

Nosovský

kem Veřejné a univerzitní knihovny (od 1934 
Nár. a univerzitní knihovny), v níž byl pověřen 
vedením evidenčního a reklamačního odděle
ní povinných výtisků. Zároveň znovu učil na 
gremiální knihkupecké škole, 1920-21 předná
šel na Státní škole knihovnické, 1926 se účast
nil přípravy mezinárodního knihovnického 
sjezdu; organizačně i přednáškami se podílel 
na spolkové činnosti (Českosl. společnost kni- 
hovědná, Spolek českosl. knihovníků, Spolek 
čes. bibliofilů, Svaz knihkupců a nakladatelů 
ČSR). 1909 založil a do 1927 vlastním nákla
dem vydával specializovanou edici Bibliogra
fické příručky; 1921-23 vydával sborník Čes
koslovenská knihkupecká ročenka. Zemřel 
náhle na srdeční infarkt.

V bibliografické činnosti se N. zaměřil jed
nak na dílčí bibliografie oborové a personální, 
jednak na všeobecný knihopis české literární 
produkce v prvním čtvrtstoletí 20. století. 
Knižně debutoval věcným rejstříkem k soupi
su české literatury za léta 1898-1903. Z řady 
dílčích bibliografií náleží k významným Soupis 
české literatury dramatické od 1909 do 1920. 
N. v něm (v návaznosti na Divadelní slovník 
J. J. Stankovského a na Soupis současné litera
tury dramatické od B. Menšíka) utřídil infor
mace o dramatických textech do autorských, 
titulových a systematických přehledů. V bib
liografiích Lev Nikolajevič Tolstoj v české lite
ratuře a (kolektivní) Slavica česká a slovenská 
za léta 1914-1925 podal N. přehled o překlado
vé tvorbě a odborné literatuře zaměřené 
k problematice slovanských národů. Bibliogra
fie Karel Havlíček Borovský 1821-1856 při
nesla údaje o všech vydáních Havlíčkových 
děl, o jeho překladové tvorbě, o překladech je
ho prací do cizích jazyků a veškerou předmě
tovou literaturu o něm včetně beletristických 
prací. Vedle bibliografií publikovaných knižně 
(často i jako separátní otisky z časopisů nebo 
jako dodatky knižních prací jiných autorů) N. 
otiskl řadu personálních bibliografických sou
pisů též v časopise Literární rozhledy (P. Bez- 
ruč, J. Borecký, J. Herben, A. Jirásek, J. F. Karas, 
A. Klášterský, E. Krásnohorská, E. Lešehrad, 
T. G. Masaryk, A. Novák, E Palacký, K. V. Rais, 
A. Sova, K. Šípek, F. Šrámek, J. Štolba, K. To
man, J. Vrchlický). Základním dílem N. je 
dvoudílný Soupis československé literatury za 
léta 1901-1925. Práce, jejíž českou část zpraco
val N. a slovenskou V. Pražák, byla původně 
rozvržena do tří částí (autorské, systematické
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a předmětné). Dva svazky prvního dílu 
(1929-32 vycházely v sešitech) přinesly abe
cedně utříděné informace o autorech a ano
nymních dílech; v druhém (posmrtně vyda
ném) dílu byly údaje roztříděny do oborových 
skupin, umožňujících vřazení české a sloven
ské bibliografie do mezinárodního informační
ho systému. Třetí díl, v němž knihopisné údaje 
měly být zpracovány předmětně, zůstal nedo
končen. - N. bibliografickou činnost doplňují 
jeho další odborné aktivity, zejména katalogi- 
začního rázu. Patřil též 1934 k spoluautorům 
3. dílu Ottova slovníku naučného nové doby, 
napsal několik učebnic pro knihkupce, časopi
secky publikoval články, referáty a zprávy 
z oboru bibliografie a nakladatelské činnosti. - 
V rukopise zůstaly nedokončeny Stručné ději
ny československého knihkupectví a naklada
telství, Soupis tělocvičné a sokolské literatury 
a Soupis české literatury revoluční.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Kapský; -1-ý, N-ý, N-ský, 
Nský, ský, -ský, -ý. I PŘÍSPĚVKY in: Bibliografie 
českosl. knihovědy (1933); Časopis českosl. knih
kupců (1934, Snahy spolku českoslovanských knih
kupeckých účetních o zřízení bibliografické kance
láře, i sep.); Časopis českosl. knihovníků (1924-35; 
1924 Bibliografie časopisecké literatury českoslo
venské, s K. J. Benešem, i sep.);sb. Českosl. knihku
pecká ročenka (1921,1922; 1921 studie Karel Havlí
ček Borovský 1821-1856 a studie Národní kroj 
a ruční prače, i sep.); Český katalog bibliografický za 
r. 1914. Část 2. (1915, Ukazatel věcný a osobní); 
Dnešek (1930); F. Mašlan: Václav a Boleslav 
(D 1929, soupis Literatura svatováclavská, s F. Maš- 
lanem); J. Mahen: Básně (1928, Bibliografie děl 
J. Mahena); Knihkupecké rozhledy (1932-35); 
Knihkupecký oznamovatel, od 1924 pokr. Českosl. 
knihkupec (1919-35; 1931 Statistický přehled lite
rární produkce od 60. let 19. století do 1929); Knih
kupecký sborník (1908, Katalog učebnic českých 
škol obecných, měšťanských, středních, ústavů uči
telských, škol obchodních, pokračovacích, odbor
ných a hospodářských, i sep.); sb. Knižní kultura do
by staré i nové (1926); Lit. listy (1923); Lit. rozhledy 
(1926-30, personální bibliografie); Naše kniha 
(1923-35; 1930 Český literární dějepis a knihopis); 
sb. Padesát let Spolku českosl. knihkupeckých 
účetních (1927); Prager Presse (1922); Ročenka čes
kosl. knihtiskařů (1928); Sborník věnovaný oslavě 
L. J. Živného (3 sv., 1932-35); Seznam knih a časopi
sů, které vydala a má na skladě nakladatelská firma 
F. Borový (1929); Věstník českosl. novinářů (1932, 
rozšiř, studie z 1921 Karel Havlíček Borovský 
1821-1856, i sep.); - posmrtně: Knihkupec a nakla
datel (1941, úryvek vzpomínek Z vlastního životopi
su K. N., ed. Ž., tj. L. K. Žižka). I KNIŽNĚ. Biblio

grafie: N&vaý rejstřík ku Českému katalogu biblio
grafickému za léta 1898-1903 (1907); Soupis čes
kých a slovenských současně vycházejících časopisů 
v zemích Koruny české, Vídni, Německu, Rusku 
a v Americe... (1909,1. sv. kn. Bibliografické příruč
ky); Lev Nikolajevič Tolstoj v české literatuře 
(1910); Seznam knih pro mládež škole odrostlou 
(1911); Soupis české literatury pedagogické. 1. Ka
talog učebnic českých škol obecných, měšťanských, 
středních, ústavů učitelských, škol obchodních, po
kračovacích, odborných a hospodářských (1911, 
3. sv. Bibliografické příručky, rozšiř, vyd. 1919,1925 
s tit. Katalog učebnic českých a slovenských škol...); 
Soupis české literatury dramatické. Od října 1909 
do února 1913 (1913,4. sv. kn. Bibliografické příruč
ky); Karel Havlíček Borovský 1821-1856, Národní 
kroj a ruční práce (1921,5. sv. kn. Bibliografické pří
ručky, rozšiř, vyd. 1932 in Věstník českosl. noviná
řů); Soupis české literatury dramatické od 1909 do 
1920 (1921,6. sv. kn. Bibliografické příručky); Slavi
ca česká a slovenská za léta 1914-1925 (1925, s jiný
mi); Seznam knih, map, obrazů a časopisů vydaných 
nákladem členů Svazu knihkupců a nakladatelů 
ČSR v r. 1925,1926; Soupis československé literatu
ry za léta 1901-1925 (d. l. Abecední seznam, část 1. 
A-L, 1931, část 2. M-Ž, 1933, s V Pražákem); - 
posmrtně: Soupis československé literatury za léta 
1901-1925 (d. 2. Systematický seznam, 1938, 
s V. Pražákem). - Ostatní práce: Doplněk knihy inž.
J. Jindry Literatura technická (za rok 1903-12, 
1913); Příručka knihkupeckých počtů 1 (1927); Kni- 
hopisná nauka a vývoj knihkupectví českosloven
ského (1927, 7. sv. kn. Bibliografické příručky, 1930 
přeprac. vyd. s tit. Knihopisná nauka a nauka o fir
mách); Příručka knihkupeckého zeměpisu (1928). 
I REDIGOVAL knižnici: Bibliografické příručky 
(1909-27, 7 sv.); ročenku: Československá knihku
pecká ročenka na rok 1921-23.1

LITERATURA: I. Buryšková: Český knihovník 
a bibliograf K. N. (dipl. práce Fakulty sociál, věd 
a publicistiky UK, 1971). I an.: ref. Soupis českých 
a slovenských současně vycházejících časopisů..., 
Přehled 7,1908/09, s. 494; V. Brtník: ref. Slavica čes
ká a slovenská..., Venkov 21. 1. 1927; • k padesáti
nám: Ž. (L. K. Žižka), Českosl. knihkupec 1931, 
s. 270; an., Naše kniha 1931, s. 189 •; • ref. Soupis 
československé literatury za léta 1901-1925, d. 1 (se
šit. vyd.): n., Rozhledy 1932, s. 5; M. Heřman, Časo
pis českosl. knihovníků 1932, s. 24; m. n. (M. Novot
ný), LidN 9. 4. 1932; ych, LidN 30. 8. 1933; an. 
(B. Koutník), Čin 1933, s. 519; J. Šnobr, NO 16. 1. 
1934 •; • nekrology: m. n. (M. Novotný), LidN 
24.11.1935; J. Šbr (Snobr), NO 27.11.1935; J. Got- 
hard, Českosl. knihkupec 1935, s. 374; A. Císařová, 
Slovanská knihověda 4,1935/36, s. 57; K. Vrba, Naše 
věda 1936, s. 220; an. (V. Zadražil), Knihkupecké 
rozhledy 1936, č. 1; Ktk (B. Koutník), Časopis česko
sl. knihovníků 1936, s. 115 •; J. Šnobr: Bibliograf
K. N., Masarykův lid 1935, s. 648 + in K. N. a V. Pra
žák: Soupis československé literatury za léta
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Nouza
1901-1925, d. 2 (1938); J. Cejpek: K. N„ Čitatel’ (Bra
tislava) 1970, s. 146.

Pš

Nota ot pana Viléma Zajiece viz 4. díl 
(Dodatky: Lyrika středověká)

Oldřich Nouza

* 21. 5.1903 Doudleby u Českých Budějovic
† 25.5.1974 Praha

Básník meditativní krajinářské imprese a harmonic
kého milostného prožitku, autor drobných próz pro 
děti; malíř a grafik.

Otec byl učitelem. Od 1918 N. studoval na 
českobudějovickém státním učitelském ústa
vu (mat. 1922), pak učil na národních školách 
v jižních Čechách: Dunajovice (1922), Lišov 
(1922-25), Purkarec (1925), Rabšach (1925-27), 
Blansko (1927-31), Planá (1931-40), Čes. Bu
dějovice (1940-50). 1945-46 zároveň působil 
při revolučním nár. výboru na odboru kultury, 
1945 patřil k zakladatelům novin Jihočes. prav
da, 1948-49 pracoval v oblastní úřadovně min. 
informací v Čes. Budějovicích. 1949-50 byl lek
torem tvůrčí skupiny Českosl. státního filmu. 
1950 se přestěhoval s rodinou (manželka, dce
ra akad. malíře E Pichnera) do Prahy, kde 
1950-53 pracoval na ředitelství státních lázní 
jako kulturní referent. Po ročním stipendiu 
Svazu českosl. spisovatelů nastoupil 1954 jako 
redaktor do nakl. Mladá fronta, kde pracoval 
až do 1963, kdy odešel do důchodu.

N. umělecké začátky byly spjaty s jihočeskou 
výtvarnou skupinou Linie (1931-38; členy mj. 
J. Bartuška, K. Valter), v níž působil jako malíř 
a básník. Skupina oživovala nejrůznější podně
ty avantgardních tendencí 20. let a usilovala 
o tzv. poezii imaginerního prostoru. Ve stejno
jmenném manifestu N. s Bartuškou formulo
vali představy o nově chápaném vztahu obrazu 
a slova, vizuálního a verbálního sdělení vůbec. 
Spolu vytvořili knihu Infinitivy s podtitulem 
Výkřiky, vůně, šelesty, rezonance, v níž jsou pa
ralelně uplatněny rovnocenné kompozice vý
tvarné a textové, chápané jako dva způsoby 
básnického sdělení. Společnou prací byl i sou
bor grafických listů Grafika a básnicko-grafic- 

ký leták Kornout, výtvarný podíl měl N. na 
Bartuškově sbírce Stínohra. N. se zúčastnil 
společných výstav v Praze (1931) a Čes. Budě
jovicích (1934), abstraktní kompozice uveřej
ňoval i v časopisech. - N. neexperimentující 
prvotina Rozmluva přes plot přináší verše s vý
razným smyslovým nábojem a zřejmým vý
tvarným viděním. Rezonance vnitřních stavů 
bývá vyjadřována na malé ploše textu; forma
mi východní poezie - nejčastěji haiku - se N. 
nechával inspirovat i později. N. snaha o od
stup a leckdy ironický podtext je často prová
zena slovními a zvukovými hříčkami. V násle
dující sbírce Z žebrácké brašny se N. nadále 
soustřeďuje k zachycení citových i krajinných 
nálad, přičemž sílí melodičnost veršů a převa
žuje písňová forma. V pozdějších sbírkách se 
prohlubuje vidění konkrétní jihočeské krajiny 
a převažuje téma ženy a harmonicky prožíva
ného milostného vztahu. Poklidně meditativ
ní lyrika o všedních událostech lidského živo
ta, zatížená mnohdy konvenční popisností 
a deklarativností, stává se svědectvím o daném 
smyslu věcí (Z kamene čas, Okno do obor). 
Příležitostně oslavný charakter mají básnické 
texty Hymna na náměstí, kantiléna jaru 1945, 
a Říjnové revoluci věnovaný pokus o kolekti- 
vistický epos Srdce budoucího věku, formálně 
inspirovaný futuristickými skladbami V. Maja- 
kovského.
PSEUDONYM: Jan Houda. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. dělník (1940,1942); Doba (1945-47); Haló no
viny; Index (1931,1934); Jih (Čes. Budějovice 1935); 
Jihočes. pravda (1945, 1947); Kalendář Jihočes. 
pravdy 1947 (1946); Kulturní večerník D 34, pokr. 
Program D 38, D 39; Květy (1952); Lid. noviny 
(1948,1951); Linie (Čes. Budějovice 1931-38); Lit. 
měsíčník; Lit. noviny; Mladá fronta; Nár. osvoboze
ní (1932-36); Nár. práce (1940); Palcát (1949); Ranní 
noviny (1936-37); ReD (1931); Rolnické hlasy 
(1947); Sborník 1935; Sborník Sdružení výtvarníků 
(1934); Sdružení (Čes. Budějovice 1931, manifest 
Poezie imaginerního prostoru, s J. Bartuškou); 
Tramp; Trn; Tvorba (1947-48); U (1936-37); sb. 
Umění jižních Čech (1947); Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky (1973). I KNIŽNĚ. Beletrie: Infinitivy (BB 
a grafika, 1929, s J. Bartuškou); Kornout (leták, BB 
a grafika, 1931, s J. Bartuškou, M. Hallerem); Roz
mluva přes plot (BB 1939); Z žebrácké brašny (BB 
1941); Hymna na náměstí (B 1947); Srdce budoucí
ho věku (B 1947); Na sluneční stráni (PP pro ml., 
1954); Chlapec z hradčanských šancí (PP pro ml., 
1956, pseud. Jan Houda, s V. Kindlem); Cesta ze vsi 
(BB 1958); Řeka (BB 1962); Z kamene čas (BB 
1964); Okno do obor (BB 1971). - Ostatní práce:

557



Nová česká revue

Grafika (1934, s J. Bartuškou). - Výbor: Až z jedné 
studny (BB 1965). I REDIGOVAL: Kalendář Jiho- 
čes. pravdy 1947 (1946). I

LITERATURA: Tgé (K. Teige): ref. Infinitivy, 
ReD 2,1928/29, s. 296; B. V. (Václavek): ref. Grafika, 
Index 1935, s. 81; • ref. Rozmluva přes plot: A. M. Pi
sa, Nár. práce 26. 11. 1939; B. Slavík, LidN 27. 11. 
1939; V. Běhounek, Dělnická osvěta 1939, s. 194; 
V. Černý, KM 1939, s. 459; jšr (J. Šnobr), Čteme 2, 
1939/40, s. 61; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 66, 
1939/40, s. 199; B. Březovský, Panoráma 1940, s. 14; 
J. Červinka, Řád 1940, s. 210 •; • ref. Z žebrácké 
brašny: J. B. (Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 698; 
E Gótz, Čteme 1941, s. 145; J. Kopecký, KM 1941, 
s. 244; Boj (P. Bojar), Studentský časopis 1941, s. 57; 
J. Heyduk, LidN 1. 6. 1941 •; • ref. Hymna na ná
městí: J. Pistorius, KM 1947, s. 369; Vit, Mladá fronta
25. 6. 1947; K. B. (Bednář), Svob. slovo 4. 7. 1947; 
F. Benhart, Lid. kultura 1947, č. 24; J. Štern, Práce
26. 8. 1947 •; • ref. Cesta ze vsi: -eř- (Z. Heřman), 
Večerní Praha 28.7.1958; J. Opelík, HD 1958, s. 468; 
J. Petrmichl, RP 6. 9. 1958; F. Buriánek, LitN 1958, 
č. 33; Z. K. Slabý, NŽ 1958, s. 714 •; • ref. Řeka: F. 
Vrba, LitN 1962, č. 35; M. B. (Blahynka), Kultura 
1962, č. 29; jbd (J. Binder), LD 19. 5.1962 •; • ref. 
Z kamene čas: Urb. (J. Urbánková), Večerní Praha 
25.4.1964; M. Petříček, HD 1964, č. 8 •; D. Karpat
ský in O. N.: Až z jedné studny (1965); • ref. Až z jed
né studny: M. Petříček, LitN 1965, č. 24; K. Dostál, 
Plamen 1965, č. 8; R. Matys, Práce 3. 10. 1965 •; 
Z. Mráz: k 65. narozeninám, Jihočes. pravda 24. 5. 
1968; J. Bílek in Kamenice n. Lipou v literatuře, vě
dě a umění (Vlastivědné muzeum Kamenice n. Li
pou 1970, s. 70); M. Blahynka: ref. Okno do obor, RP 
18.6.1971; Z. Mráz: k sedmdesátinám, Zeměd. novi
ny 26. 5.1973; H. Rousová in kat. Linie, barva, tvar 
(b. d., 1988, s. 36); S. Cífka: O. N., Jihočes. pravda 
17.2.1989; zm (Z. Mráz): (medailon), Jihočes. prav
da 23.7. 1991.
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Nová česká revue

1903-1905

Politická populárně-vědecká a kulturní revue Ná
rodní strany svobodomyslné.

Podtitul: 1903/04 - 1904/05 (roč. 1-2) Měsíčník pro 
sociální život, vědu a umění. - Redaktor: 1903/04 
(roč. 1) J. E. Salaba; 1904/05 (roč. 2) B. Franta. - Vy
davatel: F. Topič, Praha. - Periodicita: měsíčník; 
1903/04 (roč. 1) od října do září 12 čísel; 1904/05 
(roč. 2) od listopadu do října 12 čísel.

Časopis navazoval na Čes. revui vydávanou 
1897-1903 Nár. stranou svobodomyslnou 

(mladočeskou). Programové liberalistické smě
řování N. č. r. se projevovalo ve studiích a člán
cích politických, sociologických a populárně- 
-vědeckých. Její redakci zajišťoval v 1. roč. pub
licista J. E. Salaba (* 1872, † za 2. světové války 
v USA), jenž však již od konce 1904 působil 
v česko-americkém tisku v USA, v 2. roč. 
B. Franta (1861-1929), politik činný v Nár. 
straně svobodomyslné, později v Nár. demo
kratické^ straně československé. Časopis na
hradila Čes. revue vycházející 1907-30.

Jako revuální časopis mnohooborového, po- 
pulárně-vědeckého zaměření charakterizovala 
N. č. r. volba převážně aktuálních či zajímavých 
témat z politické, vědní a kulturní oblasti včet
ně různých druhů umění. N. č. r. převážně pub
likovala pojednání a jen v omezené míře drob
nější informace (zvi. v 1. roč. rubrika Směs se 
stručnými zprávami především z kultury, často 
pod šifrou JES.). I v otázkách literatury, lite
rární historie, divadla, hudby a výtvarného 
umění se projevila preference studií (popř. ob
sáhlejších analytických recenzí) nad referáty 
pouze informativními. Pozornost byla věnová
na české i cizí, zejména slovanské tvorbě a je
jím představitelům; 2. roč. zveřejňoval jako no
vinku souhrnné přehledy umělecké tvorby za 
uplynulý rok 1904: české poezie (šifra T. S.) 
a prózy (J. V. Mašek), též anglické literatury 
(šifra L. A.), opery Nár. divadla (J. Vymětal) 
a čes. výtvarného umění (A. Novák). K před
ním autorům literárněkritických a literárněhis- 
torických statí patřili: A. Bačkovský (pseud. 
Jean Rowalski, novinky české literatury, též li
teratura italská), J. Čadek (Nový český román 
a generace let devadesátých), V. Dresler 
(A. Heyduk), J. Hanuš (J. P. Koubek), J. Hilbert 
(J. Karásek), H. Jelínek (V. Dyk a K. Sezima), 
J. Máchal (estetika S. Przybyszewského), 
A. Novák (V. Šolc), B. Prusík (polská a ruská 
literatura), K. V. Rais (V. Beneš Třebízský), 
A. Schulzová (M. Gorkij), V. Tille (glosy k ži
votopisu B. Němcové), J. Vrchlický (A. Mickie- 
wicz, G. D’Annunzio). O dramatě a divadle 
psali: J. Hilbert (H. Ibsen, F. Schiller aj.), F. A. 
Šubert (J. Mošna aj.), X. Tejřov (činohra Nár. 
divadla), V.Tille (M. Maeterlinck, E. Vojan aj.); 
hudbě a opeře se věnovali: J. Branberger, 
E. Hoffer, F. V. Krejčí, A. Piskáček, J. Vymětal; 
výtvarným uměním a architekturou se zabýva
li: A. Balšánek, E. Bém, J. Emler, K. Engelmul- 
ler, M. Jiránek, K. B. Mádl, M. Marten, K. 
D. Mráz (i šifra K. D. M.), A. Novák, A. Pro-
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cházka, J. E. Salaba aj. Odborná problematika 
byla sledována v širokém spektru oborů: mezi
národní a sociální politika, národnostní otáz
ka, národní hospodářství, právo, historie, škol
ství, medicína, zeměpis, přírodní vědy, technika 
aj. Významnějšími autory politických, sociolo
gických a historických statí \yy\i B. Baxa, J. Če- 
lakovský, J. Čipera, L. Haškovec, E Koráb,
K. Kramář, D. Krejčí, F. Líitzow,J. Penížek, 
J. Preiss, B. Prusík (i pseud. Jiří Ščerbinský), 
Z. V. Tobolka, Z. Winter, A. Žalud, T. Živanský,
L. J. Živný aj.

LITERATURA: an.: N. č. r., PL 24.10.1903; an.: Re
dakce Zlaté Prahy... (též o redakci N. č. r.), Přehled 
3,1904/05, s. 72.

Zt 

E. F. Burian (rozbor vlastní brněnské inscena
ce Šaldova Dítěte a studie Dynamické diva
dlo), J. Frejka (úvahy o postavení režiséra), 
J. Honzl, F. X. Šalda a V. Vančura (zamyšlení 
nad soudobou divadelní tvorbou), K. Teige 
(Divadlo a zvukový film). Vedle ukázek z čes
kých her (J. Bartoš, A. Dvořák, V. Nezval) při
nesla N. s. překlad starofrancouzské Hry o Ro- 
binovi a Marion (překl. A. Horský) a fragment 
z aktovky A. Jarryho (překl. V. Nezval). Z bás
níků byli uvedeni F. Halas, J. Hora, J. Karásek, 
J. Seifert, F. X. Šalda; v překladech A. Rimbaud 
a P. Verlaine. Stati a úvahy tiskli též A. Dvořák, 
J. Horáková (též ukázky z deníku), J. Karásek, 
B. Kosiner, V. Nezval, B. Štěpánek, přeloženi 
byli D. Hume a J. Ortega y Gasset. N. s. přináše
la kresby, karikatury, scénické a kostýmové ná
vrhy A. Heythuma, J. Krále, F. Muziky a Toyen.

zt
Nová Omladina viz Omladina

Nová scéna

1929-1930

Levicově zaměřený měsíčník pro dramatickou tvor
bu a divadelní problematiku.

Podtitul: 1929/30 (roč. 1) Měsíčník pro divadelní 
poezii. - Redaktor: 1929/30 (roč. 1) J. Seifert s red. 
kruhem: J. Bartoš, A. Dvořák a V. Nezval. - Vydava
tel: O. Girgal, Praha-Smíchov. - Periodicita: měsíčník; 
1929/30 (roč. 1) 6 čísel od konce 1929 do října 1930. 
Na konci 6. čísla oznámil redaktor ukončení ročníku 
a další účast spolupracovníků ve sborníku poezie 
a vědy Kvart. K zastavení N. s. vedla nejenom hospo
dářská krize, ale i snaha omezit roztříštěnost moder
ního uměleckého hnutí.

V N. s., orgánu Dramatického svazu, který 
soustřeďoval pokrokové a protioficiální dra
matiky a divadelní pracovníky, publikovali 
především představitelé levicově orientované 
kulturní fronty. Vedle ojediněle zastoupené 
poezie přinášela N. s. ukázky z nových her čle
nů svého redakčního kruhu, zejména však teo
retické a kritické články o dramatu a divadel
ních otázkách. Aktuální divadelní dění bylo 
komentováno v každém čísle v rubrice Glosy 
(příspěvky nebyly podepisovány).

Obsáhlejší stati publikovali J. Bartoš (kritika 
režisérské činnosti K. H. Hilara a K. Dostala),

A. V. Novák

* 28.4.1895 Vodňany
† 8. 8.1979 Černošice u Prahy

Autor cestopisů a beletrie s exotickými a cestopisný
mi motivy, překladatel z angličtiny.

VI. jm. Václav N. (iniciála A. v literární podobě 
jména bývá v literatuře dešifrována jako Archi- 
bald nebo architekt), podepisoval se též V No
vák. - Byl nejmladším ze čtyř synů soudního 
zřízence, který zahynul při povodni (1899). Již 
při školní docházce vypomáhal jako poslíček 
ve vodňanském časopise a v tamější tiskárně, 
pak se vyučil zedníkem. 1911-15 studoval 
v Praze na střední průmyslové škole a po abso
lutoriu byl zaměstnán postupně v několika 
stavitelských kancelářích. Po skončení 1. světo
vé války odejel s manželkou přes Paříž do 
USA, kde působil jako publicista a přednášel 
též o válečných poměrech ve vlasti, a odtud 
1920 s rodinou (1919 se narodil syn) na Tahiti. 
Jedním z účelů této cesty bylo pověření české 
vlády z 1919, aby zachránil památky na M. R. 
Štefánika, který zde 1911 zřídil observatoř 
a meteorologickou stanici k pozorování 
Halleyovy komety. Po půlročním pobytu na Ta
hiti se N. vrátil do Československa a začal vy
dávat své cestopisné a beletristické knihy. 1926 
podnikl výpravu do jihovýchodní Asie a na
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Dálný východ. Přes Francii, Suez a Aden odejel 
na Cejlon, poté do Indie, Barmy, Kambodže 
a na Sumatru, dále do Indočíny a Šanghaje - 
tam přišel při povstání o své sbírky a rukopisy. 
Zachránil se cestou do Japonska, kde pobýval 
několik měsíců; zpět se vrátil přes Sibiř (SSSR). 
Doma pořádal přednášky o svých cestách a po
kračoval (do 1948) ve vydávání svých i přelože
ných spisů. Ve druhé polovině 30. let se pokusil 
vydávat časopis Nár. spolupráce, který však zá
hy zanikl. Zamýšlenou cestu do Afriky překazi
la 2. světová válka. 1948-54 pracoval v Praze 
u několika stavebních firem. Na odpočinku žil 
u dcery v Černošicích.

V celém díle zpracovával N. své zážitky a po
znatky z cest s úmyslem podat pravdivý obraz 
exotických zemí a kombinoval v něm žánr do
kumentární s uměleckým. Jeho cestopisné prá
ce, postihující historicky konkrétní podobu 
určitého typu krajiny, kultury a životního stylu, 
vyznačuje schopnost reálného pohledu a soci
ální cítění. Poněkud bulvární prvky do nich 
vnáší silné zaujetí erotikou. N. proniká od po
čátku za romantické představy opřádající dale
ké kraje a upozorňuje jak na negativní stránky 
existence domorodců na Tahiti, tak na svízele 
v technicky vyspělých Spojených státech, tře
baže se na setkání s krajany a americký způsob 
života dovede podívat i s humorem (Globetrot- 
terovy zápisky). Podobně i cestopisné črty a re
portáže z Malajsie, Japonska a Cíny jsou barvi
tou, obsahově poutavou směsí vlastních 
poznatků, exkursů do historie těchto zemí i kri
tických úvah o jejich sociálních, mravních a ná
boženských problémech. Vedle cestopisů psal 
N. povídky a romány z exotického prostředí, 
vyprávění prostoupená naturalistickými prvky 
a akcentující poutavou fabuli s milostným ná
mětem, do níž začleňoval popis obyčejů míst
ních obyvatel. Banální děj bývá tak spojován 
s odpozorovanými reáliemi, někdy i s kritickým 
posouzením některých společenských jevů (ne
důstojné postavení ženy v Japonsku, kastovnic- 
tví v Indii aj.). Rodný kraj oslavil N. v roman
tických výpravách do jeho minulosti i obrázky 
jeho života současného {Hlas rodné země). Au
tobiografické prvky obsahuje dvoudílný, proti- 
rakousky zaměřený román Cesta mládí, ohrani
čený lety 1914-19. Z angličtiny překládal 
cestopisy a prózy s cizokrajnou tematikou.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Nár. osvobození; Nár. 
spolupráce; Newyorské listy; Newyorský deník. 

I KNIŽNÉ. Cestopisy a beletrie: Povídky z Tahiti, 
ostrovů hříšné lásky (1922);Tahitská manželství (PP 
1923); Tahiti, rajské ostrovy jižních moří (cestopis, 
1923); Přátelé z ostrovů Podvětrných (R 1923); Glo- 
betrotterovy zápisky (cestopis, 1924); Tropické noci 
(PP 1924); Osvobození lásky (R 1925); Amerika 
dnešní i minulé doby a život našich krajanů ve Spo
jených státech (cestopis, 1925); Hlas rodné země 
(PP 1926); První místo Jessie Smithové a jiné ame
rické povídky (1927); Když kvetly sakury (R 1927); 
Povídky o gejšách (1927); Japonské ženušky (PP 
1927); Nani Sutra a jiné povídky z Malajska (1928); 
Svody tropů (R 1928); Dobrodružství na Sumatře 
(PP 1928); V Šanghaji za revoluce a jiné povídky 
o Číňanech (1929); Dívky z Annamu (PP 1929); Lás
ka na palubě Amazonky (R 1929); Indické povídky 
(1930); Povídky z Cejlonu (1930); Tajemná Indie 
(R 1930); Cejlonem a Indií (cestopis, 1931); Malaj
skem na Sumatru (cestopis, 1931); V zemi žlutých 
(cestopis, 1932); Japonské jaro (cestopis, 1932); Ces
ta mládí 1,2 (R 1933,1. V okovech, 2. Vzpoura po
robených); Ztracený ráj 1,2 (R 1934); Japonské lás
ky (PP 1935); Úsměvy Nipponu (PP 1935); Cesta 
čtyř (R 1938); Kuparské známosti a jiné povídky 
z Jadranu (1948). - Překlady: J. Paris: Kimono 1, 2 
(1936); F. O’Brien: Bílé stíny v jižních mořích 
(1937); Ch. Nordhoff, J. N. Halí: Vzbouřenci z Boun- 
ty na ostrově Pitcairnu (1938); S. W. Powel: Plan
tážníkem na Tahiti (1947). - Úpravy: N. Berge, H. 
W. Lanier: Lovec perel v jižních mořích (1944, v do
tisku z 1945 je zpřesňující údaj o N. úpravě překladu 
L. Ziziusové); Povídky z dalekých krajů 1, 2 (1944. 
1946, podle autorů: R. Beach, J. V. Jensen, W. S. 
Maugham, H. de Vere Stackpoole aj.). - Ostatní prá
ce: Generál dr. Milan Štefánik, prvý minister války 
v Československej republike (New York 1919). - 
Souborné vydání: Spisy cestovatele A. V. N. (nakl. 
A. V. N., 1925-38,33 sv.). I REDIGOVAL knižnice: 
Knihovna exotické literatury (KEL) (1923-25, 
s O. Benešem), Knihy z dalekých krajů (1936-48). I

LITERATURA: • ref. Povídky z Tahiti...: -x-, 
Zvon 23,1922/23, s. 210; Dr. M. N. (Novotný), Nové 
Čechy 7,1923/24, s. 92 •; drb. (J. Borecký): ref.Tahit- 
ská manželství, Zvon 23,1922/23, s. 501; • ref. Přáte
lé z ostrovů Podvětrných: K. (F. V. Krejčí), PL 8.12. 
1923; J. Krecar, MR1923/24, sv. 39, s. 94; K. H. (Hikl), 
Naše doba 31,1923/24, s. 186; x., Zvon 24,1923/24, 
s. 265 •; • ref. Tahiti, rajské ostrovy...: J. Krecar, MR 
1923/24, sv. 39, s. 225; B. V. (Václavek), NO 2.8.1924 
•; drb. (J. Borecký): ref. Osvobození lásky, Zvon 26, 
1925/26, s. 181; J. Staněk: ref. Hlas rodné země, 
LidN 17. 12. 1926; O. Z. (Zemek): ref. Indické po
vídky, Povídky z Cejlonu, Tajemná Indie, Středisko 
1, 1930/31, č. 4; rh: Když se vlastenecký obchod 
nezdaří (o neúspěchu N. časopisu Nár. spolupráce), 
Nová svoboda 1935, s. 392; J. Pazdera: Cestovatel 
V. A. N., Naše noviny (Strakonice) 1985, č. 45; J. Lou- 
ženský: Naše osobnosti, Vodňanské noviny 1990, 
č.l.

sb

560



Novák

Alois Stanislav Novák
* 9.6.1891 Petrovice u Lanškrouna
† 5.4.1968 Chrudim

Autor divadelních her, prozaik, básník, překladatel 
z italštiny a španělštiny.

Pseudonym Petrovický zvolil podle rodiště. - 
Otec byl chalupník a horlivý písmák. Gymná
zium absolvoval N. v Hradci Král. (mat. 1912), 
tamtéž začal (na matčino přání) studovat bo
hosloví, záhy odjel do Říma (univerzita Propa
ganda della Fede), po návratu 1915 dokončil 
teologická studia v Praze (vysvěcen 1917). Pů
sobil jako kaplan v Poličce, od 1924 byl fará
řem v Pěčíně u Rokytnice v Orlických horách 
a od 1935 ve Stěžerách u Hradce Král., od října 
1953 v Nasavrkách u Chrudimi. Byl členem 
Družiny literární a umělecké v Olomouci 
a místních katolických spolků. Zemřel v ne
mocnici v Chrudimi, pohřben byl v Petrovi- 
vích.

Knižně byly vydány pouze N. dramatické 
práce: ve fraškách a žertech (jednoaktovky ne
bo hry o několika výstupech) zesměšňoval zá- 
letnost, žárlivost, rozmarnost a naivní důvěři
vost (Potrestaný záletník, Vyléčený manžel, 
vdovec a spiritista, Žofinčiny námluvy), hlou
post a pošetilost maloměšťáků snadno přelstě
ných chytráky (Chytřístudenti, Malířův nápad, 
Slavnost ve Vystrčilověý v nepříliš zdařilých 
pokusech o složitější tvar líčil (často až senti
mentálně) tragickou a nešťastnou lásku, oběta
vost milující ženy (milenky, matky či dcery), 
ušlechtilost nevinně trpících obětí intrik a po
mluv (Za stará práva, Farské tajemství, Za 
uméním, Zraněná srdce, Dvojí probuzení 
z okovů). Obdobnými tématy se zabýval také 
v časopisecky publikovaných (hl. Archa) pró
zách; několik dalších novel situoval do umělec
kého prostředí a konfrontoval v nich bohém
ský život s utrpením, kázní a samotou při 
tvůrčím aktu, nezávazné flirtování se vznikají
cím hlubokým citovým vztahem. Ostatní práce 
(deník, několik básní a drobných literárních 
studií o italské literatuře, překlady z italské 
a španělské duchovní poezie, fejetony a články 
o výtvarném umění a architektuře) se většinou 
vztahují k Itálii (především k Římu) jako ko
lébce vynikajících umělců. S K. Dostálem-Lu- 
tinovem spolupracoval při pořádání sborníku 
Dante a Češi. - V Nosovského Soupisu české 
literatury dramatické 1909-1920 je N. uváděn 

jako autor hry Cejchovníci Jimramovských 
(pravděpodobně starší verze hry Za stará prá
va) a rukopisů Nový pan doktor, Ředitel a je
ho dcery (fraška se zpěvy), Svatební cesta, 
Špatně mířeno; podle článku ve sborníku Po
selství je též autorem hry Cesta k srdci vede 
žaludkem a následujících rukopisných prací: 
básnických sbírek napsaných za italského po
bytu Srdce a jeho květy, Řím, Lebka a Tem
plům patet, románové trilogie Na lokálce, Tra
tě se dělí, Pod koly a nárazníky, novely Vox 
divina, souboru humoresek Hrst koření a ro
mánu Pastorek.
PSEUDONYM: Roman Petrovický. I PŘÍSPĚV
KY in: Archa (Olomouc 1918-22,1925-26,1929-30, 
1932, 1934, 1939, 1941, 1945-46); sb. Dante a Češi 
(Olomouc 1921); Eva (Olomouc 1920-21, 1924); 
Hlas (1945); Lid (1933, R Pod křížem, pseud. Ro
man Petrovický); Lid. listy; Mladý máj (Prostějov); 
Náš domov (Brno 1930, 1933); Našinec (Olomouc 
1920-21, na pokr. Z mého římského deníku); Obzor 
rodinný (Olomouc 1919-20); sb. Poselství (Olomouc 
1938); Vlast (1916, 1918-20); Vychovatel (od 1919, 
též an.). I KNIŽNĚ. Divadelní hry: Potrestaný zá- 
letník (1919); Slavnost ve Vystrčilově (1919); Vy
léčený manžel, vdovec a spiritista (1919); Chytří stu
denti (1920); Mahrův nápad (1920); Oběť chudé 
matky (1920); Masopustní program (b. d., 1920, 
s J. Wandererem); Žofinčiny námluvy (1921); Šleh 
bičíkem (b. d., 1922, pseud. Roman Petrovický); 
Z nové říše na Měsíci (b. d., 1922); Za stará práva 
(b. d., 1922); Farské tajemství (1924); Rozmar 
a vzdor (1924); Za uměním (1924, pokr. hry Farské 
tajemství); Zraněná srdce (1924); Dvojí probuzení 
z okovů (1924; pokr. hry Zraněná srdce); Probuzení 
ze sna (1925); Baron Ferdinand (1928); Pan strýček 
(1928); Poustevník na Luckém vrchu (1928). - 
Ostatní práce: Lidová duchovní cvičení v sedmi 
postních kázáních s konečnou řečí na Hod boží veli
konoční (1920). ■

LITERATURA: K: ref. Za uměním a Zraněná 
srdce, Archa 1924, s. 436; in sb. Poselství (1938, s. 313, 
an. medailon).

ik

Ar ne Novák
* 2.3.1880 Litomyšl
† 26.11.1939 Polička

Historik a kritik české literatury, badatel vycházející 
z metodologického pluralismu a zastávající tradicio- 
nalistickou koncepci s požadavkem uvědomělé ná
vaznosti na klasický národní odkaz; autor monogra-
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fických studií a několika přehledných dějin, soustav
ný kritický interpret soudobé tvorby, projevující se 
osobitě i v umělecky stylizovaných portrétních ese
jích, editor a redaktor literárních publikací, vykladač 
výtvarného umění, publicista a kulturní činitel.

Literární obměnu křestního jména Arnošt 
zvolil ze sympatie ke skandinávské literatuře. - 
Syn středoškolského profesora, klasického fi
lologa a bohemisty Josefa N. a spisovatelky Te- 
rézy N.; ze sedmi sourozenců zůstal záhy sám, 
věkem a naturelem byl mu nejbližší tragicky 
zemřelý starší bratr Theodor N. (1879-1901), 
nadaný přírodovědec zabývající se též filozofií 
a literaturou (mj. spis Arnošt Haeckel jako 
biolog a filozof; 1902 A. N. ve spolupráci s mat
kou vydal jeho Stati vybrané a doprovodil je 
obsáhlým životopisem a bibliografií díla). Od 
1890 studoval A. N. na litomyšlském gymnáziu, 
od 1895, po přestěhování rodiny do Prahy, na 
Akademickém gymnáziu, po maturitě 1898 
germanistiku a bohemistiku na pražské filoz. 
fakultě (profesoři J. Gebauer, J. Vlček, A. Kraus, 
V. E. Mourek); 1900/01 absolvoval univerzitní 
studium v Berlíně (profesoři E. Schmidt 
a R. M. Meyer), 1904 byl na studijním pobytu 
v Mnichově a Heidelbergu. 1902 získal na 
pražské fakultě doktorát prací Klopstockův 
vliv na poezii českého obrození. 1906 se zde na 
základě spisu Menzel, Bórne, Heine a počátko
vé kritiky mladoněmecké habilitoval pro ně
meckou literaturu a 1910 z podnětu J. Vlčka 
(na podkladě dosavadních bohemistických 
prací) pro obor české literatury. Od 1903 byl 
profesorem na reálkách, nejprve v Praze, 
1907-08 v Kutné Hoře a 1908-20 opět v Praze. 
1908 se oženil s dcerou překladatele a spisova
tele J. Haasze. Podněcován rodinným prostře
dím, projevil N. záhy literární vlohy v básnic
kých a kritických pokusech (1897 jako sextán 
publikoval v Rozhledech první recenzi), sou
stavné kritické činnosti se věnoval od vysoko
školských studií; prostřednictvím spolužáka 
O. Šimka se spřátelil se skupinou mladých spi
sovatelů a kritiků (K. Sezima, O. Theer, 
J. z Wojkowicz, J. Matějka, též H. Jelínek aj.), 
kteří se načas sdružili kolem E X. Šaldy a jeho 
tehdejší tribuny Lumír a společně s ním vstu
povali do polemik, zvláště s Moderní revuí 
a Novým kultem; později se N., po několika 
roztržkách, s Šaldou rozešel. Se svými přáteli 
stál u zrodu Kruhu čes. spisovatelů a podílel se 
na jeho činnosti (ve spolupráci s V. Dykem při
pravil antologii Nová česká poezie). Patrně 

z podnětu O. Theera přispěl do Almanachu na 
rok 1914 (fiktivní dialog Příchod jižního jara), 
ač mu jeho ideová a estetická orientace byla 
v podstatě cizí. V předválečné době přispíval 
pravidelně do Přehledu a do Nár. listů, z nichž 
však 1913 pro omezené možnosti svobodného 
projevu odešel, 1917 navázal trvalou spoluprá
ci s kulturní rubrikou Venkova, kterou ukončil 
až odchodem do Brna. Na počátku světové 
války byl jako nevoják povolán na cvičení 
branců do Uher. Po válce (1920) byl jmenován 
řádným profesorem české literatury na nově 
založené Masarykově univerzitě v Brně, po
máhal ji budovat (dvakrát děkanem a 1938/39 
rektorem), hájil její existenci, snažil se k ní při
poutat významné osobnosti. Byl též členem 
Čes. literárněhistorické společnosti, Pražského 
lingvistického kroužku a jiných institucí; 
1921-39 působil jako kritik (v trvalém exter
ním úvazku) v Lid. novinách, redigoval literár
ní část Ottova slovníku naučného nové doby, 
na níž se podílel i autorsky, texty přispěl i do čí
tanek pro střední a měšťanské školy. Svoje pů
sobiště opouštěl o prázdninách, kdy pobýval 
v Proseči a cestoval po okolí. Ve 20. a 30. letech 
vykonal čtyři cesty do Itálie (jejich literárním 
výtěžkem byly cestopisné črty). V době Mni
chova vystupoval se statečnými vlasteneckými 
projevy apelujícími na univerzitní i širší veřej
nost. 1939 za prázdninového pobytu v Proseči 
onemocněl zánětem pohrudnice, k němuž se 
přidaly další komplikace, jimž posléze v polič
ské nemocnici podlehl. Pohřben byl na Ústřed
ním hřbitově v Brně.

Komplementárnost N. literárněhistorického 
a kritického díla vyrůstala vedle osobních 
předpokladů (tíhnutí k subjektivitě kritického 
soudu, dispozice pro vědeckou práci) i z obec
ného stavu soudobé literární vědy, kdy revizi 
dosavadního pozitivisticky objektivistického 
modelu literární historie provázelo nové úsilí 
o zvědečtění kritických metod (jistá paralela 
ke směřování O. Fischera). Jako kritický debu- 
tant posuzoval N. domácí písemnictví s hy- 
perkriticismem, jenž se proti ideologizujícím 
výkladům řídil zásadou, že literatura je přede
vším uměním slova; tímto artistním zaměřením 
měl blízko ke spisovatelům kolem O. Theera 
a K. Sezimy, společně s nimi prošel vlivem F. X. 
Šaldy a vstřebával podněty impresionismu, 
osvojuje si barvitý styl a beletrizační postupy 
(např. záliba ve fiktivních dialozích projevená 
raným esejem Jaro v Čechách). Hlásil se
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k osobnostnímu principu adorací kritiky jako 
formy individuálního růstu (Čím mně jest Les- 
sing, in Mužové a osudy) a také pro literární 
historii, jakkoli si byl vědom jejích objektivač- 
ních nároků a úkolů, požadoval zaujetí pro 
zkoumaný předmět. Spojoval filologické ško
lení s poučením z pozitivistické sociologie, na
vazoval na dílo J. Vlčka a J. Jakubce, v duchu 
Hennequinovy estopsychologie zdůrazňoval 
zřetel k básnické individualitě a k dílu, inspiro
val se portrétním uměním E. Schmidta a poz
ději, v úsilí o prohloubenou psychologii, i du- 
chovědnou teorií W. Diltheye a intuitivismem 
B. Croceho; zájmem o tvar a slohovědné pro
blémy, jenž se datoval již od N. počátků, se ve 
zralém věku stýkal s progresivními směry cizí
mi (O. Walzel,F. Strich aj.) i domácími (sympa
tizování, nikoli však ztotožnění se strukturalis- 
mem). Z plurality metod nacházel východisko 
v eklekticko-syntetizující koncepci slučující 
různé aspekty a postupy (raná studie Literární 
historie dnes a zítra), od počátku se však i při 
mnohosti hledisek koncentroval k problemati
ce tvůrčího jedince. Zprvu se věnoval germa- 
nistice (Menzel, Bórne, Heine a počátkové kri
tiky mladoněmecké), v jejímž rámci si kladl 
vztahové otázky (Klopstockův vliv na poezii 
českého obrození), jeho trvalý obrat k české 
literární historii podnítilo přizvání k účasti na 
kolektivním díle Literatura česká 19. století 
(několik kapitol o obrozenské literatuře) 
a rovněž příprava přehledu pro antologii Nová 
česká poezie. N. si tak vytvořil základ pro spo
lupráci s J. Jakubcem na příručce pro německé 
nakladatelství, v níž podal první ucelený obraz 
současné literatury, a to počínaje obdobím má- 
jovců (Die čechische Literatur der Gegenwart). 
V následující české verzi Stručné dějiny litera
tury české, připravené s J. V. Novákem, rozšířil 
své pojednání na celou oblast novočeské li
teratury od obrození po současnost; do svého 
přehledu zahrnul také dětskou literaturu, du
chovní vědy, časopisectví a žurnalistiku a po
kusil se v něm periodizovat celý úsek z ideo- 
vě-politického hlediska na dvě období 
(s předělem 1848), která dále vnitřně členil 
podle duchovních a uměleckých proudů i vůd
čích zjevů. Nadměrnou kritičnost první, ně
mecké podoby dějin, v níž ještě dozníval pod
cenivý vztah k domácímu písemnictví a v níž 
leckdy převážila záliba kritika nad historickou 
objektivací, postupně korigoval spravedlivěj
ším oceněním v dalších českých verzích. Za

tímco příručka České písemnictví z ptačí per
spektivy vznikla z potřeby rychlé populární in
formace, podobu přehledu Die tschechische 
Literatur určoval záměr představit cizině čes
kou literaturu i literární vědu. Národní litera
turu zde N. omezil na česky psané krásné pí
semnictví (počínaje 1306) a podrobil ji nové 
periodizaci a pojetí, a to jednak v závislosti na 
historické koncepci J. Pekaře (např. zdůrazně
ní baroka a jeho české podoby ve folklorní 
tvorbě, výklad obrození z domácích kořenů 
aj.), jednak shodně se slohovými kritérii umě- 
novědnými, přitom však nemohl zcela pomi
nout některé významné fenomény ideové 
(např. problematičnost klasifikace a hodnoce
ní reformace). Česká verze této práce Dějiny 
české literatury (ve sb. Československá vlasti
věda) byla již předstupněm k podstatně 
přepracovanému a rozšířenému 4. vydání Pře
hledných dějin literatury české; ty se sice přidr
žely vypracované slohové periodizace, vrátily 
se však k systematickému výkladu celé historie 
národní literatury, zahrnujíce i cizojazyčné pa
mátky a spolu s beletrií též odbornou spole
čenskovědní literaturu. Toto N. stěžejní a v ba
datelském ohledu prestižní dílo se po velkých 
syntézách J. Vlčka a J. Jakubce stalo jedním 
z dalších základních děl české literární histo
rie, oproti pracím předchůdců však položilo 
důraz na novodobou etapu a svou populární 
přehledovostí sledovalo přístupnost co nej šir
šímu okruhu čtenářů. Materiálově těžily N. 
dějepisné práce z jeho soustavné kritické čin
nosti, jež svým maximálním záběrem nejroz
manitější soudobé produkce vytvořila bohatý 
informační fond, v níž se však projevovala 
předpojatost k levicově orientované literatuře 
(apriorní nedůvěra k „bořitelství“ a kolektivis- 
ticky zaměřené budoucnostní perspektivě 
avantgardy) a naopak sympatie k tvorbě spja
té s uznávanými hodnotami národa, domova, 
tradičního venkova apod. Přehledový charak
ter měla i příručka Kritika literární, jež těžila 
z N. kritické praxe a z jeho rozhledu po smě
rech, metodách a žánrech této disciplíny, i dílčí 
syntéza O české próze výpravné. Dějepisné 
souhrny byly provázeny monografickými stu
diemi zaměřenými na důkladnou motivickou 
a stylovou analýzu díla (Máchova Krkonošská 
pouť) nebo zase usilující o hloubkové vystižení 
psychického a tvůrčího typu na základě deter
minujícího „prazážitku“ (portrétní studie Jan 
Neruda). Na pomezí vědy a umění pak oscilují
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esejistické reflexe a zejména podobizny přibli
žující impresivními evokacemi osobnosti z lite
rárního a kulturního světa domácího, němec
kého, severského i ruského (Mužové a osudy, 
Myšlenky a spisovatelé, Zvony domova, Podo
bizny žen). Zračí se v nich N. sílící vztah k ná
rodní literatuře, podmiňovaný vědomím jejího 
významu pro záchovu národní identity. Myš
lenka o potřebě navazovat na tradice zazněla 
programově už v předválečném eseji Sestup do 
podsvětí, stávala se podněcující pro N. návraty 
k literatuře 19. století i k literatuře staročeské 
(např. úvahy o Komenském, stati k jubileu 
Husovu), až na sklonku 20. let nabyla určitější 
teoretické podoby v „knize české tradice“ No
siči pochodní', vycházela z principu „svobodné
ho a rozmyslného výběru myšlenkových a lite
rárních předků“, z mnohovrstevnaté tradice, 
nevylučovala však ani účast iracionálního prv
ku, podvědomé návaznosti. Původní výměr 
tradicionalismu prohluboval N. tezí o národě 
(soubor esejů Duch a národ), jenž jako feno
mén nadřazený instituci státu zakládá svoji to
tožnost na mravním obsahu svého bytí, přispí
vaje tak k všeobecnému rozvoji humanity. 
S těmito ideově-estetickými kategoriemi ko
respondovala i tematická dostředivost N. his
torických studií z meziválečného období: N. se 
vracel k májovcům (mj. Studie o Janu Nerudo
vi) i k ruchovsko-lumírovské generaci statěmi 
o Vrchlickém, Zeyerovi, Sládkovi (též portrét 
Josef V. Sládek) a zejména objemnou mono
grafií Svatopluk Čech, sledující básníkovu 
osobnost a dílo do druhé poloviny 80. let, poz
ději též sociologicky zaměřeným pojednáním 
Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za 
právo', z obrození, jímž se podle N. datoval 
vlastní počátek souvislé literární tradice, ho 
poutaly jak přední osobnosti (jungmannovské 
stati, portrét Josef Dobrovský aj.), tak směrové 
a generační proudy (Literatura českého klasi
cismu obrozenského aj.) i životní styl a kultur
ní ovzduší této doby (eseje Léta třicátá). Pří
značné byly také opakované návraty, ať už 
v podobě interpretační či ediční, k některým 
osobnostem novější literatury: k T. Novákové 
(mj. O Teréze Novákové), A. Sovovi, O. Březi
novi, O. Theerovi, V. Dykovi (portrét Viktor 
Dyk), K. M. Čapku Chodovi aj.; mnohým auto
rům se N. věnoval také jako pohotový pisatel 
doprovodných statí k edicím spisů a jednotli
vých děl (J. Holeček, J. Holý, J. Kalus, J. A. Ko
menský, M. V. Kramerius, R. Medek, též 

T. Mann, S. Lagerlófová, z antické literatury 
Vergilius aj.) a rovněž k výborům, z nichž 
některé sám sestavil. Jestliže N. bohemistické 
práce srovnáním s horizontem evropského li
terárního dění docházely k výstižnějšímu typo- 
logickému určení i ocenění, pak studie s jino- 
národní tematikou, především německou, 
charakterizovalo hledisko domácího kontextu 
nebo i vzájemného kontaktu (Krajané a souse
dé se studií o duchu německé literatury v Če
chách aj.). Zvláštním projevem N. extenzivních 
zájmů byla jeho pojednání o krajové literatuře 
(Problémy moravské literatury aj.) nebo zase 
občasné exkursy do výtvarného umění (raný 
esej Praha barokní, doprovodné texty k vý
tvarným publikacím) i výtvarné zřetele v lite
rárních analýzách (např. o malířském umění 
V. Hálka). Od recenzní práce přecházel N. 
plynule k literární publicistice, k fejetonům, 
sloupkům (výbor Hovory okamžiků) i k cesto
pisným črtám. Enormního rozsahu nabyla také 
jeho účast ve sborníkových publikacích nebo 
naučných slovnících (Ottův slovník naučný 
a Slovník naučný nové doby, Meyers Lexikon), 
stejně jako jeho veřejné projevy k různým kul
turním příležitostem (Řeči a proslovy), jež vy
ústily v politicky angažovaná vystoupení v době 
Mnichova (Zoufalství a víra). - N. rozsáhlé dílo 
i při problematičnosti některých generalizací 
a subjektivních vývodů podstatně spoluurčova- 
lo vývoj české literární historie v přelomové do
bě jejího odvratu od pozitivismu a jako elemen
tární zdroj poučení o národní slovesnosti mělo 
význam pro celou českou kulturu. Posmrtně 
byly v reedicích zpřístupněny dva svazky esejů, 
zahajující sebrané spisy, a dějiny (v úpravě 
A. Grunda a R. Havla), v období 1948-89 byly 
N. práce z ideologických důvodů odmítány.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. Kulda, Bor, Daniel 
Střítezský, Ivan Dubský, Kazimír Bor, Ragnar, Re- 
nald Javor, Skapino, Sordelo, Sordello, Staropražan; 
A., an, AN., an., -an„ A. N., ap. v., Ar. N., Ar. Nv„ E. 
K., F. L. G., -il., ill, ill., k., N, N., ne, ne., -ne,j)., R., R. 
N., -RN-, -RN.-, -rn-, -v-, zsl, zsl.,!?, =. I PŘÍSPĚV
KY Akademie (1907); Akord (1928); Alma
nach Čes. akademie (1928); Almanach Kmene 
1930/31- ...1937/38; Almanach na rok 1914; Alma
nach Osení (1913); Almanach Spolku paní a dívek 
v Litomyšli 1885-1935 (1935); Almanach Student
ská Litomyšl (1923); Archiv pro bádání o životě 
a spisech J. A. Komenského (1938, Studie Stanislava 
Součka k Labyrintu světa, i sep.); Bibliofil (1926, 
1932); sb. Božena Němcová. Sborník statí o jejím 
životě a díle (1912); Bratrství, list českosl. milice

564



Novák

(1919); sb. Brůnn, die Hauptstadt von Máhren 
(1928); Cesta (1921-22); Cas (1907-08); Časopis lé
kařů českých (1931); Časopis Matice moravské 
(1920, 1939); Časopis pro moderní filologii 
(1911—15); Časopis Společnosti přátel starožitností 
českých (1922, 1931); Čechische Revue (1907—11); 
Čes. demokracie (1917); Čes. kultura (1913-14); Čes. 
mysl (1900-07); Ces. osvěta (1906,1913); Čes. revue 
(1903); Čes. revue (1908-18); sb. Československé 
armádě pozdravy a vzkazy (1923); sb. Českosloven
sko od pravěku až podnes. Přednášky českosl. roz
hlasu 4 (1932); sb. Českoslovenští básníci skautům 
(1931); Ces. časopis historický (1907-38); sb. Český 
památník z velikého roku (1918); sb. Čeští spisova
telé vdovám a sirotkům našich vojínů (1916); sb. 
Čtyři ze Sobotky (1937, V. Šolc, básník gazelů); sb. 
Čtyřicet let Českého kvarteta (1932); Das Literari- 
sche Echo, pokr. Die Literatur (Berlín 1911-17, 
1920-26,1931—32); sb. Dějiny lidstva 5, 6 (1938-39, 
Písemnictví a vývoj duchovního života evropského 
od humanismu k baroku, Literární proudy v osví
cenství a preromantismu); Den (1939); sb. Deset let 
Brněnského pěveckého sdružení Foerster (1930); 
sb. Die Wahrheit (1927); Dílo (1939); sb. Dítě české
ho muzikantství (1935); sb. Dobrovský a Brno 
(1929); Domažlické listy (1936); ELK (1938); 
Euphorion (Bamberg 1910-1 l);sb. František Tábor
ský (1928); Goethův sborník (1932, Vrchlický 
a Goethe, i sep.); Hlas, almanach frýdecké výstavy 
(1935); sb. Hollar (1930); Horácké listy, příl. Horác
ké besedy (Nové Město na Mor. 1927-32); kal. Ho
rácký přítel pro občanský rok 1929; Hovory o kni
hách (1939); Hudební revue (1918); Hudební 
výchova (1935);sb. Husova škola v našem národním 
životě (1928); roč. Chudým dětem (Brno 1929-38); 
Illustrierte Zeitung (Lipsko 1907-10); sb. In memo- 
riam Bedřicha Šťastného (Litomyšl 1938); sb. In me- 
moriam František Borový (1937); sb. Jan Laichter 
(1935); Jeviště (1920-22); Jihočes. přehled (1928); 
Jitro (1939);sb. Josef Dobrovský 1753-1829 (1929, J. 
D. a jeho předchůdcové v českém literárním dějepi
se, i sep.); Kalendář českožidovský (1913,1935); Ka
lendář paní a dívek českých (1917-20); sb. Karel Hy
nek Mácha (1937); Katedra, středoškoláci 
středoškolákům (1937); sb. Kniha o Praze 1-4 
(1930-33); Knihomil (1918); Kostnické jiskry 
(1915); Krása našeho domova (1933); Kritický mě
síčník (1938); Kronika Sdružení Nováků (1931); sb. 
Kruh přátel Josefa Bartoně Dobenína k 8. červnu 
1937 (Červený Kostelec 1937); Květy (1903-05, 
1914-15); sb. Kvítí různých zahrad (Prostějov 1920); 
sb. La Música checa y checoslovaquia (1924); Le 
Monde slavě (Paříž 1928); Les Annales des Natio- 
nalités (Paříž 1913); sb. Les éditeurs tchécoslova- 
ques á leurs confrěres étrangers á 1’occassion du 
1931 Congrěs internát, des éditeurs (Paříž 1931); 
Letopis Matice Srpske (Nový Sad 1928); L’Europe 
centrále (1926); Lid. noviny (1909-12, 1916-17, 
1920-39; - posmrtně 1940,1944; od 1921 pravidelný 
lit. a kult, ref., fejetony); sb. Lidové přednášky čes

kých vysokých škol pražských (1909,1913); Listy fi
lologické (1901-12,1929-30,1935; mj. 1909 Kritické 
příspěvky k dějinám českého humanismu, i sep.,
1910 Jungmannův článek o klasičnosti v literatuře, 
Lukianovy ohlasy v literatuře české, oboje i sep.,
1911 Máchova Krkonošská pouť, i sep.); Listy pro 
umění a kritiku (1934,1937); sb. Literatura česká 19. 
století 3 (1905, 1907); sb. Literatura českého klasi
cismu obrozenského (1933); Lit. listy (1899, 1904); 
Lit. noviny (1930-31); Lit. rozhledy (1909-31); Lit. 
svět (1927-28); Ljubljanski zvon (1933); Lumír 
(1899-1903, 1915-38); sb. Majales studentstva 
brněnského (1922); Mor. Orlice, příl. Mladá Morava 
(Brno 1939); Moravskoslezský sborník (Mor. Ostra
va 1919); Most (1922); Musaion(l 921); sb. Na paměť 
Josefa Pekaře, národního historika (1937); sb. Na 
paměť Rudolfa Těsnohlídka (Jaroměř, Brno 1928); 
sb. Na paměť 100. narození Anny Sázavské (1925); 
Náchodské listy (1920); Národ (1917-19); sb. Národ 
legiím (1921); Nár. listy (1907, 1910-13 lit. referát, 
1917, 1921); Nár. divadlo (1938); Nár. myšlenka 
(1937-39); Nár. obzor (1911); Nár. osvobození, příl. 
Hodina (1927-29); Národopisný věstník českoslo- 
vanský (1933); Náš domov (Olomouc 1928); Náš 
hlas. Almanach slezského písemnictví krásného 
(Frýdek 1935); Naše doba (1902-03,1916); Naše řeč 
(1935); Naše věda (1921-23,1935-36); sb. Nová čes
ká poezie (1907); Nová čes. revue (1905); Novina 
(1908-12); sb. Nůše pohádek 2 (1919); sb. O Bábuš- 
ce. Na památku paní A. Lauermannové (1935); Ob
zor lit. a umělecký (1900-01); sb. Od pravěku 
k dnešku 2 (1930, K. Havlíček dlužníkem Tomko
vým, i sep.); sb. Památce Antonína Sovy (Pacov 
1934); sb. Památce Edwarda Babáka (Brno 1927); 
sb. Památce Františka Bartoše 1837-1937 (Zlín 
1937); sb. Památník Antonína Truhláře (Kostelec n. 
O. 1931); sb. Památník Palackého (Valaš. Meziříčí 
1926); Panoráma (1929, 1937); Parlament (1923); 
Pestrý týden (1930-34,1934 i sep. s tit. Památce Jana 
Nerudy); Pio váti. Sborník k uctění 2000. výr. naro
zení Vergiliova (1930, Krajina vergiliovská, i sep.); 
Plzeňsko (1935); Podkrkonošský kraj (Trutnov 
1912); sb. Podřipsko Jaroslavu Vrchlickému (Kralu
py n. Vit. 1937); Pojizerské listy (Mnich. Hradiště 
1933); Politik (1907); Posel z podhoří (Rychnov n. 
Kn. 1920); sb. Prag und sein Aufstieg (1927); Prager 
Presse (1921, 1927-29); Prager Rundschau 
(1931-32); Pramen (1920-22); Pražská lid. revue 
(1906-08); sb. Prof. dr. Otakar Hostinský (1907); 
Prospekt (1931); Prosvetni glasnik (Bělehrad 1923); 
Přehled (1902-14; od 1906 lit. ref., 1913 Sestup do 
podsvětí); Přehled (Olomouc 1923); Přítomnost 
(1927); alm. Půl století Nár. listů (1911); sb. R. Prom- 
bergrovi k pětasedmdesátce (Olomouc 1931); Re
vue fran^aise de Prague (1927-35; 1935 Le génie de 
la littérature tchěque, i sep.); Ročenka Českosl. re
publiky (1922-33); Ročenka na rok 1922,1923; Ro
čenka Spolku přátel střední školy ve Vysokém Mý
tě (1930); Roční zpráva obecné školy reálné v Praze 
X (1907); Rodný kraj (Ml. Boleslav 1928-31); sb.
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Romanu Jakobsonovi pozdrav a díkůvzdání (Brno 
1939); Rozhledy (1897-1902; 1897 krit. debut, 1901 
Lit. historie dnes a zítra); Rozhledy (1931-36); Roz
pravy Aventina (1926—31); Ruch (1913); Samostat
nost (1902-04,1926-28,1937-38); sb. Sbohem Jose
fu Pekařovi (Turnov 1937); Sborník dr. Karla 
Kramáře k jeho 70. narozeninám (1930); Sborník 
filologický (1912-13; 1912 Euripides v kritice 16. 
a 17. století, i sep., 1913 Skalák K. Světlé, i sep.); 
Sborník literárních úvah a vzpomínek k 75. naroze
ninám Čeňka Kramoliše (Brno 1937); Sborník před
nášek pronesených na 1. sjezdu českosl. 
profesorů (1929); Sborník Společnosti Jaroslava 
Vrchlického (1915, 1932; 1932 Sonety samotáře, 
i sep.); Scéna (Tábor 1934); sb. Sedmdesát let Umě
lecké besedy (1933); Sever a Východ (Turnov 
1926-27); sb. Sionismus (1926); Sladko je žiti (1919); 
Slavia (1923-34); Slawische Rundschau (1929-39; 
1934 Jan Neruda, i sep.); Slovanský sborník věnova
ný prof. dr. Františku Pastrnkovi k 70. narozeninám 
(1923); sb. Slovenská miscellanea. Sborník věnova
ný univ. prof. dr. Albertu Pražákovi (Bratislava 
1931); Slovo a slovesnost (1935-37); Srdce (1903); 
sb. Sto let ve službách knihy (Litomyšl 1934); Stráž 
českého východu (Vys. Mýto 1933-35); Stráž Mora
vy (Olomouc 1935); Stráž na Cidlině (Nový Bydžov 
1912); Střední škola (1923); Studentský almanach 
(1906); Styl (1909); Svět zvířat (1921); Světozor 
(1929-32); The Review of Review (Londýn 1924); 
The Saturday Review of Literatuře (New York 
1926); The Slavonic Review (Londýn 1923-32); The 
Year’s Work in Modem Language Studies (Londýn, 
Cambridge, za r. 1935/36); Topičův almanach 
(1933); Topičův sborník (1915-19); Tribuna (1921); 
Tschechoslow. Jahrbuch (Mnichov 1924); sb. Tvůr
cové dějin 4, 5 (1936); Učitelský přehled (1911); 
Umění (1931-38); sb. V paměť J. E Hrušky (1938); 
Večer (1918); Veda (Gorica 1914); Věda a život 
(1939); Venkov (1917-21, lit. ret, 1935-38); Věstník 
pedagogický (1925); Vlaštovička (Brno 1939); Volné 
směry (1902-05, 1918); Všestudentský kalendář 
Svazu českosl. studentstva na r. 1912/13; sb. Výbor 
z krásné prózy československé (1932,0 české próze 
výpravné); Výr. zpráva Husova fondu za r. 1916/17; 
Výr. zpráva reálky v Praze 1 za šk. rok 1913/14 
(Bouře S. Čecha,] sep.), ... 1918/19 (T. G. Masaryk, 
první prezident Českosl. republiky, i sep.); sb. Vý
tvarná práce moravských umělců v 20. roce republi
ky (Brno, Praha 1938); Xenia Pragensia Ernesto 
Kraus... oblata (1929); Z dějin české literatury. Sbor
ník statí věnovaných J. Vlčkovi k šedesátinám (1920, 
studie Antar, i sep.); sb. Z malých začátků (1918); 
Zlatá Praha (1899-1929); Zrání (1920); Zvon 
(1935); Ženský svět (1899-1928); Židovský kalen
dář (1925-31); sb. Život (1930,1938);- posmrtně; In 
memoriam A. N. (1940, torzo 3. dílu monografie 
Svatopluk Čech). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře 
a umění: Menzel, Bórne, Heine a počátkové kritiky 
mladoněmecké (1906); Die čechische Literatur der 
Gegenwart (pokračování J. Jakubce Geschichte der 

čechischen Literatur, Lipsko 1907); Stručné dějiny 
literatury české (1910, s J. V. Novákem; upr. vyd. 
1913 s tit. Přehledné dějiny literatury české od 
nejstarších dob až po naše dny, upr. vyd. 1922 s tit. 
Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob 
až do politického osvobození, upr. vyd. 1936-39 
s týmž titulem jako 2. vyd., zde staročeská část pod
statně přepracována A. N., posmrtné zkrác. vyd. 
1946 s tit. Stručné dějiny literatury české, ed.
A. Grund a R. Havel); Jan Neruda (1910, upr. vyd. 
1914); Patero obrázků z dějin knihy (1911); Mužové 
a osudy (studie a podobizny, 1914); Myšlenky a spi
sovatelé (studie a podobizny, b. d., 1914); Praha ba
rokní (1915); Zvony domova (studie a podobizny, 
1916); Kritika literární 1, 2 (1916); Podobizny žen 
(1918); České písemnictví z ptačí perspektivy (1920, 
upr. vyd. 1929, upr. vyd. 1946, ed. A. Grund); Studie 
o Janu Nerudovi (b. d., 1920); Tomáš G. Masaryk 
(pro ml., 1920); Josef V. Sládek (1920); Jan Neruda 
(b. d., 1921); Svatopluk Čech. Dílo a osobnost 1,2 
(1921,1923); Jan Erazim Vocel (1922, s L. Niederlem 
a V. Birnbaumem); Krajané a sousedé (studie a po
dobizny, 1922); Problémy moravské literatury 
(1922,1931 in Řeči a proslovy); Z času za živa po
hřbených (úvahy, 1923); Svatopluk Čech (b. d., 
1923); Hovory okamžiků (FF 1926); Ekloga kniho- 
milská (1926); Nosiči pochodní (studie a podobizny, 
1928); Josef Dobrovský (1928); I. L. Kober, český 
knihkupec a nakladatel (1928, 1936 in Duch a ná
rod); Teorie o národním obrození (1928); O Teréze 
Novákové (1930); Řeči a proslovy (1931); Die tsche- 
chische Literatur (1931, součást sbírky Handbuch 
der Literaturwissenschaft vyd. O. Walzlem v Postu- 
pimi; čes. verze s tit. Dějiny české literatury 1933 in 
Českosl. vlastivěda, upr. vyd. 1946 s tit. Dějiny čes
kého písemnictví, ed. A. Grund, upr. vyd. 1994 s tit. 
Dějiny českého písemnictví, ed. B. Svozil); Léta tři
cátá (EE 1932); Svízele nakladatele knihomila 
(1932); Duše Brna a jeho kultura slovesná (1932, 
1936 in Duch a národ); Památce Antonína Sovy 
(1934); Duch a národ (studie a podobizny, 1936): 
Viktor Dyk (1936); Smrt básníkova (E 1937); Oto- 
kar Březina (1938); Josef Pekař. Jeho cesta domo
vem a životem (1938); Ruchovci a lumírovci v bojích 
proti křivdě a za právo (1938); mimo to textové čás
ti v obrazových publikacích a katalozích: T E Ši
mon: Dvacet pět původních leptů (1911); Litomyšl 
(b. d., 1916); Jaroslav Veris (1927); M. Švabinský: 
Hlavy známé i neznámé (1928); Brno. Cyklus leptů 
(1928);In memoriam Otokara Březiny (1930, k cyk
lu leptů J. Konůpka); B. Vavroušek: Literární atlas 
československý 1, 2 (1932, 1938, autorská spolu
účast); Album K. H. Máchy (1936, s B. Vavrouškem): 
Katalog Langerbergerovy výstavy (1936); Album 
J. E. Purkyně (1937, s B. Vavrouškem); - posmrtně: 
Motivy ze spanilé země svatosti a umění (cestopis, 
causerie, 1940, ed. J. A. Drégr); Jaro v Čechách 
(E 1940, z 1901, ed. B. Slavík); Puškin (1941, ed.
B. Beneš Buchlovan); Jaroslava Vrchlického sláva 
a osamělost (1946, ed. R. E Šimek); Zoufalství a víra

566



Novák

(stati a projevy z 1938-39,1947, ed. J. Nováková). - 
Překlad: Ulrich von Hutten: Dialogy (1901). - Vý
bory: Výbor ze studií a podobizen (pro ml., 1928); 
Česká literatura a národní tradice (1995, ed. D. Jeřá
bek a V. Válek); viz i oddíl LITERATURA. - Sou
borné vydání: Dílo (Novina, 1940,2 sv.,ed. V. Renč). 
I KORESPONDENCE: M. Míšková-Raisová: Ze 
staré korespondence (K. V. Raisovi z 1893 
a 1922-23), sb. In Memoriam A. N. (1940); J. Svítil- 
-Karník: Listy z archivu (J. Karníkovi z 1927 a úryv
ky z 1934 a 1938, též nejmenované adresátce 
z 1901), Archa 1941, s. 66 a Archa 30,1945/46, s. 67, 
69; F. Šmolek: Dopis dr. A. N. dne 4. ledna 1939 
(F. Smolekovi), Od Trstenické stezky 23, 1947/48, 
s. 121; J. Knap: Zrození Almanachu na rok 1914 
(O. Fischerovi z 1913 a O. Theerovi z 1913-14), 
Sborník NM v Praze 1962, ř. C, s. 102; an.: Dopisy 
A. N. A. Drtilovi z let 1908-1909, Vlastivědná ročen
ka Okres, archivu v Blansku 1973,s. 77; A. Hájková: 
S Gellnerem na vojně (F. Váhalovi z 1930), sb. Lite
rární archiv PNP 13-15,1978-80 (1982); M. Kopec
ký: A. N. a ročenka Chudým dětem (H. Humlové 
z 1932-38), sb. Z kralické tvrze sv. 16,1989; B. Svad- 
bová: A. N. ve světle svých listů (J. Novákové 
z 1904-22, úryvky), ČLit 1989, s. 541; J. Urbanec: 
Vojtěch Martínek jako kritik N. díla (V. Martínkovi 
z 1916-33), SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1989-90, 
č. 36-37. I REDIGOVAL časopis: Lid. noviny 
(1921-39, kulturní rubrika); sborníky: Nová česká 
poezie (1907, s V. Dykem), K. H. Mácha. Osobnost, 
dílo, ohlas (1937), Podřipsko J. Vrchlickému (1937); 
knižnici: Spisy Filoz. fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně (1923-27, s J. Glúcklichem a F. Novotným); 
slovník: Ottův slovník naučný nové doby (1930-39, 
s jinými). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Theodora 
Nováka stati vybrané (1902, s T. Novákovou); J. Ne
ruda: Tri povídky malostranské (1910) + Vybrané 
spisy 1-4 (1921); A. Sova: Výbor básní (b. d., 1910) + 
Dílo 1,21,22 (1929-30) + Poezie (1936) + Spisy 1-20 
(1936-38); A. Drtil: Výbor prací (1913, s E. Chalup- 
ným a K. Šelepou); S. Čech: Výbor ze vzpomínek 
(1913);T. Nováková: Spisy 1-17 (1914-30) + Výbor 
z beletrie (1928) + Výbor z prózy (1931) + Na lito- 
myšlských podsíních (1937, úryvek z R Drašar); 
O. Theer: Výpravy k já (1923) + Básnická pozůsta
lost (1924) + Všemu navzdory (1924) + Úzkosti 
a naděje (1924) + Dílo 1. Básnické spisy (1930); Na 
paměť R.Těsnohlídka (1928); Poselství důvěry a jis
toty. Sedmero památných dokumentů z dávné i blíz
ké minulosti národní (1928); Řeči F. Palackého 
a P. J. Šafaříka na Slovanském sjezdě v Praze roku 
1848 (1928); R. Medek: Básně (1929); V. Dyk: Děs 
z prázdna 1. Děd Václav Šaroch (1932, s J. O. Novot
ným) + Povídky Emila Šarocha (1935) + Spisy 8-12 
(1938-39); O. Fischer: Podobizny básníků (1933, 
s J. V. Pojerem); Literatura českého klasicismu obro- 
zenského (1933); Výbor z básní J. Vrchlického 
(1933, rozšiř, vyd. 1937); J. Kalus: Na konci života 
(1935); - posmrtně: J. Gebauer: Stati literárněděje- 
pisné 1 (1941). I

BIBLIOGRAFIE: M. Noha: Soupis prací prof. 
A. N., sb. Studie a vzpomínky prof. dr. A. N. k 50. na
rozeninám (1930); R. Lužík: Soupis prací univ. prof. 
dr. A. N. za léta 1930-1939, sb. Strážce tradice 
(1940); B. Novák s jinými: Soupis vědecké a kritické 
činnosti A. N. (1940). I LITERATURA: sb. Studie 
a vzpomínky prof. dr. A. N. k 50. narozeninám 
(1930); sb. A. N. zemřel (1940, přetisk nekrologů); 
sb. A. N., literární kritik a historik (1940); sb. Za 
A. N. (1940); sb. In memoriam A. N. (1940; přisp.
J. Heidenreich, V. Jirát, I. Liškutín); J. Heidenreich: 
A. N. (1940); A. Pražák: A. N. (1940); sb. Strážce tra
dice (1940; přisp. A. Grund, J. Heidenreich, K. Z. 
Klíma, O. Šimek); R. Habřina: Setkání A. N. s Jose
fem Dobrovským (1940); sb. Morava A. N. (1941; 
přisp. J. Heidenreich, F. Čhudoba, Č. Jeřábek, V. Liš
ková, I. Liškutín, O. Šimek, B. Štědroň, B. Václavek); 
P Váša: A. N., barok a reformace (1941); F. Buriá- 
nek: Proti buržoazní literární „vědě“ A. N. (1952); 
D. Jeřábek: A. N. (1997, ed. J. Mali na, J. Pavelka; s vý
běrem literatury o A. N., zvláště nekrologů, a s vý
borem N. prací). I • ref. Menzel, Bórne, Heine...: 
O. Theer, Lumír 34,1905/06, s. 389; O. Fischer, Pře
hled 5,1906/07, s. 445 •; • ref. Geschichte der čechi- 
schen Literatur: J. Hanuš, Čes. revue 1, 1907/08, 
s. 314; J. Karásek, MR 1907/08, sv. 20, s. 209; M. Mar- 
ten, tamtéž,s. 304; J. Laichter, Naše doba 15,1907/08, 
s. 304; A. Drtil, Nár. obzor 12. 9. 1908; M. Hýsek, 
ČMM 1908, s. 210; F. X. Šalda, Novina 1908, s. 86 -> 
KP 7 (1953, s. 70) •; F. X. Šalda: ref. K. H. Mácha: 
Spisy (úvod A. N.), Novina 1908, s. 247 -> KP 7 
(1953,s. 84) •; • ref. Stručné dějiny literatury české: 
M. Hýsek, LidN 13.11.1909; S. (K. Sezima), Lumír 
38,1909/10, s. 467 a 526 (i ref. Jan Neruda); J. Thon, 
Čes. revue 3,1909/10, s. 381; K. Rieger, ČMM 1910, 
s.399;A. Drtil, Stopa 1,1910/11,s. 55 •;«ref. Jan Ne
ruda: M. Marten, MR 1909/10, sv. 22, s. 322; O. Theer, 
Přehled 8, 1909/10, s. 529; O. Šimek, Novina 4, 
1910/11, s. 25 •; -Š-: Dvojí soud páně A. Novákův 
o J. Zeyerovi, LidN 1.9.1910 (k tomu glosa V. M., tj. 
Mrštík, MS1R 7,1910/11, s. 61); • ref. Přehledné dě
jiny literatury české: M. Hýsek, Naše doba 20, 
1912/13, s. 541 + Kritika či sofistika? (reakce na po
lemiku A. N. s H. hodnocením), Besedy Času 1913, 
s. 159; A. M. (Macek), Akademie 17,1912/13, s. 263; 
F. X. Šalda, Ces. kultura 1,1912/13, s. 347 —» KP 9 
(1954, s. 137); V. D. (Dyk), Samostatnost 13.3.1913;
K. (F. V. Krejčí), PL 27.4.1913; F. V. Vykoukal, Osvě
ta 1913, s. 313 •; • polemika: F. X. Šalda: K dnešní si
tuaci literární (reakce na N. stať Sestup do podsvětí 
z Přehledu 1913 o generaci 90. let), Čes. kultura 2, 
1913/14, s. 19 —> KP 9 (1954, s. 217); A. N.: Tri gene
race, Přehled 12,1913/14, s. 55; F. X. Šalda: Spor ge
nerací, Čes. kultura 2, 1913/14, s. 39 a 59 —> KP 9 
(1954, s. 221 a 232) •; • ref. Mužové a osudy: an. 
(J. Vodák), Čas 28. 6.1914; G. W. (Winter), PL 5. 7. 
1914; F. V. Vykoukal, Osvěta 1914, s. 792; Rgr. (K. Rie
ger), ČMM 1915, s. 394 (i ref. Myšlenky a spisovate
lé); M. Hýsek, Čes. věda 2,1915/18, s. 64 (i ref. Myš
lenky a spisovatelé, Zvony domova, Podobizny žen)
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•; • ref. Zvony domova: G. Pallas, Venkov 27. 7. 
1916; -t., PL 6. 8. 1916; jv. (J. Vodák), LidN 24. 10. 
1916; S. Souček, ČMM 41-42,1917-18, s. 459 •; • ref. 
Kritika literární: M. Hýsek, Čes. věda 2, 1915/18, 
s. 72; jv. (J. Vodák), LidN 7.10.1916; O. Fischer, Lu
mír 1916, s. 484; G. Pallas, Zlatá Praha 34,1916/17, 
s. 78 •; • ref. Podobizny žen: O. Šimek, Lumír 46, 
1917/18, s. 381; J. Hilbert, Venkov 9. 6.1918; an. (O. 
Fischer), Cesta 1,1918/19, s. 574 •; • ref. Studie o Ja
nu Nerudovi: J. H. (Hora), Akademie 24, 1919/20, 
s. 278; K. H. (Hikl), Naše doba 28,1920/21, s. 230; A. 
Pražák, Naše věda 4,1921/22, s. 6 •; • ref. České pí
semnictví z ptačí perspektivy: -vh- (M. Hýsek), 
Kmen 4,1920/21, s. 563; O. Šimek, LidN 2.2.1921; J. 
V. Sedlák, Pramen 1922, s. 45 •; J. Wolker: Ochránci 
umělecké svobody (polemika s N.), Var 1,1921/22, 
s. 355 —» Spisy 2. Próza a divadelní hry (1954); • ref. 
Svatopluk Čech: K. H. (Hikl), Naše doba 29, 
1921/22, s. 503; K. (F. V. Krejčí), PL 29.1.1922; J. V. 
Sedlák, Pramen 1922, s. 232; A. Vyskočil, Čes. revue 
1922, s. 277; Š. J. (Jež), Lumír 1923, s. 159 a 275 •; • 
ref. Problémy moravské literatury: A. Hartl, Nové 
Čechy 5, 1921/22, s. 383; J. Kabelík, ČMM 1922, 
s. 308; K. H. (Hikl), Naše doba 30,1922/23, s. 373; M. 
Hýsek, Naše věda 5,1922/23, s. 192 (i ref. Přehledné 
dějiny..., Krajané a sousedé) •; • ref. Krajané a sou
sedé: J. V. Sedlák, Tribuna 3.12.1922; J. Krecar, MR 
1922/23, sv. 38, s. 305 •; Ot. F. (Fischer): K metodě 
vydavatelské (k N. edici Theerovy poezie z pozůsta
losti), Kritika 1925, s. 40; • ref. Hovory okamžiků: A.
M. Píša, Pramen 6, 1925/26, s. 398; M. Pujmanová- 
-Hennerová, Tribuna 13. 6.1926; F. Gótz, NO 20. 6. 
1926; V. D. (Dyk), Lumír 53,1926/27, s. 271 •; F. X. 
Šalda: Vrchlický da čapo čili Staré a nové formy ne
smrtelnosti (polemika s N. hodnocením), Tvorba 1, 
1925/26, s. 197 -» KP 13 (1963); • ref. Nosiči po
chodní: G. (F. Gótz), NO 25.11.1928; V. Dyk, Lumír 
55, 1928/29, s. 278; J. B. Čapek, Naše doba 36, 
1928/29, s. 379 (i ref. Josef Dobrovský); J. Knap, Ven
kov 20. 1. 1929; Š. Jež, Samostatnost 15. 2. 1929; J. 
Heyduk, Sever a Východ 1929, s. 110 <;P. Fraenkl: A.
N. a česká slovesná tradice, RA 4,1928/29, s. 237; O. 
Králík: Z ptačí perspektivy (interview s N.), RA 4, 
1928/29, s. 355; • ref. Josef Dobrovský: A. Grund, 
ČMF 15,1928/29, s. 309; G. (F. Gótz), NO 13.1.1929; 
P. Váša, LidN 17.1.1929 •; • ref. O Teréze Nováko
vé: P. F. (Fraenkl), RA 5,1929/30, s. 264; M. M. (Ma
jerová), Čin 1,1929/30, s. 527; E. Jurčinová, LidN 8. 
1. 1930 •; O. Králík: Rozhovor s A. N., RA 5, 
1929/30, s. 123; P. Fraenkl: K vývoji novodobé české 
literární kritiky, RA 5,1929/30, s. 370; Ant. Procház
ka: ref. Svatopluk Čech, Naše věda 1930, s. 74; • ref. 
Řeči a proslovy: H. Jelínek, Lumír 57,1930/31, s. 550; 
amp. (A. M. Píša), PL 8.8.1931; F. K. (Křelina), Ven
kov 26. 9.1931; M. Weingart, ČMF 18,1931/32, s. 47 
•; F. Gótz in Básnický dnešek (1931); B. Vavroušek: 
K četným dotazům... (o N. spolupráci na Lit. atlasu 
českosl.), Světozor 32, 1931/32, s. 190; • ref. Výbor 
z krásné prózy československé (N. stať O české pró
ze výpravné): A. Grund, ČMF 19, 1932/33, s. 313

(i ref. Die tschechische Literatur); A. Pražák, Naše 
věda 1933, s. 43 •; • ref. Léta třicátá: J. B. Č. (Čapek), 
Čin 3,1931/32, s. 1030; P. F. (Fraenkl), Naše doba 39, 
1931/32, s. 512; m. n. (M. Novotný), LidN 7. 5.1932;
A. Grund, Naše věda 1932, s. 170; H. Jelínek, Lumír 
59,1932/33, s. 57 •; • ref. Die tschechische Literatur: 
sh (P. Váša), LidN 3. 12. 1932; I. Liškutín, RA 8, 
1932/33, s. 2; O. Šimek, Lumír 59,1932/33, s. 221; A. 
Pražák, Naše věda 1933, s. 124 •; • ref. ed. Literatu
ra českého klasicismu obrozenského: M. Weingart, 
ČMF 20,1933/34, s. 194; J. B. Čapek, Naše doba41, 
1933/34, s. 572 •; • ref. Dějiny české literatury (Čes
kosl. vlastivěda): O. Šimek, Lumír 60,1933/34, s. 336; 
K. P. (Polák), PL 7. 1. 1934; J. Ošmera, Čin 1934, 
s. 517; Ant. Veselý, Rozhledy 1934, s. 17 •; • ref. Vik
tor Dyk: O. Šimek, Lumír 62,1935/36, s. 410; O. Krá
lík, LidN 4.5.1936; K. P. (Polák), PL 15.7.1936; -le- 
(J. Strnadel), Čin 1936, s. 269 •; • ref. Duch a národ: 
V. Černý, LidN 21. 12.1936; J. B. Č. (Čapek), Naše 
doba 44,1936/37, s. 443; O. Šimek, Lumír 63,1936/37, 
s. 111; Ant. Veselý, LitN 9,1936/37, č. 9 a 10; K.P. (Po
lák), PL 8.1.1937; A. Grund, Rozhledy 1937, s. 17 •; 
• ref. Ruchovci a lumírovci v bojích proti křivdě a za 
právo: V. Černý, LidN 25.4.1938; AMP. (A.M. Píša), 
PL 29.7.1938 Třicátá léta (1971); -jef- (J. Fučík), 
Tvorba 1938, s. 274 —> Stati o literatuře (1951. 
s. 282); L. S. (Svoboda), U 1938, s. 345 •; • ref. Josef 
Pekař: J. Knob, Lumír 65,1938/39, s. 101; J. H. (Hertl), 
Řád 1939, s. 64 •; • ref. Přehledné dějiny literatury 
české (4. vyd.): B. Václavek, Sociolog, revue 1939, 
s. 241 —» Kritické stati z třicátých let (1978) + ČMF 
26,1939/40, s. 576; P. Váša, LidN 1.1.1940; J. Knap. 
Venkov 4.1.1940; J. Heidenreich, LidN 29. 1.1940; 
K. P. (Polák), Nár. práce 3.3.1940; J. Kotalík, Střed
ní škola 1940, s. 152 •; • nekrology, články k úmrtí:
E. Bass, J. Hch. (Heidenreich), J. Horák, K. Z. Klíma,
F. Trávníček aj., vše LidN 27.11.1939; A. M. Brousil, 
Venkov 27.11.1939; J. Heidenreich, J. Mukařovský 
(A. N., lit. historik a kritik —> Kapitoly z české poe
tiky 1,1941), tk (F. Trávníček) aj., vše LidN 28. 11. 
1939; K. P. (Polák), Nár. práce 28. 11. 1939; J. Bon- 
hard, KZK (K. Z. Klíma), J. B. Svrček aj., vše LidN 
29.11.1939; J. Knap, Venkov 29.11.1939; R. Habři
na, Venkov 30.11.1939; B. Slavík, LidN 30.11.1939;
B. Václavek, LidN 1. a 2. 12.1939; F. Kubka, V. Liš
ková, oboje LidN 3.12.1939; J. Svítil-Karník, LidN 
26. 12. 1939; B. Mathesius, KM 1939, s. 435; -btk- 
(V. Brtník), Zvon 40,1939/40, s. 185; J. B. Čapek, Na
še doba 47,1939/40, s. 145; F. Gótz, Čteme 2,1939/40, 
s. 38; V. Š. (Šmilauer), ČMF 36,1939/40, s. 393; A. V. 
(Vyskočil), Akord 7,1939/40, s. 129; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 40,1939/40, s. 240; jhch (J. Heidenreich), Děl
nická osvěta 1940, s. 28; výběr nekrologů —> D. Jeřá
bek: A. N. (1997) •; • polemika o hodnocení N. 
v článku J. Heidenreicha v LidN: M. Dvořák, Akord 
7,1939/40, s. 198; A. Vyskočil, tamtéž, s. 230; J. Hei
denreich, KM 1940, s. 279 •; K. Polák: A. N., kritik 
a historik, KM 1940, s. 99 + ref. sb. Strážce tradice, 
tamtéž, s. 337 (k tomu J. Heidenreich, KM 1940, 
s. 462; K. Polák, KM 1941, s. 48; M. Dvořák, Akord 8,
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1940/41, s. 80); • k 60. výr. narození: J. Heidenreich, 
F. Trávníček, F. Vodička (Tradicionalismus A. N.), 
vše LidN 2. 3.1940; vbk. (V. Běhounek), Nár. práce 
2.3.1940; M. Pujmanová, KM 1940, s. 97 •; J. Svítil- 
-Karník: Listy z archivu (vzpomínky), Archa 1940, 
s. 132 a 182,1941, s. 66 a 131,30,1945/46, s. 28 (č. 2), 
66 a 153; K. Polák: ref. sb. Morava A. N., KM 1942, 
s. 124; (k tomu polemika: J. Heidenreich, KM 1942, 
s. 212; K. Polák, KM 1942, s. 250); J. Pistorius:Tri no
vá vydání A. N. (též o upr. vyd. Přehledných dějin od 
A. Grunda), KM 1947, s. 184; J. Brambora: ref. Sou
pis vědecké a kritické činnosti A. N., LF 1947, s. 47; 
• ref. Zoufalství a víra: V. Tichý, Kulturní politika 2, 
1946/47, č. 42; R. Havel, List Sdružení mor. spisova
telů 2,1947/48, s. 55; P. Antošová, LF 1948, s. 51 •; 
A. Kratochvil: Umlčení strážcové tradic, Hlas exilu 
(Mnichov) 1955, č. 1 + Dvacet let od smrti A. N., 
Archa (Mnichov) 1959, s. 263; F. Kubka in Na vlast
ní oči (1959); • k 30. výr. úmrtí: J. Jung, LD 26. 11. 
1969; B. Beneš, Rovnost 26. 11. 1969; D. Štětinová, 
Svoboda 26.11.1969; M. Kopecký, Universitas 1969, 
s. 94 •; O. Novák: Un grand recteur... (o N. vztahu 
k franc. literatuře), A. Hála: Una alma barroca fren- 
te a la literatura espaňola (o N. vztahu ke špan. lite
ratuře), oboje SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1969, s. 77 
a 101; • k 40. výr. úmrtí: D. Jeřábek, Universitas
1979, s. 85; po (J. Poláček), Rovnost 23. 11. 1979 •; 
J. Kudrnáč: Josef Dobrovský v pojetí A. N., Sborník 
k 150. výročí úmrtí Josefa Dobrovského (1980); 
J. Poláček: A. N. a Vladislav Vančura, Universitas
1980, č. 6; • k 100. výr. narození: J. Glivický, Zprávy 
Spolku čes. bibliofilii v Praze 1980, s. 75; L. Soldán, 
Rovnost 8. 3. 1980 •; D. Jeřábek: Nad odkazem A. 
N., SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1981, s.121; J. Hrabák 
in Život s literaturou (1982, s. 60); Š. Vlašín: Olb- 
rachtovy prózy v kritice A. N., Universitas 1983, 
s. 409; D. Jeřábek: A. N. a jeho pojetí tradice v české 
literatuře, sb. Kapitoly z dějin české literární historio
grafie. Václavkova Olomouc 1987 (1989); J. Štěpán
ková: Literárněhistorické dílo mladého A. N., ČLit 
1989, s. 481; R. Pečman: A. N. a hudba, Opus musi- 
cum 1989, s. 261; J. Slomek: Kdo byl A. N., Mladá 
fronta 25. 11. 1989; M. Kopecký: A. N. a ročenka 
Chudým dětem, sb. Z kralické tvrze sv. 16,1989, s. 1; 
V. Forst: K výročí A. N., Čes. jazyk a literatura 40, 
1989/90, s. 82; B. Svadbová: A. N. - hledač kořenů, 
Tvar 1991, č. 4; J. Tomeš: Strážce národních tradic, 
LidN 13.11.1993; V. Vařejková: A. N. a literatura pro 
děti a mládež, ZM 1994, s. 131; D. Jeřábek in A. N.: 
Česká literatura a národní tradice (1995); J. Hek: 
A. N. o problémech moravské literatury, SPFPF SU 
Opava, ř. lit. vědná, 1997, č. 2.

et

Arthur Novák
Působnost 1916-1934

Pražské nakladatelství grafických alb a bibliofil
ských tisků, vydavatelství časopisu Vitrínka na krás
né knihy, vazby a jiné hezké věci.

Založil je a řídil Arthur N. (* 9.4.1876 Terezín, 
† 29.9.1957 Praha). Pocházel z rodiny telegraf
ního úředníka, po přestěhování rodiny do Pra
hy studoval od 1888 reálné gymnázium. Praco
val jako účetní úředník Zemských pomocných 
úřadů. Pod jménem Artuš N. debutoval dvěma 
konvenčními aktovkami z maloměstského 
prostředí Za stěnou (1892, i prem.) a Poslední 
polibky (1893, i prem.). Jeho pozdější umě
lecké a literární záliby byly formovány zejmé
na přátelskými kontakty s A. Procházkou 
a s okruhem Moderní revue. V kontaktu byl 
rovněž s J. Demlem, jemuž v Praze zprostřed
kovával tisk některých jeho publikací a za 
1. světové války i jejich prodej. Intenzivní celo
životní zájem o grafické umění zejména ve 
spojení s krásnou knihou jej 1916 přivedl k na
kladatelské činnosti (provozoval ji ve svém by
tě v Havelské ul. č. 17) a 1917 mezi spoluzakla
datele Sdružení čes. umělců grafiků Hollar. 
Zprvu vydával zejména grafická alba (T. F. Ši
mon, K. Vik, A. J. Alex aj.), 1917 vydal Nová
kův almanach 1918 s původními příspěvky 
A. Procházky, J. Demla, K. Šelepy a F. Žákavce. 
V první polovině 20. let soustředil většinu titu
lů do knižnic Novákova stovka a Knihy o kni
hách. V říjnu 1923 založil bibliofilskou revui 
Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké 
věci. 1926 spoluzakládal Klub moderních na
kladatelů Kmen, jehož další činnosti se však již 
neúčastnil (vystoupil 1928). 1929 v době N. pů
sobení ve výboru Spolku čes. bibliofilů se Vit
rínka stala spolkovým časopisem. 1930 se ne
chal penzionovat a 1932 uzavřel vlastní 
nakladatelskou činnost. V lednu 1934 ukončil 
i vydávání Vitrínky a soustředil se zejména na 
redakční a organizátorské působení v Hollaru. 
Stati o bibliofilii, typografii, písmařství, sběra
telství a grafice publikoval N. kromě Vitrínky 
též v Prager Presse (v příl. Dichtung und Welt 
1925 založil a řídil rubriku Das bibliophile Ka- 
binett) a v časopisech Bibliofil, Čes. bibliofil. 
Hollar, Kulturní zpravodaj, Lid. noviny, Margi
nálie, Philobiblon (Vídeň), Typografia, Věstník 
Spolku čes. bibliofilů aj. Některé příspěvky 
vydával též samostatně jako separáty (např.
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Knižní grafika Z. Braunerové). Své poznatky 
o moderní české grafice publikoval od 20. let 
knižně: T. E Šimon. Painter-Etcher (Cleveland 
1926), Deset let Hollara (1927), Klíček otví
rající půvaby knihy... (1928), Viktor Stretti 
(1942), Exlibris a užitková grafika Huga Boet- 
tingera (1946), Klíček ke grafickým uměním 
(1946); psal úvody k výstavním katalogům 
a soupisům grafiky (V. Preissig, H. Steiner- 
-Prag, M. Švabinský, K. Vik, Česká grafika aj.). 
Přispíval do sborníků (Knižní kultura doby 
staré i nové, 1926; Pět let Družstevní práce, 
1927 aj.), z nichž některé též redigoval (Das 
tschechische Buch, 1926; Příručka Spolku čes. 
bibliofilů v Praze, 1930, s J. Sonbergem; Novo
ročenka 1930-32, s A. Naumanem; Černá ho
dinka v Malém Hollaru, 1931). 1929-47 redigo
val spolkový sborník Hollar, 1932-37 knižnici 
Knihy Hollara (4 sv.), do níž přispěl Kronikou 
grafického díla T. F. Simona (1937).

Bibliofilská knižnice Novákova stovka 
(zprvu označována jako 100 AN,k prodeji by
lo určeno 100 výtisků, celkový náklad byl zpra
vidla o 20-30 výtisků vyšší; 1922-30,12 sv.) by
la inspirována tradicí řemeslně dokonalých 
tisků anglických soukromých lisů 19. století 
(v knižnici je důsledně naplnila jen v Německu 
tištěná Carmina selecta B. Hasištejnského 
z Lobkovic). Kromě titulů přímo tematicky 
spjatých se sběratelstvím a krásnou knihou 
(G. Flaubert: Bibliomanie, T. J. Cobden-San- 
derson: Ideální kniha neboli Krásná kniha, 
Ch. Asselineau: Peklo milovníka knih...) a titu
lů obvyklých v dobových bibliofilských knižni
cích (překlady z antické literatury, dále díla 
W. Shakespeara a J. W. Goetha) vyšel v knižni
ci též soubor díla R. Mayera a eseje A. Breis- 
kého Střepy zrcadel. Knihovědnou tematiku 
samostatně rozvinula knižnice Knihy o kni
hách (1925-28,5 sv.) s odbornými tituly E. Col- 
lina, M. Kalába, J. Volfa, J. Krecara a G. Bodo- 
niho k otázkám dějin knihtisku a knižní 
kultury, typografie a písmařství. Mimo edice 
vydal N. rovněž některá z klasických děl české 
literatury (Hálkovy Večerní písně, Nerudovy 
Zpěvy páteční, Máchův Máj, Erbenovu Kytici). 
Na překladech a redakci knih nakladatelství se 
kromě N. podíleli zejména P. Eisner, V. Ertl, O. 
Jiráni, F. Krčma, J. Krecar, M. Novotný, A. Pro
cházka, B. Reynek a J. V Sedlák. - Časopis Vit
rínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci 
vycházel v N. redakci 1923/24 (roč. 1) čtyřikrát 
ročně, 1924-34 (roč. 2-10) šestkrát ročně; 

1929-34 (roč. 7-10) jako časopis Spolku čes. 
bibliofilů (red. radu tvořili B. Lifka, K. J. Obrá
til a J. Volf). Vitrínka postupně přebírala a sys
tematicky rozvíjela tematiku posledních roční
ků časopisu L. Bradáče Knihomol. Převážně 
původní příspěvky se zabývaly zejména knižní 
grafikou, typografií, bibliofilií, sběratelstvím, 
historií sbírek a knihoven apod. (autorský 
okruh tvořili spolu s redaktorem zejména O. E 
Babler, B. Beneš Buchlovan, L. Bradáč, H. 
Čapková, K. Dyrynk, K. Janský, J. Karásek, F. 
Kobliha, F. Krčma, J. Krecar, B. Lifka, J. Mařá- 
nek, M. Novotný, K. J. Obrátil, J. Portman, B. 
Pračka, K. Resler, J. V. Sedlák, T. F. Šimon, V V. 
Štech, F. Táborský, J. Volf). Objevovaly se zde 
též přeložené články (především z francouzšti
ny a angličtiny), ojedinělé byly verše (R. Kru- 
pička, J. Opolský). N. (též pseud. A. R. Vonka, 
R. Vonka, R. J. Vonka, N. Rutar) zde věnoval 
též soustavnou kritickou pozornost výtvarné 
podobě soudobé knižní produkce s důrazem 
na širší kulturní kontext. Vlastními překlady 
(T. J. Cobden Sanderson, E. Collin aj.) přibližo
val zejména anglické pojetí krásné knihy. Ci
tem pro jednotu obsahu a formy knihy, směřo
váním k obecným otázkám knižní kultury 
i vyrovnanou úrovní příspěvků v celém období 
přesáhla Vitrínka úzké zaměření knihomilské- 
ho časopisu. - Převážně původní grafickou vý
zdobu N. publikací vytvořili H. Boettinger, J. 
Konůpek, A. Majer, J. Rambousek, V. Silovský, 
V. Stretti, K. Svolinský,T. F. Šimon aj., na typo
grafické úpravě se podíleli zejména K. Dyrynk, 
M. Kaláb a N., který sám graficky upravoval 
rovněž některé bibliofilie jiných nakladatelů.

KNIŽNICE: Novákova stovka (1922-30): Knihy 
o knihách (1925-28). I Z DALŠÍ PRODUKCE. Pů
vodní práce: K. Šelepa: Závoj (1917); Novákův 
almanach 1918 (1917); K. Sabina: Prodaná nevěsta 
(1918); Podkoní a žák (1919, ed. V. Ertl); O. Fischer: 
Léto (1919); V. Dyk: Zlý vítr (1922); T. F. Šimon: 
Epištola o sběratelích grafiky (1924) + Druhá epiš
tola: O sběratelích a sběratelství vůbec (1928); 
R. Weiner: Ulice - Boulevard (1925); J. Opolský: 
Vitrína (1927). - Překlady: M. Alcoforado: Portugal
ské listy (1916); É. Bernard: Vzpomínky na Paula 
Cézanna (1917); Musaios: Hero a Leandros (1918); 
Píseň písní (1921 );Rachilde: Dcera vlčákova (1921); 
R. de Gourmont: Bibliofilova duše (1927); A. S. W. 
Rosenbach: Neuveřejnitelné memoáry (1927). 
I PERIODIKUM: Vitrínka na krásné knihy, vazby 
a jiné hezké věci (1923-33). I

BIBLIOGRAFIE: Soupis publikací a článků 
A. N. (1936). I LITERATURA: L. Bradáč: Milov-
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nik typů. Knihomol 1926, s. 154; Pol. a spol. (V. Polá
ček): Knihomilové pod lupou 3. A. N., Kulturní zpra
vodaj 3,1926/27, s. 14; N. (M. Novotný): A. N., tam
též, s. 58; A. N. (Novák): Vitrínka zanikla, LidN 13.2. 
1934 + Knihomil, LidN 9.4.1936; E Kobliha in Sou
pis publikací a článků A. N. (1936); JŠr. (J. Šnobr): A. 
N., Rozhledy 1936, s. 125; om (O. Mrkvička): A. N. 
sedmdesátiletý, Svob. noviny 10.4.1946; • k osmde- 
sátinám: Š. Jež, Hollar 1956, s. 132; B. Lifka, Zprávy 
Spolku čes. bibliofilii v Praze 1956, č. 2-3 •; • nekro
logy: K. Štika, Hollar 1957, s. 172; -ý. (M. Novotný), 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1957, č. 4-5 •; 
J. Javůrek: České bibliofilské knihy, Čtenář 1995, 
s. 326.

az

Bohumil Novák

* 7.1.1908 Hořátev u Nymburka
† 25. 9.1992 Praha

Literární kritik a historik věnující se vedle interpre
tační činnosti bibliografické a ediční práci; básník 
a prozaik.

Studoval na reálce v Nymburce (1926 mat., 
1928 doplňovací zkouška z latiny na reálném 
gymnáziu v Brandýse n. Lab.) a 1928-33 obor 
srovnávacích literatur na Filoz. fakultě UK 
v Praze (profesoři J. Horák, M. Hýsek, F. X. 
Šalda, V. Tille); po státních zkouškách z kni
hovnictví (1931) a pedagogiky (1932) obhájil
1939 doktorskou disertační práci Jan z Woj- 
kowicz, jeho básnická osobnost a dílo (promo
ván až 1945). Od 1927 působil jako recenzent 
a literární kritik. Podnikl cesty do Francie 
a Rumunska. 1939-45 pracoval jako redaktor 
a tajemník nakl. Fr. Borový (přes okupační 
cenzuru odvážně prosadil vydání významných 
básnických sbírek F. Halase, V. Holana, J. Hory, 
S. K. Neumanna, V. Nezvala a J. Seiferta, dále - 
pod krycími jmény - knihy P. Eisnera, K. Po
láčka aj.). Tehdy se také angažoval ve prospěch 
umělecké činnosti E. F. Buriana a jeho divadla,
1940 byl členem redakční rady časopisu Pro
gram D 41 a stal se předsedou Kruhu přátel 
D 40 a D 41 (v květnu 1945 přivezl E. F. Buria
na z koncentračního tábora do Prahy). Byl též 
členem Syndikátu čes. spisovatelů (od 1943; po 
válce člen předsednictva a jednatel jeho 
ústředního výboru). 1945-48 byl úředníkem 
a posléze předsedou publikačního odboru 
min. informací. 1953-58 pracoval v Památníku 

nár. písemnictví, poté v Pedagogickém muzeu 
J. A. Komenského v Praze (též jako zástupce 
ředitele), kde se podílel na realizaci řady vý
stav (K. Havlíček Borovský, J. A. Komenský, 
B. Němcová aj.); 1969 odešel do důchodu.

Od 1927 psal N. literární kritiky a literárně- 
historické články, pravidelně sledoval produk
ci domácí (F. Halas, V. Holan, J. Hora, E. Ho- 
stovský, J. Seifert, R. Weiner, J. Zahradníček 
ad.) i zahraniční (hlavně francouzskou). V kni
ze Jan z Wojkowicz, člověk a básník doplnil 
stylizovaný rozhovor s autorem a výbor z jeho 
veršů životopisným úvodem. 1936 upozornil 
(stať Zjevení jazyka) na opomíjené dílo J. Š. 
Kubína. Jako Šaldův žák zdůrazňoval svébyt
nost umělecké kritiky, prokazoval schopnost 
syntetizovat básnickou obrazností poznatky 
vzešlé z formální a významové analýzy umě
leckého díla, v němž hledal znaky čisté básnic- 
kosti a metafyzické aspekty, zdroje znovu se 
obnovující a podněcující tajemnosti; upřed
nostňoval lyrický postoj ke skutečnosti. V kni
ze Svědectví poezie tematizoval sepětí básníka 
a jeho jazyka v dobách národního ohrožení, 
především za nacistické okupace. Ve studii 
K pramenům Máchovy tvorby shrnul dobové 
vlivy působící na Máchovo dílo, jež chápal jako 
počátek české metafyzické poezie a jehož oso
bitost a významovou otevřenost dokazoval 
analýzou vzájemně se prostupujících motivů 
a symbolů. Soupis exponátů výstavy J. A. Ko
menského zivoty dílo a doba doplnil bibliogra
fií a komentářem Komenského života a okol
ností jeho tvorby. N. beletrista shrnul své 
básnické pokusy v nepřesvědčivých souborech 
lyriky psané pod vlivem poetiky Šrámkovy 
a Tomanovy (Deště), posléze i Halasovy (Lét
hé). Pozornost upoutal lyricky laděným regio- 
nalistickým románem Velké děti (zachycujícím 
dvojí tragický milostný příběh otce i syna 
a rozpad polabského selského rodu), v němž se 
prolínají náladové přírodní imprese a snové vi
ze, romaneskní, baladické i melodramatické 
momenty; obrazy osudovosti a mystické síly 
přírody a lidské duše ústí ve vyzdvižení poetic
kého vidění světa a víry v čistý cit. Přepraco
váním románu se N. pokusil oprostit text od 
zřetelných - kritikou shledaných - projevů 
literárních inspirací (H. Pourrat, H. Alain- 
-Fournier, J. Čep aj.) i od sentimentálních prv
ků a posílit jeho stylovou jednotu. Po 1945 se 
N. věnoval zejména editorské a vydavatelské 
činnosti (po 1948 téměř přestal publikovat). -

571



Novák

Uspořádal a (spolu)redigoval příležitostné in- 
editní sborníky: k padesátinám a sedmdesáti
nám J. Seiferta (1951, 1971), k padesátinám 
A. M. Píši (1952), k sedmdesátinám M. Hýska 
(1955), k padesátinám a sedmdesátinám V. Ho- 
lana (1956,1975), k šedesátinám a sedmdesáti
nám V. Černého (1965, 1975), k nedožitým 
devadesátinám J. Palivce (1976); do dalších při
spěl: k padesátinám B. Fučíka (1950), k sedm
desátinám Z. Kalisty (1970).
PSEUDONYM, ŠIFRY: Pavel Nešpor; a, bn, B. N., 
K., k., -K, -k, -K., -k., k. n., 1,1., -lk., In, n, N., n., -n., 
NK, Nk, nk, nk., NK., Nk., -nk-, nl, ov., -ov-, v., vk., v. 
k. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach Kmene 1935/36 
(1935); Čes. slovo; Čin (1931-33); Čteme (1939, 
1941); sb. Dík a pozdrav. Josefu Horovi k padesáti
nám (1941); Jihočes. pravda (Čes. Budějovice 1969); 
Kalendář českožidovský 1935/36; Kmen (1929); 
Knihy a lidé kolem nich (1968), pokr. Kmen (1969); 
Kritický měsíčník (1938-45); Kvart (1937, povídky); 
Lid. noviny (1934,1936-42; 1934 překl. P M. Schwo- 
ba, 1938 a 1940-42 rubriky Co právě vyšlo a Co se 
chystá); Listy pro umění a kritiku (1933-36); Lit. no
viny (1931-32); Lit. rozhledy (1930—31); Lumír 
(1928—31); Magazín DP (1933-37); Nár. osvobození 
(1936); Naše kniha; kat. O. Janeček: Slabikář (1976); 
Panoráma (1931-33,1942); Právo lidu (1930,1936); 
Program D 39 - D 41; Ranní noviny (1934-38); Ro
dina a škola (1975); Rozhledy (1932-38; 1936 Zjeve
ní jazyka); Rozpravy Aventina (1931-34); Sever 
a Východ (1927-30, zde debut); mapa Sobotecko 
(1973, E Sobotecko F. Šrámka); Studentský časopis 
(1935); Svob. noviny (1945); sb. Účtování a výhledy 
(1948); sb. Věčný Mácha (1940); Venkov (1930); sb. 
Za Karlem Tomanem (1947); Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky (1976-78); Zprávy Spolku čes. bibliofilů 
v Praze (1975,1979,1982); Žijeme 1931 (1931-32). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Deště (BB 
1928); Jan z Wojkowicz, člověk a básník (studie 
a rozhovor, 1930, s výborem W. poezie); Lethe (BB 
1933); Velké děti (R 1936, přeprac. vyd. 1941); Svě
dectví poezie (E 1948); K pramenům Máchovy tvor
by (studie, 1949); J. A. Komenského život, dílo a do
ba (kat. výstavy s životopis, pásmem a bibl., 1957).- 
Ostatní práce: Pedagogické muzeum J. A. Komen
ského (inf. brožura, 1960, s V. Pavláskem); Česká 
Skalice (propag. brožura, 1963). I REDIGOVAL 
časopis: Kritický měsíčník (1942, č. 5-10); sborník: 
Dík a pozdrav. Josefu Horovi k padesátinám (1941, 
s F. Halasem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Podzim 
u Borových 1936 (nakl. program, 1936); J. V. Sládek: 
Americké obrázky (1941, s M. Novotným); V. Hálek: 
Verše a próza (výbor, 1945, s V. Jirátem); K. Toman: 
Rostlo stranou (1947); sb. Za Karlem Tomanem 
(1947); J. Š. Kubín: Lidoví báječi (výbor, 1950); kat. 
Karel Havlíček Borovský 1856-1956 (1956, s J. Žan- 
tovským); Památník národního písemnictví (1956, 

s F. Vodičkou); Brixenské listy Karla Havlíčka bra
tru Františkovi (1957); J. Kolman Cassius: Básně 
(výbor, 1958); kat. Ilustrátoři Aleš - Bouda - Lada - 
Svolinský - Trnka (1973). I

LITERATURA: • ref. Deště: Š. J. (Jež), Lumír 55, 
1928/29, s. 281; J. Čárek, Venkov 24.1.1930 •; • ref. 
Jan z Wojkowicz, člověk a básník: AMR (A. M. Pi
sa), PL 16. 7.1930; A. N. (Novák), LidN 10. 9.1930; 
F. X. Šalda, ŠZáp 3,1930/31, s. 37 •; Bk. (B. Fučík): 
ref. Lethe, LUK 1933, s. 283; • polemika (o styl lit. 
kritiky): K. Erban, NŘ 1935, s. 129; B. N., Magazín 
DP 3,1935/36, s. 219 a 304; K. Erban, tamtéž, s. 270 
a Magazín DP 4,1936/37, s. 63 •; • ref. Velké děti: F. 
X. Šalda, ŠZáp 8,1935/36, s. 321; V. Černý, LitN 8, 
1935/36, č. 19; vz. (V. Závada), LUK 1936, s. 223; -es. 
(J. Seifert), Ranní noviny 16. 6.1936; A. Kostohryz, 
Rozhledy 1936, s. 171; AMP. (Píša), PL 15. 8. 1936; 
B. Polán, Čin 1936, s. 323; K. Sezima, Lumír 63, 
1936/37, s. 165; -gl-, Magazín DP 4,1936/37, s. 122 •; 
• ref. Velké děti (2. vyd.): M. Pujmanová, KM 1941, 
s. 382; jšk (J. Š. Kvapil), LidN 21. 12. 1941; J. B. Č. 
(Čapek), Naše doba 49,1941/42, s. 500; A. Skoumal, 
Řád 1942, s. 323 •; K. Polák: ref. výbor V. Hálek: Ver- 
še a próza, Nár. práce 15. 4. 1945; G. (F. Gótz): ref. 
Velké děti (5. vyd.), NO 7. 1. 1947; • ref. J. A. Ko
menského život, dílo a doba: M. Bečková, Archiv 
pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta 
Comeniana) 1958, s. 125; M. Klučka, LF 1958, s. 296 
•; V. Šolín: Milenec knihy a přítel básníků, Svob. slo
vo 6. 1. 1978; -al (V. Smejkal): k 75. narozeninám, 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1983, s. 26; • 
k osmdesátinám: (vh), LD 12.1.1988; I. S. (Slavík), 
Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1988, s. 15 •; 
V. Hulpach: Editor, Kmen 1988, č. 7; J. Pitter: Karlo
varská setkávání, Zprávy Spolku čes. bibliofilů 
v Praze 1993,s. 25.

bn

František Novák
* 8.10.1867 Telč
† 25.10.1915 Boleradice u Hustopečí

Prozaik námětově těžící z jihomoravského venkova 
a rodného Telčska, lyrický básník.

Otec, městský strážník v Telči, brzy zemřel, 
matka byla švadlenou. N. studoval na vyšší 
reálce v Telči (mat. 1885). Měl být poštovním 
úředníkem, ale po soukromé přípravě se stal 
učitelem. Na Břeclavsku působil jako pomoc
ný učitel v Podivíně (1885-86) a jako zatímní 
učitel ve Velkých Bílovicích (1886-89), na Hus- 
topečsku v Ivani (1889-93), krátce v Moutni- 
cích, od podzimu 1893, kdy byl ustanoven defi-
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nitivním učitelem, v Morkůvkách, od 1898 ve 
Velkých Pavlovicích, od 1906 jako řídící učitel 
v Polehradicích (Boleradice); 1894 získal 
osvědčení i pro měšťanské školy. 1898 se ože
nil. Několikrát byl v zahraničí, 1910 byl jako 
zpravodaj Moravské Orlice v Čenstochové 
v Polsku, pobýval též v Dalmácii. Za pobytu na 
Valašsku se seznámil s M. Alšem, který mu vě
noval dvě kresby. Přátelsky se stýkal s bratry 
Mrštíky, hlavně s Aloisem, učitelským kolegou 
v nedalekých Divákách. Patřil ke hnutí Kato
lické moderny, 1912 se stal zakládajícím čle
nem Moravského kola spisovatelů.

V počátcích zveřejňoval N. časopisecky 
hlavně ukázky poezie (např. z připravované, 
leč nevydané knihy Motivy z Lednice), v níž 
lumírovským výrazem evokoval teskné přírod
ní nálady a reminiscence na ztracenou lásku. 
I z další, poměrně rozsáhlé a žánrově rozmani
té literární tvorby (vedle veršů, drobné a ro
mánové prózy i pokus o operní libreto, též pře
klady z ruské a francouzské literatury) 
publikoval N. více prací časopisecky a jen ně
kolik titulů knižně. Byly to realistické záznamy 
života na jihomoravském venkově, prokládané 
četnými přírodními popisy a impresemi: ro
mán Myrta, který bez pevnější dějové osnovy 
vypravuje o lásce nesmělého učitele a o jeho 
dívce, svedené a pak opuštěné synem bohaté
ho židovského obchodníka, črty a vyprávění 
o povaze obyvatel, krajině a folklóru pod Pav
lovskými vrchy Ivaňské zátiší, rozverné Pů
vodní slovácké humoresky, přibližující atmo
sféru a zvyky tamních křtin, různých svátků 
i zabíjaček, a také sociálně zaměřené, mnohdy 
autobiografické črty a vyprávění z rodné Telče 
a okolí Domácí kraj. Hranice regionálního do
kumentu překročila literárně nejhodnotnější 
N. práce, povídkový soubor Odplata, který 
s naturalistickou důsledností zachytil v šesti 
příbězích hloubku lidské nenávisti a brutality 
(zvláště povídky Odplata, Slúze, Obecní dítě).

PSEUDONYM: Jer. Laudát. I PŘÍSPĚVKY in: Be
sedy lidu (1896); Čas (1911); Domov a škola; Hodo
nínské listy; Jihlavské listy; Lid. noviny (1896, 
1901-06); Malý čtenář (1903,1909,1912); sb. Mora
va svým Maticím (Brno 1897); Mor. orlice (Brno 
1900-10; 1903 R Ave Maria, pseud. Jer. Laudát); 
Mor. venkov (Olomouc 1910, R Planá růže); Náš 
domov (1895); Neděle (Brno); Niva (Brno 1891—96; 
mj. 1892-93 Motivy z Lednice); Obrázková revue 
(1901); Obzor (Brno 1895); Ozvěna; sb. Památce Vi
léma Mrštíka (1912); alm. Pod jedním praporem 

(1895); Právo lidu; Prázdniny (Brno); Proudy Slova- 
če (Přerov, Kyjov); Rašple (Brno); Rovnost (Brno); 
Samostatnost (1911—14); Selské listy (Olomouc); 
Slovanské listy (Brno); Stráž Slovácká (Olomouc, 
Brno 1911, R Petr oblak); Školský obzor; Ústřední 
list rolnictva moravského (Brno); Vesna (1893-97); 
Zlatá Praha. I KNIŽNĚ. Beletrie: Ivaňské zátiší a ji
né črty z jižní Moravy (b. d., 1902); Myrta (R 1909); 
Odplata (PP 1910); Domácí kraj (PP b. d., 1914); 
Původní slovácké humoresky (b. d., 1917). I

LITERATURA: E Drdacký: O Telči a o Nováko
vi (1935);sb. 100. výročí spisovatele F. N. (1967, Vlas
tivědný kroužek OB Boleradice). I an.: ref. Ivaňské 
zátiší..., LidN 29. 8. 1902; • ref. Myrta: M. Hýsek, 
MS1R 6,1909/10, s. 287; A. Procházka, MR 1909/10, 
sv. 22, s. 235 •; • ref. Odplata: an., Jitřenka 1910, 
s. 326; F. V. Vykoukal, Osvěta 1911, s. 149 •; F. V Vy
koukal: nekrolog, Osvěta 1915, s. 871; B. Mrštíková 
in Vzpomínky 1 (1933, s. 37); K. Hrabě: Památce za
pomenutého spisovatele, Jihlavské listy 1938, č. 7; 
J. Ošmera: F. N., Mojmírova říše 3, 1940; V. Cvek: 
F. N., zapomenutý spisovatel, Vlastivědný sborník 
Vysočiny 1968, oddíl věd společen., sv. 5, s. 133; 
J. Skutil: F. N., sb. Jižní Morava 1970, s. 99; (vr). 
(V. Richter): Ve stínu Mrštíků (k 105. výr. narození), 
Zeměd. noviny 11.1.1973; B. Dohnal in České pře
klady Lermontovovy básně Sen, Slavia 1976, s. 288 
—» Zápas o tvar (1977, s. 229); -kpa-: Ve stínu Mrští
ků (k 110. výr. narození), Malovaný kraj 1978, č. 1; • 
k 125. výr. narození: J. Horák, Malovaný kraj 1993, 
č. 1; (rch), LD 19.1.1993 •; M. Pavlicová: Osobnosti 
hanáckého Slovácká v průběhu století, Národopisná 
revue 1996,s. 8.

dh

Jan Václav Novák

* 21.12.1853 Račice u Hradce Králové
† 30.4.1920 Praha

Literární historik, vykladač a editor starší české lite
ratury zaměřený zejména na život a tvorbu J. A. Ko
menského, autor literárních dějin, učebnic, čítanek, 
též próz a her pro mládež, vytvořených adaptací 
starší beletrie.

Pocházel z rolnické rodiny. Od 1867 studoval 
na gymnáziu v Hradci Král, a po maturitě 
(1874) klasickou filologii a češtinu na filoz. fa
kultě v Praze. Absolvoval 1877 a 1883 dosáhl 
doktorátu prací Platon a umění řečnické. Od 
1877 působil jako suplent na gymnáziích 
v Olomouci, Brně a 1882-84 ve Valaš. Meziříčí. 
1884 se stal profesorem v Praze na reálném 
gymnáziu ve Spálené, později v Křemencově
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ul., kde setrval až do odchodu na odpočinek 
1913. 1892 získal podporu Svatoboru na stu
dijní pobyt v Lipsku. 1900 se stal dopisujícím 
a 1917 mimořádným členem ČAVU, byl i čle
nem KČSN. Byl pohřben v Praze na Vyše
hradě.

V badatelské práci, v níž záhy nad klasickou 
filologií převážily bohemistické zájmy, se N. 
soustředil na starší české písemnictví. Charak
terizoval ho, nejmarkantněji zejména v počát
cích, filologický přístup k literárnímu materiá
lu, tendence k důkladnému shromažďování 
faktů a k zevrubnému popisu zkoncentrované- 
mu k objektu pojednání a výrazněji nepřihlíže
jícímu k širšímu literárnímu kontextu, k dobo
vým uměleckým a duchovním proudům. Pro 
svá pojednání a edice volil zprvu slovníkářská 
a mluvnická díla, spisy náboženského obsahu 
i díla patřící mezi umělecky významné památ
ky. Tak pojednal o básnickém slohu legendy 
o sv. Kateřině (též epických písní RKZ), o gra
matice V. Benedikta z Nudožer, o slovníkář- 
ských pracích a frazeologických sbírkách 
D. Adama z Veleslavína, z kulturněhistorické- 
ho pohledu vyložil Postilu T. Bavorovského 
a kázání H. Žalanského aj.; vydal staročeská 
Gesta Romanorum a v úvodu k této edici ro
zebral český překlad z hlediska vztahů mezi 
dochovanými rukopisy i v poměru k latinské
mu originálu, publikoval český překlad biblic
kých dějin P. Comestora aj. Jedním z jeho čas
tějších badatelských témat byla přísloví 
a jejich sběratelé, jimž se věnoval vykladačsky 
a jako editor (vydání Komenského Moudrosti 
starých Čechů..., sbírky Neoforum latinosla- 
vonicum, pořízené v 17. století D. S. Horčičkou, 
Mudrosloví národa slovanského v příslovích 
od E L. Čelakovského). Zkušeností z těchto 
dílčích výzkumů i z přehledných prací při
pravovaných pro školské potřeby (učebnice) 
využil pak N. jako spoluautor Stručných dějin 
literatury české (v dalších vydáních s tit. Pře
hledné dějiny...) A. Nováka, pro něž připravil 
část o starší literatuře. Jeho hlavním badatel
ským zájmem se však postupně stávala kome
niologie, a to již od 1892, kdy v souvislosti s ju
bileem vydal (též dokončil) z pozůstalosti F. 
J. Zoubka jeho monografii Život Jana Amosa 
Komenského. V komeniologické oblasti také 
spočíval největší přínos N. vědeckého díla. Řa
du prací Komenského N. vydal, některé z nich 
sám přeložil (např. Didaktika, Řeči potocké) 
a také je analyzoval, někdy i v samostatných 

knihách. Zabýval se např. Komenského názory 
na antickou literaturu, jeho filologickou erudi
cí, pansofickými prvotinami, působením vše- 
vědných záměrů na jeho pedagogické zásady, 
jeho vztahem k humanismu, též vztahem 
k Habsburkům aj. a posléze dospěl k syntetic
kým pracím, jež završil zevrubnou monografií 
Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy; tento 
výsledek své dlouholeté práce nestačil N. již 
uzavřít a publikovat, dílo dokončil J. Hendrich 
a postaral se také o jeho vydání. N. byl spolu
pracovníkem a od 1915 hlavním redaktorem 
edice Veškeré spisy J. A. Komenského, pro niž 
několik svazků připravil sám nebo společně 
s dalšími. - V souvislosti se svou profesí se N. 
zvláště v počátcích věnoval pedagogické a di
daktické problematice: psal o dějinách vycho
vatelství, např. o vzdělání učitelstva v obrozen- 
ské době, a zabýval se metodikou vyučování 
českému jazyku. S učitelským povoláním je 
spjata i jeho tvorba pro mládež, kterou kromě 
přístupně podaného životopisu Pavel Josef Ša
fařík představuje několik adaptací starších be
letristických látek (J. K. Tyl, D. Defoe aj.). Se
stavil také čítanky pro vyšší třídy gymnázií 
a reálek, jež doplnil přehlednou rukovětí lite
rárních dějin. Spolupracoval též s Ottovým 
slovníkem naučným.

ŠIFRY: J. Nk., JNk., JNK, Nk. I PŘÍSPĚVKY in: 
Archiv fiir slawische Philologie (Berlín 1898); Athe- 
naeum (od 1887); Beseda učitelská (od 1890); Čas 
(1907, 1913, příl. Hlídka Času); ČČM (1885-1915; 
1885 O slovníkových pracích Daniele Adama z Ve
leslavína, 1888 O Gramatice české M. Vavřince 
z Nudožer, 1889 O literární činnosti Valentina 
B. Jestřábského, 1895 Labyrint světa a ráj srdce J. 
A. Komenského a jeho vzory, 1915 Johannes Soph- 
ronius Kozák, český exulant, lékař v Brémách, 
i sep.); Časopis Mor. muzea zemského (1901-04, 
Česká bibliografie J. A. Komenského); Časopis Vlas
teneckého muzejního spolku v Olomouci (1899, 
E L. Čelakovský a naše příslovnictví); Čes. biblio
grafie. Lit. věstník nakl. I. L. Kobra (1892-94, lit. 
část); Čes. mysl (1900); Čes. škola; Čes. časopis histo
rický (od 1899); Čes. lid (1891-97; 1891 Slovo o úko
lech našeho příslovnictví); sb. Das bóhmische Volk 
(1916); Hlas národa (1886, 1890); Jahrbúcher fiir 
klassische Philologie (Lipsko 1883, Platon und die 
Rhetorik, i sep.); sb. Jan Kollár (Vídeň 1893); Ko
menský (od 1877); Lípa (1919); Listy filologické 
(1912; 1915 Čes. překlady tzv. Catonových dvojver
ší); Lit. listy (1890-92, lit. recenze, 1891 O slovan
ských příslovích); Mitteilungen der Comenius Ge- 
sellschaft (Lipsko 1899, Die letzten pansophischen 
Schriften des Comenius, i sep.); Monatshefte der
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Comenius Gesellschaft (Miinster, Berlín 1895, Das 
álteste pansophische Werk des Comenius, i sep.); 
Nár. listy (1892,1920); Národopisný věstník česko- 
slovanský; Naše doba (1917,1920; 1917 Komenské
ho idea světové Akademie mírové, i sep.); Obzor 
národohospodářský (1917); Osvěta (1918-19); Pae- 
dagogium (od 1886); sb. Památník na oslavu padesá
tiletého panovnického jubilea... Františka Josefa 1. 
(1898); sb. Památník na oslavu stých narozenin 
Františka Palackého (1898); Pedagogické rozhledy 
(od 1892; mj. 1892 Komenský o své činnosti literár
ní. List J. A. Komenského Petru Montanovi, Česká 
literatura Komenského); Pokroková revue; Posel 
z Budce; Program reálného gymnázia v Praze 
(1886); Program stát, gymnázia ve Valašském Mezi
říčí (1884, O básnické stránce slohu Legendy o sv. 
Kateřině a epických písní Rukopisu královédvor
ského); Rozpravy filologické věnované Janu Ge- 
bauerovi (1898); Sborník historický (1885-86; 1885 
Postila česká kněze Tomáše Bavorovského, 1886 
Šestero kázání historických kněze Havla Žalanské- 
ho); Sborník filologický (1913 O filologické erudici 
J. A. Komenského, i sep., 1914 Poměr J. A. Komen
ského k humanismu, i sep.); Sborník vydaný k 60. 
narozeninám prof. dr. Františka Drtiny (1921); 
Sborník muzejní společnosti (Valaš. Meziříčí 
1882-84; 1884 Několik slov o starožitnictví); Škola 
a život (od 1886); Večerník Práva lidu (1913); Věst
ník ČAVU (1902 Slovník česko-latinsko-německý 
Václava Jana Rosj, i sep.); Věstník KČSN (1897 
Rektorská řeč M. Řehoře Pražského z r. 1476, i sep., 
1898 Studijní řád katedrální školy olomoucké, 
i sep.); Vlasť (1887, Báje zvířecí v českoslovanských 
písních národních); Zlatá Praha (1920); Zpráva 
o reálném a vyšším gymnáziu v Praze ve Spálené 
ulici (1886 O vývoji českého jazyka spisovného, 
i sep., 1893 Několik pokynů z vyučovací praxe jazy
ka českého na nižších gymnáziích, i sep., 1894 J. A. 
Komenský: O knihách k učení latinskému, i sep., 
1903 Dr. Jan Herzer, i sep.). I KNIŽNĚ. Práce o li
teratuře a beletrie (adaptace pro ml.): Ptáčníkova 
dceruška (D 1875, podle novely J. K.Tyla); Pavel Jo
sef Šafařík (životopisný nástin pro ml., 1885); V ji
hoamerických stepích (P 1887, podle R. Scipiona); 
Staročeské rozprávky z 15. století (1890); Robinson 
Krusoe (P 1890, podle pův. vyd. D. Defoa a podle 
J. H. Campea); Pohádky (1892); Sluníčko kapitána 
Jansena (P 1900, podle Richarda); Rukověť dějin li
teratury (1906-07, samost. příl. k čítankám Výbor 
z literatu-ry české 1-3); Johann Amos Comenius 
und seine Schriften in der čechischen Literatur 
(1908); Stručné dějiny literatury české (1910, s A. 
Novákem, upr. vyd. 1913 s tit. Přehledné dějiny lite
ratury české od nejstarších dob až po naše dny, upr. 
vyd. 1922 s tit. Přehledné dějiny literatury české od 
nejstarších dob až do politického osvobození, upr. 
vyd. 1936-39 s týmž titulem jako 2. vyd., zde staro
česká část podstatně přepracována A. Novákem; 
zkrác. vyd. 1946 s pův. tit., ed. A. Grund a R. Havel); 
Rukověť k Čítance pro vyšší třídy gymnázií a reál

ných gymnázií 1-4 (1910-13); Spisovatelské podně
ty Komenského ve vlasti (1912); Jan Amos Komen
ský (1918); - posmrtně: Jan Amos Komenský. Jeho 
život a spisy (sešit, vyd. 1920-30, jako celek vyd. 
1932, dokončil a vydal J. Hendrich). - Překlady viz 
USPOŘÁDAL A VYDAL. - Ostatní práce: Působe
ní vševědných záměrů J. A. Komenského na jeho zá
sady pedagogické (1899); O jednotnosti metody 
u J. A. Komenského (1908); Proč Komenský tak vy
soko cenil práci řemeslnou (přednáška, 1910); Nové 
myšlenky v starém Komenském (1914); Jan Amos 
Komenský, učitel národů, zakladatel novověkého 
školství (1919); Jan Amos Komenský, pracovník 
o budoucí dobro člověčenstva (1920); - posmrtně: 
Mírové snahy J. A. Komenského (1923). I SCÉNIC
KY. Dramatický obraz: Škola mravovědy (1892, 
podle spisu J. A. Komenského Škola hrou). I RE
DIGOVAL časopis: Paedagogium (1886-87); sbor
níky: Sborník muzejní společnosti (Valaš. Meziříčí 
1882-84), Katalog školského oddělení na Náro
dopisné výstavě českoslovanské v Praze r. 1895 
(s V. Čihákem); ročenku: Ročenka. Rozhledy po 
školství a písemnictví pedagogickém (1894-96); 
knižnici: Osvěta mládeže. Spisy pro českou mládež 
(1885-87); spisy: Sebrané spisy B. Němcové 
(1890-91), Vybrané spisy V. K. Klicpery (1899-90), 
Šebrané spisy B. Němcové (1903-06), Veškeré spisy
J. A. Komenského (1915-20). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: B. Němcová: Chudí lidé (1888) + Sebra
né spisy 9 (1890-91) + Pohorská vesnice (1903) + 
Babička (1906); Antologie z Komenského (1892, 
s K. Vorovkou); F. J. Zoubek: Život Jana Amosa 
Komenského (1892, vyd. a dokončeno z rkp. po
zůstalosti); Kniha moudrosti. Sborník aforismů 
a sentencí pedagogických (1892, s K. Vorovkou); 
E L. Čelakovský: Mudrosloví národa slovanského 
v příslovích (1892); J. A. Komenský: Didaktika 
(1892) + Řeči potocké (1894, s F. J. Zoubkem, část 
i překl.) + Klasobraní didaktické (1896, z rkp. vyd.
K. V. Nigrinem, i překl.) + Theatrum universitatis 
rerum (1897, s A. Paterou) + Moudrost starých Če
chů za zrcadlo vystavená potomkům (1901) + Štěstí 
národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati 
chtějí, jsou-li šťastni a jak by se jimi státi mohli 
(1901, i překl.) + Vrchol moudrosti vychovatelské 
(1903, i překl.) + Didaktika veliká (1905, překl. A. 
Krejčí) + Labyrint světa a ráj srdce (1906) + Infor- 
matorium školy mateřské, Řozprava k Vratislav
ským, Didaktika analytická (1908, překl. A. Krejčí) 
+ Veškeré spisy J. A. Komenského: sv. 15 (1910; obs.: 
Listové do nebe, Přemyšlování o dokonalosti křes
ťanské, Nedobytedlný hrad, Truchlivý, Labyrint svě
ta a lusthaus srdce, O sirobě, Centrum securitatis, 
Výhost světu), sv. 6 (1911, s J. Reberem; obs.: Leges 
illustris gymnasii lesnensis, Didaktica dissertatio, 
Diogenes cynicus redivivus, Abrahamus patriarcha, 
Regulae vitae, Linguarum methodus novissima), sv. 
17 (1912, s J.T. Můllerem; obs.: Řád jednoty, Haggae- 
us, Otázky o jednotě, O hlášení, Cesta pokoje), sv. 1 
(1914, s J. Reberem; obs.: Problemata miscelíanea.
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Sylloge questionum controversarum,Theatrum uni- 
versitatis rerum, Physicae synopsis, Pansophiae pro- 
dromus, Conatuum pansophicorum dilucidatio, Fa- 
ber fortunae) + Hlubina bezpečnosti (1920); Květy 
z českých luhů 1, 2 (výbor básní pro ml., 1893-94, 
s E V. Krchem); Staročeská Gesta Romanorum 
(1895); Kytice slovanských pohádek (1899); Kroni
ka zbraslavská (1905, i překl.); Výbor z literatury 
české 1-3 (1907-09); Daniele Sinapiuse Neoforum 
latinoslavonicum (1908, s V. Flajšhansem); Petra 
Comestora Historia scholastica 1,2 (1910,1914); Čí
tanka pro vyšší třídy gymnázií a reálných gymnázií 
1-4 (1910-13). ■

LITERATURA: Nemo: ref. Pavel Josef Šafařík, 
NL 24.4.1885; -ý-: ref. ed. J. A. Komenský: Didakti
ka, Lit. listy 13,1891/92, s. 212,216; an. (A. Truhlář): 
ref. ed. F. J. Zoubek: Život Jana Amosa Komenské
ho, ČČM 1892, s. 542; E V. Kodym: ref. ed. Kniha 
moudrosti, Beseda učitelská 1892, s. 602; V. Bezděk: 
ref. ed. J. A. Komenský: Řeči potocké, Lit. listy 15, 
1893/94, s. 382; • ref. ed. J. A. Komenský: Moudrost 
starých Čechů...: E V. Vykoukal, Osvěta 1901, s. 
1022; V. Flajšhans, NL 21. 3. 1902 •; A. P. (Pražák): 
ref. ed. J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, 
Zvon 6,1905/06, s. 654; • ref. Stručné dějiny literatu
ry české: M. Hýsek, LidN 13.11.1909; J.Thon, Čes. 
revue 3,1909/10,s. 381 ref. ed. Veškeré spisy J. A. 
Komenského, sv. 15: Č. Zíbrt, ČČM 1911, s. 294; 
S. Souček, ČMM 1912, s. 95 (k tomu polemika: J. V. 
Novák, LF 1912, s. 29; S. Souček, ČMM 1914, s. 137) 
•; • ref. Přehledné dějiny literatury české... (2. vyd.): 
M. Hýsek, Naše doba 20,1912/13, s. 541; A. M. (Ma
cek), Akademie 17, 1912/13, s. 263; E V Vykoukal, 
Osvěta 1913, s. 313 •; • ref. studie Poměr J. A. Ko
menského k humanismu: H. Opočenský, Čes. věda 2, 
1915/18, s. 232; S. S. (Souček), CMM 1916, s. 297 •; • 
nekrology: J. V. Klíma, Naše doba 27,1919/20, s. 637; 
M. Hýsek, Naše věda 3,1919/20, s. 72; F. F. (Frýdec- 
ký), Žlatá Praha 37,1919/20, s. 289; A. Novák, Ven
kov 4. 5.1920 •; S. S. (Souček): ref. ed. J. A. Komen
ský: Hlubina bezpečnosti, LidN 14. 11. 1920; • ref. 
J. A. Komenský. Jeho život a spisy (sešit, vyd.): J. V. 
Klíma, Naše věda 4,1921/22, s. 36; P. S. (Sula), NO 
28. 3.1924; O. Chlup, Naše věda 7,1925/26, s. 105 •; 
J. Hanuš: Prof. Dr. J. V. N., Almanach ČAVU 31-32, 
1922, s. 86; • ref. Přehledné dějiny literatury české 
(3. vyd.): J. Staněk, LidN 23. 8.1922; A. Hartl, Nové 
Cechy 6,1922/23, s. 116 •; • ref. J. A. Komenský. Je
ho život a spisy (celek monografie): J. Uher, Čes. 
mysl 1932, s. 311; J. V. Klíma, Střední škola 13, 
1932/33, s. 43; O. Odložilík, ČMM 1933, s. 300 •; an. 
in Almanach ke 100. výročí gymnázia ve Valašském 
Meziříčí (1971); (škd): Filolog a komeniolog, Pocho
deň 4. 3.1989; (vš): J. V. N. byl především komenio
log, Hradecké noviny 4.3.1994.

mu

Jiří Zdeněk Novák
* 14.10.1912 Praha

Autor povídek ze života školních dětí a textů k ob
rázkovým knížkám pro nejmenší; překladatel próz 
a dramat z angličtiny a francouzštiny, filmový scená
rista a autor divadelních, rozhlasových a televizních 
dramatizací.

Narodil se v lékařské rodině. Dětství strávil 
v rodině matčina otce, řídícího učitele ve Vam
berku, kde také chodil do obecné školy. Od 
1923 studoval na reálném gymnáziu v Kře
mencově ul. v Praze (mat. 1931) a na Právnic
ké fakultě UK (doktorát 1937). Právům se pak 
nevěnoval, ale od 1938 pracoval jako redaktor 
nakl. Melantrich; koncem války byl totálně na
sazen v továrně na obuv Navara v Kolíně. 1945 
se stal dramaturgem a scenáristou Českosl. 
státního filmu, od 1952, kdy byl propuštěn, žil 
ve svobodném povolání a živil se především ja
ko překladatel a scenárista.

Do literatury vstoupil N. drobnými povídka
mi pro mládež, které uveřejňoval od 1936 hlav
ně v dětské příloze Lidových novin, kde na po
kračování vycházela i jeho rozsáhlejší povídka 
o síle dětského přátelství a jeho výchovné mo
ci Vítězství. Vrchol této tvorby představoval 
úspěšný chlapecký román s detektivní záplet
kou Prázdniny Adama Bendy, zachycující tě
lesné, mravní a citové dospívání chlapců upro
střed romantické letní přírody. Později se 
věnoval menším dětem: z jeho četných knížek 
s obrázky, leporel a doprovodných textů 
k omalovánkám s vesměs naučnou až didak- 
tizující orientací vyniklo leporelo Cvrček 
a mravenci, obměňující námět Ezopovy bajky. 
Po 1945 se těžiště N. tvorby přesunulo k pře
kladům z francouzštiny a hlavně z angličtiny. 
V próze se zaměřoval (vedle proslulých autorů 
O. Wilda, G. K. Chestertona a J. Steinbecka aj.) 
na soudobou detektivní, humoristickou a do
brodružnou literaturu, v dramatu přeložil ně
kolik klasických děl (Moliěre, P. C. Marivaux, 
R. B. Sheridan), zejména však v 60. a 70. letech 
množství her konverzačního charakteru pro 
pražská i oblastní divadla (hlavně Komorní, 
Komedie a ABC), které vycházely péčí agen
tury Dilia. Významná byla N. práce pro film, 
rozhlas a televizi. Byl autorem námětu (filmo
vé povídky) Hrdinové mlčí i scénáře k stejno
jmennému filmu (s V. Tůmou) a mnoha původ
ních pohádek pro rozhlas (např. 1970 Jak se
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Franta naučil bát, 1971 Pasáček Kuba a kráva 
Javorka, 1975 Bílá panenka) a televizi (1969 Já 
nejsem chmejří na bodláku, 1970 Princezna ve 
věži, Nemaluj čerta na zeď aj.). Pro rozhlas i te
levizi vytvořil rovněž řadu dramatizací (např. 
Balzacova Gobsecka, Dumasova Hraběte 
Monte Christa a Tří mušketýrů; podle Ch. Dic- 
kense zpracoval Příběh se starou lenoškou) 
a pořadů z děl I. Herrmanna, S. Čecha a zejmé
na K. Čapka (cyklus Úsměvy mistrů, 1964); 
televize uvedla 1991 N. dramatizace Čapko
vých povídek Ukradený kaktus, Závrať a Smrt 
barona Gandary.
ŠIFRA: JZN. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Lid. no
viny (1936-37); Lit. noviny (1934); Nár. listy. I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Vítězství (P pro ml., 1938); Prázdniny 
Adama Bendy (R pro ml., b. d., 1939); Požár (filmo
vá P, 1945, rozmnož.); Hrdinové mlčí (filmová P, 
1945, rozmnož.; scénář filmu, 1946, s V. Tůmou, roz
množ.); Znáš už stromy? (P pro ml., 1951); Zvířátka 
a jejich mláďátka (P pro ml., 1951); Zvířátka (P pro 
ml., 1952); Zajíc labužník (P pro ml., Martin b. d., 
1955); Hádej, hádej, hadači (BB pro ml., Martin b. 
d., 1955); O dvanácti měsíčkách (B pro ml., Martin 
b. d., 1955); Ukolébavky (BB pro ml., Martin b. d., 
1955); Jak malíř maloval zvířátka (P pro ml., Brati
slava 1960); Jak si kočička hrála (P pro ml., Bratisla
va 1960); Zajíc a klouzačka (P pro ml., Bratislava 
1960); Cvrček a mravenci (B pro ml., 1969). - Pře
klady a adaptace:}. Steinbeck: Měsíc zapadá (1947); 
Moliěre: Mizantrop (1955 —» 1966 in M.: Lakomec, 
Mizantrop, Tartuffe) + Škola pro ženy (1956) + Jeho 
urozenost pan měšťák (1960, upr. K. Kraus a J. Ples
kot; 1980 bez úprav); O. Wilde: Bezvýznamná žena 
(1955) + Obraz Doriana Graye (1958, dramatizace 
1965) + Jak je důležité mít Filipa (1959) + Canter- 
willské strašidlo a jiné prózy (1965) + Ideální man
žel (1968) + Strašlivá sudba sira Simona aneb Can- 
terwillské strašidlo (dramatizace, 1968) + Pohádky 
(1981); G. Courteline: Jak pan Lábriš hledal klid 
(1956); P. C. Marivaux: Hra lásky a náhody (1958, N. 
je též autorem písňových textů); H. de Balzac: Plu
kovník Chabert (dramatizace 1958, s K. Krausem); 
G. K. Chesterton: Příběhy otce Browna (1960); T. 
Rattigan: O jednom dobrodružství (1963); A. Wat- 
kyn: Co v detektivce nebylo (1963) + Pan Dodd má 
schůzku (1964) + Dům U dvou vražd (1965) + Anna 
přechází na červenou (1965) + Volá Melbourne 
(1971); F. Lonsdale: Manželství na zkoušku (1965); 
E. Bagnold: Zahrada na křídě (1966); T. Williams: 
Římské jaro paní Stoneové (1966); M. Pagnol: Auré- 
lie (Pekař a kočka) (1966, s L. Prouskovou) + 
Systém Topaze (Abeceda úspěchu) (1971, s L. 
Prouskovou); C. Campion: Smrt na samotě (1967); J. 
van Druten: Zvonek, bible a svíčka (1967); W. Inge: 
Jako by den nechtěl odejít (1967) + Tma nahoře na 
schodech (1969, hráno i s tit. Neboj se, miláčku) + 

Návrat do pekla (1969) + Vrať se, Sábinko (1972); A. 
Ayckbourn: Aby bylo jasno (1968) + Kdes to byl(a) 
v noci (1975); Ph. Mackie: Terno (1970, hráno i s tit. 
I smrt má svou šanci); R. B. Sheridan: Škola pomluv 
(1972); R. Rose: Dvanáct rozhněvaných (1972, pod
le filmu Dvanáct rozhněvaných mužů); J. K. Jerome: 
Tri muži ve člunu a na toulkách (1972) + Tři muži ve 
člunu (o psu nemluvě) (1972) + Příliš mnoho Ben- 
netů (1981) + Malvína z Bretaně a jiné povídky 
(1982); P. G. Wodehouse: Malý pán na ženění (1974) 
+ Vlna zločinnosti na zámku Blandings (1977) + 
Případů se ujímá Jeeves (1983); E. S. Gardner: Pří
pad sličné siluety (1983, in Třikrát Perry Mason); 
J. H. Chase: Operace Fíkový list (1986); Ph. D. Ja
mes: Z příčin nikoliv přirozených (1986, in Třikrát 
Adam Ďalgliesh); A. Christie: Deset malých čer
noušků (1988); J. Hilton: Ztracený ostrov (1991). - 
Ostatní práce: Umělecká problematika dabingu 
(1960, rozmnož.). I SCÉNICKY. Překlad: N. Co- 
ward: Líbánky ve čtyřech (1991). I

LITERATURA: • ref. Vítězství: M. Majerová, 
LidN 6.12.1938; K. J. (Juda), Střední škola 1939, s. 
108 •; • ref. Prázdniny Adama Bendy: úhl (B. Múhl- 
stein), Naše zprávy 25.11.1939; M. Majerová, LidN 
17.12.1939; V. Z. (Zelinka), Zvon 40,1939/40, s. 209 
•; • ref. Zvířátka a jejich mláďátka: F. Holešovský, 
Štěpnice 5,1951/52, s. 175, 221; S. Malá, Předškolní 
výchova 6,1951/52, s. 221 •; J. P. (Protiva): k 75. na
rozeninám, Zprávy Společnosti bratří Čapků, září 
1987.

dv

Josef Novák viz in Teréza Nováková

Kamil Novák 

* 6.11.1890 Vršovice (Praha-V.)
† 26.1.1951 Praha

Autor nenáročných veseloher, frašek a operetních 
libret pro předměstské scény, herec a režisér.

VI. jm. František Rožníček. - Byl synem zlatní
ka. Stal se hercem a za působení u kočovné 
společnosti E. Sukové-Kramuelové se oženil 
s herečkou Růženou Svobodovou (1899-1984; 
jejími rodiči byl vedoucí této společnosti Old
řich S. a známá herečka Marie S., mladší sest
rou herečka A. Letenská). S celou rodinou 
přešel N. 1921 do činohry Nár. divadla v Čes. 
Budějovicích, kde od 1923 působil i jako reži-
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sér; 1925-33 byl členem operetního Tylova di
vadla v Praze-Nuslích (s přerušením 1926-28, 
kdy byl angažován v Divadle horního města 
Kladna), pak opět hercem a režisérem v Čes. 
Budějovicích, dále (od 1937) divadla Uránie 
a (od 1943) Švandova divadla v Praze.

Převážnou většinu N. dramatických prací 
tvoří nenáročné, především situační veselohry 
a frašky z prostředí zámožných středních vrs
tev, často opatřované zpěvními vložkami nebo 
přímo vznikající jako libreta operet. Ve stereo
typních dějových schématech, tematicky často 
podložených generačními střety při volbě 
partnera a námluvách, N. obvykle rozvíjel ko
mické situace založené na komplikovaných 
omylech, záměnách postav a nedorozuměních, 
které přinášely rychlé a překvapivé zvraty dra
matického děje a působily na jeho dynamický 
spád. Nositeli komična byly i typické lidové fi
gurky a konvenční karikatury různých profesí 
(vojáci, profesoři, kontroloři, revizoři, obchod
níci aj.). Z této v podstatě jednotné veseloher- 
ní série vybočoval N. jediný pokus o vážné dra
ma Žena na rozcestí, popisující (na podkladě 
románu O. Fujerové) rozpad manželství a cito
vou i životní krizi mladé ženy, jejíž poctivost 
a mravní neochvějnost nalézá odměnu v no
vém šťastném vztahu. - N. hry byly inscenová
ny především na pražských předměstských 
scénách (např. Tylovo divadlo, Malá opereta, 
Uránie) a často rozmnožovány jen v opisech 
divadelních agentur (Thalia, Thespis aj.).

KNIŽNĚ. Divadelní hry: Firma Voves a Koníček 
aneb Láska a konkurence (1928); Kolonie zamilova
ných (Strýčku, nejezdi!) (1928); To kouzlo manžel
ského štěstí (Vendelínův hřích) (1928); Kluk jako 
buk (Nesmíš, hochu můj, se bát) (1929, hudba 
A. V. Kudela); Kouzlo májové noci (Na bílém zá
mečku) (1930, hudba E. Starý); Píseň lásky (Dvě 
srdce tančí dokola) (1931, hudba Š. Hejda); Lucka 
(Cestička lásky přes psí víno) (b. d., 1932); Nevěsta 
na objednávku (1932, hudba O. Samek); Hřích Ada
ma a Evy (Perpentýkl se žení) (1933); Kde mám 
svého tátu? (1933); Milionářem proti své vůli 
(1933); Není Zajíček jako Zajíček (1933, hudba 
E. Starý); Žena na rozcestí (1937, podle R O. Fuje
rové); Kontrolor Zajíček (1938, hudba J. Pražský); 
Bejvávalo... (Kontrolor Plašmuška) (1939, hudba 
K. Běhounek, Š. Hejda, J. Pražský); Lidi, pozor na li
di! (1940, hudba S. E. Nováček); Zelení hájové (Za 
naší hájovnou) (1941, hudba B. Diviš); Žena za kaž
dou cenu (1941, hudba V. Foster); Krásná tulačka (b. 
d.); Na trní ustláno (b. d., s J. Lázničkou). 
■ SCÉNICKY. Hry; Maskovaná milenka (Žena 

v masce) (1931, hudba J. Petr); C. a k. plukovní po
sada (1933, hudba V. A. Vipler); Na Svatém kopečku 
(1933, hudba V. A. Vipler); Hrubián - ale praktikus; 
John z Aljašky; Haló, tady nezaměstnaní! (Žena ví, 
co chce) (hudba K. Běhounek); Náhodou to jde; Ka
baret v rozpacích (revuální pásmo, hudba J. Drex- 
ler); Kóta 800; Noc u tebe - blíž do nebe!; Srdce krá
lovny; V trojském zámečku (hudba Q. Nossberger); 
Zlatovlasý sen. I

LITERATURA: N. R.: ref. Žena v masce, Rudý 
večerník 14.2.1931.

jz

Ladislav Novák

*5.4.1872 Praha
† 29.8.1946 Praha

Dramatik, prozaik, libretista a autor vzpomínkových 
knih o českých umělcích, hudební a divadelní kritik, 
publicista a spisovatel knih pro mládež.

Pocházel z rodiny továrníka a podporovatele 
pražského kulturního života Josefa Vincence 
N. (1842-1918). V Praze vystudoval vyšší reál- 
ku v Ječné ul. (mat. 1890) a poté obor strojnic- 
tví na Vysoké škole technické (Ing. 1894). Po 
praxi v továrnách v Praze a v Augsburgu 
(1897-99) působil v otcově podniku (stavba pi
vovarů a sladoven) a posléze se stal jeho ředi
telem (po přeměně závodu na akciovou spo
lečnost až do splynutí se Škodovými závody 
v Plzni). Byl členem prezidia Ústředního svazu 
českosl. průmyslníků a členem správních ko
misí řady podniků v Čechách, na Moravě i na 
Slovensku. Od mládí byl činný politicky v nár. 
straně (staročeské). Připojil se k úsilí o samo
statný stát a 1917 podepsal Manifest čes. spiso
vatelů. 1918 byl jako člen strany státoprávně 
demokratické (později nár. demokracie) dele
gován do Nár. shromáždění (1918-20), byl 
poslancem Sněmovny nár. shromáždění za 
pražskou oblast (1920-21) a za oblast králové
hradeckou (1925-29 a 1929-35). 1921-25 
a 1928-29 byl ministrem průmyslu, obchodu 
a živností. Působil i v četných institucích kul
turních a hospodářských (Národohospodářský 
ústav při Čes. akademii nauk, Masarykova 
akademie práce, Technické muzeum, Archiv 
pro průmysl, obchod a živnosti) a v umělec
kých spolcích (Jednota výtvarných umělců, 
Umělecká beseda, Spolek čes. spisovatelů be- 
letristů Máj, Svatobor). 1938 podepsal mani-
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fest Věrni zůstaneme. - Pohřben byl na vyše
hradském hřbitově.

Kulturní zájmy rodiny a její styky s umělec
kým světem záhy podnítily N. vlastní pokusy 
ve výtvarném, hudebním a literárním oboru. 
Úspěšný Dramatický večer L. N. (1895) ve 
Švandově divadle, k němuž přispěl i výkon 
M. Hůbnerové, zaměřil jeho spisovatelskou 
činnost převážně k divadelním žánrům. Psal 
zejména veselohry lidového typu, rozvíjející 
téma překvapujícími situacemi s možnostmi 
komediálního dotváření, a to jak v jednoak
tovkách (V ateliéru, Detektiv, V ohni, Sběratelé 
obrazů. Akrobat aj.), tak i ve víceaktových 
hrách, které doplňoval ironizujícím pohledem 
na některé rysy soudobé české společnosti 
{Duelanti, Bengle, Habrštokův saxofon, Boj 
s ismy, burleska Příboj lásky, fantazijní Venuše 
na cestách ad.). Méně četné zůstaly N. pokusy 
o vážnou činohru {Matěj Kopecký, Pražská 
příhoda), psychologické drama {Hanna, Nad 
hrobem. Svědomí, Pepa) a výpravnou hru s ob
razy z české minulosti s výrazným politickým 
posláním {V záři minulosti aj.). Osobní přátel
ství se skladateli, vztah k hudbě a snaha o lido
vé výpravné divadlo přivedly N. k libretistické 
práci pro balet, pantomimu a operu. Pro balet
ní ztvárnění zpracoval zejména pohádková vy
právění pro O. Nedbala (Z pohádky do pohád
ky, Princezna Hyacintu) a J. Beneše {Babička 
vypravuje)', ruskému skladateli V. I. Novikovo- 
vi věnoval při jeho návštěvě v Praze 1907 lib
reto na motivy pohádky o Sněhurce {Sněžen
ka)', některá libreta napsal k hotové hudební 
skladbě {Paní Móda na hudbu A. Rubinštej- 
na). Pro operní libreta, psaná kolem 1920, vyu
žil literárních předloh S. Čecha, Lope de Vegy 
a J. Zeyera a zdůraznil v nich ideu občanské 
rovnosti. Prozaické práce - kromě baladické
ho příběhu z války 1866 {Pardubák) - psal až 
v závěru své literární činnosti. Román o život
ní kariéře filmové hvězdy končící tragicky 
{Stella) a k němu připojené dva příběhy rybá
řů {Otec Grott, Z lata) konfrontovaly přísnou 
morálku lidí z norského pobřeží s citovou po
vrchností turistů. Další román o zhýčkané dce
ři a marnotratném synovi z pražských podni
katelských rodin {Jedináčkové) zůstal přes 
svou rozsáhlost jen konvenčním obrazem ži
votního stylu dvou generací zbohatlíků. Kniž
ně publikované soubory próz shrnují jednak 
povídky o osudových zvratech života {Lesní 
triptych), jednak více či méně rozvedené anek

doty {Arcivévodova ložnice..., Vzácné koře
ní... ). Významné však byly N. knihy vzpomínek 
na postavy české kultury, hlavně divadla druhé 
poloviny 19. století a hudby {Oskar Nedbal 
v mých vzpomínkách, K. Weis a K. Kovařovic 
v knize Dva čeští muzikanti), psané k připome
nutí jejich již zapomínané práce. Svou kon
krétností a faktografickou spolehlivostí jsou 
jeho portréty cenným dokumentem k historii 
zejména českého divadla {Stará garda Národ
ního divadla, Opera a balet staré gardy Národ
ního divadla ad.). Knihou Rodina vynálezců 
připomenul i činnost dvou generací z rodiny 
pražských konstruktérů Božků. Příležitostně, 
především v časopisech, tiskl N. verše, soustav
ně se věnoval divadelní kritice a publicistice.

ŠIFRA: -ák. I PŘÍSPĚVKY in: Divadelní list Máje 
(1905-07); Divadlo (1938-39); Divadlo a hudba 
(1941-42); sb. Dr. Josef Kořenský (1937); Hlas náro
da (od 1904; 1908-26 hudební ref.); Hudební výcho
va (1937); Lid. demokracie (1945-46); Lid. noviny 
(1944); Loutkové divadlo (1905); Máj (od 1908); 
Nár. divadlo (1934); Nár. listy (od 1897); Nár. politi
ka; Práce a hospodářství (1944); Právo lidu 
(1936-37; 1936 R Srdce v bouři); Rudé právo (1936); 
Švanda dudák (1895); Topičův sborník (1920); Ven
kov (1940); Zvon (1938-41). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o divadle: Telefon (D b. d., 1892, prem. 1891, 
přeprac. vyd. 1925 s tit. Sběratelé obrazů); V atelié
ru (D b. d., 1892, prem. 1893); Hanna (D b. d., 1896, 
i prem.); Nad hrobem (D 1897, prem. 1895); Žárliv
ci (D b. d., mezi 1897 a 1899, upr. vyd. b. d., 1906, 
prem. 1895); Bodrý venkovan (D b. d., 1900, podle 
H. de Noussanne, upr. vyd. 1920); Loutkové divadlo 
(EE b. d., 1905); Pardubák (P b. d., 1906); Duelanti 
(D b. d., 1913, prem. 1915); Detektiv (D b. d., 1914, 
podle humoresky A. Winterfelda, vyd. spolu s N. 
překl. H. de Noussanne: Klec); V ohni (D b. d., 1916, 
prem. 1914); V záři minulosti (D b. d., 1917, prem. 
1919, s hudbou J. Káana); Matěj Kopecký (D 1919, 
prem. 1929 s tit. Loutky Matěje Kopeckého); Příboj 
lásky (D b. d., 1921, i prem., s hudbou J. Beneše); Ve
nuše na cestách (D 1922, s hudbou A. Provazníka); 
Pražská příhoda (D 1922, i prem.); Bengle (D 1925, 
i prem.); Svědomí (D 1927, i prem.); Arcivévodova 
ložnice a jiné humoresky (b. d., 1927); O statečném 
krejčíkovi (pohádka, 1929); Akrobat (D 1929, podle 
G. Belly, s hudbou A. Provazníka); Tajemné námlu
vy (D b. d., 1932, prem. 1931); Habrštokův saxofon 
(D b. d., 1934); Sedm jednou ranou (D 1934); Obě
tovaný (D b. d., 1935, i prem.); Pepa. Peřeje (D b. d., 
1935, rozhlas, prem. 1936); Boj s ismy (D b. d., 1936); 
Stella. Román filmové hvězdy a dvě povídky pří
mořské (b. d., 1936); Stará garda Národního divadla 
(vzpomínky, 1937,1944 vyd. spolu s tit. Opera a ba
let staré gardy Národního divadla); Opera a balet 
staré gardy Národního divadla (vzpomínky, 1938,
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1944 vyd. spolu s tit. Stará garda Národního diva
dla); Dějiny české opery (1938); Oskar Nedbal 
v mých vzpomínkách (b. d., 1939); Lesní triptych 
(PP b. d., 1940); O těch, kteří odešli (vzpomínky, 
b. d., 1940); Dva čeští muzikanti (EE b. d., 1940); 
Pásmo vzpomínek (1941); Vzácné koření a jiné hu
moresky (1941); Jedináčkové (R 1942); Zamotané 
námluvy (D b. d., 1942); Z českého ráje (BB b. d., 
1942); - posmrtně: Matěj Kopecký (E 1946). - Lib
reta: Olim (Bývávalo) (k baletu J. Káana, 1904, 
i prem.); Z pohádky do pohádky (k baletu O. Ne
dbala, 1908, i prem.); Paní Móda (k baletu A. Ru- 
binštejna, b. d., 1910, i prem.); Princezna Hyacinta 
(k baletu O. Nedbala, b. d., 1911, i prem.); Andersen 
(k baletu O. Nedbala, 1914, i prem., s J. Kvapilem); 
Lešetínský kovář (k opeře K. Weise podle básně 
S. Čecha, b. d., 1920, i prem.); Zlatý závoj (k panto
mimě J. Beneše, 1921, i prem.); Sedlák Jakub (k ope
ře O. Nedbala podle Lope de Vegy, 1922, i prem.); 
Babička pokračuje (k baletu J. Beneše, 1929, 
i prem., 2. d. baletu Z pohádky do pohádky). - Pře
klad: H. de Noussanne: Klec (b. d., 1914, vyd. spolu 
s tit. L. N.: Detektiv). - Ostatní práce: Proslov před
nesený v Panteonu Muzea 20. července 1924 (1924); 
Od draku k velkoletadlu (pro ml., 1938); Rodina vy
nálezců (1941). I SCÉNICKY. Hra a libreto: Maďar
ský souboj (1892); Dornička (libreto k opeře M. 
Hájka podle povídky J. Zeyera Rokoko, 1949). - 
Úprava: V. Neubauer: Sextánka (1928, s J. Burdou). 
■ REDIGOVAL časopisy: Divadelní list Máje 
(1905-08, s J. Boreckým), Práce a hospodářství 
(1944). I USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. Na památ
ku účastníkům třetího sjezdu rodáků a přátel města 
Sobotky a okolí (1906,s G. Maštálkem); Sborník Pa- 
lackého (1926, s H. Sedláčkem). I

LITERATURA: In memoriam čestného člena 
a místopředsedy... inž. L. N. (pamětní list Máje, 
1946). I • ref. Hanna: J. K. (Kvapil), Zlatá Praha 13, 
1895/96, s. 308; J. Trebický, Rozhledy 5, 1895/96, 
s. 534; Apollonius, Časopis pokrokového student
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-ý (J. Zyka), Divadelní list Máje 2,1905/06, s. 192 •; 
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6.1920^R.Jeníček, PL 8. 6.1920 •; • ref. Příboj lás
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Venkov 6. 5. 1926; • ref. Svědomí: -FREJ- (J. Frej- 
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Kvapil), Divadlo 26,1939/40, s. 66; J. B. (Borecký), 
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•; drb. (J. Borecký): ref. Lesní triptych, Zvon 41, 
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kové, Nár. práce 28.7.1942; J. Hájek: ref. Stará garda 
Národního divadla (vyd. 1944), LidN 2. 2. 1945; • 
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NO 30. 8.1946; kd (E. Konrád), Svob. noviny 30. 8. 
1946; an., LD 1. 9. 1946; V. Stech, Divadlo 1946, 
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recký: Vzpomínka na ing. L. N., LD 1. 11. a 3. 11. 
1946; Mik (J. Malík): ref. Matěj Kopecký, Loutková 
scéna 3,1946/47, s. 92; jtg (J.Tráger): ref. Pásmo vzpo
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* 3. 10. 1901 Královské Vinohrady (Praha-Vi- 
nohrady)

† 19. 9.1980 Praha

Zprvu muzikolog, pak estetik a filozof, zaměřený na 
otázky filozofie hodnot, sociální dimenze umění
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a aplikované estetiky; historik českého estetického 
myšlení.

VI. jm. Jaromír N. - Otec J. B. N. (1872-1933) 
byl historik a archivář. Po absolvování vino
hradského gymnázia (mat. 1919) N. studoval 
1919-23 filozofii a estetiku na pražské filoz. 
fakultě (žák Z. Nejedlého, O. Zicha, F. Drtiny 
a F. Krejčího) a po absolutoriu pokračoval ve 
studiu v Paříži, Bordeaux, Vídni (v Ústavu pro 
dějiny hudby) a Bonnu. Disertační práci obhá
jil 1924 {Vznik tvůrčí osobnosti Beethovenovy} 
a pak nejprve působil jako tajemník v Ústředí 
pro mezinárodní spolupráci duševní, poté jako 
pomocná vědecká síla v pražské Univerzitní 
knihovně (během studií absolvoval knihovnic
kou školu). Na pozvání prof. J. Krále od 1932 
působil na filoz. fakultě v Bratislavě; 1936 se 
tam habilitoval pro estetiku a teorii umění pra
cí Kantův kriticismus..., 1939 přešel na brněn
skou filoz. fakultu. Po osvobození zde vedl filo
zofický seminář a vybudoval také estetický 
seminář; 1946 byl jmenován mimořádným 
a 1949 řádným profesorem dějin filozofie 
a obecné estetiky. Od 1953 působil na filoz. 
fakultě v Praze. Byl členem mezinárodních 
estetických a filozofických společností, patřil 
k zakládajícím členům Ces. společnosti pro es
tetiku ČSAV. Navštívil (obvykle u příležitosti 
vědeckých konferencí) mj. Benátky, Atény, 
Ženevu, Padovu, Bukurešť.

N. teoretická východiska byla ovlivněna ze
jména dílem Z. Nejedlého, strukturalismem 
a marxistickou teorií odrazu. Byl typem empi
rického estetika, jenž usiloval o uplatnění 
exaktní metodičnosti i v humanitních vědách 
a odmítal inspiraci metafyzickou; estetično 
spojoval s reálnou skutečností a estetiku chá
pal jako vědu založenou na zkoumání komuni
kace mezi objektivní realitou a vnímatelem. N. 
se zprvu orientoval na problematiku hudebně- 
vědnou {Vznik tvůrčí osobnosti Beethoveno
vy); v jedné z prvních rozsáhlejších prací (Zá
klady vědy o umění...) se pokusil o systemizaci 
a klasifikaci vědy o umění, jež měla v jeho kon
cepci nahradit estetiku; rozčlenil ji do několi
ka oblastí, na historii, psychologii, sociologii 
a morfologii umění. Zároveň vyslovil požada
vek, aby se estetika vzdala filozofické spekula
ce a podrobil kritice pojem krásna (odmítavý 
postoj ke krásnu, stejně jako snahu nahradit 
estetiku vědou o umění revidoval v 60. letech). 
Po studiích věnovaných klasickým estetickým 

koncepcím {Vznik pojmu krásna v řecké filo
zofii, Kantův kriticismus a problém hodnoty) 
přistoupil N. k historické rekonstrukci nejvý
znamnějších podnětů a výkonů estetiky domá
cí {Česká estetika), zaměřené na určující osob
nosti jednotlivých údobí (F. Palacký, J. Durdík,
M. Tyrš, O. Hostinský) a na přehled estetiky 
současné (O. Zich, Z. Nejedlý, J. Mukařovský).
N. přitom rezignoval na podrobnější záběr 
a faktografii, jednotlivé esteticko-filozofické 
koncepce usiloval představit v jejich celistvosti 
a současně i v souvislostech a filiacích s evrop
ským myšlením; značnou pozornost věnoval 
také protikladům mezi herbartovským forma
lismem, blízkým českému estetickému myšle
ní, a latentními hledisky heglovskými. Uplat
nění dějinné dialektiky nakonec vyústilo 
v přesvědčení o sociálním charakteru umělec
kého díla. Mravním rozměrem kategorie hod
noty a jejím vztahem k dějinám jako vývojově 
nejvyššímu způsobu prožívání skutečnosti se 
N. zabýval v souboru studií Hodnoty a dějiny, 
na něž po dvaceti letech navázal knihou esejů 
Být národem; národ zde chápe jako mnoho
značnou, neukončenou, nejistou a vyvíjející se 
entitu i jako nepřetržitý úkol a odpovědnost. 
Příklon k marxismu v jeho dogmatické podobě 
z počátku 50. let se nejvýrazněji projevil v prá
ci O socialistická humanitu. Své dřívější teorie 
a názory N. rozvinul a zpřehlednil v práci 
Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti, která 
z materialistického hlediska analyzuje vztahy 
mezi uměním a společností, zejména otázky 
pravdivosti v umění, charakteru uměleckého 
odrazu a sociální podmíněnosti umělecké 
tvorby; věnuje pozornost též signální teorii I. P. 
Pavlova (v souvislosti s teorií odrazu) a vztahu 
znaku a významu. Svazek úvah Od skutečnosti 
k umění byl výsledkem N. zájmu o společenské 
uplatnění umění, zvláště o aplikovanou esteti
ku i estetiku všedního dne a o životní styl, a to 
vše v rámci obecných sociologických, psycho
logických a kulturněpolitických relací a inter
akcí v moderním světě. V rukopise zůstaly N. 
dvousvazkové Vzpomínky, z nichž jen nepatr
né ukázky byly otištěny v posmrtných publika
cích, zejména ve sborníku N. věnovaném.

PŘÍSPĚVKY in: Acta Universitatis Carolinae. Phi- 
losophica et Historica (1962, 1973); Architekt 
(1944); Atti del XII. congresso internazionale di Fi- 
losofia (Benátky 1959); Atti del simposio di estetica 
(Benátky 1958); Atti del III. congresso internazio
nale di estetica (Benátky 1956); Bildende Kunst
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(Berlín 1957); Bratislava JI 934); Comprendre (Be
nátky 1957-58, 1964); Časopis Matice moravské 
(1950); Čes. mysl (1928-38,1947; 1938 Palacký filo
zof a estetik); Českosl. časopis historický (1970); 
Dalibor (1925);Dialogo (Řím 1964); Domov (1961); 
Estetická výchova (1960-64); Estetika (1965-69, 
1976, z pozůstalosti 1982); Extrait des Actes du IVe 
Congrěs international ďesthétique (Atény 1960); 
Filoz. časopis (1953-61); Host do domu (1960-68); 
Hudební revue (1920); Kmen (1926); Kritický mě
síčník (1940); Kultura (1959-60); Library of the Xth 
International Congress of Philosophy (Amstero
dam 1948); Lid. demokracie (1973-74); Lid. tvoři
vost (1962); Lid. noviny (1927-39); Listy Hudební 
matice (1924-29); Lit. noviny (1955-67); Lit. svět 
(1928); sb. Morava v českém státě (1948); Naše doba 
(1923); Naše věda (1948); Nové Cechy (1922); sb. 
O Zdeňku Nejedlém (1938); Orientace (1967-68); 
sb. Padesát let Zdeňka Nejedlého (1928); Panoráma 
(1947); Plamen (1964); Politika (1969); Prúdy 
(Bratislava 1934); Předvoj (1952); Revue ďesthé
tique (Paříž 1957-64); Rivista di Estetica (Turín 
1960); Rovnost (1953); Rudé právo (1956, 1977); 
Sborník prací Filoz. fakulty brněnské univerzity, 
ř. A, B (1952-54); Sborník prací k 50. narozeninám 
prof. dr. Zdeňka Nejedlého (1929); Slovenské směry 
(Bratislava 1938); Slovo a slovesnost (1937-42); 
Směna (1953); Sociální problémy (1936); Sovětská 
věda - filozofie (1952-55); Travaux du IXC Con
grěs International de Philosophie, sv. 10 (Paříž 
1937);Tvorba (1951); Věda a život (1939,1960-63); 
Voják a kultura (1967); Výtvarné umění (1956-66); 
- posmrtně: sb. M. N. - filozof a estetik (1982); Uni- 
versitas (1991); Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
(1980). I KNIŽNĚ. Práce o umění: Vznik tvůrčí 
osobnosti Beethovenovy (1924); Základy vědy 
o umění se zvláštním zřetelem k vědeckému studiu 
hudby (1928); Le Corbusierova prostorová estetika 
(1929); Vznik pojmu krásna v řecké filozofii (1932); 
Kantův kriticismus a problém hodnoty (Bratislava 
1936); Česká estetika (1941); Hodnoty a dějiny 
(1947); Materializmus a ideále lůdskosti (Bratislava 
1949); O socialistická humanitu (Bratislava 1951); 
Otázky estetiky v přítomnosti i minulosti (1963); Od 
skutečnosti k umění (1965); Být národem (1969). I

BIBLIOGRAFIE: M. Jůzl: Bibliografie prací 
M. N., Estetika 1971, s. 342; H. Bretfeldová: Biblio
grafie prací M. N., sb. M. N. - filozof a estetik (1982, 
s. 117). I LITERATURA: sb. M. N. - filozof a este
tik (1982, ed. J. Gabriel). ■ • ref. Základy vědy 
o umění...: A. I. Patzaková, Čes. mysl 1928, s. 398 
(k tomu M. N. a Kí, tj. F. Krejčí, tamtéž, s. 549 a M. N., 
LidN 23.3.1929); O. Zich, Ces. mysl 1929, s. 36; J. V. 
Sedlák, LidN 23.2.1929 •; • ref. Vznik pojmu krás
na v řecké filozofii: K. Svoboda, Naše věda 1932, 
s. 168; Z. K. Vysoký, Čes. mysl 1932, s. 109 •; M. Šefr- 
na: ref. Kantův kriticismus a problém hodnoty, 
Střední škola 17,1936/37, s. 227; • ref. Česká esteti
ka: J. Veltruský, SaS 1941, s. 217 (k tomu M. N., SaS 
1942, s. 108 a J. Veltruský, tamtéž, s. 110); O. Š. (Šime

ček), Čteme 1941, s. 158; J. P. (Popelová), Nár. práce 
31. 8. 1941; J. Pilař, Venkov 5. 9. 1941; M. Maralík, 
Střední škola 22,1941/42, s. 49; J. Patočka, KM 1942, 
s. 102 •; R. Konečný: ref. Hodnoty a dějiny, KM 
1948, s. 316; O. Sus: Cesta estetikova (k šedesáti
nám), SPFF Brno, ř. F - uměnovědná, 1962, č. 6 + 
Malé zastavení na neukončené cestě, Plamen 1961, 
č. 11 + O nezbytnosti estetického systému, ČLit 
1963, s. 42; • ref. Otázky estetiky v přítomnosti i mi
nulosti: J. Hlaváček, Výtvarné umění 1963, s. 440; M. 
Klivar, Výtvarná práce 1963, č. 18; V. Zykmund, Pla
men 1963, č. 12 (k tomu M. N., Plamen 1964, č. 2); 
K. Chvatík, Estetika 1964, s. 78; R. Pečman, Hudeb
ní rozhledy 1964, č. 3 •; J. Volek: M. N., Estetika 
1966, s. 378; O. S. (Sus): Akademický interwiev Hos
ta s M. N., HD 1966, č. 3; • ref. Od skutečnosti 
k umění: Z. Kuchyňa, Estetická výchova 8,1965/66, 
s. 346; J. Sekera, Výtvarné umění 1966, s. 419; V. Ku
bín, Dějiny a současnost 1966, č. 11; H. Jarošová, Es
tetika 1967, s. 81 •; V. Brei: Krize vysoké kultury? 
(polemika se stejnojmenným příspěvkem M. N. in 
HD 1966, č. 10), HD 1967, č. 2; M. Jůzl: Sedmdesáti
ny profesora M. N., Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 
1971, č. 10; S. Šabouk: Pokrok v umění jako proces 
vzestupného vývoje vyšších obsahových syntéz. 
Estetika 1972, s. 1; M. Jůzl: Humanistický svět esteti
ka M. N., AUC Praha, Philosophica et Historica 1. 
Studia aesthetica 2 (1973, s. 115); • nekrology: (rp) 
(R. Pečman), LD 20.9.1980; MJ (M. Jůzl), RP 24.9. 
1980; Česká společnost pro estetiku, Estetika 1981, 
s. 58 •; H. Lorencová: Estetik M. N., Estetika 1982, 
s. 96; E. Foglarová: Pojetí dějin české estetiky u pro
fesora M. N., tamtéž, s. 103; J. Mlynářík: M. N. a asis
tenti filozofických seminárov, in Českí profesoři na 
Slovensku 1 (1995, s. 149).
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Robert Lev Novák viz in Viktor Novák

Theodor Novák viz in Arne Novák
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Viktor Novák
* 15. 3.1890 Praha
† 12.11.1959 Chrudim

Básník, literární historik zabývající se českou litera
turou 19. a 20. století, pořadatel antologií.

Jeho otec, univ. prof. Robert N. (1853-1915), 
byl klasický filolog; věnoval se hlavně textové 
kritice římských prozaiků, řadu jejich prací vy
dal v originále a do češtiny přeložil Ciceronův 
spisek O nejlepším druhu řečníků (1880) a Ci- 
ceronovy řeči proti Katilinovi (1885). Bratr 
Robert Lev N. (* 11. 3. 1894 Praha, † 12. 10. 
1916 Davos) zveřejnil 1916 tři útlé knížky bás
ní; lyrika sbírek V rezignaci a Lesklé oči nava
zuje hlavně v humorné poloze na Nerudu, 
epické básně Nad propastí jsou spíše pod vli
vem patosu J. Vrchlického (první dvě sbírky 
a básně z pozůstalosti vydal s předmluvou V. N. 
pod názvem Lyrika). - V Praze vychodil V. N. 
základní školu a 1909 maturoval na Akademic
kém gymnáziu. Slavistiku a germanistiku stu
doval na filoz. fakultě v Praze a na univerzitě 
v Mnichově (doktorát 1917 v Praze prací Po
kus o řešení problémů genetických, estetických, 
metrických a psychologických Vocelova Laby
rintu slávy). Po vojenské službě učil od 1918 na 
reálce v Praze-Holešovicích, 1919-35 na ob
chodní škole v Karlině, kam se po působení na 
obchodní škole na Žižkově vrátil po r. 1945; 
1950 odešel do důchodu.

N. básně, psané vázaným i volným veršem, 
jsou ohlasem poezie J. Vrchlického, satirické 
epigramy svým sevřeným charakterem připo
mínají J. Nerudu. Z běžných lyrických témat 
milostných a přírodních se vymyká kniha so
netů věnovaná postavám české i cizí historie 
a bájesloví. N. se pokusil i o balady a české ba
ladě věnoval několik antologií. Literáměhisto- 
rické práce jsou blízké jeho knižním souborům 
citátů: pokud nepopisují tematiku a jednotlivé 
motivy, uvádějí myšlenky daného spisovatele 
a výroky o něm. Takto pojednával v dílčích 
i souhrnných studiích o tvorbě J. E. Vocela, 
A. Heyduka a J. Zeyera, věnoval se (v časopi
seckých statích) též obrozenské satiře; jeho 
nejrozsáhlejší práce Ženy a lásky poezie Wol
kerovy, která vzbudila také největší kritický 
ohlas, referuje obvyklým popisným způsobem 
o typech ženských postav a motivech lásky 
u Wolkra a cituje jeho názory na ženu a lásku. 
- Časopisecky N. publikoval literární recenze.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Isqui; Dr. V. N., -vn. 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1920); Časopis pro 
moderní filologii (1920-22; 1920 Zeyerova Griselda, 
i sep.); Čes. demokracie; Čes. revue (1926-30; 1926 
Satira v díle J. J. Langra, 1927 Satira v díle E L. Če- 
lakovského, 1929-30 Satira v díle K. Havlíčka Bo
rovského, poslední i sep.); Čes. slovo (večerník); 
Českosl. republika; Českosl. sjednocení; Ces. dělník 
(1942); Hus; Lid. tribuna; Lid. noviny (1929-30); Lis
ty filologické (1920); Mladé proudy; Mladé Sloven
sko; Moravskoslez. deník (příl. Moravskoslez. bese
dy, Ostrava); Nár. kultura; Nár. listy; Nár. politika; 
Nové Čechy (1921-32, recenze); Osvěta (1910, 
1919-21); Samostatnost (1924-25); Sladko je žiti; 
Socialistické listy; Střední škola (1923); Světozor 
(1916); Tribuna (1923,1926); Vídeňský deník; Zlatá 
Praha (1910,1922); Zvon (1922,1937). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře: Marná láska (BB 1910, 
pseud. Isqui); Ze života Thanatova (BB 1915,pseud. 
Isqui); Nálady a reflexe (BB 1915, pseud. Isqui); 
Vlny života (BB 1919); Sudba (BB 1920); Julius 
Zeyer (studie, b. d., 1920); Adolf Heyduk (studie, 
1922); Aforismy a epigramy (1925); Hrst sonetů 
(1925); Balady (1926); Včela na louce (BB 1927); 
Ženy a lásky poezie Wolkerovy (studie, 1927); Bala
da o vazbě z lidské kůže (B 1935, pseud. Isqui). - 
Ostatní práce: Stručný frazeologický slovníček čes- 
ko-německý (1941); Praktická němčina pro číšníky 
(1942). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Myšlenky vy
nikajících jednotlivců (b. d., 1922); R. L. Novák: Ly
rika (1927); Česká balada doby nejnovější 
(1894-1928) 1,2 (1929); Česká balada v druhé polo
vici devatenáctého století (1848-1894) 1, 2 (1931); 
Jiskry ducha českých mužů a žen 1,2 (1946,1948). I

LITERATURA: Št. J. (Jež): ref. Marná láska, Pře
hled 9,1910/11, s. 907; A. N. (Novák): ref. Ze života 
Thanatova, Nálady a reflexe, Lumír 1914, s. 383;
J. Krecar: ref. Vlny života + ref. Sudba, MR 1919/20, 
sv. 35, s. 253 a 559; J. V. S. (Sedlák): ref. Julius Zeyer, 
Tribuna 2.2.1921; • ref. Ádolf Heyduk: A. G. (Gre
gor), MS1R 16,1922/23, s. 48; V. Nerad, NŘ 1923,s.48 
•; Ekar: ref. ed. Myšlenky vynikajících jednotlivců, 
Přerod 1,1922/23, s. 10; • ref. Aforismy a epigramy:
K. H. (Hikl), Naše doba 32, 1924/25, s. 566; -och-
(E S. Procházka), Zvon 25,1924/25, s. 630 •; K. Mej- 
snar: ref. Hrst sonetů, Nové Čechy 9,1925/26, s. 50; 
P. F. (Fraenkl): ref. Balady, RA 1,1925/26, s. 96; • ref. 
Ženy a lásky poezie Wolkerovy: an., LitN 1927, č. 10 
a č. 13; A. M. Píša, Nová svoboda 1927, s. 509,525; -a. 
(J. Hora), RP 7.9.1927; V. Brtník, Venkov 15.9.1927 
•; K. Š. (Štorch): ref. Včela na louce, RA 3,1927/28, 
s. 50; • ref. ed. Česká balada doby nejnovější: J. Sta
něk, LidN 26. 9.1929; B. V. (Václavek), Index 1929, 
č. 6 • ref. ed. Česká balada v druhé polovici
devatenáctého století: J. Knap, Venkov 4. 10. 1931; 
M. W. (Weingart), ČMF 18, 1931/32, s. 90 •; -btk- 
(V. Brtník): K padesátinám, Zvon 40,1939/40, s. 419.

Pb
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Milena Nováková

* 11. 3.1888 Jičín
† 25.6.1970 Praha

Prozaička a publicistka; v beletrii charakteristické 
ženskými hrdinkami, psychologickým zaměřením 
a lyrizovaným výrazem se projevila jako zanícená 
stoupenkyně mravního hrdinství a ušlechtilého lid
ství.

Roz. Ludmila Malínská (výjimečně se podepi
sovala L. Malínská). - Otec byl soudcem, mat
ka veřejnou pracovnicí, spoluzakladatelkou ji
čínského dívčího školství; první učitelkou N. na 
obecné škole byla dcera B. Němcové Dora 
(Theodora). Poté, co u rodičů neuspěla se svý
mi hereckými plány (hrála už pod vedením 
svého budoucího manžela na studentské scéně 
Akademické čtenářské jednoty v Jičíně, z téže 
doby pochází její první dramatický pokus, ne
dokončená hra o mladém Janu Husovi), studo
vala 1912-15 v Praze soukromě skladbu u K. B. 
Jiráka a J. Novotného a na konzervatoři exter
ně klavírní hru u J. Káana (státní zkouška 
1915). Pak se provdala za divadelního režiséra 
V. Nováka (1886-1966), krátce působila jako 
učitelka hudby, potom jako klavíristka prová
zela mužova recitační a melodramatická vy
stoupení a věnovala se publicistice a literatuře. 
Byla činná v ženském hnutí a ve Společnosti 
B. Němcové (od 1947j)ředsedkyně). Cestovala 
po Německu, Itálii, Švýcarsku, Francii a Ra
kousku.

Základním a trvalým tématem N. byl úděl 
soudobé ženy. V povídkách evokovala přede
vším stavy a zvraty ženina citového života, je
hož naplnění viděla v mateřství a vytvoření 
harmonického domova. Výhry či prohry svých 
hrdinek přitom činila závislými zejména na 
kvalitě jejich rodinné zkušenosti a na jejich 
individuálních kvalitách mravních. Povídky, 
komponované zpravidla jako série oddělených 
výjevů, vyznačuje dále dominantní role autor
ského vypravěče užívajícího postav k hlásání 
autorčiných názorů, jistá fabulační hledanost 
způsobená záměrem dovádět postavy do tísni- 
vých dilemat a následných rozhodnutí, lyrizují- 
cí psychologismus a sklon k perifrastickému 
slohu. Snažila-li se N. ve svých povídkách běž
ně uplatnit své silné sociální cítění, pak oba své 
romány (Muž a boj, Teď, nebo nikdy) pojala 
spíše jako romány historické. A jestliže povíd
kami často exponovala nesoulad mezi mužem 

a ženou, kterak je objektivně dán jejich bytost
nou rozdílností (zatímco muži je vlastní zápas 
se světem, ženě je vlastní správa a obnova ži
vota), pak v románech představila tuto rozdíl
nost i jako komplementárnost: milující žena tu 
svým strádáním a obětavým čekáním mužův 
zápas ve světě jistí. Muž a boj, situovaný do za
čátku 20. století (po sarajevský atentát 1914) 
na české maloměsto, zůstal ještě křížencem be
letristické psychologické studie rozvráceného 
intelektuála a klíčového románu zaostřeného 
na politické působení prof. Masaryka. Román 
Teď, nebo nikdy, návazný figurativně i časově 
(1914-15) a evokující zrod domácího i zahra
ničního odboje proti rakousko-uherské mo
narchii, překonal stavebnou chaotičnost i žán
rový synkretismus prvního autorčina románu 
a vyhranil se jako klíčový román (Masaryk, 
Beneš, Šalda, členové Mafie aj.) s dominující 
rovinou ideové diskuse. Když se tato sílící ori
entace na veřejně činné historické osobnosti 
spojila s N. odedávným zaujetím pro hrdinské 
životy výjimečných mravních a volních kvalit, 
přivedlo ji to k životopisnému žánru. Věnovala 
se v něm výhradně ženám příkladně formují
cím svůj život k obrazu svého tvůrčího snu. 
Nejdřív vydala podobiznu své literární učitel
ky R. Svobodové Básnířka života a snu, v níž 
se utváření autorčiny duše a jejího vnitřního 
tvůrčího prostoru pokusila postihnout, bez po
moci odborného aparátu, syntézou biografic
kých fakt a vciťujících se interpretací, obje
vujících v autorčiných uměleckých textech 
autobiografické významy. Po imaginárním lyri- 
zujícím portrétu následovala kniha imaginár
ních lyrizovaných rozhovorů s 26 předními 
českými divadelními herečkami mladé genera
ce Ohnivý žebřík, v níž jsou věcné informace 
rozpuštěny v exaltovaných smyšlených dialo
zích o zásadních věcech herectví a života. Třetí 
knihou životopisné řady byla obdivná a odda
ná črta o Ch. G. Masarykové, čtvrtou a posled
ní lidová divadelní hra o B. Němcové (Jitřenka 
nových času), zachycující ji mezi tkalci v Čer
veném Kostelci 1838 jako ženu sice ještě dří
majících uměleckých tužeb, ale už vyzrálého 
sociálního svědomí. - V rukopise zůstala diva
delní hra Sestry a román Na novém prahu, si
tuovaný do doby autorčina dětství.
ŠIFRY: Min., min., Minov, Minov., mn., ov, -ov-. 
I PŘÍSPĚVKY in: Čas; Časopis lékařů českých 
(1956, podp. L. Malínská); Čes. slovo; Českosl. žena 
(1947-48, R Hlas z dáli); Čin (1936-38); Divadlo;
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Domov a svět; Host (1927); Lid. demokracie; Lid. 
noviny (1939-41); Lit. noviny (1937); Lumír 
(1936-37); Nár. osvobození (1924-38, 1946-47); 
Nár. práce (1939-41); Naše zprávy (1939-41); Pestré 
květy; Pestrý týden; Práce; Pramen (1924-27); Právo 
lidu (1922-38, 1945-47); sb. Prezident budovatel 
(1948); Program D 41, pokr. Umělecký měsíčník 
D 48; Přítomnost (1926); Ranní noviny (1934); Roz
hledy (1933); Rozpravy Aventina (1929-30); Salon; 
Slovanský přehled (1948); sb. Společnost Boženy 
Němcové v Praze (1958); Svět práce; Svob. noviny; 
Svob. slovo; Topičův sborník (1926); sb. Účtování 
a výhledy (1948); Večerník Práva lidu (1925); Ven
kov (1939-40); Vlasta (1948, 1950); Ženská rada; 
Ženské noviny. I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o litera
tuře: Bez kotvy (P 1924, pak in Kolébka na vlnách); 
Tělem i duší (PP 1926, některé povídky pak in Muži 
nemilují andělů); Muž a boj (R 1932);Teď, nebo ni
kdy (R 1936); Muži nemilují andělů (PP 1939); Bás
nířka života a snu (monografie, 1940); Ohnivý žeb
řík (portréty, 1944); Kolébka na vlnách (PP 1946); 
Věrná socialistka Charlotta Garrigue Masaryková 
(životopis, 1948); Jitřenka nových časů (D 1957, 
i prem. s tit. Jitřenka, rozmnož.). I SCÉNICKY. 
Hra: Muži nemilují andělů (1941, vlastní dramatiza
ce některých povídek ze stejnojmenné knihy). I

LITERATURA: • ref. Bez kotvy: drb. (J. Borec- 
ký), Zvon 25,1924/25, s. 306; K. (J. Kopal), Nové Če
chy 8,1924/25, s. 194; -ach- (E. Vachek), Pramen 5, 
1924/25, s. 299; E Gótz, NO 8.1.1925; M. Pujmano- 
vá-Hennerová, Tribuna 11. 1. 1925; A. N. (Novák), 
LidN 7.2.1925; J. Suchý, NŘ 1925, s. 150 •; • ref. Tě
lem i duší: P. F. (Fraenkl), RA 1,1925/26, s. 128; A. C. 
Nor, Host 5,1925/26, s. 282; V. Brtník, Venkov 8. 7. 
1926; A. N. (Novák), LidN 8.7.1926; A. M. Píša, Se
ver a Východ 1926, s. 181 •; F. Pala: Paní M. Malin- 
ská (o autorčině matce), Výr. zpráva dívčího reál, 
gymnázia v Jičíně 1926; M. Nováková: Rozhovor 
s prezidentem Masarykem o románu Muž a boj, De
mokratický střed 2.12.1932 —> T. G. Masaryk: Ces
ta demokracie 4 (1997, s dvěma Masarykovými do
pisy M. N.); • ref. Muž a boj: Kp. (J. Knap), Venkov 
23.8.1932; AMR (A. M. Píša),PL 6.10.1932; Nk. (B. 
Novák), RA 8,1932/33, s. 64; K. Sezima, Lumír 59, 
1932/33, s. 167; vz. (V. Zelinka), Zvon 33,1932/33, s. 
138; A. N. (Novák), LidN 14.10.1933; J. Šnobr, Roz- 
hledy 1933, s. 76 •; • Teď, nebo nikdy: vbk. (V. Bě
hounek), PL 22. 11. 1936; B. Jedlička, LidN 14. 12. 
1936; Kc. (J. Kunc), Rozhledy 1936, s. 316; J. Strna
del, Čin 1936, s. 361; V. T. (Tichý), Dělnická osvěta 
1936, s. 358; K. Sezima, Lumír 63,1936/37, s. 226 •; • 
ref. Muži nemilují andělů (povídky): drb. (J. Borec- 
ký), Zvon 40,1939/40, s. 629; B. Jedlička, LidN 29.1. 
1940; J. V. S. (Sedlák), Venkov 13. 3. 1940; -úhl- 
(B. Můhlstein), Naše zprávy 1940, č. 7; (hra:) B. 
(E. Bass), LidN 7.3.1941; A. M. Brousil, Venkov 7.3. 
1941; M. Kolář, Večerník Nár. práce 7. 3. 1941; os. 
(O. Srbová), Nár. práce 7. 3.1941 •; • ref. Básnířka 
života a snu: drb. (J. Borecký), Zvon 41, 1940/41, 
s. 432; J. V. S. (Sedlák), Venkov 30.1.1941; B. Jedlič

ka, LidN 24. 2.1941; vbk. (V. Běhounek), Dělnická 
osvěta 1941, s. 53; K. P. (Polák), KM 1941, s. 134 • 
ref. Ohnivý žebřík: Ant. Veselý, Divadlo 1945, s. 7; 
sjc. (J. Sajíc), LD 4. 1. 1946; kd. (E. Konrád), Svob. 
noviny 12.1.1946; b. (B.Březovský),NO 3.4.1946 •; 
• ref. Kolébka na vlnách: G. (F. Gótz), NO 11. 2. 
1947; K. P. (Polák), PL 25. 3. 1947; F. H. (Hampl), 
Práce 24.6.1947; jj (J. Janů), Svob. noviny 28.6.1947

• k šedesátinám: G. (F. Gótz), NO 11.3.1948; K. P. 
(Polák), PL 11. 3.1948; F. H. (Hampl), Práce 11. 3. 
1948; Kov. (K. Koval), Svob. slovo 11. 3. 1948 •; • 
ref. Jitřenka: Gm. (P. Grym), LD 26.2.1957; O. Kryš- 
tofek, Mladá fronta 1. 3. 1957; J. Opavský, RP 7. 3. 
1957 •.

jo

Teréza Nováková
*31.7.1853 Praha
† 13.11.1912 Praha

Prozaička, která se po raných pracích z městského 
prostředí soustředila na romány, v nichž na pozadí li
dového života východních Čech zobrazila s kritic
kým akcentem, smyslem pro dobové myšlenkové 
proudy i pro psychologickou věrnost konflikty výji
mečného jedince, zpravidla nositele nadosobní myš
lenky, s jeho okolím; národopiskyně a publicistka, 
pracovnice v ženském hnutí.

Roz. Lanhausová. - Pocházela z kulturní polo- 
německé rodiny (otec Čech, úředník Čes. spo
řitelny, matka Němka), nakloněné českým 
národním snahám. Od 1859 navštěvovala sou
kromou školu F. S. Amerlingové v Praze, kde 
se učila především předmětům tehdy považo
vaným za potřebné pro mladé dívky a zákla
dům cizích jazyků. Výuku však často narušova
la nemoc (1859 spála a následná vleklá ušní 
choroba). Znalost jazyků po ukončení školy 
(1869) zdokonalovala soukromou pílí, právě 
tak jako z vlastní iniciativy poznávala českou 
i světovou, zvláště romantickou literaturu (S. 
Čech, F. Schiller, G. G. Byron, později zvláště J. 
Swift a Ch. Dickens). Její české povědomí 
upevňoval společenský život 60. let, sokolské 
hnutí a od 1870 činnost v Náprstkově Americ
kém klubu dam, kam ji uvedla K. Světlá, na 
škole též vliv učitele češtiny H. V. Tůmy 
a v soukromí i působení otcova přítele, spiso
vatele G. Pflegra Moravského. 1876 se provda
la za gymnazijního profesora, klasického filo
loga a bohemistu Josefa Nováka (1847-1907), 
jenž se věnoval i literární historii (studie o A.
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V. Šmilovském ve Výr. zprávě litomyšlského 
gymnázia 1885). Narodilo se jí sedm dětí, 
z nichž zralého věku se dožil jen jeden, literár
ní historik a kritik Arne; syn Theodor, nadaný 
přírodovědec, tragicky zahynul 1901 utonutím. 
Po sňatku přesídlila na manželovo působiště 
do Litomyšle; zde se seznámila s jeho kolegy 
ze školy A. Jiráskem a A. V. Šmilovským; celo
životní vzor však nalezla v K. Světlé a jejím dí
le. Její první dojmy z maloměstského prostředí 
byly skličující a tíseň se ještě stupňovala po na
rození mrtvé dcery (1877). S Litomyšlí ji natr
valo smířila až ztráta pražského domova po 
smrti rodičů. Útěchu si našla v národopisném 
zájmu o krajovou osobitost a lidový živel 
v okolních vesnicích a v práci v místním žen
ském hnutí. Od 1886 byla předsedkyní Spolku 
paní a dívek a t. r. počínají její výpravy do 
litomyšlského okolí; také prázdniny pravidel
ně trávila v blízké Budislavi a v Telecím. Tu 
všude sbírala národopisný materiál, zajímala 
se též o etnografické dění na Moravě a psala 
národopisné studie do moravských časopisů. 
Shromažďovala ukázky litomyšlského kroje 
a výšivek pro Náprstkovo a později Zemské 
muzeum v Praze, v 80. letech uspořádala také 
národopisné výstavy v Poličce a v Litomyšli, 
1893 získala stipendium spolku Svatobor ke 
studiu folklóru na Skutečsku a Poličsku. Cesty 
rozhojnily národopisný materiál, poskytly jí 
podněty i přímé podklady pro budoucí belet
ristické práce i pro pojednání o východních 
Čechách v díle Ottova nakladatelství Čechy. 
Krátce po smrti další dcery (1885) byl manžel 
přeložen do Prahy na Akademické gymnázi
um a N. se s rodinou vrátila do Prahy; na Lito- 
myšlsko však nepřestala zajíždět. Také v Praze 
pokračovala v práci v ženském hnutí, 1895 se 
stala členkou výboru spolku Minerva, 1896 re- 
daktorkou časopisu Ženský svět, 1897 spoluza- 
kládala Ústřední spolek žen českých. Jako 
publicistka usilovala o rovnoprávnost žen, je
jich právo na vzdělání, volební právo, pro olo
mouckou Domácí hospodyni psala i literární 
recenze a fejetony. 1903 si manželé koupili 
chalupu v městečku Proseč u Skutče pro letní 
pobyty. Když manžel 1907 zemřel, vzdala se 
N. redaktorství v Ženském světě a 1908 se pře
stěhovala do Proseče natrvalo. 1909 ještě pod
nikla cesty do Švýcarska a Bavorska, kde se 
účastnila národopisných slavností a nalezla in
spiraci pro své cestopisné črty (Kresby a dojmy 
z cest). N Bavorsku pobývala již 1898, 1901 

v Berlíně hledala životopisné údaje pro román 
Jan Jílek a 1904 navštívila Porýní. 1910 one
mocněla těžkou srdeční chorobou, na podzim 
1912 byla v beznadějném stavu převezena do 
Prahy, kde u svého syna A. Nováka zemřela.

O literární tvorbu se N. pokoušela už v mlá
dí, z raných prvotin ze 70. let se zachovaly jen 
črty Klepy z plesů. První otištěnou prací byla 
přednáška o K. Světlé 1882 v poličské Jitřence. 
Povzbuzena spisovatelčinou pochvalou publi
kovala N. krátce za sebou několik romanticky 
laděných próz z městského prostředí, inspiro
vaných vzpomínkami na vlastní mládí a s kon
flikty vyvěrajícími z nenaplněné lásky, z nerov
ných vztahů mezi mužem a ženou, z vnitřních 
bojů mezi láskou a povinností včetně obrany 
pohaněné vlasti (Z mého rodného domu, Lau
ra). Zdůrazňuje v nich vysoké mravní hodnoty, 
kterými dává prostoupit i první prózy z venko
va, podnícené 1884 návštěvou rodiny svého 
muže v jižních Čechách. Klade v nich otázky 
viny, zločinu a trestu i pokání (Na saních, Že
lezný kříž). Novým svěžím prvkem byl v N. ra
ných prózách jemný satirický tón vytěžený ze 
zkušeností s litomyšlským maloměstským pro
středím (první samostatná knížka Z naší ná
rodní společností). Tak jak se N. seznamovala 
se životem venkova, docházelo v její tvorbě ta
ké k posilování smyslu pro všední realitu a pro 
postavy nelišící se od městských svými tužba
mi, ale pouze nemožností je naplnit (Lojzicka 
Hendrychová, dívka z lidu). Postupný odvrat 
od romanticky výlučných postav, projevující se 
i stylistickým zráním, provází v monografii 
o K. Světlé též poznání významu realismu pro 
moderní prózu. Ve vlastním díle N. se to proza
tím projevilo alespoň odsouzením romantic
kých gest ve fiktivním příběhu dcery Karla 
Havlíčka (Maloměstský román). Dalšími mez
níky na cestě N. k realismu se staly odborný 
spis Kroj lidový a národní vyšívání na Lito- 
myšišku a zejména silně sociálně zabarvené 
povídky Drobová polévka a S nůší, později za
řazené do svazku povídek Úlomky žuly a vše
obecně označované jako přelom v autorčině 
vývoji. S odstupem času po příchodu do Prahy 
začala N. koncipovat svých pět rozsáhlejších 
románových prací. Vycházela v nich vesměs 
z písemných záznamů, které objevila na svých 
cestách po východních Čechách a které vypo
vídaly o skutečných, žijících osobách, vyhraně
ných osobnostech výjimečných vysokou mrav
ní odpovědností a též tragičností svých osudů.
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Soustředění k životu jednotlivce N. postupně 
podněcovalo ke zvýšenému důrazu na věrojat- 
né psychologické vykreslení postavy v jejích 
reálných životních rozměrech i ideálních sna
hách a zároveň zkoumání nadosobních vztahů 
protagonisty k obklopující ho societě vyvolalo 
její zájem o dobové ideové proudy a vedlo k ši
roce pojatému ději schopnému postihnout 
s proměnami hrdiny i běh času. Životopisný 
román Jan Jílek vypráví osudy lehkomyslného 
chlapce, který poznav utrpení předků zvážněl, 
přestoupil na jejich víru a prchl do Německa; 
po čase se vrátil, aby posiloval zbylé souvěrce, 
ale ocitl se ve vězení. Právě prožitky vězně 
pronásledovaného novou mocí a ponižované
ho lhostejností i opovržením okolí tvoří jádro 
příběhu, kompozičně ještě nepříliš vyvážené
ho. Také následující román Jiří Šmatlán je po
jat monograficky. Prostý tkadlec ze zapadlé 
vesnice Českomoravské vysočiny hledá po ce
lý život lepší, spravedlivější svět, neuspokojí ho 
však ani katolictví, ani evangelictví a nakonec 
ani socialismus svérázně pojatý. Jakkoli jeho 
ušlechtilé cíle zůstávají nenaplněny, neubírá 
konečná deziluze nic na hodnotě samotného 
hledání pravdy ve službách nadosobní myšlen
ky. Další román Na Librově gruntě, příběh 
z východočeské vesnice v roce 1848, má už 
hlavní postavy dvě (sedlák a městský řemesl- 
ník-písmák). Zatímco jednomu znamená revo
luční rok především zrušení roboty a uvolnění 
cesty k blahobytu, druhému, neochotnému se 
smířit s Bachovým absolutismem a Havlíčko
vou internací, zbývá jen ironické glosování po
měrů a únik do psaní krajové kroniky. Ani dal
ší dílo Děti ěistého živého nemá ústředního 
hrdinu, je kompozičně nejsložitější autorčinou 
prací. Ve středu dění je skupina tzv. abrahamis- 
tů, náboženská sekta, jež se nehlásí k žádné po
volené církvi a vyznává zvláštní směs deismu, 
racionalismu a osvícenství. N. zachytila sektu 
v druhé polovině 19. století, v době jejího roz
padu a nakonec i zániku vlivem liberalistic- 
kých myšlenek. Právě tato obtížná situace od
haluje charaktery jednotlivých členů sekty: 
chtějí sice žít radostně a užitečně podle rozu
mu, nejsou však s to cokoli uskutečnit, i jejich 
nejmyslivější hlava nakonec končí z malicher
ných důvodů sebevraždou. Třebaže příběh vy
znívá pesimisticky, i v něm trvá napětí mezi 
postavami usilujícími o duchovní povznesení 
a těmi, kdo se spokoj ují jen s materiálním 
prospěchem. Ve svém posledním, už posmrtně 

vydaném románu Drašar se N. opět vrátila 
k dokumentárně podloženému portrétu výji
mečného jedince, a to životním příběhem J. V. 
J. Michla, kněze toužícího stát se vědcem a bu
ditelem lidu. N. sleduje dráhu tohoto nadané
ho a vzdělaného muže krok za krokem a záro
veň odhaluje příčiny jeho pádu; ty spočívají 
stejně ve vnějších společenských poměrech, 
názorové netoleranci a ziskuchtivosti vlastní 
rodiny jako v niterné situaci samotného Dra- 
šara, rozpolceného mezi poslání kněze slouží
cího svému lidu a potřebu plného milostného 
vyžití jako bezpodmínečného předpokladu 
skutečného života. Oba poslední romány N. 
uzavřela doslovy, v nichž se pokusila zmírnit 
jejich pesimistické vyznění přesvědčením, že 
oběti obou hrdinů nebyly marné. Svůj poslední 
román N. dopisovala těžce nemocná, její du
ševní síly však zůstaly nedotčeny, jak o tom 
svědčí její poslední rozsáhlá povídka Na faře. 
Vedle románů psala N. až do konce života také 
cestopisné a vlastivědné črty z domova i ciziny 
a drobné symbolické pohádkové prózy.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Lona, N. T. Teodorovič; 
T. N. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach Ústřední matice 
školské (1897); sb. Čechy, sv. 13 (1905); Čechische 
revue (1910); Čes. lid (1892-96); Dámské besedy 
(1897); Dívčí svět (1892, 1900); alm. Dobroslav 
(1888); Domácí hospodyně (Olomouc 1886-93); sb. 
Jan Kollár (Vídeň 1893); Jarý věk (1886); Jesle 
(Ml. Boleslav 1904); Jitřenka (Polička 1882-1910; 
1883 Klepy z plesů, Z mého rodného domu, 1884 
P Laura); Kalendář české hospodyně (1890); Ka
lendář paní a dívek českých na rok Í888-...1904 
(1900 P Lojzička Hendrychová, dívka z lidu, 1904 
P Drobová polévka); Kalendář Švanda dudák 
(1896-97); Květy (1898-1910; 1898 R Jan Jílek, 1900 
R Jiří Šmatlán, 1901 R Na Librově gruntě, 1907 
R Děti čistého živého, 1910 R Drašar); Květy 
mládeže (1896); Lada (1889); Lit. listy (1885-93); 
Lumír (1894-95, 1910-12); Moravskoslezská revue 
(1908-10); alm. Na pomezí (1885); Nár. listy 
(1894-95,1909-11); sb. Národopisná výstava (1895); 
Novina (1908-12; 1911-12 P Na faře); Národopisný 
sborník českoslovanský (1903-04); sb. O bídě lidské, 
pokr. Chudým dětem (Brno 1890, 1893, 1896); 
Obzor (Brno 1884); Osvěta (1897); Pracovna 
(1895); Přehled (1903-12); Ročenka filantropické 
družiny (1904); Rozhledy (1900); Ruch (1912); Sa
mostatnost (1901, 1911); Sborník původních prací 
ve prospěch pošumavských matičních škol (Plzeň 
1898); Světozor (1884-88); Včelka, prii. Domácí 
hospodyně (Olomouc 1888-89); Vesna (1884-89); 
Zlatá Praha (1903-18); Ženské listy (1896); Ženský 
svět (1897-1907). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o lite
ratuře: Na saních (P 1885, obs. i E. Krásnohorská:
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Zemský ráj, J. Koblížek: Konstituce v horách); O ži
votě a působení Magdaleny Dobromily Rettigové 
(přednáška, 1885); Z naší národní společnosti (FF 
1887); Železný kříž (P 1887, obs. i K. Skába: Mstitel, 
V. Špaček: Na oltář vlasti, F. V. Kodym: Několik líst
ků dějepisných); Karolína Světlá, její život a její spi
sy (monografie, 1890); Z měst i ze samot (PP 1890, 
rozšiř, vyd. b. d., 1917, obs. i P Na saních); Maloměst
ský román (R 1890); Kresby a črty (FF 1891); Slavín 
žen českých (medailony, 1894); Z jeslí (P 1896); Tři 
ženské podobizny (PP 1897); Z nejvýchodnějších 
Čech (FF 1898); Rosné perly (pohádky, 1902); 
Úlomky žuly (PP 1902, rozšiř, vyd. b. d., 1919); Jan 
Jílek (R 1904); Jiří Šmatlán (R 1906); Na Librově 
gruntě (R 1907); Z kamenité stezky (PP 1908); Děti 
čistého živého (R 1909); Dvě stařenky (PP 1909); 
Kresby a dojmy z cest (FF 1911); Výkřiky a vzdechy 
(EE 1911, rozšiř, vyd. 1923); Ze ženského hnutí (FF 
1912);- posmrtně: Potulky po Čechách východních 
(PP pro ml., 1913); Z lidu a pro lid (PP 1913); Drašar 
(R 1914); V lázních pohorských a jiné kresby a črty 
(FF b. d., 1917, obs. i Z naší národní společnosti 
a Kresby a črty a jiné prózy, Spisy T. N., sv. 5); Dé
mon a jiné ženské podobizny (PP b. d., 1918, obs. 
i Tři ženské podobizny, Spisy T. N., sv. 7); Dva obra
zy staropražské (PP b. d., 1920); Moderní pohádky 
(b. d., 1922); Železný kříž a jiné povídky (b. d., 1926, 
též PP Z lidu a pro lid, Spisy T. N., sv. 16); S poutnič
kou holí a brašnou (FF 1930, obs. i FF Z nejvýchod- 
nějších Čech a Kresby a dojmy z cest, Spisy T. N., sv. 
17); Dvě neznámé práce T. N., in A. Novák: O T. N. 
(1930). - Překlady: O. Schreiner: Vojín Petr Halket 
v zemi Mathonů (1898, pseud. Lona); G. Keller: Se
dm legend (1904). - Ostatní práce: Kroj lidový a ná
rodní vyšívání na Litomyšlsku (studie, 1890); Vý
chodočeské lomenice (studie, 1903). - Výbory: 
Výbor z beletrie (1928, ed. A. Novák); Výbor z pró
zy (1931, ed. A. Novák); Z horských chalup (1955, 
ed. K. Čechák); Úlomky žuly (1974, ed. V. Vrzalová); 
Kamenité stezky (1978, ed. J. Ort); Zrcadlení (1981, 
ed. B. Svadbová). - Souborná vydání: Spisy T. N. 
(J. R. Vilímek, 1914-30,17 sv., ed. A. Novák, an.); Se
brané spisy (J. R. Vilímek, 1948,1 sv., ed. V. Tichý); 
Vybrané spisy (SNKLHU, 1956-61, 6 sv., ed. M. 
Helcl, J. Honzík, K. Kozlová, R. Skřeček, V. Vrzalo
vá). I KORESPONDENCE: an.: Z listů T. N. 
K. Světlé a A. Čermákové (pouze K. Světlé z 1883 
a 1888), Ženský svět 1916, s. 195; A. Řeháková: Tri 
listy T. N. (A. Řehákové z 1894-1901), tamtéž, s. 201; 
an.: Dopisy T. N. Růženě Svobodové (z 1909-11), 
tamtéž, s. 203; O. Stránská-Absolonová: T. N. 
v Ústředním spolku českých žen (O. Stránské-Ab- 
solonové z 1907-09), tamtéž, s. 207; J. V. Šimák: Z do
pisů T. N. s Janem Prouskem (z 1887-96), Ženský 
svět 1918, s. 42 a pokr.; J. Skutil: Několik dopisů Vi
lému Mrštíkovi (z 1898), Kolo 1937, s. 134; B. Svad
bová: Dopisy T. N. Zdeňku Nejedlému (z 1903-06), 
ČLit 1976, s. 54 + Z listáře T. N. (A. Heydukovi 
z 1885-1912), ČLit 1984, s. 75; mk (M. Krulichová): 
Odhalené tajemství (J. Novákovi z 1874), Magazín

Co vás zajímá 1984, č. 11; B. Svadbová: Trojí pohled 
(M. Kalašové z 1896-1912, O. Šimkovi z 1909-10), 
sb. Literární archiv 21-22,1986-87; Z lidské sonáty 
(J. Náprstkové z 1887-90, Č. Zíbrtovi z 1891-97, 
A. Jiráskovi z 1876-1911, K. Světlé z 1884-99,
E. Krásnohorské z 1890-91, J. Kamperovi z 1902-11, 
R. Svobodové z 1907-11, O. Theerovi z 1906-09; 
1988, ed. B. Svadbová); L. Wichterlová: Z korespon
dence T. N. (S. Wichterlové z 1902-08), SPFPF SU 
Opava, L A-lit. vědná, 1997, č. 2.1 REDIGOVALA 
časopis: Ženský svět (1896-1907); edici: Ženská bib
liotéka (1897-98). I USPOŘÁDALA A VYDALA: 
Theodora Nováka stati vybrané (1902, s A. Nová
kem).!

LITERATURA: J. Novotný: Kraj a dílo T. N. 
(1924); A. Novák: O T. N. (1930); Z. Nejedlý: T. N. 
(1958); O. Chaloupka: T. N. a východní Čechy 
(1963); J. Růžička: Řomán a skutečnost o Drašarovi 
a poličských buditelích (1966). I • ref. Železný kříž: 
V. Vítězný, Lit. listy 8,1886/87, s. 173; -ides, NL 6.1. 
1887 •; • ref. Z naší národní společnosti: A. F. Tichý 
(F. Dlouhý), Lit. listy 8, 1886/87, s. 367; F. V. Vy
koukal, Hlas národa 9.12.1887; an., Čas 2,1887/88, 
s. 9 • ref. K. Světlá, její život a její spisy: A. F. Tichý 
(F. Dlouhý), Lit. listy 11,1889/90^ s. 377; Z. (V. Ze
lený), Hlas národa 23.7.1890 •; • ref. Maloměstský 
román: an. (H. G. Schauer), Čas 1890, s. 584; J. V. No
vák, Lit. listy 11, 1889/90, s. 359 •; • ref. Kresby 
a črty: K. Volný, Lit. listy 12,1890/91, s. 275; J. Kle
nek, Hlídka lit. 1891, s. 458; A. P. (Procházka), Niva 
1892, s. 367 •; J. Klenek: ref. Z měst a ze samot, Hlíd
ka lit. 1891, s. 281; • ref. Kroj lidový a národní vyší
vání na Litomyšlsku: J. Klvaňa, Časopis Vlastene
ckého spolku muzejního v Olomouci 1891, č. 29; 
R. Tyršová, ČL 1,1891/92, s. 89 •; J. Tenora: ref. Sla
vín žen českých, Hlídka lit. 1895, s. 8; Dn.: ref. Z nej
východnějších Čech, Lit. listy 20,1898/99, s. 37; • ref. 
Rosné perly: V. S. (Sokolová), Ženský svět 1902, 
s. 186; R. Karel (K. Rameš), Srdce 2,1902/03, s. 27 •; 
• ref. Čechy, sv. 13: an., Přehled 2, 1902/03, s. 275 
(k tomu T. Nováková, tamtéž, s. 287, a odpověď an., 
tamtéž, s. 320) •; • ref. Úlomky žuly: an. (J. Vodák), 
Čas 19.10.1902; F. V. Vykoukal, Osvěta 1903, s. 471 
•; • ref. Jan Jílek: vt, Přehled 3,1903/04, s. 317; an., 
Besedy Času 1904, s. 321, 333 a 1905, s. 101; V. Kol. 
(V. Červinka), Zvon 5,1904/05, s. 204; an., Jitřenka 
1905, s. 28 a 62; F. V. Vykoukal, Osvěta 1905, s. 168;
F. V. Krejčí, PL 10. 8. 1905 •; • ref. Jiří Šmatlán: 
O. Theer, Lumír 34, 1905/06, s. 487; Ds (J. D. Kon
rád), Máj 4,1905/06, s. 720; an. (J. Vodák), Čas 20. 5. 
1906; F. V. Vykoukal, Osvěta 1906, s. 753; V. Č. (Čer- 
vinka), Zlatá Praha 24,1906/07, s. 52 •; • ref. Na Lib
rově gruntě: J. Rowalski (A. Bačkovský), Rozhledy 
17,1906/07, s. 533; V. Č. (Červinka), Zlatá Praha 25, 
1907/08, s. 34; S„ Akademie 12, 1907/08, s. 42; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1908, s. 69 •; • ref. Z kameni
té stezky: O. Theer, Čes. revue 1,1907/08, s. 639; an. 
(J. Vodák), Čas 31.5. a 7. 6. 1908; K. H. Hilar, Nár. 
obzor 10.10.1908; J. Rowalski (A. Bačkovský), Ven
kov 28.10.1908; -r. (R. J. Kronbauer), Hlas národa
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22. 11. 1908; F. V. Vykoukal, Osvěta 1908, s. 1034; 
R. (V. Červinka), Zlatá Praha 26,1908/09, s. 263 •; • 
ref. Děti čistého živého: O. Theer, Přehled 7, 
1908/09, s. 627; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 26, 
1908/09, s. 503; P. Maternová, Ženský svět 1909, 
s. 187; E V. Vykoukal, Osvěta 1909, s. 938; J. Rowal- 
ski (A. Bačkovský), Venkov 22. 7. 1909; an. (J. Vo
dák), Čas 29. 8. a 5. 9. 1909; K. Sezima, Lumír 38, 
1909/10, s. 318; O. Šimek, Novina 3,1909/10, s. 25 a 59 
•; • ref. Kresby a dojmy z cest: R. (V. Červinka), Zla
tá Praha 28,1910/11, s. 483; F. V. Vykoukal, Osvěta
1911, s. 783 •; • ref. Výkřiky a vzdechy: ?. Materno
vá, Ženský svět 1912, s. 7; Ant. Veselý, Čes. revue 5, 
1911/12, s. 251; an. (O. Šimek), Novina 5, 1911/12, 
s. 186; K. Hikl, Přehled 10, 1911/12, s. 385; M. 
(V Martínek), MS1R 8,1911/12, s. 339; F. V Vykou
kal, Osvěta 1912, s. 791; V. Dresler, Venkov 24. 1. 
1912 •; • ref. Ze ženského hnutí: F. X. Š. (Šalda), 
Čes. kultura 1,1912/13, s. 63 -> KP 9 (1954); V. Ba- 
báková, Přehled 11,1912/13, s. 188; R. (V. Červinka), 
Zlatá Praha 30,1912/13, s. 59; F. Sekanina, Zvon 13, 
1912/13, s. 71 •; • nekrology: K. H., Besedy Času
1912, s. 379; an. (J. Vodák), Cas 14.11.1912; an., Jit
řenka 1912, s. 345; an., Lit. rozhledy 1912, s. 133; -§-, 
LidN 14. 11. 1912; P. Maternová, Ženský svět 1912, 
s. 278; F. V. K. (Krejčí), Akademie 17,1912/13, s. 95; 
F. X. Š. (Šalda), Čes. kultura 1,1912/13, s. 157 -> KP 
9 (1954); V. Babáková, Přehled 11, 1912/13, s. 133 
a 146; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 30, 1912/13, 
s. 131; -n-, Zvon 13,1912/13, s. 139; F. V Vykoukal, 
Osvěta 1913, s. 231; M. Majerová, Naše doba 21, 
1913/14, s. 31 a 132 •; F. X. Šalda: Románové dílo 
T. N., Čes. kultura 1,1912/13, s. 145 -» Duše a dílo 
(1913); M. Majerová: Malířka disidentů, Akademia 
17, 1912/13, s. 114; Z. Nejedlý: Wagnerismus T. N., 
Čes. kultura 1,1912/13, s. 461 a 496 Osudová set
kání (1978); K. Hikl:T. N., Přehled 11,1912/13, s. 151; 
• ref. Z lidu a pro lid: K. Hikl, Přehled 11,1912/13, 
s. 604; F. V. Vykoukal, Osvěta 1913, s. 307 •; • ref. Po
tulky po Čechách východních: R. (V. Červinka), Zla
tá Praha 30, 1912/13, s. 492; K. V. H. (Havránek), 
Zvon 13, 1912/13, s. 457; F. V. Vykoukal, Osvěta
1913, s. 710 •; H. Pastrnková: Jan Jílek T. N., ČMF 
1913, s. 360; • ref. Drašar: an. (J. Vodák), Čas 15.11. 
1914; K. (F. V. Krejčí), PL 29.11.1914; G. W. (Win- 
ter), Akademie 19, 1914/15, s. 78; Ant. Veselý, Čes. 
revue 8,1914/15, s. 634; R. (V. Červinka), Zlatá Pra
ha 32,1914/15, s. 119; -fer, Zvon 15,1914/15, s. 127; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1915, s. 220 •; Ženský svět 
1916, č. 8-10 (trojčíslo věnované T. N.); • ref. Démon 
a jiné ženské podobizny: Kaz. (F. S. Procházka), 
Zvon 18, 1917/18, s. 558; K. Toman, Čes. revue 11, 
1917/18, s. 634; Š. Jež, Cesta 1,1918/19, s. 302 •; A. 
Novák: Češství T. N., in Podobizny žen (1918); F. 
Kleinschnitzová: Děti čistého živého, Topičův sbor
ník 8,1920/21, s. 542; • ref. Dva obrazy staropražské: 
Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 21,1920/21, s. 293; Dr. 
V. M. (V. Mičátek), Niva 1921, s. 99; L. Bubelová, 
Ženský svět 1921, s. 51 •; Z. N. (Nejedlý): T. N., Var 
2,1923, s. 27 —> Z české kultury (1951) a Z české li

teratury a kultury (1973); A. Novák: U kolébky Žen
ského světa, Ženský svět 1926, s. 2 + Poslední svazek 
povídek T. N., LidN 11.9.1926 (pouze kn. Železný 
kříž a jiné povídky); J. Staněk: ref. Železný kříž a ji
né povídky, Čes. osvěta 23,1926/27,s.304;ne (A. No
vák): T. G. Masaryk o T. N., LidN 12. 11. 1927; M. 
Laudová-Hořicová: Pláč a smíchT. N., Venkov 28.7. 
1928; A. Novák: T. N. v Proseči, Ženský svět 1928, s. 
210; J. Páta:T. N., Čes. revue 1928, s. 131, 215, i sep.; 
E. Jurčinová:T. N., Lumír 55,1928/29, s. 210 a 260 -> 
Podobizny spisovatelek světové galerie (1929);
J. Páta:T. N. ve slovanských literaturách, LidN 12.3. 
1929; • ref. S poutničkou holí a brašnou: -och- (F. S. 
Procházka), Zvon 30,1929/30, s. 518; V. Brtník, Ven
kov 5. 12. 1930; F. Kleinschnitzová, Ženský svět 
1930, s. 156 •; roč. Chudým dětem (1930, památce 
spisovatelky T. N., přisp. F. Strejček, J. Karník, A. No
vák, L. Grossmannová Brodská, M. Jeřábková); • 
k 20. výr. úmrtí: p. (A. M. Píša), PL 13.11.1932; B. S. 
(Slavík), RA 8, 1932/33, č. 7 •; M. Hýsek: Venkov 
u T. N., Věstník Českosl. akademie zemědělské 1933

Literární besedy (1940); • k 80. výr. narození: 
A. N. (Novák), LidN 30.7.1933; A. Chaloupka, Ven
kov 30. 7. 1933; jv. (Vodák), Čes. slovo 30. 7. 1933;
K. Hovorka, Rozhledy 1933, s. 84 a 94 •; Z. Nejedlý: 
T. N. in Litomyšl. Tisíc let života českého města 
(1934,2. vyd. 1954, d. 2, s. 114); E. Lešehrad in Bás
nické životy (1935); J. Heidenreich: Od J. V. J. Michla 
k Drašarovi, LidN 8.9.1935; A. Novák: J. V. J. Michl 
a Drašar v díle T. N., Lumír 62,1935/36, s. 24 a 93 + 
(ne) T. N. a Karolína Světlá, LidN 26. 6. 1937; • 
k 25. výr. smrti: J. Heidenreich, LidN 13. 11. 1937; 
J. B. Č. (Čapek), NO 13.11.1937; K. P. (Polák), PL 
13.11.1937; J. Fučík, RP 13.11.1937 -> Stati o lite
ratuře (1951); K. Hovorka, Venkov 13. 11. 1937 •; 
A. Pražák in Míza stromu (1940) + in sb. Česká žena 
v dějinách národa (1940); bs (B. Slavík): Realistický 
romantismus T. N., LidN 13. 11. 1942; A. Grund in 
T. N.: Drašar (1949); A. M. Píša in T. N.: Jiří Šmatlán 
(1950); M. Ivanov: Jiří Šmatlán T. N., NŽ 1951, 
s. 1901; J. Hrabák inT. N.: Jiří Šmatlán (1951); V. Ště
pánek: Cesta T. N. k realismu, ČLit 1953, s; 120; J. Ja
náčková: Hrdina románu Drašar T. N., ČLit 1954, 
s. 310; K. Čechák in T. N.: Z horských chalup (1955); 
J. Janáčková in T. N.: Jiří Šmatlán (1956); J. Honzík 
in T. N.: Vybrané spisy sv. 1, 2, 3, 5, 6 (1956-61); 
D. Holub in T. N.: Na Librově gruntě (1957); K. Pa
laš: K jazykovému vývoji v povídkové a románové 
tvorbě T. N., Studie ze slovanské jazykovědy (1958); 
J. Šťastná: Litomyšlsko a národopisná činnost T. N., 
ČSPS 1959, s. 27; K. Dvořák: T. N., Kulturněpolitický 
kalendář (1962); V. Forst: Jedna pozapomenutá prá
ce T. N., ČLit 1965, s. 146; J. Janáčková: Mezi dvěma 
modernami, sb. Realismus a modernost (1965) + in 
T. N.: Děti čistého živého (1966) —» Stoletou alejí 
(1985); J. Toman: Povídka Železný kříž a Písecko, 
Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 1969, č. 7; 
J. Skutil: Drašar T. N. po stránce textověkritické, Lis
ty Orlického muzea 1969, s. 178; A. Kellnerová: Prv
ní národopisné studie T. N. a její účast na Národo-
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pisné výstavě českoslovanské, ČL 1971, s. 291; (hey) 
(J. Heyduk): Jedna z velkých žen, LD 5. 11. 1972; 
M. Pohorský in T. N.: Jiří Šmatlán (1972); H. Hrzalo- 
vá: Dílo, které se čte a bude číst, RP 31. 7. 1973; 
J. Wenig: Spisovatelka a matka, Svob. slovo 2. 8. 
1973; M. Zahálka: Čtvero zastavení T. N. v České 
Třebové a okolí, Zprávy z muzeí od Trstenické stez
ky 1973, č. 13 a 14; K. Palaš: Jan Jílek T. N. a jeho pra
men, sb. Z kralické tvrze 1973, s. 38; V. Vrzalová in 
T. N.: Úlomky žuly (1974); (Iv.) (L. Vacina): Tri po
doby spisovatelky Českomoravské vrchoviny T. N., 
Pochodeň 26., 27. a 28.7.1978; J. Ort in T. N.: Kame
nité stezky (1978); B. Svadbová in T. N.: Zrcadlení 
(1981) + T. N., povídkářka venkova, ČLit 1981, 
s. 398; K. Pospíchal: Zdeněk Nejedlý a wagnerismus 
T. N., SPF Hradec Král., Jazyk-literatura-metodika 
1985, s. 165; B. Svadbová: Praha a Litomyšl v rané 
tvorbě T. N., ČLit 1986, s. 208; V. Forst: T. N.: Jiří 
Šmatlán, sb. Rozumět literatuře (1986); D. Molda- 
nová: Obraz ženského osudu a jeho proměny v tvor
bě spisovatelek na přelomu století, ČLit 1986, s. 420 
—> Studie o české próze na přelomu století (1993); 
J. Janáčková: Krajina v posledních románech T. N., 
in Román mezi modernami (1989); B. Svadbová: Po
vídkářka T. N., Lit. měsíčník 1989, č. 3; K. Pospíchal: 
Redaktorská a žurnalistická činnost T. N., SPF Hra
dec Král., Jazyk-literatura-metodika, sv. 52,1989 + 
Problematika umělecké tvorby T. N. a její čtenářský 
ohlas, SPF Hradec Král., Čes. jazyk a literatura, 
sv. 57,1990; J. Janáčková: T. N., sb. Česká literatura 
na předělu století (1991); B. Svadbová, I. Štěpánová: 
T. N. a její národopisné akce, ČL 1993, s. 109; L. 
Knížková: Přátelství učitele Josefa Chalupníka se 
spisovatelkou T. N. a s jejími syny Theodorem a Ar- 
nem ve světle vzájemné korespondence, Chrudim
ské vlastivědné listy 1995, č. 5; C. Kučera: T. N. aTol- 
stého Kreutzerova sonáta, sb. Žena - Jazyk - 
Literatura (Ústí n. Lab. 1996).

v/

Nové básně viz Sebrání básní a zpěvů
(almanach)

Nové české divadlo 1918-1926,... 1927, 
... 1928-1929,... 1930-1932

1926,1927,1929,1932

Reprezentativně vypravené sborníky studií, úvah, 
informací a obrazové dokumentace, sledující hlavně 
poválečný vývoj českého, převážně činoherního di
vadla.

První tři svazky redigovali J. Kodíček a M. Rut- 
te, v redakci svazku čtvrtého J. Kodíčka vystří

dal F. Gótz; všechny vyšly v nakl. Aventinum 
s podtitulem Sborník Dramatického svazu. 
První svazek vyšel bez data koncem 1926 (byl 
okamžitě rozebrán a v březnu 1927 vydán po
druhé). Podnět k vydávání díla dal M. Rutte; 
byl jedním z předních představitelů Dramatic
kého svazu (vznik 1919), spolku sdružujícího 
široký okruh tvůrců moderní české divadelní 
kultury, jehož cílem bylo dbát o úroveň a ne- 
odvislost jevištní tvorby. Reprezentativnost N. 
č. d. byla dána nejen vztahem k této organizaci 
(projevil se hlavně množstvím přispěvatelů), 
ale především bohatou výpravou (barevné 
i černobílé reprodukce scénických návrhů, ze
jména od V. Hofmana, fotografie scén a herec
kých masek, karikatury). Každý svazek přiná
šel na konci přehled významnějších pražských 
činoherních premiér příslušného období, který 
sestavoval K. Engelmúller.

Podle redakčního doslovu k N. č. d. 
1918-1926 měla publikace v základních rysech 
„zachytit dění českého divadla od převratu“. 
Účast autorů různých generací a názorů (citel
ně mezi nimi chyběl V. Tille) zajistila na rozdíl 
od programově zaměřených sborníků mnoho
strannější a co nejúplnější pohled na soudobé 
divadelní dění; poměrně jednotně však už N. 
č. d. 1918-1926 vyznívalo prosazováním civil
nějšího pojetí divadelního tvaru jako reakce 
na období apelativního divadla a stylového ex
presionismu. S touto orientací v podstatě sou- 
zněla i obecná úvaha předsedy Dramatického 
svazu J. Hilberta Duch dramatiky, postavená 
do čela publikace, požadavkem účasti dramati
ka na životě, jeho zodpovědnosti a tvůrčí káz
ně, zejména však tezí, že cílem a předmětem 
dramatické tvorby je člověk sám o sobě a jejím 
nenahraditelným materiálem lidská duše. Ob
sah sborníku se zhruba člení na příspěvky za
bývající se aktuálním divadelním děním obec
něji a na články zaměřené spíš dokumentárně 
(tištěny byly většinou ve dvousloupcích). Osu 
první skupiny tvoří především souhrnné hod
notící stati M. Rutteho (Nové cesty českého 
dramatu), J. Kodíčka (Cesty nového divadla) 
a F. Gótze (Česká moderní divadelní kritika), 
další příspěvky se týkají např. hudebních žánrů 
(V. Novák o melodramatu, O. Zich a O. Zítek 
o opeře) a tance (J. Kórschnerová), zastoupeny 
jsou herecké portréty (K. Engelmúller o M. 
Húbnerové, O. Fischer o V. Vydrovi) a řeč J. 
Kvapila Tryzna za Vojana; autory dalších statí 
a esejů jsou J. Bartoš, K. Čapek, K. Dostal,
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Nové české divadlo

E. Konrád (Dramatik a dramaturg), Z. Rykr, 
J. Vodák, E Zavřel. Dokumentární část obsa
huje jednak vzpomínkové články (V. Dyk o re
žiséru F. Zavřelovi, K. H. Hilar o vzniku Dra
matického svazu, H. Jelínek), jednak konfese, 
poznámky a glosy divadelních praktiků: herců 
(např. L. Dostálová, B. Karen, O. Scheinpflugo- 
vá, E. Vrchlická, V Vydra), režisérů (K. Dostal,
M. Svoboda), výtvarníka V Hofmana, tanečni
ce M. Mayerové i autorů divadelních her 
(L. Blatný, E Langer, S. Lom). Sborník uzavíra
jí francouzská resumé statí J. Kodíčka 
a M. Rutteho. Otištěno je sedm barevných re
produkcí scénických návrhů (J. Čapek, B. Feu- 
erstein, V. Hofman, A. V. Hrstka) i řada jejich 
fotografií (kromě uvedených autorů např. J. 
M. Gottlieb, A. Heythum, Z. Rykr, J. Wenig,
F. Zelenka), dále fotografie hereckých postav 
a masek a karikatury českých dramatiků, kriti
ků, režisérů a herců (autoři H. Boetttinger, J. 
a K. Čapkové, A. Hoffmeister, F. Muzika, 
Z. Rykr). - N. č. d. 1927 charakterizuje snaha 
přesněji definovat civilismus v divadelním 
umění; v pojetí scénického díla se přitom pro
sazovala představa ideální trojjedinosti dra
matika, režiséra a herce a začala se chápat ak
tivní spoluúčast diváka (F. Langer: Paradox 
o obecenstvu). Páteří sborníku byly opět stati 
M. Rutteho (Civilismus v českém divadle),
J. Kodíčka (Od hesel k lidskosti, zabývající se 
především hlavními proudy moderního světo
vého dramatu, za jehož vyvrcholení se pokládá 
dílo E. O’Neilla a L. Pirandella), F. Gótze 
(Současná situace světového dramatu); vý
znamná je úvaha K. H. Hilara o situaci režie po 
údobí expresionismu. Nově byla věnována - 
též příspěvky zahraničních autorů - pozornost 
světovému, převážně evropskému divadelní
mu kontextu (B. Crémieux o francouzském, 
H. Ihering o německém a A. Slonimski o var
šavském divadle). Pro N. č. d. charakteristické 
herecké portréty publikoval K. Engelmúller 
(L. Dostálová), O. Fischer (B. Zakopal) 
a E. Konrád (A. Sedláčková), přehled literatu
ry o divadle podal M. Novotný. Oproti před
chozímu svazku do N. č. d. 1927 nově přispěli: 
E. F. Burian (Sborová recitace a scénická hud
ba), K. B. Jirák, F. Khol, V. Martínek, J. Port 
a šifry Est. a N. Z. Výtvarná složka, v níž se no
vě objevila jména J. Frejka a O. Mrkvička,
K. Lhota, K. Teige, zahrnovala (stejně jako 
v následujících svazcích) už jen černobílé re
produkce návrhů scén a nově i kostýmů, dále 

obvyklé fotografie hereckých postav a karika
tury. - Pokračující vývoj k tzv. nové věcnosti, 
pocit stagnace v českém divadle a zahraniční 
impulsy (např. objev F. M. Dostojevského pro 
divadelní dramatizace) dokládá další svazek
N. č. d. (hlavní autoři opět F. Gótz, J. Kodíček, 
M. Rutte, dále K. H. Hilar, V. Hofman a E. 
Konrád). Větší pozornost je v něm věnována 
mimopražským divadlům (J. L. Fischer, Č. Je
řábek, V. Martínek), z cizích divadel především 
ruskému (N. Melniková-Papoušková), polské
mu (M. Orlicz) a upozorňuje se i na podněty 
malých scén (E. Bass). Tradičně jsou zde por
tréty, jubilejní články, nekrology a vzpomínky 
(L. Blatný o O. Čermákovi, J. Bor o K. Vávrovi,
O. Fischer o E. Vrchlické, J. Kodíček o X. Lon- 
genové a pod šifrou K-ček o K. Nohovi, 
M. Rutte o J. Kvapilovi se soupisem jeho režií, 
o V. Hofmanovi se seznamem inscenací, na 
nichž se podílel, dále o J. Horákové a V Gam- 
zovi). Nově do N. č. d. 1928-1929 přispěli: 
E. Hoene (o uvedení Langrovy Periferie 
v Hamburku), Č. Jeřábek, R. Medek (Muži 
a zbraně opět na scéně), J. Sajíc, K. Schein- 
pflug, J. Voskovec a J. Werich, z výtvarníků 
např. J. Štýrský. - V posledním svazku N. č. d., 
který už reagoval na existenční i uměleckou 
nejistotu divadel za hospodářské krize, vystu
puje do popředí hledání divadelníkovy odpo
vědi na novou situaci. Do čela byla postavena 
úvaha K. Dostala Zase jednou Theater ais mo- 
ralische Anstalt, aktualizující (stejně jako stu
die M. Rutteho Divadlo doby a divadlo věč
nosti) Schillerovo humanistické a morální 
poslání divadla; přechodný stav soudobého 
českého repertoáru, režie a herectví rozebírala 
studie E. Konráda Hledá se nový sloh. O dra
maturgově práci psal F. Langer, o pramenech 
hereckého tvoření K. H. Hilar, o divadelní kri
tice J. Sajíc, o světovém divadle a dramatu F. 
Gótz a ETetauer (americké divadlo), o mimo
pražských československých divadlech Č. Jeřá
bek, B. Haluzický, V. Martínek a B. Polán, 
o rozhlase B. Haluzický; herecké portréty pub
likoval O. Fischer (K. Dostal), M. Rutte (M. 
Húbnerová), článek o komice V. Buriana, J. 
Voskovce a J. Wericha J. Tráger, vzpomínky na 
K. Vávru a E. Viesnera K. H. Hilar, na M. No
vého V. Múller, nekrology F. Gótz (L. Blatný), 
M. Novotný (V. Dyk), M. Rutte (Felix Téver,
P. Kropáček) a M. Svoboda (M. Laudová-Ho- 
řicová). Drobné články byly věnovány divadel
ním aktualitám.
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LITERATURA (ref.): • N. č. d. 1918-1926: J. Hil- 
bert, Venkov 19. 12. 1926; E. Konrád, Cesta 9, 
1926/27, s. 305; L. Blatný, Host 6, 1926/27, s. 154; 
J. Fučík, Tvorba 2,1927/28, s. 305 -» Divadelní kriti
ky (1984); Fr. G.(Gótz), NO 5.1.1927; -vh- (M. Hý
sek), Lumír 54,1927/28, s. 387; M. Zelenka, Slavia 6, 
1927/28, s. 612 •; • N. č. d. 1927: M. Pujmanová, Tri
buna 1. 1. 1928; J. Tráger, Studentský časopis 7, 
1927/28, s. 146, 173; E. Konrád, Cesta 10, 1927/28, 
s. 342 •; • N. č. d. 1928-1929: M. Rutte, RA 5, 
1929/30, s. 137; Ot. F. (Fischer), PL 15.12.1929 •; • 
N. č. d. 1930-1932: n. (M. Novotný), Rozhledy 1932, 
s. 144 + (M. N.), LidN 28. 1. 1933; J. Tráger, Čin 4, 
1932/33, s. 498; H. J. (Jelínek), Lumír 59, 1932/33, 
s. 348 •.

ik

Nové proudy

1893

Politický a kulturní čtrnáctideník mladých z okruhu 
tzv. pokrokového hnutí 90. let, odštěpujícího se od 
mladočeské strany.

Redaktor: J. Škába. - Vydavatel: K. S. Sokol, Praha. - 
Periodicita: 1893 (roč. 1) čtrnáctideník, od února do 
srpna 12 čísel. Časopis byl zastaven v době perzeku
ce pokrokového hnutí, předcházející procesu 
s Omladinou.

Orgán pokrokové mládeže volně navazující na 
Časopis čes. studentstva, od něhož se lišil za
měřením na širší publikum, usiloval uplatnit 
kriticismus „na všechny obory myšlenkového 
života“. Hlásil se k realismu v umění, k pokro
ku ve vědě, k podpoře ženské emancipace 
a k sociální rovnosti. Sympatizoval se socialis
mem, ale byl značně kritický k sociální demo
kracii. Během svého krátkého vycházení byl 
několikrát cenzurován i konfiskován. Měl jedi
nou rubriku Z naší doby, jež přinášela infor
mace o domácích i zahraničních literárních 
novinkách, aktuální společenské úvahy i poli
tické komentáře. Časopis nemá souvislost se 
stejnojmenným křesťanskosociálním měsíční
kem, jenž začal vycházet 1900.

V původní tvorbě N. p. požadovaly „boj 
idejí, život myšlenek“ a emancipovanou „umě- 
leckost“ literatury. Orientovaly se na díla mla
dých autorů (E. Čenkov, K. Červinka, J. Kará
sek, A. Sova), J. S. Machar tu před knižním 
vydáním otiskoval na pokračování poslední 
verzi svého veršovaného románu Magdaléna 

(zastavením časopisu nedokončeno). I zde by
lo publikováno ohražení českých spisovatelů 
proti útoku klerikálního časopisu Vlasť na J. 
Nerudu. Básně v N. p. zveřejnili E. Čenkov, K. 
Červinka, J. Karásek, J. Kubelka, J. S. Machar, 
F. Pečínka, Č. Sulevic, šifra V.;prózu K. Červin
ka, V. Plaček (pseud. V. P. Trnavský), A. Sova; 
z cizích autorů byli uvedeni A. Garborg (pře
klad H. Kosterka), J. Richepin (E. Čenkov) 
a dramatickou scénou M. Maeterlinck (A. Pro
cházka). O literárních, vědeckých a obecně kul
turních otázkách psali: A. Hajn (šifra Hn.), F. 
V. Krejčí (Filozofie a naše doba), F. V. Lorenc 
(teozofie), J. S. Machar (J. Vrchlický), F. Švehla 
(Flaubertova Paní Bovaryová aj.), V. Otomar 
(L. N. Tolstoj), v překladu P. Bourget (o G. 
Maupassántovi) a F. Brunetiěre (o H.Tainovi). 
Společenskými a politickými problémy se za
bývali pseud; Leokad, A. Rašín, K. S. Sokol 
(šifra S.), J. Škába (šifra Škb), pseud. R. Vě- 
koslav. Referáty o knihách dodávali A. Čížek 
(šifry At. S., At. Salv., Salv. At.), E. Čenkov, 
A. Hajn (šifry H., Hn.), R. Chaloupka, J. Tre- 
bický (šifra Tý).

LITERATURA: M.: ref. N. p., Čas 1893, s. 228; J. H i 1- 
mera: Jubileum zaniklého časopisu, LitN 1993, č. 6.
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Novela (nakladatelství) viz in Joža Jícha

Novina (1)

1908-1912

Literární, umělecká a kulturní revue, jejíž zaměření 
na integraci moderních tvůrčích snah udával hlavně 
F.X. Šalda.

Podtitul: 1908-1911/12 (roč. 1-5) List duševní kul
tury české. - Redaktoři: 1908 (roč. 1) J. S. Machar, 
E X. Šalda, J. Vodák; 1908/09 (roč. 2) F. X. Šalda, 
J. S. Machar; 1909/10-1911/12 (roč. 3-5) F. X. Šalda. - 
Odpovědný redaktor: 1908—1910/11 (roč. 1-4) E X. 
Šalda; v roč. 5 neuveden. - Vydavatel: 1908-1911/12 
(roč. 1-5) G. Dubský v nakl. Grosman a Svoboda, 
Praha. - Periodicita: čtrnáctideník, 24 čísel ročně; 
1908 (roč.l) od ledna do listopadu; 1908/09 (roč. 2) 
od prosince do října; 1909/10—1910/11 (roč. 3-4) od 
listopadu do října; 1911/12 (roč. 5) od listopadu do
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listopadu. - Na tit. straně roč. 3-5 uvedeno: Založili 
J. S. Machar, E X. Šalda, J. Vodák.

Revui N. redigoval E X. Šalda po svém odcho
du z čas. Volné směry. Přestože byli zprvu jako 
její spoluredaktoři uváděni J. S. Machar a J. Vo
dák (ve 2. roč. jen Machar), byla ve skutečnos
ti prvním Šaldovým časopisem, jehož podobu 
mohl všestranně ovlivňovat; stala se tak do 
značné míry jeho osobní tribunou i tribunou 
generačně a názorově blízkých autorů (A. So
va, R. Svobodová, F. X. Svoboda, zpočátku 
i J. S. Machar, z mladší generace F. Chudoba, 
O. Šimek, též O. Fischer aj.). Šalda se ovšem 
neomezoval jen na užší, umělecky spřízněnou 
skupinu, nýbrž se za přispěvatele snažil získat 
generačně široký okruh autorů (od generace 
90. let po generaci nejmladší), a to nejen 
z umělecké oblasti, ale i z různých humanitních 
oborů. Ve smyslu citátu z Turgeněva uváděné
ho v záhlaví všech ročníků („Novinu orati tře
ba pluhem hluboko zabírajícím“) i v intencích 
podtitulu (List duševní kultury české) chtěla
N. tvořit jakési krystalizační centrum českého 
duchovního života, slučovat funkce a úkoly be
letristického časopisu a široce koncipované 
umělecké a kulturní revue. Jak v obsahu, tak ve 
skladbě jednotlivých čísel, jejichž pravidelnou 
součástí byl i obsáhlý recenzní oddíl Kronika, 
se prosazovalo její výrazně kritické, případně 
kriticko-terapeutické zaměření, jak to výslov
ně podtrhl i Epilog redakční v závěru 1. roč. 
Vydávání N. bylo ukončeno pro neshody s na
kladatelstvím; na list navázala Česká kultura, 
kam Šaldu následovali kmenoví přispěvatelé. - 
Od 3. do 5. roč. byla při N. vydávána knižnice 
Slunečnice; podle redakční charakteristiky 
měla přinášet hodnotná, především dosud ne
publikovaná díla, jež by ztělesňovala rozmani
té moderní myšlenky umělecké i kritické a tím 
se stávala příkladnými dobovými kulturními 
dokumenty. Ve třech ročnících Slunečnic vy
cházela díla přispěvatelů N. (B. Benešová,
O. Fischer, F. Chudoba, E Langer, J. Mahen, 
H. Malířová, A. Sova, F. Šrámek aj., z cizích 
autorů např. Ch. Morice).

V N. soustředil Šalda autory, kteří se ve své 
tvorbě snažili řešit zejména aktuálně pociťova
ný problém vztahu osobnosti a kladných nado
sobních hodnot. N. odkrývala negativní jevy 
a tendence českého uměleckého a kulturního 
života a snažila se také vytvářet jednotící este
tickou platformu pro moderní umělecké sna

hy: stavěla se za renesanci umění obnovením 
jeho vazeb se životem, prosazovala požadavky 
tvůrčí odpovědnosti a tvárné kázně umění 
a z toho důvodu také odmítala improvizova- 
nost, impresionistickou roztěkanost a nedbání 
etického základu díla. Charakter listu určovaly 
hlavně Šaldovy studie o kulturních otázkách 
(úvodní stať 1. roč. Víra kulturní, ve 3. roč. 
Hodnoty kulturní a mocnosti životní) a četné 
kritické práce. Proti období Volných směrů se 
Šalda nyní v mnohem větším rozsahu věnoval 
literární kritice a historii. V N. se odráží po
stupná proměna jeho estetické koncepce: kori
goval svoje dřívější jednostranné akcentování 
úlohy instinktu a smyslů a radikální antitradi- 
cionalismus Bojů o zítřek příklonem k dilthey- 
ovskému pojmu duše (překonávajícímu pro- 
tikladnost instinktu a intelektu) a k pojetí 
historie umění jako „historie tvůrčích duší“. 
Toto pojetí se promítlo do studií publiko
vaných v N. (o Rousseauovi, Vrchlickém, V. 
Mrštíkovi aj.) nebo za jejího vycházení vznika
jících (o Máchovi, Sovovi, Březinovi aj.), které 
se pak staly základem knihy Duše a dílo. Pro
blémové rozpětí této knihy, udávané ústřed
ním a spojovacím tématem romantismu, který 
Šalda pojal jako řadu individuálních aktivit 
a do jehož vývojového sledu začleňoval i vlast
ní generaci, a celkově pak její dominantní zá
jem o osobnost přímo korespondovaly se za
měřením N. Markantně se zde projevil tehdejší 
Šaldův odklon od syntetických studií a jeho 
tíhnutí k portrétní studii či eseji. Zorný úhel 
tvůrčího jedince, příp. tvůrčího aktu, spolu 
s esejistickou interpretací problému charak
terizuje i další práce pocházející od autorů 
podobného umělecko-kritického naturelu. O. 
Fischer psal o G. Kellerovi, též o psychologic
kých problémech tvoření (eseje O nevyslovi
telném a Osudnost zrcadla, začleněné později 
do knihy Duše a slovo), F. Chudoba zde zve
řejnil studie (P. B. Shelley, T. Carlyle, prerafae- 
lité, R. Browning) patřící rovněž k základním 
položkám jeho knižního díla; podobně i A. No
vák publikoval v N. několik závažných esejů 
(např. Večerní dialog s J. Nerudou, též kritická 
konfese Čím mně jest Lessing). Větší portrétní 
či úvahové studie a eseje psali do N. i B. Bene
šová (F. X. Svoboda, R. Svobodová), M. Ge- 
bauerová (B. Němcová), Š. Jež (R. Svobodo
vá), V Martínek (P. Bezruč), dále z literatury 
slovenské F. Votruba (P. O. Hviezdoslav), z ně
mecké J. Krejčí a H. Siebenschein, z ruské
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J. Bartoš a J. Folprecht, z norské G. Pallas. Do
N. přispěli původními pracemi též cizí autoři: 
J. Bab (o R. Dehmelovi), J. Bandrowski 
(o C. K. Norwidovi), N. Janson (o A. Strindber- 
govi), S. Kluic (o chorvatské literatuře), 
Ch. Morice (o francouzské kultuře), S. Zweig 
(o E. Verhaerenovi) aj. N. přinášela také 
obsáhlejší stati výtvarněkritické (např. B. Ku- 
bišta o P. Cézannovi a H. Matissovi) a muziko- 
logické (V. Helfert o B. Smetanovi a J. B. Foer- 
strovi, O. Zich o G. Mahlerovi) a věnovala 
pozornost též problematice filozofické (E Dr
tina, E Krejčí aj.), historiografické (V. Kybal), 
sociologické a politické (E. Beneš aj.). Kritický 
charakter revue pak podstatně dotvářela obsá
hlá rubrika Kronika, mj. její polemicky zahro- 
cená část Glosy. Stejně jako v kritické, tak se 
i v beletristické části N. střídaly práce příslušní
ků různých generací. Výrazně však její profil 
utvářeli Šaldovi vrstevníci. Sám Šalda se pre
zentoval jako básník a prozaik (několik poví
dek tvořících později základ knihy Život 
ironický a jiné povídky); pravidelně zde publi
koval A. Sova a zpočátku J. S. Machar, přispěl 
i O. Březina (esej Přítomnost), J. K. Šlejhar aj.; 
ke kmenovým autorům pak patřila zvláště
R. Svobodová (mj. romány Pokojný dům 
a Irémská zahrada), F. X. Svoboda a také 
B. Benešová, autorka blízká literárnímu kruhu
R. Svobodové. K autorům staršího proudu rea
listického či naturalistického zaujala N. spíše 
zdrženlivý odstup (k výjimkám patřila T. No
váková). Významně se v N. uplatnili představi
telé generace z přelomu století (F. Šrámek, 
J. Mahen, H. Mahrová, M. Majerová, též 
J. Uher aj.) a o něco mladší generace čapkov- 
ské (O. Fischer, F. Langer, též svou ranou po
vídkou UÉventail bratří Čapkové aj.), s níž ve
dl Šalda o něco později zásadní spor (blíže měl 
k výtvarným představitelům předválečné mo
derny, z níž zejména malíř B. Kubišta, kritik 
V. Dvořák a historik umění A. Matějček patři
li mezi stálé spolupracovníky N.). I rozsahově 
menší překladová část souzněla s celkovým 
směřováním časopisu: vedle několika klasic
kých titulů (J. W. Goethe, M. J. Lermontov, A.
S. Puškin) se objevovaly četnější ukázky z mo
derních literatur (G. D’Annunzio, E. Barrett- 
-Browningová, R. Dehmel, H. von Hofmanns- 
thal, E. Móricke, E. Verhaeren aj.). Přes své in
tegrační záměry se N. nestala sjednocujícím 
a iniciujícím orgánem moderní předválečné 
tvorby, byť vytyčila některé její postuláty 

(zvláště životnost a tvárná kázeň umění), a ani 
se jí vždy nedařilo dosahovat žádoucího jedno
značného profilu; hlavně v beletristické části 
se nezbavila jistého estétství, exkluzivnosti 
a sklonu k ornamentálnímu zobrazování sku
tečnosti. - Celkově měla N. velký počet přispě
vatelů. Básně otiskovali: B. Benešová, M. Bílá, 
J. Bílý, Michal z Boharyně, R. Bojko, S. Cyliak, 
J. Desiderius, J. Duriš, O. Fischer (i pseud. Oto- 
kar Frey), M. Halášková, R. Chřada, N. Jehlič
ková, O. Klein, F. Langer, J. S. Machar, V. Mar
tínek, G. R. Opočenský, V. Pádovská, K. Pittich, 
Ž. Pohorecká, E Rybář, J. Říha, E. Saudek,
J. Schmitt, F. Skácelík, J. Solfronk, A. Sova, E 
X. Svoboda, F. X. Šalda (i pseud. Jan Braun),
K. Šelepa, F. Táborský, Z. Tlamich, M. Votrubo- 
vá-Haunerová, J. Vrba, R. Werner, J. z Wojko- 
wicz, S. Zima, J. Žemla, F. C. Župka; uvedeny 
byly též verše J. Nerudy. Překlady poezie uve
řejnili: F. Balej (E. Barrett-Browningová),
O. Fischer (R. Dehmel, J. W. Goethe, H. von 
Hofmannsthal), J. Kamenář (J. W. Goethe, 
F. Hebbel), J. Kořán (D. von Liliencron),
P. Křička (K. D. Balmont), V. Navrátil (E. 
Móricke), A. Novák (J. W. Goethe), I. Olbracht 
(E. Lissauer), E Táborský (M. J. Lermontov,
A. S. Puškin), F. Tichý (pseud. Zdeněk Bro- 
man; E. Barrett-Browningová, E. Verhaeren), 
Z. Tlamich (R. Dehmel), M. Votrubová-Hau- 
nerová (G. D’Annunzio). Prózu publikovali:
B. Benešová, H. Bezděk, M. z Boharyně, bratří 
Čapkové, Z. Gabriel, Z. Hásková, N. Hausko- 
vá, J. Horal, M. Jahoda, L. Jeništa, E. Konrád 
(pseud. Beneš Musil), P. Kvintus, F. Langer,
A. Macek, J. Mahen (i pseud. H. Lang), R.
B. Mácha, M. Majerová, H. Mahrová, J. Maria,
T. Nováková, M. Pujmanová (pod jm. Marie 
Zátková a pseud. Olga Nerská), A. Slavíček, 
J. Schmitt, D. Skřivanové, A. Sova, A. Stachová, 
P. Sula, F. X. Svoboda, R. Svobodová, F. X. Šal
da (i pseud. J. Řapík), J. K. Šlejhar, F. Šrámek, 
A. Tyrpeklová, J. Uher, Z. Záhoř, F. J. Zavřel; 
autorem jediné přeložené povídky byl P. Al- 
tenberg (an. překl.). Drama otiskli O. Popel, 
F. X. Svoboda a Z. Záhoř. Rozsáhlejší eseje, 
studie a úvahy, jejichž předmětem byly kultur
ní a estetické otázky, literární historie, výtvar
né umění, hudba aj., otiskli: F. Balej, J. Bartoš, 
E. Beneš, B. Benešová, O. Březina, F. Drtina, 
O. Fischer, J. Folprecht, E. Franke, M. Gebaue- 
rová, V. Helfert, M. Helmerová, E Chudoba, 
Š. Jež, J. Kalivoda, J. L. Kopal-Stěhule, F. Krej
čí, F. V. Krejčí, J. Krejčí, B. Kubišta, V. Kybal,
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V. Martínek, T. G. Masaryk, A. Matějček,
A. Novák, J. Novák, T. Nováková, G. Pallas,
E. Peroutka, A. Pražák, E. Saudek, H. Sieben- 
schein, R. Svobodová, E X. Šalda, G. Tichý, 
V. Tille, E Tučný, A. Uhlíř, K. Vetter, E Votruba, 
Z. Záhoř, O. Zich, E Žákavec; I. Annenskij, 
J. Bab, J. Bandrowski, G D’Annunzio, N. Jan- 
son, S. Kluič, A. Lichtwark, D. S. Merežkovskij, 
Ch. Morice, G Pascoli, B. Segantini, S. Zweig. 
Drobnější kritické formy, recenze a poznámky, 
byly soustředěny v oddíle Kronika. V 1. roč. 
obsadil Šalda z valné části rubriku literární, 
divadelní a výtvarnou, od 2. roč. se složení při
spěvatelů rozšířilo. O literatuře psali: J. Bartoš,
B. Benešová (i šifra B -ová), M. z Boharyně, 
A. Drtil (i šifra A. D.), J. Folprecht, K. Hikl, 
Š. Jež, M. Krausová-Lesná, V. Martínek, 
O. Piek, Ž. Pohorecká, J. Reichmann (i šifra 
J. R.), J. Schmitt, H. Siebenschein, E X. Šalda 
(i šifry F. X. Š., dr. J. Pk.), O. Šimek (i šifra 
O. Š.), J. Thon, F. Tichý (pseud. Zdeněk Bro- 
man); o lit. historii a kritice, příp. historiografii 
A. Drtil (i šifra A. D.), K. Hikl, F. Chudoba, 
M. Krejčová, V. Kybal (šifra -y-), V. Martínek,
J. Opočenský (podp. Hanuš Opočenský),
K. Pelant, J; Reichmann, F. X. Šalda (i šifra
F. X. Š.), O. Šimek; E. O., -ff-; o divadle: J. Bar
toš, B. Benešová^ (i šifra B -ová), Jan Bor, 
A. Drtil, K. Hikl, Š. Jež, Otto Klein, M. Krauso
vá-Lesná, V. Kybal, V. Martínek, J. Reichmann,
J. Schmitt, H. Siebenschein, R. Svobodová 
(pseud. Marforio), F. X. Šalda (i šifra F. X. Š.), 
O. Šimek (i šifra O. Š.), V. Švestka, M. Votrubo- 
vá-Haunerová (šifra M. V. H.), Z. Záhoř; o vý
tvarné^ umění'. V. Dvořák (i šifra V. Dřk.), 
Š. Jež, L. Kuba, B. Kubišta, A. Matějček, K. Pe
lant (šifra K. P), J. Schmitt, F. X. Šalda (F. X. Š.),
K. Wellner, F. Zákavec (i šifra FŽC); -ff-; o filo
zofických, sociologických, psychologických, pe
dagogických publikacích aj.: A. Drtil (i šifra 
A. D), V. Dvořák, M. Gebauerová, J. Schmitt, 
R. Svobodová (pseud. Marforio), F. X. Šalda 
(i šifra F. X. Š.), F.Tučný; A. M.; o hudbě'. V. Hel- 
fert, J. Reichmann, V. Štěpán; N.; o umění pře
kladatelském: F. Chudoba, J. Švejda; o umění 
recitačním: F. X. Šalda; o tanci: L. Kuba, F. X. 
Šalda; ženskou otázkou se zabývali: P. Buzko- 
vá, A. Drtil, R. Svobodová (pseud. Marforio); 
M. a A. Leblondové; -b-. K otázce autorství ne- 
podepsaných příspěvků se Šalda vyjádřil ve 
3. roč.: „Rozumí se samo sebou, že všechny ne- 
podepsané projevy v listě jsou ode mne, 
a zvláště glosy.“ Glosy psal zejména E X. Šalda 

(i šifry F. X. Š., JPk.), dále B. Benešová (šifra 
B. B-ová), některé jsou z pera K. Hikla, A. 
Sovy, Ant. Veselého, některé pak pod šiframi 
-ad-, aš, B. M., M., r. a., Rfj., resp. pod pseud. 
Argus (asi P. F. Malý). V rámci glos (někdy též 
samostatně s označením Diskuse, Volná tribu
na aj.) probíhaly četné polemiky’. E X. Šaldy 
s A. Dvořákem, V. Dykem, J. Holým, K. Hor
kým, J. Karáskem, J. Mahenem, A. Novákem, 
A. Pražákem aj., dále např. O. Šimka s E. z Le- 
šehradu a M. Martenem, F. Chudoby s J. Ka
ráskem a A. Procházkou; polemické články ta
ké psali B. Benešová, A. Drtil, B. Kubišta, R. B. 
Mácha, J. Schmitt, J. Sutnar aj., z cizích autorů 
H. Jossot. Autory epigramů byli J. S. Machar 
(šifra M.), F. Skácelík (šifra Sk.), F X. Šalda 
(an.). Do Fejetonu, občas uváděného v Kroni
ce, přispěli: E. Konrád, K. Scheinpflug, F. X. 
Šalda (i pseud. Pečorin), O. Šimek, Z. Záhoř.

LITERATURA: an.: Česká kultura nástupkyní N., 
Studentská revue 6, 1912/13, s. 83; F. Gótz in E 
X. Šalda (1937)^ Ediční poznámky ke Kritickým 
projevům F. X. Šaldy: K. Dvořák in KP 7 (1953), 
O. Králík, M. Komárek, J. Opelík in KP 8 (1956), 
L. Lantová in KP 9 (1954); Z korespondence F. X. 
Šaldy, sb. Literární archiv 3-4 (PNP 1969; zvláště lis
ty J. S. Macharovi a O. Šimkovi).

es

Novina (2)

1915-1916

Literární a kulturní časopis realistického hnutí.

Podtitul: Týdeník literární a kulturní. - Redaktor 
a vydavatel: Jan Herben, Praha. - Periodicita: týde
ník; 1915-16 (1. roč.) od 1.10.1915 do 7.1.1916 cel
kem 15 čísel.

Týdeník vycházel po zastavení časopisu Čas, 
na nějž a jeho beletristickou přílohu Besedy 
Času navazoval jak osobou redaktora a okru
hem přispěvatelů, tak zaměřením v duchu ma
sarykovského realismu. Tímto zaměřením bylo 
dáno, že výraznější profil než poezie a próza 
zde měla kritika a vůbec příspěvky odborné. 
Nejsoustavněji byly sledovány novinky v čino
hře a v hudbě. Osvětový charakter časopisu se 
projevil výklady připojenými k výtvarným 
ukázkám (v 9. č. byla mimořádná pozornost 
věnována portrétům M. Švabinského), dále
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v rubrice Jasné pojmy - příspěvek ke slovníku 
vzdělaného člověka, sestavované z citátů, 
a v Ženské besedě. Víckrát se též opakoval 
Dětský koutek a Pohled do ěeských zemí či Po
hled do cizích revuí, pravidelně byly zařazeny 
informativní Drobnosti a Listárna redakční.

Ukázkami poezie přispěli ze známějších bás
níků pouze V. Dyk a J. S. Machar, dále několi
krát A. Horák a M. Bílá. Více než jeden příspě
vek v původní próze měl J. Pelíšek a K. Hynek. 
V celém svém průběhu otiskoval časopis Malí
řovy dojmy a vzpomínky O. Nejedlého. N. při
nášela též překlady cizí poezie a ještě více pró
zy, přičemž redaktorova obliba ruských autorů 
měla v dané situaci politický akcent: S. Minařík 
přeložil A. P. Čechova a I. S. Turgeněva, 
O. Rychlíková I. A. Bunina, F. Tropp M. J. Ler- 
montova; byly uvedeny i další překlady, např. 
z literatury anglické (Ch. Dickens) od B. Šim
kové, provensálské (F. Mistral) od F. Žákavce, 
chorvatské (S. S. Kranjčevič) od A. Černého aj. 
- Téměř všechny kritiky beletrie a některé 
činoherní zůstaly nepodepsány; jejich autor 
Herben v nich uplatňoval své z dřívějška již vy
pracované postuláty střízlivosti, životní pravdi
vosti a sepětí se skutečností, tj. se souvislostmi 
a potřebami praktického života. Většina diva
delních kritik vyšla pod šifrou jv. (J. Vodák), 
o hudbě psal J. Pihert, o výtvarnictví Gamma 
(G. Jaroš) a F. Peroutka.

pb

Novina (nakladatelství) viz Česko
moravské podniky tiskařské

František Novotný (1)

* 6.8.1795 Smrdov u Humpolce
† 18. 8.1866 Praha

Autor historických povídek a divadelních her, básní 
a církevněhistorických pojednání. Jeho knižní prvo
tina Obět představuje krajní pól preromantické lite
rární stylizace v české próze.

Literární práce podepisoval Věnceslav Sv. 
Novotný, F. Věnceslav Novotný, F. Václav No
votný, F. Svatopluk Novotný (rukopisy diva
delních her). Není totožný s Františkem Vojtě

chem N. (1823-1853), farářem z Jindřichohra
decká, autorem sbírky veršů do památníků Ví
nek z kvítků ctnosti, lásky a přátelství (1847), 
souboru epitafů Kvítka náhrobní (1848) 
a modlitebních knížek. - Absolvoval gymnazi
ální, filozofická a teologická studia v Praze 
a 1824 byl vysvěcen na kněze. 1824-40 působil 
jako kaplan v Drahoňově Újezdu u Zbirohu, 
Předměřicích n. Jizerou, Lochovicích (od 
1826) a Cerhovicích u Hořovic a v Načeradci 
u Vlašimi (od 1829). Funkce faráře, o kterou 
usiloval, nikdy nedosáhl, snad i pro svůj otev
řený vlastenecký postoj. 1840 získal místo žal
misty v chrámu sv. Víta v Praze a setrval v něm 
až do smrti. Pohřben byl na Olšanských hřbito
vech.

Ve 20. letech publikoval N. časopisecky pří- 
zvučné (trochejské a daktylotrochejské) básně 
různých rýmových a strofických forem, které 
částečně vycházely ještě z poetiky Puchmaje- 
rovy školy (rokokově hravé milostné verše se 
sklonem k miniatuře a lehkému moralizování, 
ódy na přátelství a vojenský stav, humoristické 
básně), částečně odkazovaly k dobovému sen
timentálnímu idylismu a folklorní ohlasovosti; 
některé byly v lexiku ovlivněny RKZ a Lindo- 
vou Září nad pohanstvem (poetismy, epiteta, 
složené přívlastky). 1847 otiskl časopisecky 
dvě apelativní vlastenecké básně, v rukopise 
údajně zanechal celek nazvaný Věneček básní. 
- Významnější složkou N. díla je historická po
vídka. Už sentimentálním a moralistním příbě
hem z Orientu Turků ráj a jeho ztráta se za
členil do soudobého úsilí po exkluzivním 
literárním jazyce. Knižní prvotina Obět, povíd
ka z dávnověkosti české se námětem i stylem 
hlásí k preromantickému literárnímu proudu; 
na rozdíl od básnické evokace dávného světa 
v jeho vrcholných dílech (Záře nad pohan
stvem, RKZ) však staví na dobrodružném sy- 
žetu, tvořeném několika složitě se prostupují
cími vypravěčskými pásmy. Jazykové vyjádření 
je založeno na záměrné deformaci prostředků 
lexikálních (neologismy, archaismy, perifrastic- 
ká a metaforická pojmenování) a syntaktic
kých (slovosledné inverze, na jejichž vzorec 
navázal K. H. Mácha, rytmizace větných úse
ků). Dílo, představující krajní mez preroman
tické jazykové stylizace, se ve své době stalo 
terčem kritiky pro svoji kurióznost a nesrozu
mitelnost. Po delším odmlčení vydal N. svou 
poslední historickou povídku Česká láska, si
tuovanou do 14. století na sklonek panování
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Jana Lucemburského, v níž na jazykové defor
mace i kompoziční složitost rezignoval. V pří
běhu vyprávěném střízlivým jazykem, částečně 
poznamenaným dobovým sentimentalismem 
a romantismem, propojil historické a intimní 
události a zdůraznil myšlenku národní stateč
nosti, věrnosti a hrdosti. - Později N. napsal 
(kromě překladu německé pohádkové hry 
Kouzelná věž v Krkonošských horách) asi 10 
původních her, které však zůstaly v rukopise 
a nebyly ani hrány (dnes v LA PNP). Většina 
z nich navazuje historickým námětem na N. 
povídkovou tvorbu (Sv. Cyril v Čechách, Stoj- 
mír, Ouskalí nevinnosti, Prozřetelnost, Únos), 
zbytek čerpá ze současného vesnického i měst
ského prostředí a v sentimentálně moralistním 
duchu reflektuje jeho sociální, morální i poli
tické problémy (Pokuta pýchy, Schovanec, 
Strejček). - N. se zabýval také politickými 
a církevními dějinami. Publikoval v Časopise 
pro katolické duchovenstvo, několik prací za
nechal v rukopise (Přípravné učení ke ka
tolickému náboženství, Osud řádu slovanské
ho v Čechách, Církev katolická ve svém 
božském zřízení a nadání, Jádro příběhů a pa- 
mětností královského hlavního chrámu Páně 
svatovítského). Nejrozsáhlejším rukopisným 
dílem je Dějepis církve české, k němuž se heu
risticky připravoval od příchodu do Prahy 
1840 a v němž se pokusil ukázat souvislost po
litického a církevního vývoje; faktografický 
výklad propojoval s beletristickými příběhy.

PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro katol. duchovenstvo 
(1828-49); Čechoslav (1820-24; 1822 P Turků ráj 
a jeho ztráta); Čes. včela (1847, BB Dbejme!, Česká 
řeč); Hyllos (1820); Poutník slovanský (1826); sb. 
Věnec ze zpěvů vlastenských. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Oběť, povídka z dávnověkosti české (P1824); Česká 
láska (P 1841); Život svaté Ludmily (b. d., výt. ne- 
zjišt.). I

LITERATURA: J. K.Tyl: Úvahy, literární obrazy 
a charaktery, ČČM 1846, s. 388 —> Čtení pro lid 
(1986, s. 404); K. Sabina: Novelistika a romanopisec- 
tví české doby novější, Kritická příl. k NL 1864, 
s. 328 —» Vybrané spisy 2 (1912, s. 445); • nekrology 
(an.): NL 19. a 22.8.1866 (rubrika Denní zprávy) •; 
F. Hnízdo: Ukázky jazykové ze starší české beletrie 
2. Obět, povídka z dávnověkosti..., Výr. zpráva c. k. 
stát, reálného a vyššího gymnázia v Klatovech za šk. 
rok 1907/08; an.: Unikum v české literatuře (o Sabi- 
nově ocenění Oběti), Besedy Času 1911, s. 78; F. Vo
dička in Počátky krásné prózy novočeské (1948, 
s. 262).

Ik

František Novotný (2)

* 29.8.1881 Hlína u Chrudimi
† 20.9.1964 Brno

Klasický filolog, zabývající se též recepcí antické 
vzdělanosti českou kulturou, překladatel úplného 
souboru Platonových děl.

Syn rolníka. Od 1892 studoval na gymnáziu 
v Chrudimi (mat. 1899), poté (do 1904) na Fi- 
loz. fakultě UK v Praze klasickou filologii jako 
žák J. Krále (z jehož podnětu začal studovat 
český humanismus) a R. Nováka (který ho při
vedl ke studiu Platona); doktorát 1906 prací 
Platonovy styky s dvorem syrakuským. Jako 
středoškolský profesor působil 1904-06 v Pra
ze (gymnázium v Truhlářské ul., Akademické 
gymnázium), 1906-09 ve Vysokém Mýtě, 
1910-14 v Praze-Král. Vinohradech (1909-10 
měl dovolenou pro práci na Latinsko-českém 
slovníku). Celou světovou válku prodělal na 
východní frontě (hned v říjnu 1914 těžce ra
něn). 1918 se habilitoval na UK prací Eurytmie 
řecké a latinské prózy, po roční dovolené byl 
1920 jmenován řádným profesorem a ředite
lem semináře pro klasickou filologii Masary
kovy univerzity v Brně, kde působil do 1957 
(1956 doktor věd). 1925 podnikl studijní cestu 
do Řecka. V oboru působil i organizačně, pěs
toval intenzivní vědecké styky s klasickou filo
logií slovanských národů, zejména polskou (je
ho vzorem byl T. Zieliňski), a dal podnět ke 
sjezdům slovanských klasických filologů.

Celoživotní dílo N„ zabývající se jak řeckou, 
tak římskou složkou antiky, vzniklo souladem 
práce vědecké, překladatelské, popularizační, 
pedagogické a organizátorské. Zájmy badatel
ské vedly N. především na pole gramatiky, 
metriky (mj. zkoumal Staškovo užití herojské 
klauzule v próze Pozdní plamínky), etymolo
gie, onomaziologie, lexikografie, textové kriti
ky, ke studiu českého humanismu (zejména dí
la Zikmunda Hrubého z Jelení) a vůbec vztahů 
českého písemnictví k antice, monograficky 
pak ke zjevu Platonovu. Právě celoživotní po
zornost věnovaná Platonovi vyjevuje zvlášť 
názorně nadoborový význam N. pro českou li
teraturu a kulturu vůbec. N. zde začal otázkou 
pravosti Platonových listů, při jejímž řešení vy
datně uplatňoval a zároveň tříbil metodu sty- 
lometrickou (srov. pak Eurytmie řecké a latin
ské prózy), odtud však spěl k celistvé recepci 
Platona, a to jak překladatelské, tak portrétní.

597



Novotný

Pro svou úhrnnost a kvalitu je jeho překlad ce
lého Corpus Platonicum hodnocen jako dílo 
ojedinělé a epochální; pojímaje Platonovy dia
logy za bližší básním než filozofickým pojed
náním a průkopnicky doceňuje Platona uměl
ce vedle Platona filozofa, považoval N. za svůj 
hlavní překladatelský problém napodobit ja
zyk Platonových dialogů, jenž nebyl ještě jazy
kem odborných filozofických spisů, nýbrž 
vznikl filozofickým aktualizováním obecné ře
či. Právě proto se N. domníval, že první českou 
knihu o Platonovi má napsat filolog a ne filo
zof. Zdomácnění Platonova zjevu dovršila N. 
monografie O Platonovi - jež si výslovně sta
novila úkol objektivně popisný - svým 4. dí
lem, věnovaným dějinám platonismu. N. vě
decké úsilí směřovalo tedy v poslední instanci 
k integraci antiky - kterou chápal jako umělou 
syntézu kulturních prvků vybraných z řecké 
a římské vzdělanosti a jako důležitého činitele 
evropské kulturní soudržnosti - do života sou
časné společnosti; v něm měla antika působit 
k obohacení národní kultury a k výchově k lid
skosti, jako protiváha negativních složek rych
le se proměňující civilizace. N. literární činnost 
se proto brzy rozrostla i o rozmanité práce 
zmíněnou integraci podporující: o syntetický 
výklad podstatných rysů řecké kultury (Gym
nasto  ri), publicistické příspěvky soustavně 
a kriticky sledující překlady z antiky, scénická 
provedení her antických autorů, jakož i dění 
v soudobé klasické filologii (např. jubilejní 
články, nekrology), o hesla psaná pro Ottův 
slovník naučný nové doby a Pedagogickou en
cyklopedii (viz heslo Antika v 1. dílu), o pole
miky vedené ve prospěch reformy středoškol
ského studia neokleštěného však o klasické 
jazyky, fejetony z cesty do Řecka, články o so
ciálních poměrech ve starém Řecku a Římě re
agující na popřevratový radikalismus. Zásadní 
byl Ň. přínos pro výuku latině (gramatiky, slov
ník).
ŠIFRA: F. N. I PŘÍSPĚVKY in: Archa (1947); sb. 
Arrisia. J. Jankovi k sedmdesátinám (1939); Besedy 
Času (1909); Cesta (1919); Čas (1906); Časopis Or
bis (1928); Čes. demokracie (1921); Čes. revue 
(1921-24; 1921 Socialistické snahy ve starém Řecku, 
i sep. 1922); Čes. časopis filologický (1943-45); sb. 
Filozofové doby helénistické (1938); Hlídka Času 
(1913); sb. Jan Laichter (1935); Lid. noviny 
(1921-42); Listy filologické (1906-60; 1913 Burleyo- 
vy životy starých mudrců a jejich česká zpracování, 
1915 Herojská klauzule v české próze, 1953 Život J. 
Krále, 1956 Co je metonymie); Meziaktí Divadla 

umění (1914); sb. Mnéma. Sborník vydaný na pa
měť... J. Zubatého... (1926); sb. Na paměť úmrtí své
ho pedagoga dr. J. J.Friče (1945); Národ (1920);Nár. 
listy (1920-24,1928); Naše doba (1920-22); Naše řeč 
(1942); Nové Atheneum (1919); Památník stát. reál, 
gymnázia v Chrudimi 1863-1948 (1948); Pestrý tý
den (1930); sb. Pio váti. K 2000. výr. Vergiliova naro
zení (1930); sb. Platon. Život - dílo - vliv (1932); Po
kroková revue (1913); sb. Práce druhého sjezdu 
klasických filologů slovanských v Praze 1931 (1931); 
Pražská lid. revue (1912); Přítomnost (1927); Revue 
des travaux scientifiques tchécoslovaques. Section 
premiére (1919); Ročenka Spolku přátel střední 
školy ve Vysokém Mýtě (1930); Rozpravy Aventina 
(1930); Ruch filozofický (1922-28); Rád (1941-42); 
sb. Řečtí filozofové a mystici (1926, Sokrates, Pla
ton, i sep. s tit. Sokrates a Platon); sb. Řečtí básníci 
doby helénistické (1930); Říše hvězd (1923); Sbor
ník filologický (1911-12,1922; 1912 Zigmund Hru
bý z Jelení vydavatelem Pliniovy Naturalis historia); 
Sborník prací filologických dvoř. r. prof. Josefu Krá
lovi k 60. narozeninám (1913, O překladatelské čin
nosti Zigmunda Hrubého z Jelení); Sborník prací fi
lologických univ. prof.E Grohovi k 60. narozeninám 
(1923); Sborník prací filoz. fakulty Brno (ř. A 1952, 
ř. E 1961-64); Slovo a slovesnost (1935,0 překládá
ní z filozofického jazyka Platonova); Sokol (1920); 
sb. Strážce tradice. Arnu Novákovi na památku 
(1940, Antika v českém písemnictví); Střední škola 
(1922,1929); sb. Studia antiqua A. Salač septuagena- 
rio oblata (1955); sb. Studie a vzpomínky prof. 
dr. Arnu Novákovi k 50. narozeninám (Vyškov 
1930); Svob. noviny (1947); Topičův sborník (1916); 
V. Markalous: Výbor z řečí dějepisců římských Sal- 
lustia, Livia, Curtia Rufa, Tacita (1903, překlad Li- 
via); Věda česká, pokr. Česká věda, pokr. Naše věda 
(1914, 1920-47; 1938 Masaryk a Platon); Věstník 
CAVU (1951); Věstník čes. profesorů (1908-19; 1919 
Návrhy klasických filologů pro reformu střední ško
ly, i sep. s tit. Návrhy na reformu střední školy); Věst
ník 1. říšského sjezdu českosl. učitelů vysokých škol 
(1923, Střední škola bez klasických jazyků?, i sep.); 
Volné směry (1932, Antické hledání krásy); Výr. 
zpráva c. k. státního vyššího gymnázia Vysoké Mýto 
(1907, překlad Sedmý list Platonův); Zvon (1919); 
též v zahraničních odborných časopisech a sborní
cích. I KNIŽNĚ. Práce odborné a učebnice: Latin- 
sko-český slovník k potřebě gymnázií a reálných 
gymnázií 1,2 (1909-10, s J. M. Pražákem a J. Sedláč
kem; počínaje 1925 série přeprac. vyd. se zkrác. tit. 
Latinsko-český slovník, pořizovaných pouze F. N., 
a to zvláště 1932,1948,17. vyd. 1955); Eurytmie řec
ké a latinské prózy 1,2 (1917,1921; přeprac. a franc. 
psané vyd. 1929 s tit. État actuel des études sur le 
rythme de la prose latine, Lvov); Latina a řečtina na 
střední škole (1919); Gymnasion. Úvahy o řecké 
kultuře (1922); Antické státy a náboženství (1925); 
Poznámky k návrhu zákona o střední škole (1925, 
s jinými); Platonovy listy a Platon (1926); Hynek 
Vysoký (1936); Latinská mluvnice pro střední školy
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(2. 1938, 3. Doplňky, sv. 1 1946; 1957 přeprac. s tit. 
Základní latinská mluvnice); O Platonovi (1. Život, 
1948; 2. Dílo, 1948; 3. Filozofie, 1949; 4. Druhý život, 
posmrtně 1970); Latinská skladba (skripta, 1953); 
Řecká a římská metrika (skripta, 1955); Historická 
mluvnice latinského jazyka 2 (1955). - Překlady: 
T. Zieliňski: Starý svět a my (1910); Platon: Sympo
sion (1915, přeprac. vyd. 1936) + Timaios a Kritias 
(1919) + Ústava (1921) + Platonovy listy (1928,1945 
s tit. Listy) + Filebos (1931, přehlédnuté vyd. 1944) + 
Gorgias (1932, přehlédnuté vyd. 1944) + Theaitetos 
(1933) + Sofistes (1933) + Politikos (1934) + Eu- 
thyfron, Obrana Sokrata, Kriton (1934, přehlédnuté 
vyd. 1942) + Faidon (1935, přehlédnuté vyd. 1941) + 
Kratylos (1935) + Parmenides (1936) + Faidros 
(1937) + Alkibiades I, Alkibiades II, Hipparchos, 
Milovníci (1938) + Protagoras (1939) + Charmides, 
Laches, Lysis, Theages (1940) + Euthydemos, Me- 
non (1941) + Hippias Větší, Hippias Menší, Ion, Me- 
nexenos (1941) + Epinomis, Minos, Kleitofon,Pseu- 
doplatonika, Epigramy (1942) + Zákony (1961). 
I REDIGOVAL knižnice: Spisy Filoz. fakulty Ma
sarykovy univerzity v Brně (1923-27, s A. Novákem 
a J. Glúcklichem), Platon: Spisy (1931-45, 18 sv.); 
sborníky: Pio váti (1930, s O. Jiránim a B. Rybou), 
Práce druhého sjezdu klasických filologů slovan
ských v Praze 1931 (1931, s F. Stiebitzem). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Výbor řečí Demosthenových 
s ukázkami jiných řečníků atických (1921, přeprac. 
1933); Platonis Epistulae commentariis illustratae 
(1930); Platonis Epinomis commentariis illustrata 
(1960). ■

BIBLIOGRAFIE: G. Hejzlar: Soupis literárních 
prací prof. dr. F. N., LF 1941, s. 297 + Operum F. No
votný conspectus inde ab anno 1941 continuatus, sb. 
Charisteria F. Novotný octogenario oblata (Brno 
1962). I LITERATURA: K. Svoboda: ref. Eurytmie 
řecké a latinské prózy, Čes. věda 2,1915/18, s. 33 + 
Naše věda 5,1922/23, s. 6; • ref. Gymnasion: K. Pra
žáková, Naše věda 5,1922/23, s. 191; F. P. (Pelikán), 
Nové Čechy 6,1922/23, s. 220; Rčk. (A. Roček), Lu
mír 1923, s. 161; J. Popelová, Ruch filozofický 1925, 
s. 186 (odpověď F. N. s. 189) •; G. Hejzlar: Rozhovor 
s prof.dr. F. N., RA 5,1929/30, s. 198; L. J. (Jehl): ref. 
překl. Platon: Symposion, Rozhledy 1936, s. 280; 
O. Šimáček: Šestnáct svazků Platonových dialogů, 
Čteme 1941, s. 171; • k šedesátinám: J. Patočka, Na
še doba 1941, s. 587; F. Stiebitz, LidN 29. 8. 1941 •; 
F. Stiebitz: České překlady Platona, Naše věda 1941, 
s. 201; • ref. O Platonovi: K. Svoboda, Slovesná věda 
2,1948/49, s. 179; L. Varcl, LF 1953, s. 280 •; • nekro
logy: K. Janáček, LF 1965, s. 285; R. Hošek, Zprávy 
Jednoty klasických filologů 1965, s. 1 •; L. Svoboda 
in E N.: O Platonovi (4.1970); J. Češka: Sto let od na
rození F. N., Universitas 1981, s. 99; Korespondence 
J. Krále F. Novotnému, in Výbor z korespondence fi
lologa Josefa Krále (1989, s. 355, ed. M. Svatoš).

jo

František Vojtěch Novotný viz 
in František Novotný (1)

J. O. Novotný
* 1.2.1894 Hořovice
† 22. 9.1971 Praha

Literární kritik a publicista nacionálně tradicionalis- 
tické orientace, editor a bibliograf díla V. Dýka, pře
kladatel s převažujícím zájmem o francouzskou lite
raturu; autor popularizačních prací.

V matrice zapsán Josef Antonín N. - Byl sy
nem sekretáře okres, hejtmanství v Hořovi
cích. V rodišti vychodil obecnou školu, pak vy
studoval gymnázium na Král. Vinohradech 
(Praha-V.), po maturitě 1913 češtinu a fran
couzštinu na pražské filoz. fakultě. Na podzim 
1914 byl odveden a sloužil na srbské a pak na 
italské frontě. Po návratu 1919 pokračoval ve 
studiu, absolvoval 1921 (podle jeho vlastního 
údaje předložil disertaci Cesta V. Dýka a nacio
nalismus 1897-1905, kterou posuzovali J. Ja
kubec a J. Máchal, řízení však zřejmě nebylo 
ukončeno). Od 1920 byl literárním a kulturním 
referentem čas. Cesta, od 1925 redaktorem 
a později vedoucím redaktorem kulturní rub
riky a beletristické části Nár. listů, kde působil 
až do jejich zastavení 1941. Mimoto přispíval 
do dalších časopisů a redigoval několik literár
ních a divadelních knižnic, převážně určených 
lidovému publiku. Od studentských let se in
tenzivně zabýval dílem V. Dýka (s básníkem se 
osobně stýkal od 1919, později byl editorem je
ho díla). V meziválečném období se účastnil 
činnosti Kruhu čes. spisovatelů, na počátku 
okupace působil jako místopředseda a předse
da Spolku rodáků i přátel Hořovic a okolí a re
digoval spolkovou ročenku.

N. začínal před 1. světovou válkou jako pře
kladatel a uplatňoval se takto i později, jeho 
doménou se však po celé meziválečné období 
až do počátku okupace stal literární a kulturní 
referát, v němž vedle rozmanitých uměleckých 
aktualit sledoval novinky původní a překlado
vé literatury i dění v cizích literaturách (např. 
v čas. Cesta přehledové seriály Francouzští au
toři). V širokém spektru umělecké kritiky této 
doby se kvalifikoval jako žurnalisticko-refe- 
rentský typ se schopností rozsáhlého záběru 
problematiky a zároveň i jako kritik tendenč-
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ního směřování, jenž se osobním zaujetím 
a v intencích svých stálých tribun angažoval ve 
prospěch literatury orientované nacionálně 
a tradicionalisticky. Tato polarita ovlivnila 
i formu jeho vystoupení: vedle převažujícího 
referátu se jeho častým žánrem stala polemi
ka. N. referáty zůstávaly u rozvláčně popisné
ho traktování díla a jejich celkové zaměření 
určoval přednostní zřetel k tematice i zájem 
o určité tvůrčí typy a osobnosti. Pravidelně tak 
sledoval tvorbu V. Dýka, autory legionářské li
teratury, případně literatury s válečnými ná
měty (na prvním místě R. Medek, dále J. Kop- 
ta, F. Langer aj.), častěji se vracel k dílu K. 
M. Čapka Choda, A. Jiráska, dále B. Benešové, 
M. B. Bóhnela, J. Durycha, R. Jesenské, J. Kna- 
pa, J. Marii, J. Morávka, J. V. Rosůlka, A. 
M. Tilschové aj.; zřídka psal o tvorbě avant
gardní a levicové orientace, vystupoval však 
jako kritik jejích programů (např. poetismus). 
Ve 30. letech stále vehementněji obhajoval za
stávaný konzervativní směr a vstupoval do 
sporů s vytvořivší se demokratickou frontou 
a s Obcí československých spisovatelů; svými 
invektivami a útoky, jejichž předmětem byly 
věci důležitější i podružné (kontroverzní stře
távání na téma „pravé“ a „levé“ literatury, 
častá ohražení v záležitosti státních a jiných 
cen, též protest proti začlenění Herbenova tex
tu s protidykovským výrokem do školní čítan
ky aj.), vyvolával polemické odezvy (A. M. Pí
ši, F. Peroutky, B. Mathesia aj.), které nezřídka 
persiflovaly neobratnost a demagogii jeho 
projevů. Jedinou svoji knížku s literárním té
matem věnoval R. Medkovi a soustředil v ní 
a předpojatě komentoval materiál polemiky 
vedené o jeho drama (O Plukovníka Ševče). 
Dlouholetý osobní vztah k V. Dykovi ho při
vedl k editorské a bibliografické práci: s A. No
vákem vydal první (ucelený) díl z románového 
torza Děs z prázdna, publikoval další rukopis
né fragmenty a také zprávy o básníkově životě 
a díle a o jeho pozůstalosti (rubr. Dykův archiv 
v Lumíru), připravil reedice, profilový výbor 
z prózy, soubor publicistiky z let 1917-19 a ča
sopiseckou bibliografii z období 1895-1909 
Soupis časopiseckých prací k Dýka. Bez přímé 
souvislosti s beletrií, jež posloužila nanejvýš 
pro ilustraci, vznikla objemná popularizační 
práce o dějinách domácího a zahraničního od
boje za 1. světové války Vzkříšení samostat
nosti československé, v níž N. vycházel ze se
kundární historiografické literatury a hlavně 

ze vzpomínek účastníků popisovaných dějů. 
Obdobným kompilativním způsobem postu
poval v kulturněhistorických kapitolách z dě
jin středního Slovenska a jeho báňských měst 
(Střední Slovensko) a z větší části i v rozsáhlém 
pojednání Brána svědomí, moralistním apelu 
pro záchovu tradiční výchovy k vlastenectví 
a zbožnosti a zároveň sumě poznatků o stavu 
českého školství a rodiny, o problémech insti
tucionální a soukromé výchovy. - V N. překla
dech převážily francouzské tituly; po několika 
ukázkách z Rimbaudových veršů v Moderní re- 
vui a dalších časopiseckých drobnostech (i z li
teratury italské a novořecké) se zaměřil na mo
derní francouzskou prózu (P. Louýs, F. Jammes, 
A. Villiers de ITsle Adam), přetlumočil eseje 
J. A. de Gobineau, jehož pojetí renesance spolu 
s apologií silných osobností vzbudilo ve 20. sto
letí oživený zájem; později volil práce zejména 
s přitažlivými exotickými náměty.
ŠIFRY: J. O. N., Ný (dub.). ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1920-30); Čes. svět (1913-15); sb. Hořovicko, brána 
brdských lesů (1941); Květy (1915); Lid. noviny 
(1921-22); Lit. listy (1923); Lit. rozhledy (1928); Lu
mír (1928 Soupis časopiseckých prací V. Dýka, 
1931-32 Dykův archiv); Moderní revue (1913-14); 
Nár. listy (1923-41); Panoráma (1928); Právo lidu 
(1924-25); Rozpravy Aventina (1927); Světozor 
(1932); Topičův sborník (1919-21); Tribuna (1922); 
Venkov (1939). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: 
O Plukovníka Ševče (1929). - Překlady: P. Louýs: 
Nepravá Estera (1914); F. Jammes: Anýzové jablko 
(1920); J. A. de Gobineau: Renesance (1925); A. Vi 1 - 
liers de 1’Isle Adam: Nejvyšší láska (1925); Hai Šang 
Šuo Mong Jen: Slečna Cang, čínská dívka dneška 
(1935, podle doslov, převodu F. Kuhna); J. Roth: 
Antikrist (1935); A. David-Neel: V zemi lupičů ka
valírů (1938); E. Demaítre: Indiční fakíři a jogínové 
(1939). - Ostatní práce: Vzkříšení samostatnosti čes
koslovenské 1,2 (1932); Střední Slovensko 1 (1937); 
Brána svědomí (b. d., 1944). I REDIGOVAL novi
ny: Nár. listy (1925-41, kultur, rubriku a beletr. část); 
knižnice: Hry českého jeviště (1921-26), Vltava (od 
1921), Lidové hry českého jeviště (1925-26), Legio
nářské besedy (od 1926); ročenku: Hořovicko, brána 
brdských lesů (1941). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
V. Dyk: Devátá vlna (1931) + Ovzduší mých stu
dentských románů (1931) + Píseň o vrbě (1931) + 
Děs z prázdna. 1. díl Děd Václav Šaroch (1932, s A. 
Novákem) + Dvojí poezie (1932) + O národní stát 1, 
2 (1932,1933) + Vybraná lyrika (1932) + Výpravná 
próza (výbor, 1936). I

LITERATURA: G. W. (Winter): ref. překl. P. 
Louýs, Akademie 18, 1913/14, s. 148; • ref. překl. 
E Jammes: L. N. Z. (Zvěřina), Venkov 30. 6. 1920; 
jeel. (J. L. Fischer), Kmen 4,1920/21, s. 143; M. No-
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votný, Nové Čechy 4,1920/21, s. 35 •; • ref. překl. A. 
Villiers de 1’Isle Adam: K. H. (Hikl), Naše doba 33, 
1925/26, s. 186; P. E (Fraenkl), RA 1,1925/26, s. 51; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 26,1925/26, s. 238 •; an.: ref. 
překl. J. A. de Gobineau, RA 1, 1925/26, s. 108; Š.: 
Jedva se přihodilo...(polemika s N. článkem v Cestě 
ke stát, cenám), Zvon 26,1925/26, s. 140; K. Sezima: 
V Cestě z 2. dubna... (polemika s N. článkem kriti
zujícím referování Lumíru o současné literatuře), 
Lumír 53,1926/27, s. 168; • ref. O Plukovníka Ševče: 
vk (V. Kapličky), LitN 1929, č. 19; K. H., NO 14. 2. 
1929; Sk. (F. Skácelík), Samostatnost 1929, č. 25; 
-chb- (V. Cháb), NO 24.10.1929 •; • k hodnocení Ji
ráskova odkazu (též k názorům N.): -pá- (F. S. Pro
cházka), Zvon 30, 1929/30, s. 436; A. N. (Novák), 
LidN 16. 9.1930 •; • k dykovským edicím a biblio
grafii: A. N. (Novák), LidN 17.1.1932 + (ne.), LidN 
7. 2.1932 + LidN 27. 5.1932 + (A. N.), LidN 24. 7. 
1932 + (ill), LidN 3. 9.1932; O. Simek, LidN 27.11. 
1932; N. (M. Novotný), Rozhledy 1932, s. 64 a 96 + 
Rozhledy 1933, s. 51; K. Sezima, Lumír 63,1936/37, 
s. 395 •; • ref. Vzkříšení samostatnosti českosloven
ské: an.. Rozhledy 1932, s. 124; R., Slovanský pře
hled 1933, s. 301 •; • polemika (s N. útoky proti 
F. Gótzovi a jeho výrokům o „levé“ a „pravé“ lite
ratuře, proti kultur, levici, též Obci českosl. spisova
telů): F. Gótz, NO 13. 11. 1934; E. Konrád, NO 13. 
a 20.11.1934,2. 3.1935; A. M. Píša, PL 13. a 20.11. 
a 18.12.1934,30.4. a 16.5.1935; rh., Nová svoboda 
30.11. 1934; F. Peroutka, LidN 10. 12. 1934; (F. N.) 
(Němec), RP 5.2.1935 •; • ref. překl. J. Roth: rf. (R. 
Fleischner), Index 1935, s. 47; K. P. (Polák), PL 22.3. 
1935 •; • ref. překl. Hai Šang Šuo Mong Jen: vbk. (V. 
Běhounek), PL 11. 9. 1935; V. Traubová-Lišková, 
LidN 15. 9. 1935 •; • polemika (proti vystoupením 
N. v otázce Jiráskovy ceny hl. m. Prahy a stát, cen): 
p. (A. M. Píša), PL 23.1. a 15.10.1936; vbk. (V. Bě
hounek), Nová svoboda 6. 11. 1936; B. Mathesius, 
Panoráma 1936, s. 167 a 1937, s. 20 •; • ref. Střední 
Slovensko: EL (J. Strnadel), Čin 1937, s. 115; Sk. 
(F. Skácelík), Samostatnost 1937, č. 26-27 •; hc. 
(M. Hudec): ref. překl. A. David-Neel, Samostatnost 
1938, č. 16; • ref. Brána svědomí: kp. (K. Polák), Nár. 
práce 10.8.1944; J. Matula, LidN 28.8.1944 •.

et

Josef Raimund Novotný

* 1830 Lotouš u Slaného
† 14.5.1878 Praha

Humorista a překladatel veseloher z angličtiny, pro
pagátor těsnopisu.

Po nedokončených studiích medicíny působil 
jako soukromý učitel (mj. u R. Fiignerové, poz

ději Tyršové) a stenograf (též v českém sněmu 
1865-66). V souvislosti s redigováním časopisu 
Blesk, který vycházel místo úředně zasta
vených Humoristických listů a Biče, byl 1864 
zároveň s jeho vydavatelem J. R. Vilímkem ně
kolik týdnů vězněn. Spolu se svým bratrem 
E. Novotným (1833-1876), klasickým filolo
gem, se podílel na akcích Pražského spolku 
stenografů a redigoval jejich měsíčník. Byl 
spoluautorem učebnice českého těsnopisu.

N. se uplatnil jako autor časopisecky publi
kovaných humoristických textů. K jeho roz
měrnějším pracím patří dva komické seriály. 
Ukolébavky manželské (anonymně, Humoris
tický kalendář 1860, Humoristické listy 1860, 
1862-63) představují monology řečné manžel
ky, jen zřídka přerušené nesmělou partnero
vou replikou. Seriál Na zvědách (anonymně, 
Humoristické listy 1866) parodoval referáty 
o zasedáních českého sněmu formou naivních 
dopisů ženy v domácnosti adresovaných ka
marádce při zachování jmen tehdejších po
slanců. Veselohry, jež N. přeložil z angličtiny, 
uvedlo Prozatímní divadlo; knižně vydal pře
klad jediný. Omylem jsou mu přisuzovány ty 
překlady E. Peškové, které podepisovala pseu
donymem B. J. Novotný.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: J. Malostranský, Václav 
z Dalibora; J. R. N. I PŘÍSPĚVKY in: Bič (1864); 
Blesk (1864); Čes. Thalia (1867); Humorist, listy 
(1858-66); Humoristický kalendář (1860); Květy 
(1866-67); sb. Nejlepší humoresky české 2 (1873); 
Paleček (1875). I KNIŽNĚ. Překlad: T. E. Wilks: 
Nápady (1869). - Ostatní práce: Těsnopis český dle 
soustavy Gabelsbergerovy sestavený (1863, s jiný
mi). I SCÉNICKY. Překlady: J. M. Morton: Pod 
střechou (1867, s tit. Maškary pod střechou 1877); 
J. Oxendorf: Pohovím si! (1868). I REDIGOVAL 
časopisy: Blesk (1864), Měsíčník 1. pražského 
spolku stenografů gabelsbergerských (1869-71, 
s L. Bauerem). I

LITERATURA: • Ze soudní síně. Tisková pře 
s majiteli, vydavateli a redaktory Humoristických 
listů, Biče, Blesku a Rolniček, pak Jiskry a Důtek...: 
Hlas 29.2.1864, a dále 31.3., 1.4., 30.5., 26. a 28.6., 
24. a 28.7., 27. a 28.8., 20.10.1864; NL 27., 28. a 30. 
8., 16.12.1864; Hlas 12.2.1865 •; • nekrology (an.): 
Těsnopisné listy 1878, s. 33 (tištěno těsnopisem); NL 
15.5.1878; Světozor 1878, s. 267 •.

is
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Karel N. Novotný
* 1.5.1907 Kutná Hora
† 11. 9.1970 Kutná Hora

Básník kultivovaných rezonancí dobových poetik.

VI. jm. Karel N., některé básně v časopisech 
podepisoval K. Nov-Novotný. - Otec, původně 
dělník, byl víc než dvacet let knihovníkem 
obecní lid. knihovny. N. se po absolvování čtyř 
tříd měšťanské školy vyučil typografem (poz
ději si vlastnoručně sázel své knihy). Celý život 
působil v rodišti, nejprve jako typograf (nako
nec byl vedoucím knihtiskárny Grafia) a vedle 
toho už od 1923 jako knihovník; po 1945 byl 
správcem městského chudobince, úředníkem 
Štětkový městské knihovny a posléze měst
ským matrikářem.

Pro N. básnickou tvorbu je charakteristická 
kultivovaná rezonance dobových poetik: ve 
30. letech to byla nejprve poetika wolkerovská 
(Č7 první míle), pak halasovská (Hvězdárna) 
a horovská (Život z milosti). Ve 40. letech v ce
lé sérii básní (titulem definovaných jako bala
dy, žánrově však připomínajících lyrizovanou 
básnickou skladbu typu Horova Jana houslis
ty) tematicky těžil - využívaje některých prvků 
nezvalovské poetiky - hlavně z kulturních tra
dic Kutné Hory. Dějiny, atmosféra a krása rod
ného města a jeho okolí dominují i ve sbírce 
Šlojíř a kord. Poezie vznikající v posledním 
dvacetiletí N. života (začleněná do posmrtně 
vydaného výboru Krajiny v dlani) pracovala 
s volným veršem, s koncentrovaným básnic
kým výrazem, pointou, náznakem, nápovědí; 
převažují v ní stopy té poetiky první poloviny 
60. let, jejímž typickým představitelem byl 
M. Florian. - Vedle básní vydaných knižně 
uveřejňoval N. po celý život četné verše, často 
příležitostně motivované, v regionálních časo
pisech.

ŠIFRA: knn. I PŘÍSPĚVKY in: Krásné město (K. 
Hora); sb. Kutná Hora v Praze (1947); Právo lidu; 
Rudé právo; Sociálnědemokratické Podvysocko (K. 
Hora, od 1929); sb. Sto let veřejného knihovnictví 
v Kutné Hoře 1848-1948 (1949); Stráž severu (Libe
rec 1949); Středočeské hlasy (1948); Svoboda; Svob. 
Slovan (K. Hora 1946); sb. Španělsku (1937); Úder 
(K. Hora); Věstník hl. m. Prahy (1948). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: U první míle (BB 1931); Hvězdárna (BB 
1933); Život z milosti (BB 1939); Sedm kluků Voříš
kových čili S chlebem nebo bez chleba (P pro ml., 
1941, rozšiř, vyd. 1948); Balada o Janě (B 1942); Ba

lada o chudém bratru herci (B 1943); Balada o Ro
zině (B 1943); Balada o Petru básníkovi (B 1943); 
Balada rekviem (B 1943); Balada o prstenu bez 
lásky (B 1943); Balada o dvou slovech (B 1944); 
Balada o varhaníkovi (B 1947); Šlojíř a kord 
(BB 1947); Pohádky (pro ml., 1948). - Výbor: Kra
jiny v dlani (1976, ed. R. Matys; obs. i BB z po
zůstalosti). I SCÉNICKY. Hra: Felix Jenewein 
(1943). I REDIGOVAL časopis: Svobodný Slovan 
(K. Hora 1946). I

LITERATURA: Sgl (Jar. Siegl): ref. Šlojíř a kord, 
Krásné město 1947, s. 74; V. Palivec in K. N. N.: Po
hádky (1948, záložka obálky); • nekrology: an., Svo
boda 12. 9.1970; Jar. Siegl, Krásné město 1970, č. 3 
(zde i smuteční BB od M. Floriana a J. Ostaše) + 
Uder 1970, č. 37 •; M. Florian a R. Matys in K. N. N.: 
Krajiny v dlani (1976).

vs

Miloslav Novotný
* 17.6.1894 Radomyšl u Strakonic
† 22.12.1966 Strakonice

Literární historik zaměřený především na edice děl 
české literatury od obrození po meziválečné období 
a na sbírání, vydávání a komentování dokumentů 
k životu a dílu českých spisovatelů, zvláště B. Něm
cové a J. Nerudy; literární a divadelní kritik, esejista 
a kulturní publicista širších uměleckých zájmů zahr
nujících i výtvarné umění; autor drobných próz 
a překladatel; bibliofil a knihovědec.

Syn lékaře. 1905-13 studoval na gymnáziu 
v Písku a po maturitě slavistiku a romanistiku 
na filoz. fakultě v Praze (profesoři J. Jakubec, 
E X. Šalda, V.Tille, J. Vlček), 1920 získal dokto
rát prací Kritická činnost J. Vrchlického. Od 
1921 byl úředníkem Svazu osvětového (pozdě
ji Masarykův lidovýchovný ústav). Počátkem 
1924 přešel do knihovny Nár. muzea, od 1925 
zde pracoval v literárním archivu, který s J. 
Volfem zakládal a jehož fondy pak ve funkci 
správce (od 1927) mnohonásobně rozšířil 
(a prezentoval i jako libretista četných výstav). 
Ve 30. letech podnikl studijní cesty do Ham
burku, Berlína, Kodaně, do Belgie a Francie. 
1937-50 zároveň přednášel na státní kni
hovnické škole o dějinách písma, knihtisku 
a o moderních knihtiskařských technikách. 
1941-44 vedl knihovnu Nár. muzea, 1945-50 
byl jejím ředitelem, současně byl 1948 dočasně 
pověřen správou Nár. knihovny v Praze. 1951 
se stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro čes.
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literaturu ČSAV. 1955 odešel do důchodu. Od 
20. let spolupracoval jako redaktor časopisů 
a knižnic s četnými nakladatelstvími (Druž
stevní práce, kterou spoluzakládal, ELK, Kvas- 
nička a Hampl, J. Otto, Art. Novák ad.), řídil 
mj. orgán Svazu knihkupců a nakladatelů Roz
hledy po literatuře a umění. Byl aktivním čle
nem a funkcionářem Spolku čes. bibliofilů (od 
1938 místopředseda, od 1948 předseda) a redi
goval jeho periodika. Působil ve výboru Spol
ku čes. knihovníků (1945 místopředseda, 1948 
předseda). Rozvíjel bohatou přednáškovou 
a osvětovou činnost (včetně rozhlasových po
řadů). Shromáždil rozsáhlou soukromou kni
hovnu, sbírky bibliofilií, exlibris a jiné užitkové 
grafiky (záměr zpřístupnit tyto fondy veřejnos
ti ve stálé expozici v Radomyšli se mu nepodaři
lo uskutečnit). Zemřel náhle, následkem úrazu.

N. psal zprvu intimní lyriku a časové epigra
my. Od počátku 20. let pravidelně publikoval 
literární a divadelní referáty a články o kultur
ním životě (zejména v Nár. listech, Cestě, Lid. 
novinách a v časopisech, jež redigoval). Přede
vším se věnoval vydávání beletrie a literárních 
archiválií i rozmanitým aktivitám spjatým 
s knižní realizací literatury. Jako badatelsky za
měřený editor využíval hojně materiálu z lite
rárního archivu Nár. muzea a jeho průběžným 
studiem a metodou srovnávací textové kritiky 
dospíval i k dílčím objevům nebo k identifika
ci dosud nezjištěných rukopisů. Jeho edice 
z celého časového úseku novodobé české lite
ratury (jednotlivě i z etap starších) přispívaly 
k důkladnějšímu poznání tvorby autorů, jimiž 
se soustředěně zabýval: na prvním místě 
B. Němcové a J. Nerudy, pak K. Havlíčka, dále 
K. H. Máchy, Z. Wintra, E. Lešehrada, J. Hory, 
J. Wolkra ad. Kromě četných autorských kom
pletů a výborů vydával tematické či žánrové 
soubory (mj. výbor obrozenských „romantic
kých44 povídek, jarmareční písně, sborník s te
matikou odboje za 1. světové války), drobné 
texty pro bibliofilské tisky (výňatky z Kralické 
bible, ze zápisků J. Jeníka z Bratříc aj.) a v ne
poslední řadě množství archivních dokumen
tů, dopisů, memoárových a deníkových zázna
mů apod. Zatímco u soukromých památek N. 
usiloval (byť nedůsledně) o zachování jejich 
autentického znění diplomatickým přetiskem, 
v beletrii se přikláněl k jazykovým úpravám 
přibližujícím dílo současnému čtenáři; svou vý
zkumně založenou ediční praxí se sice podílel 
na rozvoji editorství jakožto vědní disciplíny, 

avšak pozdější textologie jeho postupy částeč
ně korigovala (především přesným stanove
ním pravidel a jejich přísnějším, nikoli však 
mechanickým dodržováním). S vydavatelskou 
činností N. trvale spojoval shromažďování a li- 
terárněhistorické studium rozmanitého živo
topisného (i bibliografického) materiálu v úsi
lí o obohacení a zpřesnění portrétů jed
notlivých literátů (bez výraznější snahy o ana
lýzu a estetické hodnocení). Výsledkem byly 
objevné Nové kapitoly o Boženě Němcové (do
datek klasické monografie V. Tilleho), na ně 
navazující obrazová monografie Božena Něm
cová (ve spolupráci s F. Kubkou), další živo
topisné práce (např. máchovské) a zejména 
pro N. charakteristické montáže dokumentů: 
zvláštní typ rekonstruovaných biografií či au
tobiografií, v němž slučoval známá a neznámá 
fakta a propojoval chronologicky řazený ma
teriál vlastním textem (Nižegorodský dragon 
Bohumil Havlasa) nebo ho pouze editorsky 
komentoval (Život s pochodní v ruce o K. Hav
líčkovi, jubilejní soubory Rok Jana Nerudy..., 
Roky Aloise Jiráska... ad.). Na témže principu 
vznikla i objemná, leč neukončená miscelanea 
Život Boženy Němcové a Život Jana Nerudy, 
jež sumarizovala všechna dostupná fakta, dů
ležitá, avšak i zcela podružná (nadto biografii 
dokreslovaly úryvky z umělecké tvorby). Mi- 
nuciózní práce s dokumenty se stala též zákla
dem prací výkladových: studií jak k edicím 
(četných předmluv a doslovů), tak samostat
ných, např. dvou tematicky blízkých esejů, 
z nichž první (Portrét Karla Hynka Máchy) při
spěl k rekonstrukcím fyzické podoby básníka 
jako osobnosti vymykající se běžným předsta
vám o romanticky astenickém typu, druhý 
(Božena Němcová a světská krása) vykreslil 
obraz Němcové prizmatem její souladné krásy 
ve zjevu a duchovním ustrojení. Zatímco v lite
rární historii pro přemíru materiálu a mnohost 
zájmů dospíval N. k syntetizujícímu vykladač- 
ství nesnadno, v oblasti výtvarného umění 
(z něhož ho vlivem bibliofilství upoutala hlav
ně grafika a knižní ilustrace) se projevil spon
tánněji (např. v portrétních esejích Jan Konů- 
pek, Karel Svolinský, N textu ke Konůpkovu 
cyklu Kristus Pán v Čechách). S bibliofilstvím 
souvisela i většina jeho drobných próz, vtip
ných causerií a povídek, v nichž si mj. dobíral 
milovníky krásných knih (Svízele bibliografo
vy, Skon knihovníka Merlína aj.). Především 
v meziválečném období se N. věnoval také pře-
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kladům z francouzštiny, němčiny a italštiny, 
pro něž volil vedle klasických děl zajímavé no
vinky i drobné, leckdy kuriózní tituly pro bi
bliofilie. Byl též autorem hesel pro Ottův slov
ník naučný nové doby.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Cauchemare, Erik Mil- 
nar, Jean de la Mornay, Jiří Hlídek, Jiří Hrubý, 
J. Skalský, Karel Jesenský, Petr Souhrada, Zdeněk; 
Dr. Mil. Ný, Dr. M. N., J. Ný, J. N-ý, Mil, Mil., Milný 
MilNý Mil Ný Mil. Ný, -minov-, mn, mn., mn-, -mn.-, 
m. n., MN, M. N., MNR, M. Ný, p, n.,-n-, N., ne, Ný 
Ný, vl., -vn-, vý, x, ý, -ý, -z-. I PŘÍSPĚVKY in: Ak
tivisté; Almanach Kmene; sb. Básníci selství (1932); 
Bibliofil (1931-37); Cesta (1918-30, divad; a lit. kri
tika); ČNM; Čes. osvěta (1921-24,1940); Čes. slovo; 
sb. Ceskosl. vlastivěda J (1933, Českosl. krásná kni
ha, Knižní značky); Čes. bibliofil (1929-42; 1933 
Knižní grafika Jana Konůpka, i sep.; 1937 Dílo na
kladatele Jana Otty, i sep.); Čes. dělník (1940); Čes. 
lid (1925); Čin (1931-35); Čteme (1941-43); Dělnic
ká osvěta (1940); Divadlo (1939); 28. říjen; ELK 
(1935-41); sb. Emanuelu Lešehradovi k 15. listopa
du 1937 (1937); Goethův sborník (1932); sb. Hollar; 
Host do domu (1954); roč. Chudým dětem (1933); 
Jihočes. pravda (Čes. Budějovice 1965); sb. Jihočeští 
malíři a básníci (1939); Kalendář českožidovský; 
Kmen (1926); Knihomol; Kolo (Brno 1947); roč. 
Kruh sólistů Městského divadla na Král. Vinohra
dech (1942); Kultura doby (1937-39); Kulturní poli
tika (1945-49); Kuriózní revue (1925); Květy; Lid. 
demokracie (1957-66); Lid. kultura (1947); Lid. no
viny (1922-38,1941-50; od 1931 divad. ref., lit. a kul
tur. zajímavosti; 1938 i příl. Pražské Lid. noviny); 
Lit. noviny (1929-38, 1945-51); Lit. noviny 
(1964-67); Lit. rozhledy (1923-31, lit. a knižní infor
mace); Lit. svět (1927-28); Lumír (od 1924); Maga
zín DP (1935-36); sb. Metod Kaláb, mistr typograf 
(1967); Mladá fronta; Mladá generace (1917-19); 
Mladý hlasatel (1938); sb. Moderní česká scéna 
(1938); Národ (1918-19); Nár. listy (1920-30, divad. 
a lit. kritika); sb. Národní muzeum 1818-1948 (1949, 
Knihovna Nár. muzea, i sep.); Nár. osvobození 
(1932); Nár. politika; Nár. práce (1939); Nebojsa; Ni
va (1924); Nové Čechy (1918-25, divad. a lit. kriti
ka); sb. Nové české divadlo 1930-1932 (1932); Nový 
život (1952); Okénko (1940-42, 1947-49); Osvěta 
(1944); Otavan (Písek 1916-29); Pestrý týden (1930, 
i sep. s tit. Památce Jana Nerudy); sb. Pět let Druž
stevní práce (1927); Pochodeň (Hradec Král. 1955); 
Práce (1947); Prager Presse; Prager Rundschau 
(1937); Prácheňské noviny (Písek); Prácheňský kraj 
(Písek 1924-26); Pražský almanach 3 (1932); Pro
gram D; Prospekt (1930-31); sb. Přátelská slova 
z listů psaných Františku Kavánovi (1946); sb. Přá
telský kruh Boženy Němcové (1946); kat. Původní 
grafika v krásné knize (1943); Ranní noviny (1937); 
Republika (1919); Ročenka českosl. knihtiskařů 
(1931-32; 1931 Ilustrátoři, i sep.); Ročenka Rozhle

dů po literatuře a umění (1932-34); Rozhledy po li
teratuře a umění (1932-34, divad. ref. a lit. a nakl. in
formace); Rozpravy Aventina (1929-33); Rudá zář; 
Rudé právo (1946-49); Sborník k 70. narozeninám 
dr. Emila Háchy (1943); Sborník NM v Praze, 
ř. C (1967); Sborník pro exlibris a jinou užitkovou 
grafiku (od 1923; 1943 Básník Sigismund Bouška 
a knižní značky, i sep.); Sever a Východ (1927); Slo
vesná věda (1947-49); kat. Souborná výstava olejů, 
kreseb, grafiky volné i knižní, obálek a vazeb Jana 
Rambouska (1930); sb. 150 let píseckého gymnázia 
(Písek 1928); sb. 170 let píseckého gymnázia (Písek 
1948); Studentský časopis (1922-25); sb. Svatopluku 
Klírovi k 50. narozeninám (1946); Svět práce (1949); 
Svět v obrazech (1949-50); Svob. noviny (1945-48); 
Svob. slovo (od 1945); Tribuna (1924-28); Tvorba 
(1946); Typografia; sb. Účtování a výhledy (1948); 
sb. Věčný Mácha (1940); Venkov (1940); Věstník 
Spolku čes. bibliofilů v Praze, pokr. Marginálie 
(1927-51); Vitrínka (od 1930); kat. Výstava obrazů, 
grafiky a kreseb Karla Tondla (1931); Zítřek (od 
1918); Zpravodaj DP, pokr. Kulturní zpravodaj, 
pokr. Panoráma (1923-38,1946^17); Zprávy Spolku 
čes. bibliofilů (od 1954); Zvon (1925-28); Živá tvor
ba (1943-44); kat. Život a dílo Viktora Dýka (1948); 
sb. Život básníkův. Deset leptů Jana Konůpka 
(1936). KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře 
a umění: Ďábelské limity (PP 1928); Svízele biblio
grafovy (P 1928); Komedianti (F 1928); Knihovna 
Arnoška Procházky 3 (soupis, 1928, s. K. Zinkem); 
Jan Konůpek (E 1930); Zápisník Anny Pirnerové. 
Romaneto (1930); Žena a kůň (P 1930, pseud. Jean 
de la Mornay); Ďvě kurzivy ze Slovenska (1931); 
Karel Svolinský (E 1931); O Písni písní (prospekt, 
1931); O Jiřím Wolkrovi (1932); Václav Mašek 
(E 1932); Skon knihovníka Merlína (P 1933); Jan 
Konůpek. Exlibris a příležitostná grafika (1933); Po 
stopách Jiráska v Litomyšli (E 1933); Portrét Karla 
Hynka Máchy (E 1936); Kristus Pán v Čechách 
(E ke kresbám J. Konůpka, 1937); Mikuláš Galanda 
(studie, 1937, s J. Zatloukalem); Amilův Konípek 
(P1938, pseud. Petr Souhrada); Nové kapitoly o Bo
ženě Němcové (1938, in V. Tille: Božena Němcová, 
4. vyd.); Knižní značky Zdenky Braunerové (1938); 
Návrat Karla Hynka Máchy (studie, 1939, s J. Ma
lým); Vánoční sen kupce Sindibáda (P 1939); Bože
na Němcová (životopis, 1941, s E Kubkou); Nižego- 
rodský dragon Bohumil Havlasa (komentovaná 
montáž dokumentů, 1941); Karel Hynek Mácha, 
poutník romantický (studie, 1944); Fotomontáže 
aneb Cituplné obrazové laterny magiky k potěše ro
diny Klírsko-Zodiacké (textový doprovod, 1945); 
Božena Němcová a světská krása (E 1948); F. L. Če- 
lakovský - básník Vatavy (studie, 1959, s B. Janouš
kem a J. Kotalíkem); Ratibořice a Červený Kostelec 
(přednáška, 1961); Rodný domek básníka F. L. Čela- 
kovského (studie, 1964); Josef Němec, rodák novo- 
bydžovský, muž Boženy Němcové (studie, 1965); 
Radomyšl kdysi a dnes (studie, 1965); Božena Něm
cová (1966, rozmnož.). - Překlady: J. A. de Gobi-
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neau: Opatství typhainské (1923, s J. Jírou); G. G. 
Casanova: Samomluva myslitelova (1925); G. Flau- 
bert: Salambo (1926, s F. V. Krejčím); H. Hóffding: 
Dějiny novověké filozofie (1926); Několik zpráv ze 
života G. Bodoniho (1926) + G. Bodoni: Manuál ty
pografický (1928); N. Machiavelli: Mandragora 
(1928); Voltaire: Panenka z Orleánu (1928, pseud. 
Jiří Hlídek); N. Réstif de la Bretonne: Poctivé umě
ní tiskařské (1930); P. Louýs: Tri dcery své matky 
(1930); A. Dóblin: Valdštejn (1931, s L. Drůbkem 
a V. Svobodou); J. W. Goethe: Maršál Bassompierre 
(1932); Marehurehu. Sbírka legend a pověstí z Tahi
ti (1932, z franc. překladu, pseud. Jiří Hlídek); 
R. Rolland: Život L. N.Tolstého (1932, s M. Kalašo- 
vou); B. Kellermann: Město Anatol (1933); O. Uzan- 
ne: Strašidla v knihách (1933) + Bibliotékář van der 
Boěchen z Rotterdamu (1939); J. Giono: Zelené 
mládí (1934); A. Zweig: Spor o sežanta Gríšu (1950, 
s E Vavřínem). I KORESPONDENCE: Má kores
pondence s J. Mahenem (z 1925-37), Sborník NM 
v Praze, ř. C, 1967, s. 181.1 REDIGOVAL časopisy: 
Republika (1919, s red. kruhem), Zpravodaj DP, po- 
kr. Kulturní zpravodaj, pokr. Panoráma (1923-31; 
1923-26 s V. Poláčkem, 1926-31 s jinými), Lit. roz
hledy (1929-31, s J. Kleinertem a red. kruhem), Čes. 
bibliofil (1931-34 s M. Kalábem a J. Volfem, 1942 
s K. Janským), Rozhledy po literatuře a umění 
(1932-34), Lit. noviny (1936-38, 1946-49; 1946-48 
s J. Weilem, 1949 s V. Stejskalem), Marginálie 
(1944-51, s K. Janským a V. Nopem), Časopis NM 
(1946-47, oddíl duchovědný, s B. Svobodou a V. Voj
tíškem); sborníky: Sborník pro exlibris a jinou užit
kovou grafiku (1923-25), Pět let Družstevní práce 
(1927), Almanach Jindy a nyní na jubilejní svatovác
lavský rok 1929 (1928, s B. Vavrouškem), Památce 
Jana Nerudy (1930, s jinými,sep. z čas. Pestrý týden), 
Ročenka Rozhledů po literatuře a umění (1932-34, 
s red. kruhem), Československá vlastivěda 7 (1933, 
s A. Pražákem), 180 let Lobkovického vinařství na 
Mělníce 1753-1933 (1933), Emanuelu Lešehradovi 
k 15. listopadu 1937 (1937), T. G. Masaryk zemřel 
14. září 1937 (1937), Moderní česká scéna (1938, 
s F. Bartošem a M. Ruttem), Jedenáctá soutěž Spol
ku čes. bibliofilů. Nejkrásnější knihy za rok 1938 
a 1939 (1940, s R. Hálou a M. Kalábem), Věčný Má
cha (1940, s jinými), Metod Kaláb, mistr typograf 
(1967); knižnice: Živé knihy (1923-30), Nová biblio
téka (1924-26), Blaník (1924-41), Byblis (1925-29), 
Nesmrtelní (1926-30), Generace (1928-30), Edice 
krásných tisků Slunovrat (1928-34), Ottovy nové 
knihy (1934-35), Národní klenotnice (1939-52), 
Malá Ottova knihovna (1940-47), Roky (1952-53). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Neruda: Trháni a ji
ní chudáci (výbor, 1923) + Dílo 1-25 (1923-26) + 
Arabesky a povídky (výbor pro ml., 1924) + Básně 
(výbor pro ml., 1924) + Z Povídek malostranských 
(1924) + Listy J. N. Áničce Tiché (1926) + Z listáře 
J. N. (1932) + Sešit veršů lyrických z pozůstalosti 
(1937) + Svatováclavská mše (1938) + Čtyři knihy 
veršů (1940) + Klasobraní z novoročních fejetonů 
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(výbor, 1940) + Druhý sešit veršů z pozůstalosti 
(1944) + Obrázky ze života pražského (výbor, 1947) 
+ O sobě, o jiných (výbor, 1948) + Týden v tichém 
domě (1948) + Fejeton o 1. máji 1890 (1950) + O zla
tém člověku (výbor, 1950) + Život J. N. Dopisy a do
kumenty 1-4 (1951-56, dovedeno do 1864) + Podo
bizny 1-4 (1951-57) + Rád bych byl při vás (výbor, 
1952) + Rok J. N. v datech, obrazech, zápisech a po
známkách (1952) + Pařížské obrázky (1958) + Do
pisy 1, 3 (1963, 1965) + další opakovaná vyd. jed
notlivých kompletních souborů veršů a próz; F. 
L. Čelakovský: Ohlas písní českých + Ohlas písní 
ruských (obojí 1926, soubor, vyd. 1939); K. J. Erben: 
Kytice z pověstí národních (1926) + Poklad (1927); 
Erotika českého obrození (výbor, 1928, pseud. Jiří 
Hrubý); K. H. Mácha: Máj (1928); Z pamětí Josefa 
Němce, chotě Boženy Němcové (1928); B. Němco
vá: Dílo 1-14 (1928-30) + O Marišce a jiné pohádky 
a pověsti (1929) + O zlatém kolovrátku a jiné po
hádky a pověsti (1929) + Princ Bajaja a jiné pohád
ky a pověsti (1929) + Zápisník B. N. z let 1851-1855 
(1929) + Cesta k Slunci a k Měsíci a jiné pohádky 
a pověsti (1930) + Dobré kmotřičky a jiné pohádky 
a pověsti (1930) + O ptáku Ohniváku a mořské pan
ně a jiné pohádky a pověsti (1930) + O tom šuhaji, 
co se nebál, a jiné pohádky a pověsti (1930) + O Zla- 
tovlásce a jiné pohádky a pověsti (1930) + Poznám
ky B. N. (1939) + Rozpomínky z mládí (výbor z ko
respondence, 1940) + Patero dívek (výbor, 1941) + 
Dobří lidé (výbor pro ml., 1950) + Listy 1-4 
(1951-61) + Život B. N. Dopisy a dokumenty 1-6 
(1951—61, dovedeno do 1856) + Cesta přes Vídeň 
a Prešpurk na Sliač (ze zápisníku z 1855; 1955) + 
další opakovaná vyd. jednotlivých děl (zvi. Babič
ky); G. Boccaccio: Rozprávka o jeptiškách (1929, 
z Neuberkova rukopis, sborníku z 15. stol.); J. Jeník 
z Bratříc: Písně krátké lidu českého obecného 
(1929) + Dvě kuriózní zprávy o společenském i ne
společenském životě v Praze na rozhraní 18. a 19. 
století (1929); Samson (1929, z Kralické bible); Pí
seň nejpřednější z písní Šalamounových (1930, 
z Kralické bible); Písničky jarmareční, většinou vý
pravné a vesměs starodávné... (1930); J. Wolker: Dí
lo 1, 2 (1930) + Výbor z díla (1930); Eva a Agar 
(1931, ze Starého zákona); E. Lešehrad: Básnické 
překlady 1-9 (1931-37) + Prozaické dílo 1-3 
(1933-34) + Eseje a studie 1-9 (1934-41, sv. 1-2 s tit. 
Eseje); J. V. Sládek: Mělnická balada (1932) + Ame
rické obrázky (1941, s B. Novákem); K. Havlíček 
Borovský: Kniha veršů (1934; 1960 s tit. Básně) + 
Život s pochodní v ruce. Čtení o K. H. (1940) + H. 
synovské listy ze studií (1941) + Cesta na Rus (vý
bor, 1947) + Dílo 1-4 (1948-49) + Plamenem vese
lým (výbor, 1950) + další samost. vyd. některých tit. 
ze souboru Díla; Pouť českého herce (z dopisů J. K. 
Tyla, 1935); R. lesnohlídek: Spisy 1 (1935) + Den 
(1935) + Rozbitý stůl (1935); Ezop Václava Hollara 
(cyklus rytin, 1936); Karel Hynek Mácha (kat. výsta
vy, 1936, s K. Janským a J. Malým); Kresby Karla 
Hynka Máchy (1936); Patero vzpomínek na Karla
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Hynka Máchu (1936); J. E. Purkyně: Básně (výbor, 
1936); J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce 
(1937); Umělecká beseda v Praze (faksimile doku
mentů, 1937); J. Volf: O starých českých sběratelích 
knih. In memoriam J. V. (výbor, 1937, i překl.); 
Z. Winter: Dílo 1-8 (1937-50) + Ze studentských 
vzpomínek (1940); Naše umění v odboji (1938); 
E Palacký: Dějiny národa českého v Čechách a na 
Moravě 1-6 (1939); J. Arbes: Štrajchpudlíci (1940); 
M. Dačický z Heslová: Paměti (1940); K. Sabina, 
B. Smetana: Prodaná nevěsta (1940); Špalíček písni
ček jarmarečních (1940); V. M. Kramerius, V. R. Kra- 
merius: Kniha Josefova (1941); J. Vrchlický: Strom 
života, Meč Damoklův (1941); E J. Rubeš: Humo
resky (1941) + Pan amanuensis na venku (1949); 
Žeň z díla Vítězslava Hálka (1942); J. Hora: Život 
a dílo básníka Aneliho (1945) + Pokušení (1946) + 
Proud (1946) + Od první do poslední (výbor, 1947) 
+ Dílo 1-4,7-10,12 (1947-49); V Beneš Tfebízský: 
Královna Dagmar (1946) + Anežka Přemyslovna 
(1947) + Pod doškovými střechami (1947) + Z po
bělohorských elegií (výbor, 1950); Romantické po
vídky z českého obrození (1947); České humoresky 
(1947); Nejnovější a nejpůvodnější slovanský selam 
čili Květinomluva (b. d., 1947, text z Rachejtlí 
z 1855, identifikovaný jako práce B. Němcové, H. Ju- 
renky a V Č. Bendla Stránického); Karel Toman, 
člověk a básník (výbor z korespondence, 1947); Le
táky z roku 1848 (1948); D. Stránská: Lidové kroje 
v Československu. Díl 1. Čechy (1949); L. Stroupež- 
nický: Z Prahy a z venkova (výbor, 1949); S. Čech: 
Korouhev práce (výbor pro ml., 1950) + Cesta na 
Kavkaz (výbor, 1952); Roky Aloise Jiráska v datech, 
obrazech, zápisech a poznámkách (1953); Pedago
gické dědictví K. S. Amerlinga (výbor z korespon
dence, 1960); J. Hůlka: Válka Q960). I

BIBLIOGRAFIE: H. Šik: Život a dílo J. Nerudy 
v pracích dr. M. N., Sborník NM v Praze, ř. C, 1968, 
s. 241 (i sep.). I LITERATURA: Dr. O. Levý: ref. 
překl. J. A. de Gobineau, Nové Čechy 7, 1923/24, 
s. 184; • ref. ed. Dílo J. Nerudy: J. O. Novotný, Cesta 
6, 1923/24, s. 607 + Cesta 7, 1924/25, s. 283 a 636;
A. N. (Novák), LidN 5. 11. 1924, 30. 4.1925 a (ne) 
28.4.1926; AMP. (A. M. Píša), PL 2.3.1926; J. S. Ma- 
char,Tribuna 22. a 27.5.1927 •; J. Fischer: ref. překl. 
H. Hóffding, Kritika 1927, s. 55; • ref. ed. Dílo B. 
Němcové: M. V. (Váchalová), Kmen 2,1928/29, s. 20;
F. Tupý, Kmen 2, 1928/29, s. 187; A. Grund, RA 4, 
1928/29, s. 304 + RA 6, 1930/31, s. 287; ne. (A. No
vák), LidN 22. 6. 1929 a (A. N.) 21. 1. 1932 •; ne 
(A. Novák): ref. Svízele bibliografovy, LidN 8. 2. 
1929; -d-: ref. Komedianti, LidN 5.3.1929; K. Janský: 
ref. Jan Konůpek, LitN 5,1930/31, č. 2; • ref. ed. Dílo 
J. Wolkra: A. G. (Grund), RA 6, 1930/31, s. 384;
G. (F. Gótz), NO 25.1.1931; Kp. (J. Knap), Venkov 
13. 12. 1931; Z. Kalista, Lumír 58, 1931/32, s. 166;
B. S. (Slavík), Studentský časopis 12,1932/33, s. 91 •; 
J.Tráger: ref. sb. Nové české divadlo 1930-1932, Čin 
4,1932/33, s. 498; an.: ref. Skon knihovníka Merlína, 
Vitrínka 1933, s. 21; J. Šnobr: ref. překl. B. Keller- 

mann, Rozhledy 1933, s. 84; J. Hch. (Heidenreich- 
-Dolanský): ref. soubor, vyd. díla E. Lešehrada, 
LidN 29. 7. 1934; vbk. (V. Běhounek): ref. překl. 
J. Giono, PL 9.8.1934; • ref. ed. K. Havlíček Borov
ský: Kniha veršů: K. P. (Polák), PL 10. 3. 1935; 
J. Thon, LidN 18. 3.1935 •; • ref. ed. děl R. Těsno- 
hlídka: A. N. (Novák), LidN 15.12.1935; B. Slavík, 
Lumír 62, 1935/36, s. 166; K. P. (Polák), PL 28. 3. 
1936; Nk (B. Novák), Magazín DP 4,1936/37, s. 59 •;
• ref. Portrét Karla Hynka Máchy: A. N. (Novák), 
LidN 31.5.1936; K. Polák, PL 4.6.1936; B. Václavek, 
Index 1936, s. 87; vz. (V. Závada), LUK 1936, s. 198 •; 
jč. (J. Čapek): ref. Ezop V. Hollara, LidN 26.11.1936;
• ref. ed. Kresby Karla Hynka Máchy: J. Ort, LidN 
6.12.1936; Kaj (K. Janský), LitN 9,1936/37, č. 6; K. P. 
(Polák), Naše věda 1938, s. 194 •; • ref. ed. Dílo Z. 
Wintra: V. Knapp, LitN 9,1936/37, č. 7-8; ne (A. No
vák), LidN 21.12.1938 •; ih (I. Herben): Nevydané 
básně Nerudovy (ref. ed. Sešit veršů lyrických...), 
LidN 7.1.1938; • ref. sb. Naše umění v odboji: K. P. 
(Polák), PL 25. 9.1938; vbk (V. Běhounek), Dělnic
ká osvěta 1938, s. 366; B. V. (Václavek), U 1938, 
s. 242; F. Gótz, ELK 1938, č. 10-11 •; • ref. Návrat 
Karla Hynka Máchy: Š. Jež, Lumír 65,1938/39, s. 415; 
A. N. (Novák), 21.5.1939; K. Polák, KM 1939, s. 265 
•; • ref. Nové kapitoly o B. Němcové: A. M. Brousil, 
Venkov 18.1.1939; -f- (J. Fučík), Nová svoboda 2.2. 
1939; kp. (K. Polák), KM 1939, s. 142; bn (B. Novák), 
LidN 12. 6.1939 •; • ref. ed. Ohlasy F. L. Čelakov- 
ského:K.P. (Polák), Nár. práce 5.11.1939;B. Havrá
nek, SaS 1939, s. 217 •; • ref. Život s pochodní v ru
ce: K. P. (Polák), Nár. práce 7. 7. 1940; J. B. Čapek, 
LidN 4.9.1940; vbk. (V. Běhounek), Dělnická osvě
ta 1940, s. 181; J. Bělič, SaS 1940, s. 233; J. V. Sedlák, 
Venkov 6.12.1940 •; • ref. sb. Věčný Mácha: K. P. 
(Polák), Nár. práce 11. 8. 1940; J. B. Čapek, LidN 
28.10.1940; V. Jirát, KM 1940, s. 452 •; kp (K. Polák): 
Neznámé rukopisy B. Němcové (objevené N.), LidN 
12,10.1940 + ref. ed. Paměti M. Dačického z Heslo
vá, Nár. práce 18.10.1940; • ref. ed. Špalíček písni
ček jarmarečních: K. P. (Polák), Nár. práce 22. 12. 
1940; J. B. Čapek, Naše doba 48,1940/41, s. 441; jšr. 
(J. Šnobr), Čes. osvěta 37,1940/41, s. 262; e. f. (E. For- 
manová),LitN 1941,s.47; J. Veltruský, SaS 1941,s. 98 
•; • ref. Nižegorodský dragon Bohumil Havlasa: 
AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 8. 8. 1941; K. Polák, 
KM 1941, s. 133; R, LitN 1941, s. 116 •; • ref. ed. V. M. 
a V. R. Krameriové: Kniha Josefova: jd (J. Drda), 
LidN 7. 9.1941; K. P. (Polák), Nár. práce 5.10.1941 
•; • ref. Božena Němcová: Nk (B. Novák), LidN 
12.3.1942; K. Polák, KM 1942, s. 208 •; jšk (J. Š. Kva
pil): Český bibliofil J. Nerudovi, KM 1942, s. 261; J. 
Knob: ref. ed. Havlíčkovy synovské listy ze studií. 
Rád 1942, s. 541; K. Janský: Besedování s vydavateli 
(k úpravě veršů J. Vrchlického J. Voborníkem a N.), 
LidN 6.7.1943; V. Černý: ref. ed. J. Hora: Pokušení, 
KM 1947, s. 137; • ref. ed. Romantické povídky 
z českého obrození: F. H. (Hampl), Práce 27.9.1947; 
V. Tichý, Kulturní politika 3, 1947/48, č. 12; Brk (F. 
Buriánek), Zeměd. noviny 28. 1. 1948 •; • ref. ed.
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České humoresky: F. H. (Hampl), Práce 1.11.1947; 
E Vodička (i o řízení knižnice Nár. klenotnice), SaS 
10,1947/48, s. 189 • ref. Božena Němcová a svět
ská krása: -zrn- (Z. M. Zenger), LD 6.3.1948; K. Po
lák, PL 14. 3. 1948; K. Cvejn, Svob. noviny 25. 3. 
1948; B. Lifka, Marginálie 21,1948/49, s. 27 •; • ref. 
Život B. Němcové: G. Franci, LD 16. 9.1951; -jp (J. 
Procházka), Svob. slovo 21.10.1951; R. Havel, SaS 
13,1951/52, s. 175; M. V. Kratochvíl, LitN 1952, č. 12 
•; J. Bělič: Na okraj tří výborů z Havlíčka (i ref. Ces
ta na Rus a Plamenem veselým), NŘ 35,1951/52, s. 
23; • ref. Život J. Nerudy: M. V. Kratochvíl, LitN 
1952, č. 12: L. Hašková, Mladá fronta 22.5.1952; M. 
Ivanov, NŽ 1953, s. 766; J.P. Jedlička, HD 1955, s. 176 
(odpověď M. N.: HD 1955, s. 286); M. Pohorský, ČLit 
1956, s. 274 •; • ref. ed. Rok J. Nerudy...: J. Vaniček, 
LitN 1952, č. 25; M. Pohorský, ČLit 1953, s. 52 •; • 
k šedesátinám: J. Petrmichl, LitN 1954, č. 24; an., RP 
17.6.1954 •; V. Jílek: ref. ed. Roky A. Jiráska..., ČLit 
1955, s. 53; gf (G. Franci): k 65. narozeninám, LD 17. 
6.1959; Z. Urban: ref. ed. Listy B. Němcové, Slovan
ský přehled 1962, s. 26 + Po záhřebských stopách B. 
Němcové, tamtéž, s. 320; Gm (P. Grym): k sedmdesá
tinám, LD 17.6.1964; • nekrology: (gf). (G. Franci), 
LD 28. 12. 1966; Z. Mráz, Jihočes. pravda 29. 12. 
1966; K. Švehla, ČNM 1967, s. 21 •; H. Entner: Zů
stane dílo M. N. neuzavřeno?, LD 5.1.1967; J. J. No
votný: Ještě k odkazu M. N., LD 11.1.1967; mir. (M. 
Laiske): Málokdo si dnes uvědomí... (o ztroskotání 
plánu na zřízení muzea M. N. v Radomyšli), Kultur
ní tvorba 1967, č. 2 (k tomu: J. J. Novotný, tamtéž, 
č. 6); K. Bezděk: M. N. - knihomil a knihovník, Sbor
ník NM v Praze, ř. C, 1968, s. 221; J. Glivický: Z dopi
sů B. Václavka M. N., Štafeta 1981, č. 1; F. Baťha: M. 
N. a jižní Čechy (i bibl. N. prací s jihočes. tematikou), 
Jihočeský sb. historický 1981, s. 214; A. Haman: 
Nerealizovaná nerudovská „encyklopedie“ (o torzu 
ed. v pozůstalosti J. Kopty), sb. Literární archiv 
21-22,1986-87; Z. Mráz: Z mého přátelství a vzpo
mínek na PhDr. M. N., Výběr z prací členů Historic
kého klubu při Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 
1989, s. 63; J. Riedl: Literární historik M. N., Deník 
Jihočes. pravda 8.6.1991 + Za Nerudou do Zásmuk 
(vzpomínka), Svob. slovo 14.12.1991.

et

Oldřich Novotný
* 18.12.1884 Praha
† 8.2.1959 Jičín

Básník a překladatel z okruhu Katolické moderny.

Narodil se v rodině obuvnického mistra. 
V Praze po obecné a dvou třídách měšťanské 
školy vystudoval gymnázium v Truhlářské ul. 
(mat. 1906). Poté se zapsal na filoz. fakultu, od

kud však 1907 přešel na fakultu teologickou 
(na kněze vysvěcen 1910). Pak působil jako ka
techeta: do 1913 v Pcherách u Kladna, 1913-19 
v Košířích (Praha-K.). Přitom 1912-16 studo
val znovu na filoz. fakultě filozofii a slovan
skou, klasickou a románskou filologii (státní 
zkouška pro filozofii, češtinu a francouzštinu, 
doktorát 1924 prací Psychologický problém 
extáze); 1911-12 byl členem literární sekce 
skupiny Sursum. Tak jako už před válkou pro
gramově usiloval přiblížit poezii psanou kato
lickými duchovními současnému modernímu 
básnictví, pokoušel se za svého redigování ka
tolického časopisu Nový věk (1916-18) refor
movat i samu římskokatolickou církev: demo- 
kratizovat její vnitřní organizaci, zainteresovat 
ji na životě národa a vůbec ji otevřít problema
tice moderního světa; marný pokus skončil N. 
vstupem 1919 do církve českobratrské evange
lické. Od začátku téhož roku působil jako stře
doškolský profesor na reálném gymnáziu 
v Trenčíně, 1919-21 v Liptovském Sv. Mikuláši, 
potom v Jičíně, a to 1921-22 na dívčím reálném 
gymnáziu, 1922-24 na učitelském ústavu, 
1924-34 opět na dívčím reálném gymnáziu 
a po jeho zrušení na reálném gymnáziu; oženil 
se 1920.1941 byl z politických důvodů penzio
nován, 1945 reaktivován (stal se též místo
předsedou ONV za nár. socialistickou stranu), 
ale v březnu 1948 zbaven místa a v srpnu pen
zionován. Poté působil v duchovenské službě 
českobratrské evangelické církve (v říjnu 1948 
zvolen vikářem, od 1958 první farář jičínského 
sboru).

Živnou půdou N. literárního projevu byl 
jeho katolicismus, po konverzi k českobratrství 
publikoval už jen příležitostně. Patřil k druhé 
generaci Katolické moderny, soustředěné 
zejména kolem Bitnarovy revue Meditace. 
Exaltovaný lyrismus, jenž byl jeho základním 
literárním postojem, kultivoval N. vlivy parna- 
sismu, symbolismu (hlavně O. Březiny a X. 
Dvořáka), prerafaelismu a secese, jakož i vli
vem středověké německé mystické poezie 
(psané německy i latinsky), kterou též překlá
dal (knižně Slavík sv. Bonaventury, časopisec
ky sv. Alžběta Schoenavská, sv. Gertruda, 
sv. Hildegarda, Mechtilde von Hackeborn, Me- 
chtilde von Magdeburg); pro Meditace hojně 
překládal i Novalise. Jednostejným obsahem 
N. lyriky {Krůpěje světla), charakteristické vý
tvarným viděním, dithyrambičností a verbální 
zdobností, byly rozmanité projevy duchovní
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sublimace smyslového rozkošnictví stejně jako 
estetizace a erotizace náboženského citu; pro 
N. znamenala láska jak nejvyšší formu krásy, 
tak jediný skutečně božský prvek v člověku. 
Ve svých lyrických dramatech (Triumf ohně, 
Beata), veršovaných a rýmovaných, situova
ných do dávných časů a dalekých evropských 
končin, učinil hrdiny citové maximalisty, nadli
di, kteří navzdory fatální mimoběžnosti milost
ných vztahů, a proto také tragicky, usilují napl
nit osudovou příkaznost své lásky. V polovině 
10. let se začala měnit N. překladatelská orien
tace (nyní E. A. Poe, R. M. Rilke, P. Verlaine) 
i jeho vlastní poezie: oprošťovala se, mj. pod 
silným vlivem Nerudovým, a oblíbila si žánr 
balady. Jsou to patrně verše z tohoto období, 
jež skládají sbírky dochované v N. pozůstalosti 
(lyrická sbírka Opuštěný dům, sbírka balad 
Prsten).
ŠIFRY: Ný, O. N. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro 
moderní filologii (1913); Kvart (1934); Meditace 
(1908-11; 1911 torzo dramatické básně Triumf 
ohně); Nár. práce (1941); Nový věk (1916-18); Ob
rození (1912); Od trstenické stezky (1929); Přehled 
(1912); Výr. zpráva dívčího reálného gymnázia Jičín 
1930,1931,1932; Výr. zpráva reálného gymnázia Ji
čín 1935.1 KNIŽNĚ. Beletrie: Krůpěje světla (BB 
1911); Beata (D 1912). - Překlady: Slavík svátého 
Bonaventury (1910); E Jammes: Má dcera Berna- 
detta (1916). I REDIGOVAL časopisy: Meditace 
(1911, s jinými), Nový věk (1916-18, an.); sborník: 
Jičínský památník na paměť dvacetiletí zbudování 
své modlitebny a k 10. desátému výročí znovudosa- 
žené naší národní samostatnosti (Jičín 1928). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Ráno (čítanka, 1937, 
s použitím stejnojmenné čítanky od J. Kožíška 
a J. Tůmy, s F. Homolkou, H. Sedláčkem, K. Vaněč
kem). I

LITERATURA: • ref. Krůpěje světla: K. Fiala, 
MR 1910/11, sv. 23, s. 591; Ant. Veselý, Čes. revue 4, 
1910/11, s. 762; an. (J. Vodák), Čas 8. 10. 1911; -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 19,1911/12, s. 143; Š. Jež, No
vina 5,1911/12, s. 314; -ek., Vlast 28,1911/12, s. 181; 
J. Reichmann, Obrození 1912, s. 335; A. Fuchs, Čes. 
kultura 1,1912/13, s. 284 •; • ref. překl. Slavík sváté
ho Bonaventury: J. Karásek, MR 1911/12, sv. 25, 
s. 289; Ant. Veselý, Čes. revue 6,1912/13, s. 60 •; • ref. 
Beata: J. Reichmann, Obrození 1912, s. 523; -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 20,1912/13, s. 539; A. Fuchs, 
Ces. kultura 1,1912/13, s. 538; Ant. Veselý, Čes. revue 
6,1912/13, s. 761 •; J. A. Pellar: nekrolog, Kostnické 
jiskry 1959, s. 9.
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Václav Novotný

* 5.9.1869 Ivančice u Brna
† 14.7.1932 Řevnice u Prahy

Historik zaměřený na nejstarší české dějiny, na dobu 
husitskou a osobnost Jana Husa, editor staročeských 
literárních památek a historických dokumentů.

Syn buditelsky zaměřeného učitele Václava N., 
jenž byl činný v učitelském hnutí a získal i jis
tou proslulost skládáním vlasteneckých písní 
a deklamovánek (nejznámější Krásný hled je 
na ten boží svět). Rodinná atmosféra výrazně 
předurčila zájmy a názorovou orientaci V. N. 
Od 1879 studoval na gymnáziu v Čes. Budějo
vicích a po maturitě (1887) od 1891 dějepis na 
filoz. fakultě české univerzity v Praze (učitelé - 
historici J. Emler, K. Jireček, J. Kalousek, A. 
Rezek a především J. Goll, silně jej však ovliv
nil též filozof T. G. Masaryk). Jako vysokoško
lák patřil ke stoupencům pokrokového hnutí 
a tzv. Omladiny (dokládají to i pozdější pří
spěvky v Radikálních listech a Neodvislosti), 
od přelomu století měl nejblíže k Masaryko
vým realistům, do aktivní politiky však nikdy 
nevstoupil. 1893 získal doktorát prací Styky 
Slovanů polabských s říší německou za Oty II. 
a III. Naděje, že obdrží místo v městském 
archivu pražském (stárnoucímu V. V. Tomkovi 
pomáhal s prací na Dějepisu města Prahy) se 
nesplnila. Po krátkém suplentském působení 
1895-96 na gymnáziu v Křemencově ul. v Pra
ze přijal na podzim 1896, ač nerad, zaměstnání 
v místodržitelském archivu, kde setrval až do 
1908. Archivářská práce mu sice neumožňova
la plně se věnovat vědeckým zájmům, přesto 
se již 1898 habilitoval na filoz. fakultě (předlo
žil studie o Husově glejtu a o Husových listech 
a Husův životopis, sepsaný pro Ottův slovník 
naučný). Zimu 1898-99 strávil v Římě jako 
zemský stipendijní badatel (tento pobyt zna
menal počátek ochlazení vzájemných vztahů 
s Gollem). 1905 byl jmenován titulárním (ne- 
honorovaným) mimoř. profesorem, 1908 sku
tečným mimoř. profesorem a 1911, po penzio
nování J. Kalouska, řádným profesorem 
českých dějin na pražské filoz. fakultě (ve šk. 
roce 1919-20 byl jejím děkanem). Jeho bada
telská činnost byla poměrně brzy oceněna 
členstvím ve vědeckých společnostech (1904 
mimoř. a 1915 řádný člen KČSN; 1909 dopisu
jící, 1918 mimoř. a 1924 řádný člen ČAVU).
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Během svého pedagogického působení vycho
val několik předních historiků (kupř. J. Prokeš 
a O. Odložilík), kteří v něm spatřovali vůdčího 
představitele faktografického křídla Gollovy 
školy a názorovou protiváhu konzervativně 
smýšlejícího J. Pekaře. N. odborné soupeření 
s Pekařem, trvající od studentských let, vyústi
lo v mnohé polemiky a diskuse v oblasti histo
rického bádání i v akademických kuloárech.

Ve vývoji českého dějepisectví představuje 
N. výrazného reprezentanta faktografické linie 
pozitivismu, opírající se o bezpečné zvládnutí 
heuristiky, nedůvěřující historicko-filozofic- 
kým koncepcím a v důsledku toho směřující 
spíše k dílům analytické povahy. N. se soustře
dil na dvě epochy: na formování českého státu 
a jeho nejstarší vývojové etapy a na dobu hu
sitskou. Oba zájmy se pokusil spojit v grandi
ózním projektu Českých dějin, jenž měl, v jeho 
koncepci i redakci a za autorského přispění 
jiných historiků, pokrýt českou minulost od 
pravěku po národní obrození. Celý podnik 
reagoval na hlasy veřejnosti volající po novém 
souborném vypsání české historie a zároveň si 
kladl za cíl revidovat a doplnit výsledky veške
rého dosavadního bádání, zvláště prací E Pa- 
lackého a A. Bachmanna, i zmapovat ne
dostatečně známé období předbělohorské 
a pobělohorské. Aktuální úkol, vycházející ze 
společenské objednávky, tak splýval vjedno 
s potřebami kritického dějepisectví Gollovy 
školy. V souladu s ní N. zdůrazňoval nutnost 
faktografické revize Palackého díla a omylů 
podmíněných romanticko-obrozenským nazí
ráním, nikoli však revize jeho ideové koncep
ce, k níž se v podstatě hlásil. V rámci projektu 
si k vlastnímu zpracování vyhradil české dějiny 
od jejich počátku do 1437 (dále měli pokračo
vat R. Urbánek, B. Navrátil a V. Kybal). Tato 
úloha zjevně přesahovala síly jednotlivce. N. 
sice ještě před 1. světovou válkou rychle vydal 
první dva svazky (I. Od nejstarších dob do 
smrti knížete Oldřicha', II. Od Břetislava /. do 
Přemysla /.), ale poté byl stržen studiem husit
ské epochy. Teprve 1928 vydal třetí svazek (Če
chy královské za Přemysla I. a Václava /.), 
zatímco čtvrtý díl (Rozmach české moci za 
Přemysla II. Otakara) vyšel až posmrtně. Pů
vodní plán tak zůstal nedokončen, do 1437 pak 
České dějiny dovedli další Gollovi žáci (J. V. Ši- 
mák, J. Šusta a F. M. Bartoš). N. svazky Čes
kých dějin ve své době byly a dosud jsou fak
tograficky nej úplnějším a nej spolehlivějším 

vylíčením nej starších epoch českého státu. Po
zitivistický akcent na zachycení všech, byť i ne
významných detailů vedl však k neúměrnému 
rozsahu textu, v němž se dokáže orientovat 
především odborník, a analytický způsob je
jich zpracování vyvolal protichůdné kritické 
reakce. Ucelené kapitoly věnoval N. i kultuře, 
včetně písemnictví. Jeho dějiny se tak staly jak 
těmito pasážemi, tak ve svém celku význam
nou oporou i pro literární historii. Bez
prostředně k poznání starší české literatury 
přispěly také N. jednotlivé studie, zejména roz
bory kronikářských děl (Kosmas, Mnich sázav
ský, Kronika zbraslavská, Kronika Přibíka Pul- 
kavy z Radenína aj.). Při studiu a hodnocení 
pramenů k nejstarším českým dějinám zasáhl 
N. i do sporu o datování tzv. Kristiánovy legen
dy; v polemice s J. Pekařem, který kladl vznik 
této legendy do 10. století, pokládal ji N. tak ja
ko G. Dobner za falzum sepsané ve 12. století. 
- Významný soubor N. husitologických prací 
obsahuje spolu se závažnými monografickými 
díly také důležité edice. Husitství a zvláště Hu
sovi věnoval N. několik juvenilií, soustředěněj
ší pozornost k tomuto tématu však upřel v sou
vislosti s blížícím se 500. výročím Husovy 
smrti. K průpravným publikacím, jimiž si vy
tvořil předpoklady k sepsání rozměrné Huso
vy biografie, patří zejména Náboženské hnutí 
české ve 14. a 15. století, zabývající se zvláště 
činností Konrada Waldhausera, Jana^ Milíče, 
Vojtěcha Raňkův z Ježova, Tomáše ze Štítného 
a Jana z Jenštejna. Ve stěžejním husovském dí
le sepsaném na základě rozsáhlé heuristiky, 
objemném životopise M. Jan Hus. Život a dílo 
(autorem 2. dílu monografie, koncepčně na
vazujícího na N. biografii a pojednávajícího 
o Husově učení, byl V. Kybal), je N. výklad ve
den v duchu obdivu a zaujetí pro velkou histo
rickou osobnost. Výsledkem pramenného stu
dia byla i kritická edice M. Jana Husí 
korespondence a dokumenty, na niž později 
navázal Husitský zpěvník a edice shrnující svě
dectví o odsouzení a smrti Jana Husa a Jeroný
ma Pražského i první doklady jejich kultu His
torické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy 
a paměti o M. Janovi Husovi a M. Jeronýmovi 
z Prahy. Podobně jako dějiny i klíčové husito- 
logické práce vyvolaly polemickou odezvu, 
především ze strany J. Pekaře (pokoušel se 
dokázat, že se Hus narodil v Husinci u Prahy, 
nikoli v Husinci u Prachatic). - Mimoto se N. 
zabýval, podněcován také jubilejními příleži-
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tostmi, i dalšími osobnostmi (sv. Václav, Žižka 
aj.). Důležitá byla i jeho soustavná činnost re- 
cenzentská, zejména v Naší době a v Časopisu 
Matice moravské (tam přispíval po osobním 
rozchodu s Gollem), dále redaktorská a rov
něž spolupráce s Ottovým Slovníkem nauč
ným. V mládí se též pokoušel psát poezii, zná
ma je však pouze jedna báseň (Józa huslař), 
napsaná ve stylu májovské epiky a publikova
ná pod pseudonymem.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Věnceslav K. Lužnický; 
N. (ČČH), V. N. (ČMM), VNov. (Ottíiv slovník nauč
ný), Z (Hlídka Času 1906). I PŘÍSPĚVKY in: Al
manach České akademie (1916, 1920, 1922, 1933); 
sb. Alois Jirásek (1921); Archiv pro bádání o životě 
a spisech J. A. Komenského (1932, Nepovšimnutá 
zpráva o rodném domku a činnosti Husově, i sep.); 
Archivalien zur neueren Geschichte Ósterreichs 
(Vídeň 1913); sb. Betlémská kaple. O jejích dějinách 
a zachovaných zbytcích (1922); sb. Conférences des 
Historiens des Etats de 1’Europe Orientale et de 
Monde Slavě 2 (Varšava 1928); Čas (1903, 1921); 
Časopis archivní školy (1927); ČČM, pokr. ČNM 
(1915, 1930-31; 1930 O Kristiána); Časopis Matice 
moravské (1914-32; mj. 1916 Josef Kalousek, i sep.); 
Časopis pro dějiny venkova (1916, 1926); Časopis 
pro moderní filologii (1911-12); Časopis Společnos
ti přátel starožitností českých (1912-26, 1930 příL; 
mj. 1915 K protestnímu listu české šlechty ze dne 
2. září 1415, i sep.); Čes. hudba (1928); Čes. osvěta 
(1914, 1920); sb. Česká politika 1 (1906); Čes. kni
hovnictví (1901); Čes. slovo (1921,1925); Českobu
dějovické listy (1892); sb. Českosl. vlastivěda 4. Dě
jiny (1932); Čes. časopis historický (1895-1911, 
1919; mj. 1903 Prof. Bachmann a české dějiny, i sep.); 
Čes. lid (1896, 1901); Čes. zápas (1924, Hus a my, 
i sep.); sb. Das bóhmische Volk (1916); sb. Dekret 
kutnohorský (1909); sb. František Táborský (1928); 
encyklopedie Granát (1928); Hlídka Času (1906-11; 
mj. 1908 Josef Kalousek, i sep.); sb. Inaugurace rek
tora Karlovy univerzity dne 3. prosince 1919 (1919); 
sb. Inaugurace rektora Karlovy univerzity dne 23. lis
topadu 1920 (1920); Jahrbiicher fiir Kultur und 
Geschichte der Slawen. Neue Folge (Wroclaw 
1925-27); Jihočes. přehled (Čes. Budějovice 1926, 
1928); sb. Kniga dlja čtenija po istorii srednich ve- 
kov (Moskva 1898); Kritika (1925); Le Monde Slavě 
(1925); sb. Lidová čítanka moravská (1907);LTllust- 
ration économique et financiere (1923); Listy filolo
gické (1900-03); Mitteilungen des Instituts fiir ós- 
terreichische Geschichtsforschung (Vídeň 1903, 
1910; 1910 Beitráge zur Geschichte Přemysl Otakar 
II., i sep.); sb. Národní čítanka (1918); Nár. demo
kracie (1925); Nár. listy (1919); Nár. politika (1920, 
1924, 1928); Naše doba (1908-24); Naše Polabí 
(Brandýs n. Lab. 1924); Neodvislost (1893); Ochra
na mládeže (1915); sb. Padesát let Zdeňka Nejedlé
ho (1928); Podvysocké listy (Kutná Hora 1915); Po

krok (Čes. Budějovice 1894); Politik (1905); encyk
lopedie Politika 1 (1923); Prager Presse (1923); 
Pražská lid. revue (1906); Radikální listy (1896); Re
vue de 1’histoire des religions (1924); Ročenka Čes
kosl. republiky (1930); Ročenka krajinského muzea 
v Ivančicích (1932); Ročenka Vlastivědné společ
nosti jihočeské (Čes. Budějovice 1930); Rozpravy 
ČAVU (1932); Samostatnost (1928); Sborník filolo
gický (1922); Sborník prací historických. K 60. naro
zeninám dvoř, rady prof. dr. Jaroslava Golla (1906); 
Sborník věnovaný Jaroslavu Bidloví, prof. Karlovy 
univerzity, k 60. narozeninám (1928); Sborník vyda
ný k 60. narozeninám univ. prof. dr. Františka Drtiny 
(1921); Sborník Žižkův 1424-1924 (1924); sb. Šede
sát let gymnázia Jiráskova (Čes. Budějovice 1928); 
sb. Tábor, město Žižkovo (Tábor 1929); Topičův 
sborník (1915-21); sb. Iři řeči, pronesené u příleži
tosti výročí 400. narození Jana Blahoslava (Přerov 
1923); Union (1916); Věstník ČAVU (1910, 1915, 
1918; mj. 1910 Rukopis Kroniky Pulkavovy v kni
hovně Nostitzké, i sep.); Věstník KČSN (1898-1930; 
mj. 1898 Listy Husovy. Poznámky kritické a chrono
logické, i sep.; 1924 Rodiště Husovo Husinec nad 
Blánicí, i sep.); Venkov (1915-26); Zábavné listy 
(1886, B Józa huslař, pseud. Věnceslav K. Lužnický); 
Zlatá Praha (1903, 1918-28; mj. 1903 M. Jan Hus, 
1903 a 1905 i sep., 1912 upr. otisk); sb. Zpráva o stud, 
roku 1915 až 1916 (1916); Zvon (1923-24). I KNIŽ
NĚ. Historiografické práce: Kronika zbraslavská 
(1905 <— úvod k překl. J. V. Nováka Kronika zbra
slavská, 1905); Uber den Tod des Kónigs Ladislaw 
Posthumus (1906); Zur bóhmischen Quellenkunde 
1, 2 (1907, 1910); Ku kritice zpráv Kl. Ptolemaia 
o zemích českých (1910); České dějiny 1/1-I/4 (1/1 
1912,1/2 1913,1/3 1928,1/4 posmrtně 1937; 1921 též 
vybrané pasáže slovenský s tit. Obrazy z dávnej mi
nulosti Slovákov, překl. J. Botto); Hus v Kostnici 
a česká šlechta. Poznámky a dokumenty (1915, s A. 
Masákem); Katalog výstavy... (k 500. výr. úmrtí M. J. 
Husa, 1915, s K. Chytilem); Náboženské hnutí české 
ve 14. a 15. století 1. Do Husa (b. d., 1915, přednáš
kový kurs); Rektor pražské univerzity mistr Jan Hus 
v historii a ve veřejném mínění své doby (1915); V. 
V. Tomek 1818-1918 (1918, s V. Vojtíškem), Z dějin 
vědeckého poznávání Husa (1919, se statí V. Kybala 
O úkolech Špolečnosti Muzea Husova v Praze); Za 
dvěma rektory univerzity Karlovy (1919); M. Jan 
Hus. Život a učení I. Život a dílo 1, 2 (1/1 1919,1/2 
1921); Z dějin československých. Úvahy a poznám
ky (1921); Univerzita Karlova v minulosti (1922, 
1923 i franc.); Husův rodný domek a světnička 
v Husinci u Prachatic (b. d., 1923); Kde se narodil 
Jan Hus? (1923); Katalog výstavy na paměť Jana 
Žižky z Trocnova (1924); O hlavních pramenech dě
jin doby husitské. Předzvěsti bouře (1924; první 2 
přednášky z cyklu vyd. s dalšími pod společným tit. 
Žižkova doba); Ernest Denis (1925); Husův význam 
historický (1925); Petr Chelčický (b. d., 1925); Žižka. 
Na paměť 500. výročí jeho smrti dne 11. října 1924 
(1925); Tradice svatováclavská (1928, pod tit. Naše
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národní tradice, spolu se statí J. Slavíka Tradice cyri
lometodějská); České dějepisectví v prvém desetile
tí republiky (1929); Český kníže Václav Svatý. Život, 
památka, úcta (1929); Začátky kláštera kladrubské
ho a jeho nejstarší listiny (1932). - Ostatní práce: 
Prohlášení akademického senátu Karlovy univerzi
ty o projevu akademického senátu německé univer
zity proti zákonu ze dne 10. února 1920 (1930). 
■ KORESPONDENCE: in Korespondence Z. Ne
jedlého s historiky Gollovy školy (vzáj. korespon- 
dence z 1903-29; 1989, ed. P. Čornej, J. Hanzal, B. 
Svadbová). I REDIGOVAL knižnici: Sbírka kro
nik a letopisů českých v překladech (1905), Husit
ský archiv (1924-32); díla: České dějiny (1911-32), 
Československá vlastivěda 4. Dějiny (1932); sbor
ník: Sborník Blahoslavův 1523-1923 (1923; s R. Ur
bánkem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Inquisitio 
domorum hospitalis S. Johannis Hierosolimitani per 
Pragensem archidiocesim facta anno 1373 (1901); 
W. W. Tomek: Dějepis města Prahy 5-7 (1905-06); 
M. J. Hus: O svatokupectví (1907); E Palacký: Doba 
Husova. Vyňato z Dějin národu českého (b. d., 
1915); M. Janu Husi korespondence a dokumenty 
(1920); Kronika velmi vzácná o Janovi Žižkovi, čele
dínu krále Václava (1923); Husitský zpěvník. Ná
božné písně o mistru Janovi Husovi a mistru Jero
nýmovi (1930); Historické spisy Petra z Mladoňovic 
a jiné zprávy a paměti o M. Janovi Husovi a M. Je
ronýmovi z Prahy (1932). I

BIBLIOGRAFIE: J. Prokeš in sb. Českou minu
lostí. Práce věnované prof. KU V N. jeho žáky 
k 60. narozeninám (1929); R. Urbánek in V. N. 
(1933). I LITERATURA: V. Vojtíšek: V. N. (1932); 
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pč

František Novotný z Luze
* 23.10.1768 Luže u Chrudimi
† 22.10.1826 Luštěnice u Mladé Boleslavi

Příležitostný básník, překladatel, filolog a historik 
z okruhu J. Dobrovského.

VI. jm. František Novotný, literární práce po
depisoval s přídomkem „z Luže“. - Otec byl 
městským syndikem a zastával funkci šk. mist
ra a konšela v Luži a ředitele kůru v poutním 
kostele na Chlumku. N. absolvoval městskou 
školu v Luži, gymnázium v Hradci Král., tzv. 
filozofii a teologii v Praze (na kněze vysvěcen 
1792). 1793 nastoupil jako druhý kaplan 
v Chotusicích u Čáslavi a ještě t. r. přešel do 
Ml. Boleslavi, kde působil nejprve jako kaplan,
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Novotný

později jako farář. 1798 byl ustanoven farářem 
v Luštěnicích u Ml. Boleslavi, kde setrval až do 
smrti.

Již během studií se N. zajímal o klasickou 
a slovanskou filologii a vešel do kontaktu 
s předními vlasteneckými vědci a literáty 
(J. Dobrovský, M. V. Kramerius, F. M. Pelcl, 
F. F. Procházka, A. Puchmajer, K. R. Ungar 
aj.). Shromažďováním slovníkového materiálu 
(zvi. českých lidových úsloví a přísloví) se po
dílel na přípravách Dobrovského i Jungman- 
nova slovníku. Sám sestavil příručku současné
ho českého hláskosloví, tvarosloví a pravopisu 
s přihlédnutím k historickému vývoji Pravidla 
řeči české. S filologickými zájmy souvisela i N. 
práce překladatelská a ediční: český překlad 
Nového zákona z řečtiny, komentovaný soupis 
biblických překladů od nejstarších textů po 
současnost Bibliotéka českých biblí a edice spi
su J. Husa O sedmi vášních a vadách... Celoži
votním dílem N. je Kronika mladoboleslavská, 
na níž začal pracovat již na počátku 90. let za 
působení v Mladé Boleslavi sběrem pramen
ného materiálu k dějinám města a studiem 
kronik. Kniha podává nejen historii a místopis 
města, ale zabývá se i jeho duchovním živo
tem, výtvarným uměním a literaturou; zvláštní 
pozornost je věnována bratrské tradici. Kromě 
vědecké činnosti byl N. autorem příležitost
ných veršů a básnických překladů. V Prvoti
nách pěkných umění uveřejnil několik oslav
ných básní a překlady Lukianových mora
listních epigramů. V rámci pochvalného refe
rátu o Kynského překladu písně Pange lingua 
podrobil tento církevní text erudovanému roz
boru. Pravděpodobně je i autorem sbírky Čes
ká kázání. - Básně v časopise Čechoslav, připi
sované N. literaturou, jsou zřejmě dílem autora 
historických povídek a divadelních her Fran
tiška N.
ŠIFRA: E N. I PŘÍSPĚVKY in: Prvotiny pěkných 
umění (1815—17; 1817 ref.překl.Pange lingua);-po
smrtně: Hlas (1864, ukázky z Kroniky mladobole
slavské). I KNIŽNĚ. Práce odborné a homiletické: 
Česká kázání (1806, an., dub.); Bibliotéka českých 
biblí od 13. věku až do léta 1810 (b. d., 1810); Pravi
dla řeči české (1818); Kronika mladoboleslavská od 
příští Čechů do země České až do nynějších časů 
(1822). - Překlady: Písma svátého nové úmluvy 
Evangelium (1810).! KORESPONDENCE: in V. V. 
Jeníček: Národní buditel F N. z L., historik a lingvis
ta český, 1768-1826 (J. Dobrovskému z 1813-14; 
1936). I USPOŘÁDAL A VYDAL: O sedmi váš
ních a vadách, ješto hlavní hříchové šlovou (1807; 

úprava Husova spisu O sedmi hříších smrtelných, 
o autorství srov. F. M. Bartoš: Literární činnost M. 
Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M. Petra Payna, 
1928, s. 53). ■

LITERATURA: V. V. Jeníček: Národní buditel 
F. N. z L., historik a lingvista český, 1768-1826 
(1936). I an.: Jungmann spolu s Puchmajerem... 
(o N. podílu na přípravě slovníku), Týdeník 1815, č. 
2; m. n. (M. Novotný): Připomínka obrozeneckého 
kněze, LidN 7.4.1937.

Ik

Karel Nový
* 8.12.1890 Benešov
† 23.11.1980 Praha

Romanopisec, prozaik, představitel tradičního rea
lismu (v pozdějších přepracováních socialistického 
realismu) aktualizovaného postupy lyrické prózy 
a silným zřetelem k sociální skutečnosti; žurnalista.

VI. jm. Karel Novák. - Narodil se v rodině pe
kaře (spolužák z gymnázia, přítel a literární 
rádce V. Vančura užil osudu N. otce v románu 
Pekař Jan Marhoul). Studií na benešovském 
gymnáziu zanechal 1908 pro nedostatek pro
středků a pro konflikty kvůli svým antikleri- 
kálním postojům a sympatiím k soc. reformní
mu hnutí. Pomáhal pak otci v pekařství, byl 
zaměstnán v benešovské nemocenské poklad
ně, pracoval jako dělník v Hradci Král., snažil 
se v Praze prosadit jako žurnalista. 1912 na
stoupil jako lokálkář v deníku národněsociální 
strany Čes. slovo. Na počátku války narukoval, 
1917 dezertoval a do konce války žil ve Vídni, 
kde ilegálně pracoval ve Vídeňském deníku. 
Po válce se vrátil do redakce Čes. slova a redi
goval týdeník Mladé proudy (1918-21). V do
bě názorových sporů o orientaci deníku 1922 
odešel do časopisu Socialista. Poté redigoval 
časopis Domov a svět (1927-32), pracoval jako 
redaktor v deníku Nár. osvobození (1932-38) 
a v měsíčníku Družstevní práce Panoráma 
(1937-40). Patřil k levicově orientované inteli
genci (člen socialistickorealistického sdružení 
Blok, v době hospodářské krize člen Výboru 
solidarity se stávkujícími, přednášel pro dělní
ky apod.). Po Mnichově zůstal bez stálého za
městnání, zprvu spolupracoval s Nationalfil- 
mem. Od 1942 se jeho knihy ocitly na indexu 
a byl mu znesnadňován pobyt v Praze (pobý
val na Racku u Benešova). Spolupracoval
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s protinacistickou skupinou kolem V. Vančury, 
později E Halase, byl členem Národně revo
lučního výboru české inteligence. 1944 byl za
tčen a několik měsíců vězněn v klečinském 
(Klettendorf) koncentračním táboře v Horním 
Slezsku, pro tuberkulózu byl v prosinci 1944 
propuštěn do nemocnice, kde strávil zbytek 
války Po 1945 vedle soustavné publicistické 
a organizátorské práce působil krátce jako šéf
redaktor Svobodného slova (1945), armádního 
deníku Svobodné Československo (1946), spo- 
luredigoval měsíčník pro literaturu a umění 
Doba (1945-46) a byl redaktorem deníku Prá
ce; 1952-56 byl šéfredaktorem Státního nakl. 
dětské knihy. Krátce po 1. světové válce pobý
val jako dopisovatel Ces. slova v Polsku, počát
kem 20. let cestoval po Německu a Francii, ve 
30. letech navštívil Slovinsko (přednáškové 
turné s J. Horou na pozvání tamního Penklu- 
bu), Dalmácii a Hercegovinu, Slovensko 
i Podkarpatskou Rus, kam 1933 provázel V. 
Vančuru a I. Olbrachta při natáčení filmu Ma- 
rijka nevěrnice, na jehož scénáři spolupraco
val. 1960 byl jmenován národním umělcem. - 
Otec publicisty a spisovatele Jana Nového 
(1924-1983), tchán spisovatele B. Březovského 
(1912-1976). - Není totožný s Karlem Novým 
(1877-1918), významným činovníkem Sokola, 
autorem odborných cvičitelských příruček, ně
kolika drobných beletristických prací a mnoha 
časopiseckých článků, jež podepisoval také 
Carlo Novo (C. Novo).

Do literatury vstoupil N. verši: přírodní a re
flexivní lyrikou, charakteristickou sepětím 
s domovem (rodné Benešovsko tvoří pozadí 
takřka všech N. prací), sociálním soucitem 
a vzpourou. (Z básní připravoval, ale sám ne
vydal sbírku Ohníčky v kamení.} Zároveň psal 
také drobné prózy inspirované M. Gorkým 
i K. Hamsunem a zaujaté postavami nepřizpů- 
sobivého ducha, slabé vůle, věčně zjitřeného 
srdce, jež marně usilují o vyvázání z tristního 
údělu; postavám však scházejí ostřejší obrysy 
a příběhům ústrojnější stavba. Subjektivně la
děné, leckdy i romanticky stylizované pojetí 
vyděděnců, tuláků, nezaměstnaných, nuzáků 
a ztroskotanců pudově přitakávajících nutnos
ti pozvednout se ke svobodě, důstojné existen
ci a plnému citu se v pozdějších prózách po
stupně proměnilo v chápání plebejství jako 
společenské síly, od níž lze očekávat obrodu 
světa. Jako romanopisec N. vyšel z vypravěč
ských metod tradičního realismu, jež aktuali-

Nový 

zoval zřetelem k dobové sociální situaci a mo
dernizoval impresionistickým uvolněním tva
ru. Počáteční sklon k lyrické projekci lidských 
osudů a nesoulad básnického vyjádření, duše- 
zpytných rozkladů a epických pasáží (Městeč
ko Raňkov) postupně zvládal kompoziční 
kázní, koncentrací obraznosti, pevným profilo
váním postav a důslednějším realistickým vý
razem. Klasický žánr venkovského románu 
obohatil v trilogii Železný kruh neidylizujícím 
viděním proměňujících se vztahů na venkově, 
nazíraje uvolňování tradičních životních forem 
z hlediska venkovského proletariátu. V lineár
ní kronikářské kompozici se rozvíjejí dramata 
senzitivních hrdinů prožívajících všední kon
flikty jedince a společnosti, muka juvenilního 
bloudění a hledání životní orientace, peripetie 
milostných zrání, citových i mravních krizí. 
Plebejské nazírání života se ve 30. letech nej- 
výrazněji tematizovalo v novele Chceme žít. 
Autor expresivním jazykem podal bezvýchod
ný, baladicky pojatý příběh nezaměstnané mi
lenecké dvojice smýkané brutalitou hospodář
ské krize, stále však hledající důvody pro 
naději. K popularitě novely přispěla i její dra
matizace (s E. F. Burianem v jeho divadle 
D 34), pro niž texty songů napsal J. Seifert.
V románech z velkoměstského živo
ta (Modrý vůz, Peníze, Na rozcestí) N. předlo
žil výpověď generace poznamenané zážitky
1. světové války, zklamané v nadějích spjatých 
se vznikem republiky, znepokojené mravním 
úpadkem a prohlubujícími se sociálními rozdí
ly a dospívající ke generalizujícímu odsudku 
společenského systému. Schopnost zachytit sy
rovou životní osudovost a prostředí deklaso
vaných vrstev je tu však oslabena úvahovým 
vylíčením geneze zločinu a psychologizujícím 
popisem viny v duchu vulgárního determinis
mu, poskytujícího svědomí postav útěchu 
i ospravedlnění. Svébytným projevem N. po
třeby vyrovnat se s vlivem předválečného ra
dikálního anarchosocialistického hnutí (pří
tomné i jinde) je román Sarajevský atentát, 
obšírně historicky založená a složitě kompo
novaná koláž dokumentárních dokladů, úvah 
nad příslušnými dějinnými událostmi a beletri- 
zovaných osudů konkrétních účastníků dějů.
V knihách psaných v tíživé atmosféře před
2. světovou válkou postavil N. proti tlaku doby 
sílu rodinné soudržnosti, obecně lidské po
spolitosti, základních jistot prostého života 
a souznění člověka s rodným krajem, přírodou
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a minulostí, upomínající na odkaz předků 
a podněcující k osobní odpovědnosti; spěšně 
formované prózy (Třetí větev, Za hlasem do
mova) poznamenala však nedostatečně prů
kazná sociální i psychologická motivace. Ne
možnost vyjadřovat se za okupace otevřeně 
k dobové situaci vedla N. ještě dále do minu
losti. Kresbou hrdinných postav a jejich stateč
ných činů za rodícího se husitského hnutí se 
pokusil aktualizovat hodnoty spravedlnosti 
a svobody jedince i širšího společenství (Rytíři 
a lap kov é). Projevil se přitom jako zkušený ta
bulátor schopný vytvořit dramatickou gradaci 
dějů i poetické obrazy značné stylistické úrov
ně. Dalším okruhem N. zájmu se již před vál
kou natrvalo stala tvorba pro děti a mládež 
soustředěná ke dvěma tematickým okruhům: 
k vyprávění o přírodě (Rybaříci na Modré zá
toce) a k příběhům z dějin (Nehasnoucí ohně). 
Pro literární dráhu N. je příznačné permanent
ní přepracovávání většiny vydaných prací (ze
jména po 1945 v intencích socialistického rea
lismu), ať už probíhalo jako stylistické či 
dějové dotažení textu, zevrubná kompoziční 
přestavba, nebo jako zcela volné nakládání 
s prvky původního díla či využívání týchž mo
tivů v různých textech (zde v bibliografii jsou 
uvedena jen podstatná přepracování). Jasná 
východiska, jimž však chybějí v ději přirození 
nositelé, jsou přitom předkládána jako univer
zální řešení v podobě obsáhlých, často simplifi
kujících komentářů. Pro N. typické motivy 
rodného kraje, přírody, lásky, citového a mrav
ního vývoje určovaného společenskou skuteč
ností a doprovázeného obrazem sociálních 
rozporů se spínají v široce koncipovaném ro
mánu s autobiografickými prvky Plamen a vítr, 
volně zpracovaném na základě prvotiny Měs
tečko Rankov. Obraz maloměstského života 
před 1. světovou válkou zde ve věcném, boha
tě rozvíjeném a lyrickými pasážemi osobitě 
modifikovaném vyprávění nalezl vyvážený 
epický tvar. Ze své celoživotní žurnalistické 
práce vytěžil N. několik souborů přírodních 
a cestopisných črt, memoárových obrázků, fe
jetonů, politických komentářů apod., v nichž je 
patrný jeho pozorovatelský talent, cit pro nála
du, smysl pro dokumentární detail, vypjaté 
sociální cítění (posléze i socialistické přesvěd
čení) a stálý zřetel k aktuálnímu společenské
mu dění. - Pro rozhlas napsal N. historickou 
hru Velký Samo (vysíláno 1931), po scenáris- 
tickém podílu na Olbrachtově Marijce nevěr

nici vytvořil (pod pseud. Alexandr Špaček) 
scénář k filmu režiséra M. J. Krňanského Žíz
nivé mládí (1943), v rukopise zůstala hra Cesta 
od Mnichova se končí, zadaná po válce divadlu 
E. E Buriana.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alexandr Špaček, Kar- 
nov; kn, Kn., K. N., -kn., -kn-, Kr. N-ý, N., -vý, -ý. 
I PŘÍSPĚVKY in: Almanach Klubu čtenářů 
(1962); A-Zet (1931); Besedy Času (1908-14, de
but); Besedy lidu (1921); Besedy Nár. obzoru 
(1912); Bulharsko ve výstavbě (1959); Co vás zajímá 
(příl. Rudého práva, 1966); Červen (1920); Čes. slo
vo (od 1912); Ceskosl. televize (1966); Českosloven
sko (1951); Čes. svět (1908-12); Čin (1929-36); Čte
me (1938); Čtenář (1962); Dělnická osvěta (1928); 
Dětská kniha (1957); Doba (1945); Domov a svět 
(1927-32); Hlas revoluce (1962-73, posmrtně 1980); 
Host (1927); Houpačky (Irkutsk 1919); Hovory 
o knihách (1957); Kalendář Rudého práva 1962; Ka
talog výstavy podblanického kraje (1936); Klub čte
nářů (1957-59); Knižní novinky (1958); Kultura 
(1957); Kultura doby (1936); sb. Kulturní družstva 
(1948); Kulturní politika (1946-47); Kultúrny život 
(Bratislava 1961); Květen (1955); Květy (1953-66); 
Kytice (1947); Levá fronta (1932); Lid. demokracie 
(1952, 1972); Lid. noviny (1916-38, 1949-51); Lid. 
kalendář SNPL (1961); Listy pro umění a kritiku 
(1933); Lit. noviny (1927-40, 1949-51); Lit. noviny 
(1952-66); Lit. rozhledy (1928-29); Lud (Bratislava 
1955-56); Magazín DP (1933-37); Maják (1914-15); 
sb. Milostný kruh (1941); Mladá fronta (1947,1950, 
1952); Mladé proudy (1918-21 );sb. Na paměť Vladi
slava Vančury (1947); Národní kalendář na rok 
1934; Nár. obzor (1910-13); Nár. osvobození 
(1924-38, část 1924 s tit. Českosl. samostatnost, 
1939-40 s tit. Naše zprávy, 1946-47); Nár. práce 
(1939-40); sb. Nástup (1975); Naše republika (1934); 
Nová svoboda; Nové knihy (1960-66); Nový život 
(1949-58); O knihách a autorech (1958-75); Obrana 
lidu (1952-65); sb. Oheň a růže (1961); sb. Ostřím 
plamene (1975); Osvěta (1910—11); Panoráma 
(1972); Plamen (1960-61); Plán (1929-30); Práce 
(1947-50); Praha-Moskva (1953); Pramen (1924); 
Právo lidu (1934-37,1947); Program D 48; Prospekt; 
sb. Půlpánův večer (1921); Ranní noviny (1937); 
Rovnost (Brno 1976-77); Rozhlas (1980); Rozpravy 
Aventina (1925-31); Rudé právo (1923, 1928, 
1945-70); Samostatnost (1913); Slovanský přehled 
(1960); Socialista (1922-25); Socialistický směr 
(1964); Středisko (1934); Svět práce (1968-69); Svět 
v obrazech (1946—65); Světozor (1914-16); Svoboda 
(1969); Svob. Československo (1945-46); Svob. slo
vo (1945-66); Svob. zítřek (1947); sb. Španělsku 
(1937); Telegraf (1940); Trn (1924); Tvorba (1930, 
1947-62); U (1937); Učitelské noviny (1952-53); 
Úder (1934); Univerzita Karlova (1957); Útok 
(1934); kat. Václav Fiala (1955); Var (1948-53); Ve
černí Praha (1958-74); Večerník Práva lidu (1919); 
Venkov (1916,1928); sb. Verše na zeď (b. d., 1937);
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Vídeňský deník (1917-18); Volnost (1936); Výtvar
né umění (1958); Zádruha (1909); sb. Zborov 
1917-1937 (1937); Zeměd. noviny (1948); Zlatá Pra
ha (1916); Zpravodaj DP, pokr. Kulturní zpravodaj, 
pokr. Panoráma (1924, 1927-51); Ženský obzor 
(1912). I KNIŽNĚ. Beletrie: Cesta životem (PP, FF 
1919, z 1911-14); Vzpomínka (D 1920, i prem.); Pod 
svícnem (FF 1922, z 1917-21); Městečko Raňkov 
(R 1927); Samota Křešín (R 1927,1. d. trilogie Že
lezný kruh); Tuláci a jiní (PP 1928, z 1909-19); Mod
rý vůz (R 1930); Srdce ve vichru (R 1930,2. d. trilo
gie Železný kruh, od 1936 s tit. Ve vichru); Peníze 
(R 1931, přeprac. vyd. 1940 s tit. Peníze a krev, zno
vu přeprac. 1962): Tváří v tvář (R 1932,3. d. trilogie 
Železný kruh): Chceme žít (R 1933, přeprac. vyd. 
1952); Na rozcestí (R 1934, přeprac. vyd. 1949, upr. 
vyd. pro ml. 1965); V zakletí domova (P1934); Aten
tát (R 1935, přeprac. vyd. 1948 a 1972 s tit. Sarajev
ský atentát); V marseillském přístavě (P pro ml., 
1935); Na Táboře 1420 (D 1936); Rybaříci na Modré 
zátoce (P pro ml., 1936, přeprac. vyd. 1953 a 1963); 
Železný kruh (R trilogie 1936,1. souborné upr. vyd., 
přeprac. vyd. 1958); Třetí větev (R 1939, rozšiř, vyd. 
1948 s tit. Před okupací); Za hlasem domova 
(P 1939, přeprac. vyd. 1945 a 1954 s pův., za okupace 
zakázaným tit. Balada o českém vojáku); Rytíři 
a lapkové (R 1940, přeprac. a rozšiř, vyd. 1949 s tit. 
Železo železem se ostří, od 1955 s pův. tit.); Potulný 
lovec (P pro ml., 1941, přeprac. vyd. 1949 a 1963); 
Rožice (P 1947); Česká bouře (D 1948, i prem., 
s motivy z D Na Táboře 1420); Nehasnoucí ohně (PP 
pro ml., 1951, rozšiř, vyd. 1954, přeprac. vyd. 1960); 
Údolí květů (FF 1953, z 1911-52); Světlo ve stro
mech (FF 1954, rozšiř, vyd. 1970, z 1914-58); Zaváté 
stopy (FF 1955, z 1913-37); Zahořklé úsměvy (FF 
1959, z 1924-40); Plamen a vítr (R 1959, volné zpra
cování motivů z R Městečko Raňkov, rozšiř, vyd. 
1959); Čas, který zpívá (FF, PP 1960, z 1945-60); 
Básníkova první láska (P pro ml., 1962);-posmrtně: 
Marijka nevěrnice (spolupráce na film, scénáři 
I. Olbrachta, 1982, ed. R. Havel a P.Taussig); Ohníč
ky v kamení (BB 1990, ed. R. Havel). - Překlad: 
K. Tschuppik: Alžběta Rakouská (1931). - Ostatní 
práce: Karel Půlpán, jeho život a dílo (1920): O bit
vě u Zborova (pro ml., 1947). - Výbor: Chci a vidím 
hvězdy (1965, ed. J. Špičák). - Souborné' vydání: Se
brané spisy K. N. (Českosl. spisovatel, 1952-59, 
19 sv.). I SCÉNICKY. Hra: Chceme žít (dramatiza
ce stejnojmenného románu, 1934, s E. F. Burianem, 
texty písní J. Seifert). I REDIGOVAL časopisy: 
Mladé proudy (1918-21), Čes. slovo (1920, odp. 
red.), Domov a svět (1927-32), Panoráma 
(1937-40), Svob. slovo (květen - srpen 1945,12.5. - 
15.5. s tit. Čes. pravda), Doba (1945-46, s M. Pujma- 
novou), Svob. Československo (1946); sborníky: 
Kalendář Nár. osvobození na rok 1927, Národní ka
lendář na rok 1934 (s O. Kadlčíkem); knižnici: Kni
hovna Plamen (1931-33). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Korespondence Karla Havlíčka s Fany 
Weidenhofferovou (1939, 1947 s tit. Marná láska);

Nový

A. Jirásek: Čechy hrdinské 1, 2 (1951, 1955). I 
BIBLIOGRAFIE: S. Mouchoyá: Soupis knižního 

díla K. N. (in K. N., propag. tisk Českosl. spisovatele, 
usp. J. Filip a Z. Černá, 1970); J. Šnobr: Bibliografie 
díla pro děti a mládež, sb. Ostřím plamene (1975). 
I LITERATURA: M. Jungmann: K. N., náčrt života 
a díla (1960); J. Hrabák: K. N. (1983). I • ref. Pod 
svícnem: -x-, Zvon 23,1922/23, s. 210; K. H. (Hikl), 
Naše doba 31,1923/24, s. 56 •; • ref. Městečko Raň
kov: a. (J. Hora), LitN 1927, č. 13 —> Poezie a život 
(1959); an., Dělnická osvěta 1927, s. 411; F. Gótz, Lit. 
svět 1,1927/28, s. 2; K. Š. (Štorch), RA 3,1927/28, s. 
86; vz. (V. Zelinka), Zvon 28, 1927/28, s. 432: B. V. 
(Václavek), ReD 1,1927/28, s. 156 •; • ref. Samota 
Křešín: J. Fučík, Kmen 1,1926/27, s. 300 —> Stati o li
teratuře (1951); an., LitN 1927, č. 16; G. (F. Gótz), 
NO 18.12.1927; A. M. Píša, Dělnická osvěta 1927, s. 
413 •; • ref. Městečko Raňkov, Samota Křešín: A. C. 
Nor, Host 7,1927/28, s. 71; A. M. Píša, Sever a Vý
chod 1928, s. 75 Dvacátá léta (1969); J. O. Novot
ný, Cesta 1928, s. 340; -rna. (F. Kovárna), Signál 1, 
1928/29, s. 62 •; • ref. Tuláci a jiní: an., LitN 1928, č. 
24; B. V. (Václavek), RP 6. 5. 1928; J. O. Novotný, 
Cesta 1929, s. 44 •; • ref. Srdce ve vichru: vbk. (V. 
Běhounek), Čin 1,1929/30, s. 1239; G. (F. Gótz), NO 
7.9.1930; AMP (A. M. Píša), PL 28.9.1930 -> Dva- 
cátá léta (1969); J. Hora, Panoráma 8,1930/31, s. 89 
—> Poezie a život (1959) •; • ref. Modrý vůz: -st, Čin 
2,1930/31, s. 114; AMP. (A. M. Píša), LitN 1931, č. 7 
-» Dvacátá léta (1969) •; jv. (J. Vodák): ref. Srdce ve 
vichru, Modrý vůz, Čes. slovo 19.11.1930; V. Cháb: 
K. N., LitN 1931, č. 21; • ref. Peníze: G. (F. Gótz), NO 
6.12.1931; B. Novák, Žijeme 1,1931/32, s. 350; K. Se- 
zima, Lumír 58, 1931/32, s. 514; M. Vaněk, Čin 3, 
1931/32, s. 919; vz. (V. Zelinka), Zvon 32,1931/32, s. 
658; jv. (J. Vodák), Čes. slovo 10. 2.1932; A. N. (No
vák), LidN 14. 2.1932; AMP. (A. M. Píša), PL 28. 2. 
1932; A. C. Nor, Rozhledy 1932, s. 39; vbk. (V. Bě
hounek), Dělnická osvěta 1932, s. 33; F. X. Šalda, 
ŠZáp 5,1932/33, s. 20 —> Kritické glosy k nové poe
zii české (1939) •; • ref. Tváří v tvář: AMP. (A. M. Pí
ša), PL 27.11.1932 -> Třicátá léta (1971); Z. Bár, Is- 
kra 1932, s. 127; vbk. (V. Běhounek), Dělnická 
osvěta 1932, s. 357; jh. (J. Hora), Čes. slovo 20.1.1933 
•; V. Vančura: Poznámka o díle K. N., Panoráma 10, 
1932/33, s. 64 —> Řád nové tvorby (1972); • ref. 
Chceme žít: J. V. Sedlák, Venkov 27. 10. 1933; J. H. 
(Hora), Čes. slovo 28. 10. 1933 —> Poezie a život 
(1959); A. M. Píša, Čin 1933, s. 579 -» Třicátá léta 
(1971); vbk. (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1933, 
s. 280; F. X. Šalda, ŠZáp 6,1933/34, s. 301 -» Kritické 
glosy k nové poezii české (1939); Nk (B. Novák), 
Magazín DP 1,1933/34, s. 222; K. Sezima, Lumír 60, 
1933/34, s. 332; F. Soldan, RA 9,1933/34, s. 44; J. Ma
touš, Nové Čechy 1934, s. 221; Iš. (L. Štoll), RP 7. 2. 
1934 •: • ref. insc. Chceme žít: Ot. F. (Fischer), LidN 
17.3.1934; AMP (A. Nf. Píša), PL 17.3.1934 -> Di
vadelní avantgarda (1978); V. Nezval, Doba 1934, 
s. 89 —> Manifesty, eseje a kritické projevy z let 
1931-1941 (1974); vbk. (V. Běhounek), Nová svobo-
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da 1934, s. 139; jtg. (J. Tráger), Čin 1934, s. 287 •; • 
ref. Na rozcestí: G. (E Gótz), NO 8.12.1934 -ý Lite
ratura mezi dvěma válkami (1984); J. B. Č. (Čapek), 
Naše doba 42,1934/35, s. 309; J. H. (Hora), Čes. slovo 
25.12.1934 —> Duch stále se rodící (1981); K. Sezi- 
ma, Lumír 61, 1934/35, s. 401; F. X. Šalda, ŠZáp 7, 
1934/35, s. 204 —> Kritické glosy k nové poezii české 
(1939); F. U. (Urban), Tvorba 1935, s. 15; AMR 
(A. M.Píša),PL 1.1.1935;-á- (J. Rybák),Haló novi
ny 11.1. 1935; A. N. (Novák), LidN 14.1.1935; Kp. 
(J. Knap), Venkov 15. 3. 1935 •; • ref. Atentát: G. 
(F. Gótz), NO 1.12.1935; A. Černík, Rozhledy 1935, 
s. 313; B. Polán, Čin 1935, s. 403; K. Sezima, Lumír 62, 
1935/36, s. 354; AMR (A. M. Píša), PL 12. 1. 1936; 
R. Habřina, LidN 20. 1. 1936; B. V. (Václavek), 
U 1936, s. 91 —> Kritické stati z třicátých let (1975) •; 
• ref. Železný kruh: J. Kunc, Rozhledy 1936, s. 174; 
J. Strnadel, Cin 1936, s. 260 •; • ref. Rybaříci na 
Modré zátoce: M. M. (Majerová), LidN 12.12.1936; 
B. Miihlstein, NO 23.12.1936 •; J.Taufer: Spisovate
li K. N. (proti N. glose v NO o zatčení spisovatele S. 
Treťjakova), Lid. kultura 1938, č. 2; • ref. Třetí větev: 
ř. (J. Pilař), Čteme 1,1938/39, s. 139; K. Polák, KM
1939, s. 182; AMR (A. M. Píša), Nár. práce 5.3.1939; 
J. Seifert, Panoráma 1939, s. 24; M. Holas, LitN 1939, 
s. 71 •; • ref. Za hlasem domova: B. Jedlička, LidN 
13.11.1939; J. Šup, KM 1939, s. 457 •; J. Bělič: ref. ed. 
Korespondence Karla Havlíčka s Fany Weidenhoffe- 
rovou, LidN 15.5.1939; • ref. Rytíři a lapkové: -úhl 
(B. Miihlstein), Naše zprávy 12. 10. 1940; AMR 
(A. M. Píša), Nár. práce 20.10.1940; an., Panoráma
1940, s. 157; an., Výhledy 1940, s. 551; V. Jirát, KM
1941, s. 176 •; • k padesátinám: -úhl (B. Miihlstein), 
Naše zprávy 11. 12.1940; J. Šnobr, Panoráma 1941, 
s. 7 •; Inz. (L. N. Zvěřina): ref. Potulný lovec, Čteme 
3, 1940/41, s. 259; jd (J. Drda): ref. Peníze a krev, 
LidN 15. 11. 1940; • ref. Balada o českém vojáku 
(pův. Za hlasem domova): OK (O. Kautský), Svob. 
noviny 30. 12. 1945; G. (F. Gótz), NO 20. 1. 1946; 
J. Šup, Svob. Československo 27.1.1946 •; B. Milčan 
(Miihlstein): O tvorbě K. N., Svob. Československo 
8.12.1946; F. H. (Hampl): K. N., Práce 5. 7.1947; • 
ref. Česká bouře: H. Budínová, Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 21; jtg (J. Tráger), Práce 7. 2.1948; AMR 
(A. M. Píša), PL 7.2.1948; kd (E. Konrád), Svob. no
viny 8. 2. 1948 •; • ref. Před okupací: F. Buriánek, 
Zeměd. noviny 5. 8. 1948; rek (V. Kocourek), RP 
18.8.1948; jj (J. Janů), LidN 22.8.1948; G. (F. Gótz), 
NO 12.9.1948 •; • ref. Železo železem se ostří: A. J. 
Šťastný, Lid. kultura 1949, č. 8; kz, LD 9.2.1950 •; • 
k šedesátinám: J. Hájek, Tvorba 1950, s. 1179; -ša- 
(D. Šajner), LitN 1950, s. 153; J. Rybák, RP 8. 12. 
1950; Z. K. Slabý, LidN 8. 12. 1950 •; Z. K. Slabý: 
Cesta spisovatele K. N., Var 3,1950/51, s. 582 + ref. 
Na rozcestí (přeprac. vyd. 1949), Panoráma 1951, 
s. 45; F. Tenčík: ref. Nehasnoucí ohně, NŽ 1952, 
s. 1398; • ref. Údolí květů: V. Kudělka, HD 1954, 
s. 78; M. Petříček, Obrana lidu 7.2.1954; I. Skála, RP 
20.11.1954 —> Kontinuita 1 (1980) •; • k 65. naro
zeninám: M. Petříček, NŽ 1955, s. 1137; B. Březov- 

ský, HD 1955, s. 516; J. Petrmichl, LitN 1955, č. 50 
Literatura mého srdce (1979); M. Pujmanová, J. V. 
Pleva, B. Říha, všichni NZ1955, s. 1252 •; • ref. Svět
lo ve stromech: J. Petrmichl, LitN 1955, č. 14; Š. Vla
šín, HD 1955, s. 223; M. Petříček, NŽ 1955, s. 87 •; 
V. Kocourek in K. N.: Zaváté stopy (1955); • ref. Za
váté stopy: gf (G. Franci), LD 8.12.1955; Z. Mráz, 
Květen 1,1955/56, s. 188; Z. Vavřík, LitN 1956, č. 4; 
M. Petříček, NŽ 1956, s. 209 •; J.Tywoniaková: Jazyk 
K. N., Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 
(1958, s. 165); J. Hájek: ref. Železný kruh (přeprac. 
vyd. 1958), LitN 1959, č. 19; V. Kovářík in Když velcí 
byli malí (1959); • ref. Plamen a vítr: V. Forst, Tvor
ba 1959, s. 1112; J. Hájek, LitN 1959, č. 46; M. Jung- 
mann, Plamen 1959, s. 544; V. Stejskal, Kultura 1959, 
č. 32; J. Petrmichl, RP 1.12.1959 •; I. Fleischmann in 
K. N.: Zahořklé úsměvy (1959); • ref. Zahořklé 
úsměvy: Z. Vavřík, LitN 1960, č. 6; Z. Kožmín, Pla
men 1960, č. 2 •; • k sedmdesátinám: J. Glazarová, 
Květy 1960, č. 49; J. Hájek, Plamen 1960, č. 12 —> pře
prac. Osudy a cíle (1961) a Letorosty (1974); V. Bě
hounek, Tvorba 1960, s. 1162; K. Konrád, Kultura 
1960, č. 4 —Nevzpomínky (1963); M. Ivanov, ZM 
1960, s. 530 •; • ref. Čas, který zpívá: F. Benhart, Pla
men 1961, č. 1; M. Petříček, LitN 1961, č. 6 •; M. Pi- 
šút in K. N.: Plameň a vietor (1962); J. Hájek in K. N.: 
Chceme žít (1962); M. Jungmann in K. N.: Peníze 
a krev (1962); • ref. Básníkova první láska: Z. Vav
řík, LitN 1962, č. 21; Z. K. Slabý, ZM 1963, s. 228 •; R. 
Havel: Život plný práce, Krásná literatura 1964, 
s. 10; J. Špičák in K. N.: Chci a vidím hvězdy (1965);
M. Petříček in K. N.: Železný kruh 3. Tváří v tvář 
(1966); V. Kovářík: ref. Na rozcestí (vyd. pro ml.), 
ZM 1966, s. 47; jšr. (J. Šnobr): K. N., ZM 1967, č. 6, 
příl.; E. Renner: Motiv krajiny v díle K. N., Sborník 
vlastivědných prací z Podblanicka (1967); J. Tywo- 
niaková: K. N. a Podblanicko, Sborník vlastivědných 
prací z Podblanicka (1970); H. Hrzalová: K. N., bás
ník lásky a mládí, básník chudých, Tvorba 1970, 
č. 49; M. Pohorský: Člověk a dějiny - společenský 
román třicátých let, ČLit 1973, s. 271 -» Portréty 
a problémy (1974); H. Hrzalová in K. N.: Balada 
o českém vojáku (1973); R. R. Kuzněcovová: Ro- 
man-ballada v češskoj próze, J. Nejedlá: Varianty vy
pravěče v románové sociální baladě, oboje AUC, 
Philologica 3-4, Slavica Pragensia 16,1973; J. Nejed
lá in Balada a moderní epika (1975); • k 85. naroze
ninám: M. Mravcová, Čtenář 1975, s. 416; M. Pohor
ský, Lit. měsíčník 1975, č. 10; Š. Vlašín, Tvorba 1975, 
č. 50 —> Ve škole života (1980) •; M. Pohorský in K.
N. : Samota Křešín + in K. N.: Sarajevský atentát + in 
K. N.: Plamen a vítr (vše 1980); • k nedožitým 
90. narozeninám a nekrology: Síla slova (vzpomínky 
J. Rybáka, I. Skály, L. Vančurové, J. Urbánkové, 
Z. Pluhaře), Lit. měsíčník 1980, č. 9; pk (P. Kovařík), 
Svob. slovo 26. 11. 1980; M. Veselá, Práce 28. 11. 
1980; J. Klempera, LD 28. 11. 1980; J. Nejedlá, RP 
3.12.1980; vbc. (V. Vrabec), Svob. slovo 5.12.1980; 
(vok.) (V. Vodák), LD 6.12.1980; M. Pohorský, Lit. 
měsíčník 1980, č. 10; Š. Vlašín, Tvorba 1980, č. 49;
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EM, Hlas revoluce 1980, č. 50; J.Tywoniaková, Sbor
ník vlastivědných prací z Podblanicka (1982, s. 245) 
•; P. Taussig, R. Havel in K. N.: Marijka nevěrnice 
(1982); O. Vančata: Jihočeská tematika v díle K. N., 
Jihočeský sb. historický 1983, s. 55; R. Havel in K. N.: 
Ohníčky v kameni (1990); M. Petříček: Epikovy ly
rické začátky, Nové knihy 1990, č. 49; E Všetička: Fe
jeton K. N., AUP Olomouc, Facultas paedagogica, 
Čes. jazyk a literatura 1991, s. 229; bd (B. Dokoupil) 
in Slovník české prózy 1945-1994 (1994, Plamen 
a vítr).

jip

Nový besedník
1869,1871

Dvoudílný soubor deklamací, besedních čtení, diva
delních výstupů a písní určených k přednesu na spo
lečenských zábavách.

Sborník sestavený E. Justem navázal na tři 
svazky sborníku Besedník z 1861-64, které ob
sahovaly podobné texty a na jejichž uspořádá
ní se E. Just rovněž podílel. N. b. tvoří veršova
né i prozaické, vážné, převážně pak humorné 
texty s posláním sloužit jako zábavná náplň 
měšťanských veřejných i soukromých oslav 
a shromáždění, které doznaly v době rozma
chu národního života v 60. letech 19. století no
vého rozšíření.

První svazek N. b. je rozvržen do tří oddílů 
(Deklamace a besední čtení, Sólové výstupy, 
Žertovné písně), druhý do dvou (Deklamace 
a besední čtení, Divadelní výstupy). Použitel
nost textů pro nej různější příležitosti si vynuti
la jejich většinou obecný ráz, zbavený výraz
nějších dobových rysů, jakékoli aktualizace 
a satirického záměru. Zpravidla jde o humor
nou konfrontaci vznešeného a nízkého nebo 
o vyústění vážného v humorné; obojí se de
monstruje na tradičních námětech (vztahy me
zi muži a ženami, lidské nectnosti a hloupost, 
předváděné v groteskním vyostření, fušerství 
řemeslníků, primitivismus a inferiorita někte
rých společenských vrstev, zejména dobromy
slných venkovanů, atd.). Jiná skupina příspěv
ků je založena na hře se slovy, například na 
proměně významu slova podle kontextu nebo 
podle způsobu deklamace. Část textů se opírá 
- což rovněž svědčí o oslabení kontaktu s pří
tomností - o cizí, a to výhradně německé před
lohy (R. Benedix, G. A. Búrger, M. Denis, 

F. Freiligrath, M. G. Grandjean, A. Kotzebue, 
F. E. Langbein, H. Margraff aj.). Výraznější na
rážky na české prostředí se v N. b. vyskytují 
sporadicky, týkají se obyčejně historie a setrvá
vají na konvenčních obecninách (neblahé pů
sobení jezuitů, úpadek země po Bílé hoře). Vý
jimku představují jen odjinud převzaté verše, 
K. Havlíčka Král Lávra (z Rodinné kroniky 
1863) a šansona Písničkář z Prvosenek V. Šol
ce. Autorské jádro N. b. tvořili vedle pořadate
le E. Justa ještě F. Doucha, F. K. Drahoňovský 
a J. J. Stankovský (též šifry J. J. St. a J. St.), jed
notlivými příspěvky se podíleli E. Aschenbren- 
ner, V Č. Bendi (pseud. Fab. Čočka). J. Bur- 
gerstein, J. Dúrich (šifra Jos. Jos. a pseud. 
J. Josefovič), E Hurdálek, E J. Janke, K. E Múl- 
ler, B. Ptáčovský a šifry -a., A. S., E. G, J. C. Ně
které příspěvky byly anonymní, častěji v dru
hém díle; zde ke stálým přispěvatelům (E. Just, 
J. J. Stankovský) přistoupili J. V Skřivánek, 
pseudonymy J. z Plesu, Kodl a šifry Ad. P, E., 
E. I, J., K-l. - 1882 vyšel N. b. v druhém, výraz
ně pozměněném jednosvazkovém vydání. Díl
čími proměnami přitom prošel z prvního vydá
ní oddíl Deklamace a besední čtení (1. sv.), 
v němž byla řada příspěvků nahrazena jinými; 
z autorů přibyl J. Kratochvíl. Nově byl vytvo
řen oddíl první s titulem Výpravné básně, ob
sahující vesměs již dříve časopisecky nebo 
knižně publikované epické verše S. Čecha, V. 
Hálka, A. Heyduka, F Hyšmana, A. Kosiny, E. 
Krásnohorské, J. Nečase, J. Nerudy, R. Pokor
ného, K. V. Raise, O. Sadovského, K. Steinicha, 
V. Šťastného, F. M. Vrány a J. Vrchlického. Zá
věrečná část tohoto vydání (Divadelní výstu
py) obsahuje opět texty dosavadních autorů N. 
b., k nimž přibyli J. Ilíner a pseud. Věnceslav 
Cidlinský. Zrušen byl oddíl Žertovné písně.

zp

Nový kult
1897-1905

Teoretická, politická a kulturní revue českého anar
chismu, kolem níž její redaktor S. K. Neumann po
stupně soustředil průbojné tvůrce literární, hlavně 
z generace Šrámkovy, i výtvarné.

Podtitul: 1897/98-1898/99 (roč. 1-2) Mezinárodní 
sborník pro umění, politiku a život; 1900 (roč. 3) 
č. 1-3 Týdeník politický, sociální a umělecký, č. 4-5
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a 1900/01 (roč. 4) Sborník politický, sociální a umě
lecký; 1904/05 (roč. 7) č. 6-8 Anarchistická revue. - 
Redaktor: 1897/98-1904/05 (roč. 1-7) S. K. Neumann, 
z toho č. 3-5 roč. 7 K. Neumannová. - Vydavatel: 
1897/98-1902/03 (roč. 1-5) S. K. Neumann, Praha - 
Olšany (u roč. 4 uvedena pouze Praha); 
1903/04-1904/05 (roč. 6-7) vydavatelstvo Nového 
kultu, Praha, z toho č. 6-8 roč. 7 Vídeň. - Periodicita: 
časopis vycházel v nepravidelných lhůtách: 1897/98 
(roč. 1)5 čísel od října do dubna; 1898/99 (roč. 2) 
10 čísel od května do prosince; 1900 (roč. 3) 5 čísel od 
března do května; 1900/01 (roč. 4) 10 čísel (z toho 
dvojčíslo 9-10) od června do listopadu; 1902/03 
(roč. 5) 12 čísel (z toho dvojčíslo 11-12) od ledna do 
června; 1903/04 (roč. 6) 18 čísel od dubna do března; 
1904/05 (roč. 7) 8 čísel od dubna do února. Místo 
N. k. začala v Rečkovicích u Brna vycházet Anar
chistická revue. - Příloha: 1903/04 (roč. 6) č. 12 
a 1904/05 (roč. 7) č. 1,2,4 a 5 Šibeničky.

N. k. bezprostředně navázal na stejnojmenný 
anarchistický časopis, který 1897 začali na 
Král. Vinohradech (Praha-V.) vydávat A. 
V. Haber a A. P. Kalina za redakce V. Miňov- 
ského; od února do dubna vyšla čtyři čísla, do 
nichž kromě obou vydavatelů přispěli S. K. 
Neumann, A. Procházka, K. Vohryzek aj., z ci
zích autorů byli uvedeni J. Grave, O. Mirbeau, 
F. Nietzsche aj. Neumannův N. k. měl v počát
cích charakter literární a společenské revue, 
jejíž platformou byl radikální nonkonformis- 
mus. Ve 3. roč. (1900) se N. k. pod vlivem velké 
hornické stávky včlenil do českého anarchis- 
tického hnutí a byl od té doby považován za 
jeho teoretický orgán (pokus o přeměnu časo
pisu v týdeník záhy ztroskotal). Při své politič- 
nosti se N. k. nepřestával věnovat literatuře, 
byť v proměnlivém rozsahu (mj. v 6. a hlavně 
7. roč. vyšlo několik zvláštních satirických pří
loh Šibeničky); nerealizován zůstal redaktorův 
záměr vytvářet z beletristických, popř. odbor
ných příspěvků samostatné sborníky. Ve snaze 
učinit časopis co nejpřitažlivější využíval Neu
mann různých novinářských žánrů a vynaléza
vě zaváděl rozmanité, leckdy provokativně 
nazvané rubriky (Z epopeje lidské hlouposti, 
Zrcadlo klerikalismu, Kout novomalthusistů, 
Pitomosti aj.), soustavně usiloval o moderní 
výtvarnou podobu časopisu a též při něm vy
dával propagačně zaměřené knižnice a další 
publikace. Existenci N. k. však často ohrožoval 
nedostatek finančních prostředků (čtenáře 
měl hlavně mezi anarchistickými skupinami 
severočeských horníků a úzkou vrstvou praž
ské inteligence) a cenzurní zásahy. Jeho vydá

vání se ještě ztížilo 1904 Neumannovým od
chodem do Vídně a posléze do Řečkovic u Br
na; tam místo N. k. začala 1905 vycházet Anar
chistická revue, jež po třech číslech zanikla.

V prvních dvou ročnících se N. k. zaměřoval 
k uměleckým a společenským otázkám, zdů
razňoval nonkonformní polemičnost a inter
nacionální charakter anarchistických myšle
nek. Do literární části časopisu se tehdy 
promítalo Neumannovo sepětí s uměleckými 
proudy 90. let, zejména se symbolismem a de
kadencí, postupně však i proměna jeho literár
ní orientace pramenící z rostoucího zájmu 
o sociální aspekty umění. Z domácích autorů 
přispěli např. O. Březina (esej Zástupové), 
J. Karásek, několikrát Neumann (mj. Sen o zá
stupu zoufajících), A. Sova (mj. Příchod pro
roků), F. X. Šalda (esej Renesanční sen), 
O. Theer, J. z Wojkowicz, ze začínajících básní
ků F. Gellner a K. Toman; z cizích autorů byli 
publikováni Ch. Baudelaire, F. Nietzsche, S. 
Przybyszewski, W. Whitman, É. Zola aj. Vedle 
polemických statí, aktuálních glos a informací 
o nových publikacích se v 2. roč. několikrát ob
jevil i obsáhlejší literární referát (O. Theer pod 
pseud. Otto Gulon a Neumann pod šifrou N.). 
Přímá angažovanost N. k. v českém anarchis- 
tickém hnutí se od 3. roč. projevovala sílící pře
vahou politické či filozoficko-politické publi
cistiky a esejistiky nad beletrií a uměleckou 
problematikou vůbec. 4. roč. se sice načas vrá
til (pro nedostatek přispěvatelů) k původní 
podobě literární revue (a to formátem i úpra
vou), avšak ani tehdy se nezřekl zájmu o so
ciální otázky, o dělnické hnutí a konkrétní po
litický zápas. Základním zaměřením dalších 
ročníků zůstávalo heslo neomezené indivi
duální svobody, dominovala však snaha o spo
jení inteligence se zápasem proletariátu, boj 
proti klerikalismu, militarismu i nacionalismu, 
kritika českých politických stran (zvláště rea
listů a sociálních demokratů); mnoho místa by
lo v časopise věnováno problémům výchovy, 
sexuálním otázkám, postavení ženy, etickým 
otázkám a takto zaměřené osvětové činnosti. 
Některé články měly však jen informativní 
a dokumentární cenu. Od 3. roč. a zejména 
v roč. 5.-7. vzrostla účast představitelů meziná
rodního anarchismu, především anarchoko- 
munismu (J. Grave, P. Kropotkin, E. Malatesta, 
Ch. Malato, F. Domela Niewenhuis, E. Reclus 
aj.). Publicistika domácí provenience, převáž
ně aktuálního politického a kulturněpolitické-
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ho zaměření, pocházela většinou od S. K. Neu
manna, k němuž se později (hlavně 7. roč.) při
dal F. Šrámek, ojediněle E Gellner, E X. Ho- 
dáč. Evidentní byla proměna N. k. (3.-7. roč.) 
v literární části. Neumann tehdy kolem sebe 
soustředil řadu mladých průbojných básníků 
a prozaiků, u nichž postupně zesiloval protide- 
kadentní postoj k životu a k umění a z nichž 
mnozí patřili mezi sympatizanty a propagátory 
anarchismu (L. Freimuth, F. Gellner, J. Mahen, 
M. Majerová, J. Opolský, J. Stivín, F. Šrámek, K. 
Toman, též názorový odpůrce, avšak Neuman
nův přítel V. Dyk aj.). Z cizí beletrie, v tomto 
období nepříliš zastoupené, se objevují básníci 
blízcí Neumannovi, jako H. Heine a E. Verhae- 
ren, dále např. P. Adam, ukrajinský prozaik V. 
Stefanyk aj., přitom jmenovité uvádění jejich 
českých překladatelů bylo výjimkou (např. 
L. Freimuth a F. Gellner u básní Heinových). 
K literárním otázkám se N. k. vyjadřoval jen 
zřídka obsáhlejšími zásadními statěmi (např. 
Neumannovo pojednání Umění, umělci a lid 
ve 3. roč.), častěji kritickými a polemickými 
glosami. Z literárních sporů byla významná 
polemika A. Procházky (pseud. Mortuus) a S. 
K. Neumanna s kritickými postoji F. X. Šaldy 
a O.Theera, jež vedla k trvalé roztržce mezi tě
mito bývalými spolupracovníky N. k. a jeho re
daktorem. - V prvních dvou ročnících otisko
val N. k. básnické, prozaické a publicistické 
příspévky těchto autorů: O. Březina, V. David, 
F. Gellner, K. Kamínek, J. Karásek, A. Macek, 
S. K. Neumann, A. Procházka, A. Sova, F. X. 
Šalda, O. Theer (pseud. Otto Gulon), K. To
man, L. Winter, J. z Wojkowicz, L. Ziková aj.; P. 
Adam, Ch. Albert, P. Altenberg, Ch. Baudelai- 
re, R. Dehmel, L. Gumplowicz, A. Hamon, A. 
Lantoine, P. Louýs, D. Lum Dyer, C. Mauclair, 
O. Mirbeau, Multatuli, F. Nietzsche, S. Przyby- 
szewski, A. Retté, J. Schlaf, W. Whitman, Zo 
ďAxa, É. Zola aj. V dalších ročnících byli uve
deni tito autoři: básnémi J. Cemper (psal se 
Stáňa C.), J. J. Drobný, V. Dyk, L. Freimuth, F. 
Gellner, R. Hašek, J. Mahen, J. S. Mach, M. Ma
jerová, F. Náprstek (pseud. Martin Věžnar), S. 
K. Neumann, J. Opolský, J. Rosenzweig (pseud. 
Moir), J. Stivín (pseud. Josef Foltýn), F. Šrá
mek, K. Toman, S. Zelenka, z cizích H. Heine, P. 
Ronsard, D. G. Rossetti, E. Verhaeren aj.; pró
zou L. Freimuth, J. Mahen, S. K. Neumann, F. 
Šrámek, R. Tesnohlídek, z cizích P. Adam, P. Al
tenberg, A. France, Ch. L. Philippe, A. Schnitz- 
ler, V. Stefanyk, Zo d’Axa aj.; kritickými a pub

licistickými články F. X. Hodáč, J. Karásek, M. 
Marten, S. K. Neumann (užíval mnoho pseu
donymů a šifer: Antikrist, Apostata, Brutus, 
Kozonoh, Marius, Sana Mens, Vindobonensis; 
K., K-., N., S.-, S. K. N.), A. Procházka (pseud. 
Mortuus), E Šrámek, E. Štorch (i šifra E. D. Š.) 
aj.; z cizích Ch. Albert, G. Brandes, T. Carlyle, 
V. de Cleyre, V. N. Čerkesov, G. Darien, V. Da
ve, P. Eltzbacher, S. Faure, E. Ferri, A. Girard, J. 
Grave, S. Grossmann, E. Havellock, H. Ibsen, 
É. Janvion, P. A. Kropotkin (mj. Komunism 
a anarchie, roč. 4), P. M. Lavrov, Ch. Letour- 
neau, E. Malatesta, Ch. Malato, R. Mella, P. 
Mongré, R. Muther, S. Nacht, A. Naquet, F. 
Nietzsche, F. Domela Nieuwenhuis, O. Panizza, 
P. Quillard, E. Reclus, P. Robin (Volná láska, 
volné mateřství, roč. 4, celé zabaveno), S. Stěp- 
ňak, F. Tarrida del Mármol, G. Yvetot, Zo 
ďAxa aj. Na výtvarné podobě časopisu (kres
by, viněty, ornamentace, přílohy) se podíleli: 
F. Bílek, B. Bohuslav, F. Gellner, B. Hnátek 
(i pseud. Jan Lamann), K. Hlaváček, E Kaván, 
S. K. Neumann, K. Stroff, J. Šír; W. Crane, Ch. 
Doudelet, T. T. Heine, H. Jossot, C. Meunier, F. 
Rops, A. Roubille, J. Sattler, T. A. Steinlen, E 
Vallotton aj. - Při N. k. vycházely publikace 
a knižní řady, jež občas přinášely také beletrii’. 
Knihovna N. k. (1901-05,15 sv.; vedle publicis
tických titulů S. K. Neumanna aj.. Kalendáře 
revolucionářů na rok 1903 a na rok 1904 též 
1901 F. Gellner: Po nás ať přijde potopa! a 1903 
E Šrámek: Sláva života) a na ni navazující Kni
hovna revolucionářů (1904, 6 sv.; mj. F. Šrá
mek: Ejhle, člověk, K. Havlíček Borovský: 
Křest sv. Vladimíra s kresbami F. Gellnera, 
básnický leták věnovaný H. Heinovi); dále Vý
křiky, časopis na pohlednicích (1903, 3 č. s pří
spěvky S. K. Neumanna a s kresbami E Gellne
ra a B. Hnátka), Letáky pro zpěváky (1902, 
pouze jedno č., vedle S. K. Neumanna L. Frei
muth, J. Opolský, také H. Heine), Dopisnice 
N. k. (např. 1903 kresba F. Gellnera Kandidát).

LITERATURA: A. Bouček: Vila č. 45, LidN 15. 4. 
1937; K. Resler in S. K. Neumann: Výkřiky, časopis 
na pohlednicích (1951); Z. Trochová in S. K. Neu
mann: Stati a projevy 1, 2 (1964,1966); F. Kautman 
in S. K. Neumann. Člověk a dílo (1875-1917) (1966); 
J. Křížová: Poselství generacím, Tvorba 1984, příl. 
Kmen, č. 11; J. Javůrek: S. K. Neumann, radikální 
mládež a počátky moderní české knihy, Čtenář 
1995, s. 114.
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Nový Neruda viz Neruda (časopis)

Nový obzor

1911-1914

Beletristický a poučný časopis katolické orientace.

Podtitul: Měsíčník pro literaturu a umění. - Redakto
ři:1911-13 (roč. 1-3) F. Dohnal, 1913/14 (roč. 4) č. 1 
J. Šimánek, další C. Pastor. - Vydavatel: R. Promber- 
ger, Olomouc. - Periodicita: měsíčník; 1911-12 (roč. 
1-2) od ledna do listopadu 12 čísel; 1913 (roč. 3) od 
ledna do září 12 čísel, z toho 3x dvojčíslo, aby další 
ročník mohl být zahájen již na podzim; 1913/14 
(roč. 4) od listopadu 1913 do listopadu 1914 12 čísel. 
- Přílohy: 1911 (roč. 1) 26 reprodukcí děl Raffaelo- 
vých a 22 Rembrandtových; 1912 (roč. 2) 24 repro
dukcí děl Rubensových a 24 Michelangelových; 1913 
(roč. 3) 12 reprodukcí obrazů Leonarda da Vinci; 
1913/14 (roč. 4) 12 reprodukcí obrazů A. Důrera.

N. o. měl vyplnit mezeru v katolickém literár
ním a kulturním časopisectví, která vznikla za
stavením Nového života a zánikem Obzoru, 
vydávaného po tři desítiletí V. Šťastným, s nímž 
F. Dohnal autorsky i redakčně spolupracoval. 
N. o. se snažil spojit beletrii orientovanou na 
širší publikum s náročností v naukové oblasti. 
Tomu odpovídaly i jeho rubriky zaměřené na 
informativní složku. Oddíl Nové knihy (od 
1914, roč. 4 s tit. Literatura) byl vnitřně členěn 
podle jednotlivých národních literatur a při
nášel referáty o soudobé knižní produkci be
letristické, naukové i náboženské, rubrika 
Z kulturního ovzduší obsahovala aktuální kul- 
turněpolitické fejetony, Drobné zprávy zpravi
dla informovaly o jubilejích a úmrtích spisova
telů, literárních cenách, dotacích a výstavách, 
ohlasech v tisku. Dále přibyly složka Uméní 
(od 1912, roč. 2), obsahující referáty o praž
ských divadlech a koncertech (dělená někdy 
na podrubriky Opera, Činohra apod.), a oddíl 
Výtvarné umění (1914, roč. 4). Anketu uspořá
danou 1913 (roč. 3) vyvolala snaha založit spo
lek katolických spisovatelů (Družina literární 
a umělecká).

N. o. se odmítavě stavěl k projevům moder
ního umění, k naturalismu stejně jako k deka
denci, v nichž nacházel jen podvracení vší víry, 
skepsi, dusnou erotiku, perverzitu a čiré požit
kářství, mládež viděl ohroženu „erotoman- 
skou a enervující literaturou“. Umění chtěl 

obrodit duchovním světem křesťanské a pří
mo katolické víry; její projevy shledával i u vý
znamných starších tvůrců, např. u J. Zeyera. Ve 
vztahu ke společnosti vystupoval proti „faleš
ným ideám liberalismu“, proti materialismu, 
kultu smyslů a těla. Brojil proti masarykov
skému realismu i proti odpůrcům pravosti 
RKZ. I fejetony vyostřoval často proti J. S. 
Macharovi, J. Herbenovi a T. G. Masarykovi, 
v antisemitském duchu varoval před vlivem 
Židů na českou kulturu. Zamýšlel se i nad úlo
hou lidové osvěty. Ojediněle se vyskytl i kritic
ký hlas na adresu církevní hierarchie vyvolá
vající svým postupem roztrpčenost v nižším 
kněžstvu. - V každém čísle bylo několik lyric
kých básní, nejčastěji vysloveně nábožen
ských, obracejících se k Bohu, Kristu, Panně 
Marii či k různým svátým, obzvláště domácím 
(sv. Václavu, Ludmile, Vojtěchu, Cyrilu a Me
todějovi, Prokopovi, Janu Nepomuckému, 
Anežce); objevovaly se i básně meditativní, 
nejednou s projevy stesku, občas také básně 
ohlasové, milostné a vlastenecké. Poměrně 
hojně se pěstovala delší veršovaná epika, otis
kovaná často i na řadu pokračování a zpraco
vávající jednak náměty legendární, jednak no- 
voromantické báje; psali ji především A. 
Czech z Czechenherzu (skladba Zlatý hori
zont), V. Hánek (Legenda o sv. Kateřině aj.) 
a A. Velhartický. Největší část všech čísel vy
plňovala próza, většinou s náboženskou či 
mravněvýchovnou tendencí, především romá
nové práce procházející celými ročníky, někdy 
dvě až tři paralelně; kmenovými prozaiky N. o. 
byli B. Zahradník Brodský (postupně romány 
Jarní sněhy, Za půl roku, Mezi tebou a mnou, 
Omyl, který učinila), A. Chlumecký (historic
ké romány z dobyjiusitské Štěpán z Pálče, Ro
dina Skochova), Č. Kramoliš (román Ve stínu 
bitvy u Slavkova), J. Š. Baar (Skřivánek aj.), F. 
Čech a A. Hrůza. Pravidelně byly zařazovány 
cestopisy, leckdy také na pokračování, líčící 
zvláště zkušenosti z cest po mohamedánském 
Orientu, nebyl však pominut ani jihoslovan- 
ský svět a severoněmecké i dánské ostrovy. 
Naučné stati a dokumentární materiály se tý
kaly křesťanské filozofie, historie, literární his
torie, výtvarného umění, estetiky, překladatel- 
ství a biblistiky. - Básněmi přispívali hojně J. 
Brabec, A. Czech z Czechenherzu, V Davídek 
(pseud. Š. J. Renata a V. J. Vileta), F. Dohnal, V 
Hánek (i kratší dramatické texty), M. Javor
ník, J. Karník, F. Leubner, R. Linhart (pseud.
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Ahasver), E. Masák, V. Návrat, J. Šanda, A. Vel- 
hartický, dále v menší míře S. Bouška, J. Š. 
Brož, A. Fuchs, A. S. Chudobka, J. E. Říha, J. 
Šimánek aj. Prózy v N. o. publikovali J. Š. Baar, 
E Čech, A. Hrůza, A. Chlumecký, M. Kaluso
vá, Č. Kramoliš, J. Novák, H. Orlová, J. Povol
ný, B. Stefanová, J. Šach, V. Šafr, M. Špačková 
(pseud. Maria Alfonsa), A. Velhartický, B. Za
hradník Brodský aj. Cestopisy otiskovali 
K. Drož, J. Karník, E Nábělek ml., A. Šorm, 
F. Šorm; literárněhistorické stati o českých i za
hraničních autorech psali J. Blokša, S. Bouška, 
J. Centner, L. Nekula, A. Skalský, B. Stefano
vá, J. ŠachT^výtvarněhistorické K. Z. Wellner, 
filozofické J. Kratochvil a F. Hrachovský, his
torické Č. Kramoliš a F. Vacek, o lidové písni 
V. Davídek, o estetice a překladatelství A. 
Fuchs, o biblistice V. Hazuka. O české literatu
ře (včetně překladů do češtiny) referovali J. 
Brabec (i šifra jbc.), F. Dohnal (i šifra F. D.), J. 
P. Fabian (pseud. Fabián Budil), A. Fuchs 
(i šifra A. E), V. Hánek, F. Hrachovský, A. Hro- 
nek, F. Korec, M. Mazura, J. Rozmahel (šifra 
J. Rzml.), J. Skácel (šifra J. S.), E. Weyder, 
R. Zháněl; o německé J. Brabec, A. Fuchs 
a V. Hánek, o francouzské a italské F. Kyselý 
(i šifra -lý) a J. Kratochvil, též o švédské a ma
ďarské F. Kyselý (i šifra -lý), o španělské 
A. Koudelka (pseud. O. S. Vetti) a F. Kyselý, 
o ruské A. Vrzal (pseud. A. G. Stín), o polské
E. Masák a A. Vrzal, o slovenské J. Karník, 
o slovinské R. Linhart (i pseud. Ahasver), 
o chorvatské A. Vrzal a E. Weyder, o dánské
F. Dohnal. Referáty o pražských^ divadlech 
a koncertech psal především F. Šorm, dále 
V. Hánek a J. Zyka (pseud. Karel Douša), 
o výstavách K. Novotný. Mezi překládanými 
verši se objevovaly práce J. W. Goetha, H. von 
Hofmannsthala, A. de Lamartina, C. F. Meye- 
ra, S. J. Nadsona, K. Przerwy Tetmajera, J. Ver- 
daguera, P. Verlaina, mezi prózami a dramaty 
též hra S. Przybyszewského (Hody života) 
a eseje G. K. Čhestertona. Jako překladatelé 
z francouzštiny se v N. o. představili A. Kou
delka (pseud. O. S. Vetti), F. Kyselý a J. Roz
mahel, z angličtiny J. Fořtel a A. Plešingerová 
(provd. Zahradníková), z němčiny J. Soukal 
a J. Šorm, z ruštiny A. Vrzal (pseud. A.
G. Stín), z dánštiny F. Dohnal, z polštiny R. 
Korec a F. Wolf, z ukrajinštiny, chorvatštiny 
a turečtiny A. Koudelka (pseud. O. S. Vetti), 
z maďarštiny S. B. Kyselý (pseud. J. Lesík), ze 
slovinštiny Ř. Linhart (pseud. Ahasver).

LITERATURA: M. Hýsek: Z moravského literár
ního života, MS1R 10,1913/14, s. 146.

PP

Nový Paleček viz in Paleček (2)

Nový realismus

1940

Sborník věnovaný realistickým tendencím v soudo
bé literatuře a kultuře vůbec.

„Sborník Kultury doby“, jak zní podtitul, redi
goval F. Soldan. Skládá se z oddílu teoretické
ho, jenž tvoří polovinu rozsahu a v němž spočí
vá vlastní význam sborníku, dále z ukázek 
poezie a prózy.

Úvodní Soldanova studie vyhlašuje rysy no
vého realismu, jak se je snažil prosazovat časo
pis Kultura doby. Tento nový realismus nazývá 
Soldan kritickým (zatímco realismus 19. stole
tí označuje jako popisný) a za jeho určující 
znak pokládá kritické svědectví a soud o době. 
Příspěvek B. Václavka zdůrazňuje naopak 
konstruktivní stránku nového realismu, který 
se od naturalismu a popisného realismu musí 
lišit především vnitřně přesvědčivou společen
skou perspektivou. Proti těmto programovým 
statím se ostatní teoretizující příspěvky zabý
vají otázkou, jak se uplatňuje skutečnost v jed
notlivých uměleckých sférách. Historicky zalo
žená studie A. M. Píši o dramatě a divadle se 
zabývá různými významy slova „realismus“. 
L. Kubeš (architektura), J. Pavelka (malířství) 
a L. Svoboda (filozofie) chápou realismus jako 
neiluzivní, střízlivý pohled na věci. - Básnické 
příspěvky, jimiž z významnějších autorů při
spěli F. Halas a J. Seifert, odpovídají pojetí po
řadatele sborníku svým odklonem od intimní 
tematiky k vyjádření tíživé nálady doby, která 
se ovšem vzhledem k protektorátní situaci mo
hla uplatnit jenom v nepřímých náznacích. Od
díl prózy tvoří ukázky z větších prací a krátké 
povídky. Kritika společnosti s optimistickým 
výhledem se prosadila v příspěvcích T. Svato
pluka a F. Neužila. Na kriticky vyznívajícím so
ciálním motivu jsou, s výjimkou příspěvku 
J. Glazarové, založeny všechny práce, včetně 
obou nejlepších, tj. povídky Zlodějíček J. Hav-
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líčka a v menší míře i ukázky z Městečka na 
dlani J. Drdy. Kromě jmenovaných přispěli do 
teoretického oddílu J. Burjanek (hudba), J. V. 
Bečka (slovní výraz) a K. Rektorisová (výslov
nost); do oddílu poezie M. Bureš, M. Haller, 
E Kožík, Z. Kriebel, J. Mašek, J. Zatloukal a ne
jmenovaný slovenský básník; do prozaického 
oddílu M. Bureš, E Neužil, J. J. Paulík a G. Vče- 
lička.

LITERATURA: vbk (Běhounek): N. r„ Dělnická 
osvěta 1940, s. 182.

Pb

Nový život
1896-1907

Orgán Katolické moderny usilující o vzájemné sblí
žení katolictví a soudobé kultury, umění a literatury 
a hlásící se k reformním proudům uvnitř církve.

Podtitul: 1896-1906 (roč. 1-11) Měsíčník pro umění, 
vzdělání a zábavu; 1907 (roč. 12) Revue pro literatu
ru a umění. - Redaktor a vydavatel: 1896 (roč. 1, 
č. 1-2) K. Dostál-Lutinov s X. Dvořákem (odp. re
daktor), 1896-1907 (roč. 1, od č. 3 - roč. 12) K. Do
stál-Lutinov; 1896 (roč. 1, č. 1-2) Praha, 1896-1904 
(roč. 1, od č. 3 - roč. 9) Nový Jičín; 1905-07 (roč. 
10-12) Prostějov. - Periodicita: měsíčník, vždy 12 čí
sel od ledna do prosince; 1896 (roč. 1)6 čísel v 1. po
loletí a 6 čísel v 2. pololetí (se zvláštním stránková
ním), v němž č. 3-4 vyšlo jako dvojčíslo; 1897-1905 
(roč. 2-10) č. 8 a 9 většinou jako dvojčíslo, od 1901 
(roč. 5) též dvojčíslo 11-12; 1906 (roč. 11) dvojčísla 
3-4,6-7, dále spojena č. 9-12; 1907 (roč. 12) dvojčís
la 6-7,8-9,10-1L

NŽ byl orgánem Katolické moderny, jejímž 
prvním vystoupením byl 1895 almanach Pod 
jedním praporem. Na vzniku a zaměření NŽ se 
významně podíleli přední činitelé tohoto hnu
tí, zvláště S. Bouška, X. Dvořák a K. Dostál- 
-Lutinov, který časopis po celou dobu redigo
val a vydával ho v místech svého působení. NŽ 
měl podle redaktorových slov „ukázat české 
indiferentní inteligenci, že katolicismus je i li
terárně schopen života“. Toto umělecké zamě
ření převládlo v NŽ v prvním období (zhruba 
do 1900), pak se časopis stále více soustřeďoval 
na vnitřní reformu katolické církve. Včleňoval 
se tak do celoevropského proudu katolického 
modernismu, zahrnujícího rozmanitá hnutí 
a orientace (od křesťanskosociálního hnutí 

přes snahy o demokratizaci církevních poměrů 
a úsilí národních církví o větší autonomii vůči 
Římu až po kritickou analýzu věroučných zá
kladů); NŽ patřil k jeho mírnější větvi, chtěl 
reformovat církev, nikoli revidovat základy ná
boženství. Specificky však akcentoval národní 
zřetele, zejména návaznost na cyrilometoděj
ské tradice. Při svém reformním úsilí se dovo
lával papeže Lva XIII., situace se však změnila 
za papeže Pia X., který všechny verze katolic
kého modernismu potlačil a jejich tiskové or
gány zakázal (encyklika Pascendi dominici 
gregis z 1907). V důsledku toho zanikl 1907 
i NŽ. Tím vyvrcholila dlouhá kampaň, kterou 
proti němu vedly konzervativní církevní kruhy 
a v jejímž důsledku byli příslušníci hnutí a při
spěvatelé NŽ šikanováni (K. Dostál-Lutinov) 
nebo i donuceni opustit seminář či kněžskou 
službu (I. A. Bláha, F. Holeček, L. Kunte, F. Od
valil, J. Svozil). Na NŽ navázala revue Medita
ce (1908-11), později autoři z okruhu NŽ pub
likovali v čas. Archa (1912-48) a Týn 
(1917-21).

Snaha sblížit katolictví a kulturu a vyrovnat 
se se soudobými směry v literatuře a umění 
výrazně ovlivňovala obsah NŽ, a to zejména 
v prvním období. Tehdy také NŽ konfrontoval 
svoje stanoviska s dalšími uměleckými orien
tacemi, skupinami i s jednotlivými umělci. Tak 
hned v počátcích^ oponoval radikálnímu od
sudku minulosti Českou modernou a zdůraz
nil kontinuálnost s tradicemi, rozhodně též 
odmítl manifestaci individualismu, naopak se 
však ztotožňoval s názorem o tvůrčím a své
bytném charakteru umělecké kritiky; kritizo
val též dekadenci, filozofii „antikrista“ E 
Nietzsche, protiklerikální orientaci J. S. Ma- 
chara aj. Z předních autorů současné české li
teratury se jednoznačně přihlásil k O. Březi
novi a J. Žeyerovi, snažil se je získat za 
spolupracovníky a včlenit je mezi „katolickou 
literaturu“. Měl však zároveň sympatie pro 
všechny české umělce, kteří projevovali z ja
kýchkoli důvodů zájem o katolictví nebo vů
bec o duchovnost. Z téhož důvodu vyvíjel NŽ 
intenzivní překladatelskou a komentátorskou 
činnost, která nesetrvávala v přísně konfesij
ních hranicích a snažila se přinejmenším refe
rovat i o umělcích neortodoxní duchovnosti; 
vedle programově katolických autorů, jako 
byl např. E. Hello nebo E Mistral, se objevili 
M. Maeterlinck, P. Verlaine, J. K. Huysmans, 
A. Strindberg aj. Důsledkem tohoto pokusu
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o syntézu katolicity s moderním uměním byla 
ovšem i jistá estetizace náboženství. Význam
ný podíl na tom měla i výtvarná stránka časo
pisu (E Bílek, E Jenewein, A. Runié, též 
Z. Braunerová, J. Uprka aj.). Akcentovanou 
výtvarnou složkou a její souhrou s literárním 
obsahem se NŽ hlavně v prvním období pre
zentoval jako typ revue charakteristický pro 
období secese. Autorskou základnu zde tvořili 
především příslušníci Katolické moderny: 
z básníků především S. Bouška, X. Dvořák, dá
le K. Dostál-Lutinov, A. Chlumecký, F. Kyselý, 
F. Leubner aj.; z prozaiků hlavně J. Š. Baar 
(v NŽ otiskl většinu románů svého „kněžské
ho cyklu“ - Cestou křížovou, Farská panička, 
Žolinka, Stavěl aj.), pak F. Holeček (torzo 
románu Trosky rozbitého života), B. Konařík- 
-Bečvan (román Dalila) aj.; z literárních histo
riků, kritiků a esejistů S. Bouška (zvi. stati o P. 
Verlainovi, O. Březinovi a o výtvarném umě
ní), F. Holeček (kritika české dekadence, stať 
o F. Coppéovi aj.), M. Kavánová (náboženské 
meditace), A. Lang (stati o G. D’Annunziovi, 
A. Strindbergovi aj.), F. Dohnal (většinou 
pseud. F. Léman, o E. Hellovi, S. Mallarméovi 
aj.). Hlavním kritikem a polemikem NŽ byl 
jeho redaktor Dostál-Lutinov, který vedle sta
tí psal též četné příspěvky (často pod šiframi) 
do rubriky aktualit a informací Fórum. Z čes
kých umělců mimo Katolickou modernu pub
likovali v NŽ především J. Zeyer a také O. 
Březina, R. Svobodová, krátce spolupracovali 
J. Florian, J. Deml aj. Později věnoval NŽ stále 
větší pozornost vnitřním otázkám reformy ka
tolické církve, přejímal zde často práce cizích 
autorů, a to představitelů umírněného moder- 
nismu německého (H. Schell, J. Můller, A. 
Ehrhard), též autorů polských (zvláště M. 
Zdziechowski). Z domácích autorů vyjadřoval 
ideje katolického modernismu nejzřetelněji 
J. Š. Baar v „kněžském cyklu“ a K. Dostál-Lu
tinov v publicistice. V posledních ročnících 
převážily nad literaturou a uměním odborné 
stati teologické, téz historické, pedagogické 
a historické. - V NŽ publikovali poezii I. A. 
Bláha, S. Bouška, O. Březina, J. Deml, F. Do
hnal (i pseud. F. Léman), K. Dostál-Lutinov 
(i pseud. Karel Skřivan, Vladimír Valentin), R. 
Dvořák, X. Dvořák, F. Havránek (pseud. Bo
huslav Květ), A. Hlavinka, A. Chlumecký, M. 
Chudoba, J. Kalus, J. Karník, F. Kaván, M. Ka
vánová, J. A. Koráb, F. Kyselý, E. Lešehrad, F. 
Leubner, J. Merhaut, J. Navrátil (pseud. Ru

dolf Stupavský), K. Novotný (pseud. Miloslav 
Silén), F. Odvalil, F. Pěčka (pseud. Ferdinand 
P. Místecký), A. Racek, A. Rozsypalová, E 
Skalík, Z. Tlamich, F. B. Vaněk aj.; prózu J. Š. 
Baar, O. Bystřina, A. Helebrant (pseud. Milo
slav Javorník), F. Holeček, A. Chlumecký, J. 
Karník, B. Konařík-Bečvan, A. Koráb, J. Mer
haut, J. Pospíšil, A. Racek, F. Skalík, J. Sumín, 
R. Svobodová, F. B. Vaněk, J. Zeyer aj.;překla
dy S. Bouška (F. Mistral, J. Verdaguer, P. Ver- 
laine), F. Čech (pseud. F. Skřipák; E. Hello), F. 
Dohnal (pseud. F. Léman; E. Hello, J. Jórgen- 
sen, L. Rydel aj.), K. Dostál-Lutinov (i šifra K. 
D. L.; P. Alternberg, S. Gregorčič aj.), J. Florian 
(Ch. Baudelaire, L. Bloy, E. Hello), J. Hlavatý 
(H. Schell), M. Kalašová (M. Maeterlinck), 
A. Kalmanová (G. Leopardi), A. Koudelka 
(pseud. O. S. Vetti; S. Lagerlófová), A. Koutný 
(M. Zdziechowski), A. Lang (G. D’Annunzio 
aj.), F. Odvalil (pseud. Fra di Valle; J. K. Huys- 
mans), A. Pikhart (E. Pardo Bazán, J. Zorilla), 
J. Spáčil (pseud. J. Žeranovský; J. M. de Héré- 
dia) aj. Stati, eseje a referáty psali: o literatuře 
J. Š. Baar (i šifry H. Š. B. a J. S. B.), S. Bouška, 
J. Deml, E Dohnal (i pseud. F. Léman), K. Do
stál-Lutinov (i šifry D. L., K. D. L.), F. Holeček 
(i šifra Fr. H-ek), J. Karník, A. Lang, R. B. Má
cha (i šifra R. B. M.) aj.; o výtvarném umění 
F. Bílek, S. Bouška, Z. Braunerová, K. Dostál- 
-Lutinov (i pseud. Karel Skřivan), E. Leše
hrad, F. B. Vaněk, K. Z. Wellner, F. Zákavec aj.; 
o hudbě (zvi. církevní) E. Paukner, J. Vymětal 
aj.; o problematice politické, církevní, nábo
žensko-filozofické I. A. Bláha, J. Kratochvil, 
L. Kunte, F. Světlík, J. Svozil, J. Šrámek, O. Tau- 
ber aj. - NŽ vydával i knižní publikace. 1903 
při něm vycházela knižnice Letorosty (S. 
Bouška: Vánoce, K. Dostál-Lutinov: Honza 
hrdina, B. Jiříček: Žalmy kosmické, J. Kalus: 
Přímořské dojmy a elegie, též Kalendář NŽ). 
Jako tituly NŽ byly též označeny poslední 
svazky edice Básnické obzory katolické, vydá
vané básníky Katolické moderny (X. Dvořák: 
Improperie, 1902; S. Bouška: Duše v přírodě, 
1904), několik knih autorů NŽ vyšlo 1900-04 
mimo edice (J. Š. Baar, J. Deml, K. Dostál-Lu
tinov pod pseud. Karel Skřivan, A. Racek, též 
L. Bloy v překl. J. Floriana aj.); NŽ vydal též 
výtvarné publikace: F. Bílek: 1897 Modlitby, 
s úvodem Z. Braunerové, 1901 Otče náš!, 
s úvodem O. Březiny; 1903 též obraz F. Jene- 
weina Do poledne Velkého pátku (Mater 
dolorosa).
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O bohatci

LITERATURA: an.: Časopisy, MR 1896, sv. 4, s. 22; 
E Krejčí: Rozhledy a NŽ, Rozhledy 6,1896/97, s. 77 
+ Glosy ke sjezdu NŽ, tamtéž, s. 1123; K. Dostál-Lu- 
tinov: Rozvoj Katolické moderny, NŽ 1902, s. 8 + Co 
jest Katolická moderna česká?, tamtéž, s. 275 + De
set let NŽ, NŽ 1906, s. 1 + Situace Katolické moder
ny, tamtéž, s. 245 + Katolická moderna, tamtéž, 
s. 277; an.: O NŽ, NŽ 1907, s. 378; K. Dostál-Lutinov: 
Co chtěla Katolická moderna?, sb. Archiv literární 
1919, sv. 1, s. 169; O. Svozil: J. Kalus a NŽ (s citacemi 
z korespondence s K. Dostálem-Lutinovem), Archa 
1938, s. 22 a 71; V. Bitnar in Literární kritika Kato
lické moderny, sb. O českou literární kritiku (1940); 
J. Kudrnáč: Z typologie literárních let devadesátých, 
SPFF Brno, ř. D-lit. vědná, 1987, č. 34, s. 25; S. Batů- 
šek: J. Zeyer a NŽ, Duchovní pastýř 1987, č. 4 + 
J. Florian a Katolická moderna, Akord 17,1991/92, 
č. 6+ F. Bílek a revue NŽ, Akord 18,1992/93, č. 2, vše 
—> Katolická moderna (1996) + R. Svobodová a re
vue NŽ, LD 19. 8. 1993 + Návštěva u J. Úprky 
(o spolupráci s NŽ), Malovaný kraj 1993, č. 4 + Ka
tolická moderna 2. O. Březina a revue NŽ, Box 
1994, s. 82 + Z. Braunerová a Katolická moderna, 
Akord 20,1994/95, s. 27 + Mater dolorosa F. Jene- 
weina, tamtéž, s. 400; J. Šícha: Na dopisu K. Dostála- 
-Lutinova J. Zeyerovi (týká se i NŽ), Labyrint 1995, 
č. 5; S. Batůšek in Katolická moderna (1996); R. Mu
sil in kat. Felix Jenewein (1996); L. Soldán: P. Dostál- 
-Lutinov a NŽ: dva sloupy Katolické moderny, 
ČMM 1996, s. 333.

mcp

Jan Nepomuk Niirnberger

1. polovina 19. století

Dramatik.

Patrně se podepisoval i J. V. Mezileský. - Živo
topisné údaje nejsou známy.

N. je autorem několika původních, umělec
ky nenáročných divadelních her, prozrazují
cích závislost na soudobých německých vzo
rech (A. Kotzebue aj.). Pokoušel se o různé 
dramatické žánry: pohádku {Meluzína*, v první 
podobě z 1844 byla cenzurou zakázána), histo
rickou hru {Starý husita, Staroměstští sládci), 
frašku {Milovníci v pasti) a situační komedii ze 
současného života {Mašinkář). U některých 
her je doloženo jednorázové scénické prove
dení, knižně vyšla pouze jedna.
ŠIFRA: J. N. I KNIŽNĚ. Beletrie: Mašinkář 
(D 1846, prem. 1848). I SCÉNICKY. Hry: Meluzína 
(1845, šifra J. N.); Milovníci v pasti aneb Chytrá hle

dá chytrého (1847, podp. J. V. Mezileský); Starý husi
ta (1847, podp. J. V. Mezileský). ■

LITERATURA: an.: ref. Mašinkář, Ost und West 
5.1.1847; an.: ref. insc. Starý husita, Bohemia 28. 5. 
1847 (rubrika Theater-Čechische Bíihne); Břetislav 
(F. B. Mikovec): ref. Česká Meluzína od V. K. Klic- 
pery, Bohemia 19.11.1847 (rubrika Theater-Čechi
sche Bíihne); -sd-: Staroměstští sládci, Bohemia 
26. 12. 1847 (rubrika Literarische Notiz, zpráva 
o vzniku hry); J. Kamper: České drama v letech 
1821-1848, sb. Česká literatura 19. století 2 (1903); 
B. Toužimský in 135 let českého divadla v Rakov
níce (1947).

Ik

O bohatci

2. čtvrtina 14. století

Veršované kázání.

Báseň O b. (345 veršů) je dochována v tzv. 
Hradeckém rukopisu, který byl dlouho poklá
dán za dílo jednoho autora; novější bádání 
však ukázalo, že je souborem děl několika bás
níků z různých desetiletí 14. století. Zda je au
tor básně O b. autorem ještě některého dalšího 
díla z Hradeckého rukopisu, není zatím bez
pečně objasněno. Snad je totožný s autorem 
básně O nebezpečném času smrti, známé z ji
ných zápisů; přinejmenším z ní převzal úvod
ních 12 strof a reminiscence na ni jsou roztrou
šeny v celém následujícím textu. Obě básně 
byly pravděpodobně složeny jako veršovaná 
kázání. Báseň O nebezpečném času smrti je 
přehlídkou běžných míst středověkého básnic
kého repertoáru na téma: všichni lidé musí 
zemřít.

V básni O b. je toto téma obměněno. Za 
prvé je zúženo a tím exponováno: nemluví se 
o tom, že všichni lidé musí zemřít, ale o tom, že 
musí zemřít i ti, kdo dosáhli největšího pozem
ského blahobytu. Za druhé je zpracováno 
epicky a tím je změněna organizace slovesné
ho materiálu: autor sice přejímá sloku básně 
O nebezpečném času smrti (čtyři osmislabičné 
verše spojené stejnorodým rýmem), ale kromě 
doslova reprodukovaných úvodních strof dů
sledně mění rytmický půdorys verše, přesku
pením mezislovních předělů přetváří lyrický 
verš ve verš ryze epický. V prologu formuluje 
téma „memento moři“: nejprve obecně, pak 
parafrázuje parabolu o boháči z Lukášova
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O lišce a o čbánu

evangelia 12,16-21 a ohlašuje „pověst“ (tj. pří
běh, také však podobenství) o člověku, jenž 
shromažďuje pozemský majetek, aniž je proto 
bohat před Bohem. „Pověst“ o boháči je vysta
věna z dialogů, seřazených do epické linie ve
dené k drastickému závěru narativním partem 
vypravěčovým: boháč, jenž zpupně odmítal po
kání a zpověď spoléhaje na jmění a zdraví, 
umírá nezaopatřen svátostmi umírajících.

EDICE (in): Starobylá skládanie 1 (1817, ed. V. 
Hanka); Hradecký rukopis (1881, ed. A. Patera); 
Denkmáler der alttschechischen Literatur... (Berlín 
1955, ed. H. Kunstmann). I

LITERATURA; A. Havlík: O rýmech přehlásky 
u > i s původním u a i, LF1887, s. 240 + Veršové sho
dy Rukopisu hradeckého, ČČM 1904, s. 284, 413 
a 1905, s. 31,252 + O skladateli Rukopisu hradecké
ho, ČČM 1906, s. 56 + V které době žil skladatel Ru
kopisu hradeckého, tamtéž, s. 255; V. Chaloupecký: 
V které době žil skladatel Rukopisu hradeckého?, 
ČČH 1912, s. 1; E. Smetánka: Dobu, kdy byl skládán 
Rukopis hradecký... (replika na práce Havlíkovy 
a Chaloupeckého), LF 1912, s. 160; A. Havlík: Po
známky o původu a zpracování české povídky 
o Svodnici a jejím plačícím psu, Sborník filologický 
1926, s. 65; S. Vrtel-Wierczyňski in Rozmowa czlo- 
wieka ze šmiercziq w literaturze šredniowiecznej 
polskiej i czeskiej (Lvov 1926); R. Jakobson in Spor 
duše s tělem, O nebezpečném času smrti (1927, ed. 
R. Jakobson a S. Petíra); A. Škarka: K staročeskému 
tzv. 1. Sporu duše s tělem, LF 1929, s. 32; R. Jakob
son: Verš staročeský, Českosl. vlastivěda 3. Jazyk 
(1934); M. Weingart: Datierung und Ursprung der 
alttschechischen Kóniggrátzer Handschrift, Slawi- 
sche Rundschau 1938, č. 6; A. Škarka: Z problemati
ky českého gotického básnictví, ČČH 48-49, 
1947-48, s. 90 —> Půl tisíciletí českého písemnictví 
(1986); E M. Bartoš: Básník Rukopisu hradeckého, 
Jihočeský sb. historický 17,1948, s. 1;R. Jakobson: Iz 
istorii epičeskich form v češskoj poezii četyrnadca- 
togo veka, Selected writings 6, sv. 2 (Berlín - New 
York - Amsterdam 1985).

//

O Jetřichovi Berlínském
viz in Růžová zahrada malá a velká

O lišce a o čbánu

Asi po polovině 14. století

Veršovaná bajka.

Báseň o 96 sdružené rýmovaných verších os- 
mislabičného základu vypravuje, jak se liška 
stala obětí vlastního chytráctví, když se poku
sila potrestat džbán ponořením do vody, ale 
ten ji do ní svou vahou stáhl a utopil. Jediný zá
pis je v Hradeckém rukopise uprostřed cyklu 
satir o řemeslnících a konšelích (za satirou na 
konšely). Báseň tematicky nesouvisí s žádnou 
látkou známou z bohaté evropské bajkové tra
dice, jsou však známy dvě latinské varianty 
a jedna ruská; všechny ukazují, že jako typické 
exemplum mohla být bajka rozmanitě využita 
ve vztahu ke kontextu, do něhož byla včleněna. 
EDICE (in): Sebrání básní a zpěvů 1 (1795, ed. A. 
J. Puchmajer); F. J. Tomsa: Veránderungen der bóh- 
mischen Sprache (1805); Starobylá skládanie 1 
(1817, ed. V. Hanka); Výbor z literatury české 1 
(1845); Hradecký rukopis (1881, ed. A. Patera); Sta
ročeské satiry (1942, ed. J. Vilikovský); Staročeské 
satiry (1947, ed. J. Hrabák); Denkmáler der alttsche
chischen Literatur... (Berlín 1955, ed. H. Kunst
mann); Výbor z české literatury od počátků po dobu 
Husovu (1957); Staročeské satiry Hradeckého ruko
pisu a Smilovy školy (1962, ed. J. Hrabák); Hradec
ký rukopis (1969, faksimile). I

LITERATURA: J. Gebauer: Úvahy o Nové radě 
pana Smila Flašky z Pardubic a o Radě zvířat skla
datele neznámého s úvodem o báji zvířecké, Sbor
ník vědecký Muzea království českého, odbor hist., 
filol. a filoz. 5,1873, s. 5 —» Stati literárnědějepisné 
(1941); A. Patera in ed. Hradecký rukopis (1881);
A. Brúckner: Fremde Vorlagen und Fassungen sla- 
wischer Texte 2. Die bóhmische Fabel von Fuchs 
und Krug, Archiv fúr slawische Philologie (Berlín) 
1888, s. 468; J. Polívka: O srovnávacím studiu tradic 
lidových, Národopisný sborník českoslovanský 
1898, s. 1; V. Tille: Polívkovy studie ze srovnávací li
teratury, Sborník prací věnovaných prof. dr. Jiřímu 
Polívkovi k 60. narozeninám (1918); J. Vilikovský: 
Nová latinská verze bajky o lišce a džbánu, LF 1929, 
s. 246; J. Hrabák in ant. Staročeské satiry (1947) + in 
Staročeská satira (1952) + in ant. Staročeské satiry 
Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (1962);
B. Havránek in Hradecký rukopis (1969, faksimile);
J. Jech: A Bohemian Fable on the Fox and the Pot, 
sb. Medieval Literatuře and Folklóre Studies. 
Essays in Honor of F. L. Utley (New Brunswick 
1970); K. Dvořák in Soupis staročeských exempel 
(1978); J. Kolár: Staročeská bajka o lišce a džbánu - 
pokus o kontextovou interpretaci, Wiener slawisti- 
scher Almanach 1981, s. 245; R. Jakobson: Iz istorii 
epičeskich form v češskoj poezii četyrnadcatogo ve
ka, Selected Writings 6, sv. 2 (Berlín - New York - 
Amsterdam 1985); W. Schamschula: Alttschechische 
Dichtung zwischen weltlicher und geistlicher Inter- 
pretation, sb. Gesellschaftsgeschichte. Festschrift fúr
K. Bosi zum 70. Geburtstag 1 (Mnichov 1988).

jk
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O Přemyslu a Závisí

O nebezpečném času smrti
viz in O bohatci

O pěti studniciech a O sedmimezcietma 
blázniech

2. polovina 14. století

Veršovaná kázání.

Obě básně, dochované v tzv. Svatovítském ru
kopisu, jsou koncipovány pro přednes jako ká
zání složená bezrozměrným veršem. Těsná 
souvislost tematická i stylová je dovoluje při
psat jednomu autorovi (R. Jakobson mu na zá
kladě rýmové techniky připisoval ještě tzv. An- 
zelma, zapsaného rovněž ve Svatovítském 
rukopisu).

Kázání O p. s. (147 veršů) rozebírá pět „stud
nic“, tj. pramenů, z nichž pocházejí hříchy: lid
ské srdce, bohatství, chudobu, špatnou společ
nost a zlozvyk. Kázání O sedmimezcietma (tj. 
27) b. (167 veršů) vypočítává sociální a povaho
vé typy „bláznů“, tj. lidí, kteří se nestarají o spá
su duše, ale o pomyslný prospěch v pozemském 
životě. Obě kázání charakterizuje ostře mravo- 
kárná tendence, snaha morálně napravit věřící, 
opětovně s důrazem oslovované. K tomuto 
účelu užívá autor prostých, názorných, přes 
veršovou formu v podstatě nebásnických pro
středků: tíhne k próze, k prozaickému slovníku, 
k prozaické syntaxi; má zálibu ve výčtu a v pře
hledném třídění látky; proplétá svoji řeč rčení
mi, pořekadly a příslovími; hojně cituje, přede
vším bibli, také však antické a křesťanské 
autory. Kontrastujíc se strohostí literárního vý
razu, prostupuje obě kázání zjevné osobní zau
jetí, pramenící z mravní opravdovosti a živého 
sociálního cítění.
EDICE (in): Starobylá skládanie 3 (1818, ed. 
V. Hanka); Výbor z literatury české 1 (1845; 
jen O s. b.); Svatovítský rukopis (1886, ed. A. Pate
ra). I

LITERATURA: A. Patera in Svatovítský rukopis 
(1886); R. Jakobson: Verš staročeský, Českosl. vlasti
věda 3. Jazyk (1934); A. Škarka: Z problematiky čes
kého gotického básnictví, ČČH 48-49, 1947-48 
—» in Půl tisíciletí českého písemnictví (1986); Z.Ti
chá: Dějová složka a dějový spád v skladbách 14. 
století (Básně psané bezrozměrným veršem), LF 
1966, s. 58 + Der Verš mit unregelmássiger Silben- 
zahl und die Komposition der in diesem Versmass 

verfassten Denkmáler,Teorie verše 2. Sborník 2. br
něnské versologické konference (Brno 1968) + in 
Staročeské básně 14. a 15. století složené bezroz
měrným veršem (1969).

jl

O Přemyslu a Záviši

Kolem poloviny 15. století

Historická báseň určená k oslavě Záviše z Falken- 
štejna a rožmberského rodu.

Báseň vznikla v letech 1420-69. Podnět k je
jímu složení dal pravděpodobně Oldřich 
z Rožmberka: sledovala - možná spolu s další
mi básněmi, dnes neznámými - tytéž cíle jako 
listinné podvrhy Oldřichovy kanceláře týkající 
se rodových privilegií a statků. Autor čerpal 
především z Dalimilovy kroniky, také však z ji
ných pramenů a snad i z rodových tradic. Vý
běr faktů a jejich podání zcela podřídil oslavné 
tendenci rožmberské. Z Dalimilovy kroniky 
nevytěžil jen převážnou část své faktografie; 
napodobil ji také formálně, pravděpodobně 
proto, aby své básni dodal vážnosti starobylou 
literární formou.

Báseň (168 v.) začíná pochvalně laděným lí
čením prvních let vlády Přemysla Otakara II., 
rychle však přechází k rozporům mezi Přemys
lem a českým panstvem a k Závišovu odboji 
proti Přemyslovi; její druhá část vypisuje udá
losti po Přemyslově smrti.
EDICE: J. Dobrovský: Král Přemysl Otokar a Zá- 
viš, ČČM 1828, d. 1, s. 53; in Výbor z literatury české 
2 (1868); in FRB 3 (1882, ed. J. Jireček); in Výbor 
z české literatury doby husitské 2 (1964). I

LITERATURA: J. Šusta: Kritické příspěvky 
k dějinám Přemysla Otakara II. (2. Píseň Král Pře
mysl Otakar a Záviš), ČČH 1896, s. 206; J. Salaba: 
K historickým básním 15. století, ČMM 1904, s. 352; 
J. Hrabák in Studie o českém verši (1959); J.Tríška: 
Středověký literární Krumlov, LF 1961, s. 85; Z. Ti
chá in Staročeské básně 14. a 15. století složené bez
rozměrným veršem (1969); J. Lehár in Nejstarší čes
ká epika (1983).

Ji

O sedmimezcietma blázniech 
viz O pěti studniciech
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Občanská tiskárna

O sv. Jeronýmovi knihy troje
viz 4. díl (Dodatky: Legenda středověká)

O válce s Uhry

70. léta 15. století

Veršovaná kronika.

Pravděpodobně zlomek rozsáhlejší kroniky, 
složené bezrozměrným veršem. Zahrnuje léta 
1468-74; líčí události za vlády Jiřího z Podě
brad - především zápas Jiřího s uherským krá
lem Matyášem a domácí šlechtickou opozicí - 
a v prvních letech vlády Vladislava II. Nezná
mý autor si vedle politických událostí všímal 
také hospodářského a sociálního života: zazna
menává devalvaci českého groše a havířské 
bouře, které způsobila, kritizuje zkaženost 
mravů, již vidí mj. v nové módě. Formou pro
stých letopisných záznamů bez slovesných am
bic má blízko k několika jiným veršovaným 
kronikám z doby husitské (Počátkové husit
ství, O sektě táborské, O naháčích).
EDICE: in Staří letopisové čeští... (1829, ed. F. Pa- 
lacký) —> Dílo F. Palackého 2 (1941, ed. J. Charvát); 
in Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. Erben). 
- Ukázky in: Výbor z české literatury doby husitské 
2 (1964); Ze starých letopisů českých (1980, ed. 
J. Kašpar a J. Porák). I

LITERATURA: Z. Tichá: Několik poznámek 
k významové hodnotě staročeského bezrozměrné
ho verše, sb. Teorie verše 1 (Brno 1966) + Několik 
poznámek k sémantické naplněnosti bezrozměrné
ho verše, LF 1967, s. 31 + in Staročeské básně 14. 
a 15. století složené bezrozměrným veršem (1969).

msl

O Vilémovi z Kounic

15. století

Historická báseň určená k oslavě kounického rodu.

Báseň (129 v.), jinak nedochovanou, cituje 
B. Paprocký v Zrcadle markrabství moravské
ho (1593) a v Diadochu (1602). Je zřejmě po
dobnou literární mystifikací a má podobný pů
vod jako báseň O Přemyslu a Záviši: neznámý 

autor dostal za úkol, aby na oslavu kounického 
rodu zveršoval příběh z jeho dávné minulosti.

Opíraje se o rodovou, popř. místní tradici, po
dává autor směs fantastických a věrohodných 
zpráv o dějinách Kouniců v 12. století. Zatímco 
autor básně O Přemyslu a Záviši ostentativně 
napodobuje Dalimilovu kroniku, báseň O V. 
z K. se orientuje povýtce na věcné sdělení.
EDICE: in FRB 3 (1882, ed. J. Jireček). I

LITERATURA: V. Novotný in České dějiny 1, 
sv. 2 (1913); Z. Tichá in Staročeské básně 14. a 15. 
století složené bezrozměrným veršem (1969). Viz 
též EDICE.
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Občanská tiskárna

Působnost 1881-1948

Brněnské nakladatelství katolické náboženské lite
ratury, beletrie, divadelních her, modliteb a hudeb
nin a vydavatelství novin a časopisů; knihtiskárna, 
knihkupectví.

Nakladatelství působilo pod názvy Knihtiskár
na (později Papežská knihtiskárna) benedikti
nů rajhradských (1881-1919), Občanská tis
kárna (1919-43) a Nakladatelství Brněnské 
tiskárny (1943-48). Jako základnu své knižní 
i časopisecké produkce zaměřené na českoja- 
zyčné obecenstvo založil tiskárnu 1881 vyda
vatel a redaktor náboženských publikací a pe
riodik benediktin P. Mathon (1841-1886), do té 
doby odkázaný ve své činnosti na závody ne
české. Koncese byla udělena přes odpor br
něnských úřadů po značných potížích nejprve 
opatu benediktinského kláštera V. Kalivodovi. 
Na tiscích byla firma uváděna zprvu jako 
Knihtiskárna benediktinů rajhradských nebo 
Benediktinská knihtiskárna. Výrazem podpory 
papeže Lva XIII. bylo jeho svolení k oficiální
mu označení Papežská knihtiskárna benedikti
nů rajhradských, které se na knihách objevilo 
již v 90. letech 19. století. Ředitelem po smrti P. 
Mathona se stal literární kritik a filozof P. J. 
Vychodil. Až do konce 1882 sídlila tiskárna 
v pronajatých místnostech v Biskupské ul., od 
počátku 1883 podstatně rozšířila činnost a zří
dila knihárnu 1883 ve vlastním domě (bývalém 
chlapeckém semináři) v Dominikánské ul. č. 4, 
1907 přesídlila do novostavby ve Starobrněn- 
ské ul. č. 19/21, kde zároveň zřídila i vlastní
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knihkupectví. 1919 byl závod s novým názvem 
O. t. změněn na společnost s r. o. (z 10 podílní
ků byli 3 benediktini rajhradští). 1943 byla O. t. 
sloučena s vydavatelským podnikem obdobné 
orientace Brněnská tiskárna (založena 1912, 
sídlila na Dominikánském nám. č. 5 a vydávala 
především periodika, postupně rozvíjené na
kladatelství používalo za 2. světové války též 
firemní označení Petrov) a pod názvem Nakl. 
Brněnské tiskárny působila v budovách bývalé 
O. t. v Starobrněnské ul. č. 19/21. Poválečné 
snahy o opětné rozdělení obou podniků se ne
prosadily. Po únoru 1948 byla na firmu uvalena 
národní správa a její nakladatelská činnost by
la ukončena. Knihtiskárna se stala počátkem 
1950 základním závodem n. p. Západomorav- 
ské tiskárny a 1974 byla včleněna do závodů n. 
p. Tisk.

Jádrem zprvu rozsáhlé produkce byla od po
čátku kromě náboženských časopisů populár
ní náboženská literatura (modlitby, kázání, 
zpěvníky, životopisy svátých), katechetické 
a homiletické příručky. Beletristická produk
ce, v níž převažovali autoři lidové četby a jejíž 
program formovali po P. Mathonovi postupně 
zejména P. J. Vychodil, J. Vévoda a E. Masák, 
byla nesena výraznou katolickou a staromilsky 
výchovnou tendencí. Zařazení do knižnic slou
žilo především k usnadnění odběru základní 
produkce formou předplatného, takže žánrově 
nevyhraněné edice postupně ztrácely základní 
formální náležitosti knižních řad (názvy kniž
nic byly uváděny jen na obálkách části nákla
du, svazky nebyly číslovány). První knižnice, 
Duchovní knihovnu (s pův. názvem Asketická 
bibliotéka, 1898-1933) a Zábavnou bibliotéku, 
vydával P. Mathon ještě před založením knih
tiskárny vlastním nákladem při časopisu Škola 
Božského Srdce Páně. Zábavná bibliotéka 
(1870-97,145 sv., nákladem knihtiskárny od sv. 
64,1881; autoři V. Ambrož, F. J. Andrlík, A. Do
stál, J. L. Hrdina, J. Ježek, F. V Kodym, V Kos- 
mák, F. J. Košťál, K. Křen, B. M. Kulda, F. Kyz
link, G. Preissová, J. Sehnal, B. Zahradník 
Brodský, z cizích H. Conscience, A. Grocho- 
walski, J. I. Kraszewski, B. Prus (ještě i pod vl. 
jm. A. Glowacki), A. S. Puškin, M. Rodziewi- 
czówna, A. Šenoa, J. M. Villefranche aj.) přiná
šela kromě beletrie též cestopisy a katolicky 
tendenční populární historickou literaturu. 
Obdobný profil i autorský okruh měla navazu
jící Knihovna našeho lidu (1897-1912, 16 roč. 
po 4-7 sv., později do 1927 bez číslování; z dal

ších autorů přibyli B. Bouška, F. Čech, J. Černín 
Brázda, K. Eichler, P. Fink, L. Grossmannová 
Brodská, F. Háj, A. Hrůza, A. Chlumecký, 
J. M. Kadlčák, J. Karásek, J. Karník, J. Košťál, 
Č. Kramoliš, V. Pittnerová, F. Srbený, F. Valou- 
šek, F. Venhuda, J. Vyhlídal, M. Weinberger aj.; 
P. Bourget, V. Deželič, R. Gaeli, F. Gilmore, 
J. Kozarac, R. F. Magjer, A. Manzoni, M. 
Mayer, A.Theuriet, I. Vojnovič, L. Wallace aj.).
V rámci knižnice vyšly sebrané spisy K. Křena 
(1923-27,15 sv., red. a autor závěrečné mono
grafie J. Vévoda), od 10. let byl kmenovým 
autorem knižnice J. Blažek (pseud. P. Giusep- 
pe, J. Pavlovický). Knihovna naší mládeže 
(1898-1901,2 sv., později do 1926 bez číslování 
svazků) přinesla v úvodních dvou číslovaných 
svazcích výbor ze spisů V. Kosmáka a povídky 
M. Špačkové (pseud. Marie Alfonsa), další au
toři byli mj. F. Háj, J. Milota, A. Mittenhubero- 
vá, V. Pittnerová, K. J. Zákoucký a Rus D. N. 
Mamin-Sibirjak. Nečíslovaná řada Ochotnické 
jeviště (1905-34, 67 sv.; autoři K. Babánek, 
J. Blažek Pavlovický, B. Bouška, A. Brousil, 
J. Brožek, A. Dostál, B. Mellanová, V. Múller, 
A. Svoboda, podp. i A. Svoboda Pošumavský, 
V. Šťastný, J. Vaněk) přinášela běžný ochotnic
ký repertoár (hojně též dramatizace próz 
V. Kosmáka), doplňovaný v souladu s jejím za
měřením na katolické ochotnické jednoty hra
mi ze života svátých a pašijovými a vánočními 
hrami. Kmenovým autorem nakladatelství byl
V Kosmák s několika soubory spisů (nejprve 4 
sv. v rámci Zábavné bibliotéky 1887, sebrané 
spisy 1898-1916,18 sv., red. a autor monografie 
P. J. Vychodil, doplněné vyd. 1921-25,21 sv.; vy
brané spisy v úpravě pro mládež 1898-1901 
v rámci Knihovny naší mládeže, 4 sv., red. 
F. Šilhavý a 1911-22, 4 sv., red. E. Elpl). Od 
20. let nakladatelská produkce výrazně pokles
la. Jediná beletristická knižnice Bod (1933-35, 
2 sv., red. E. Masák; autoři V. S. Vilinskij a M. 
Czeska-M^czyňska) se výrazně neprofilovala 
a beletristická produkce (zejména populární 
cykly F. Háje, satiry J. L. Topola) vycházela pře
vážně mimo knižnice. Od konce 30. let vychá
zely beletrizující příručky katolického skautin- 
gu J. Kratochvíla (pseud. J. K. Baby), později 
soustředěné zejména do Knižnice družných 
čtenářů (1941-42,3 sv.). Z četných periodik by
ly literárně zaměřeny jen populární výchovný 
beletristický časopis pro mládež Anděl strážný 
(1881-1941) a literárněhistoricky a kriticky 
koncipované Zprávy apoštolátu tisku a na ně
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navazující Hlídka literární (rozsáhlejší pří
spěvky byly rozšiřovány samostatně jako 
zvláštní otisky) z počátků nakladatelské čin
nosti. Postupně převážily populárně-naučné 
a zábavné náboženské časopisy a politická pe
riodika křesťanskosociální strany, která měla 
v tiskárně svou ediční základnu. - Promyšlený 
ediční program Nakladatelství Brněnské tis
kárny po 1945, v mnohém navazující na tradice 
českého nonkonformního katolicismu (J. Flo
rian, J. Deml) a rozvržený do několika knižnic, 
mohl být do zániku nakladatelské činnosti jen 
naznačen. Kritická knihovna (1946-48, 3 sv., 
red. T. Vodička) se zaměřila na původní esejis- 
tiku a uměleckokritickou tvorbu (A. Vyskočil: 
Znamení u cest,T. Vodička: Obraz, maska a pe
čeť a Filozofie umění). Knižnice monografií 
o význačných osobnostech českého katolické
ho duchovenstva Církev a vlast (1946-47,4 sv., 
red. J. Čeřovský) přinesla portréty F. Sušila, 
J. Sedláka, sv. Vojtěcha a B. Balbína (autoři 
T. Vodička, B. Chudoba, R. Holinka, Z. Kalis- 
ta). Obnovená Duchovní knihovna (1947-48, 
5 sv., red. J. Dokulil) se zaměřila na překlady 
katolické mystiky, hagiografická knižnice Přá
telé Boží (1947-48,2 sv., red. T. Vodička) přines
la dvě původní práce T. Vodičky a S. M. Braita, 
knižnice Paměti a dokumenty (1948, red^ J. Če
řovský) zanikla již prvým svazkem (V. Žáček: 
Cesty českých studentů na Slovensko v době 
předbřeznové). - Vnější podobě publikací se 
až do konce 30. let nevěnovala větší pozornost 
a výzdoba úsporně a nekvalitně tištěných knih 
se omezovala na konvenční řemeslné ilustrace 
u populární beletrie (v 30. letech zejména A. 
Kováčik, K. Rélink).Teprve po 2. světové válce 
se na výzdobě a úpravě podíleli přední katolič
tí knižní grafici A. Lískovec, B. Storm, M. Flo
rian.
KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: 
bibliotéka (1881-97); Knihovna našeho lidu 
(1897-1927); Knihovna naší mládeže (1898-1926); 
Ochotnické jeviště (1905-34); Bod (1933-35); Kniž
nice družných čtenářů (1941-42); Církev a vlast 
(1946-47); Kritická knihovna (1946-48). - Ostatní: 
Duchovní knihovna (1898-1933, 1947-48); Přátelé 
Boží (1947—48); Paměti a dokumenty (1948). 
■ SOUBORNÁ VYDÁNÍ: V. Kosmák, F. K. Křen. 
I Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce: P. J. Vy
chodil: Poetika (1897) + F. Sušil (1898); sb. Z doby 
Sušilovy (b. d., 1917, ed. P. J. Vychodil); J. Kratochvil: 
Filozofické eseje (1920) + Filozofický slovník (1937, 
4. rozšiř, vyd., s K. Černockým, O. Charvátem) + Ru
kověť filozofie (1939, 4. rozšiř, vyd.); E. Masák:

Obec československých spisovatelů

Blouznivci (1921); F. Háj: Školák Kája Mařík 1-7 
(1926-31) + Blanka zahradníkova (1928) + Pohádky 
(1928) + Řídících Mármka 1-5 (1928-31) + Maryč- 
ka (1929) + Hanička Šeborová (b. d., 1930) + Až 
potom (1934); J. Vévoda: K. Křen (1927); Matka Bo
ží v české poezii (1928, ed. J. Vévoda, 2. rozšiř, vyd.); 
J. L. Topol: Uříznuté ucho (1934) + ...budovali jsme 
republiku (1936) + Budovali jsme a budovali... 
(1937) + Do konce prvního desítiletí (1938); A. 
J. Kožíšek: Španělsko krví zbrocené (1937) + Zakr
vácené arény (1938); J. Kratochvil (pseud. J. K. Ba
by): Mezi junáky (1939) + Rok junáků (1939) + Ká- 
ča z obory (1943) + Stateční hoši (1946); K. Otýpka: 
P. Martin Středa, jeden z obránců Brna roku 1645 
(1945).- Překlady: Aristoteles: O básnictví (1884) + 
Etika Nikomachova (1888-91); A. Huonder: Přísaha 
náčelníka Huronů (b. d., 1931); F. Finn: Škola v pré
rii (1946). I PERIODIKA: Škola Božského Srdce 
Páně (1882-1934); Anděl strážný (1882-1941); 
Květy mariánské (1883-1929); kal. Moravan 
(1883-1948); Zprávy apoštolátu tisku (1884-85, 
1886-95 pokr. s tit. Hlídka literární, 1896-1941 s tit. 
Hlídka); Náš domov (1892-1941); Obrana práce 
(1897-99); Dělník (1897-1900); Obrana práce a děl
nictva (1900-03); Budoucnost (1904-23); Obzor 
(1906-10). ■

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih vydaných nákla
dem papežské knihtiskárny benediktinů rajhrad- 
ských v Brně (1906, 1913); Seznam knih vydaných 
nákladem Občanské, dříve Benediktinské tiskárny 
(1924); Seznam knih vydaných nákladem O. t. (1929, 
1938). I LITERATURA: F. Bauer: Zábavná biblio
téka, Zlatá Praha 1884, s. 256; J. Janák in sb. Knihtisk 
v Brně a na Moravě (1986, s. 59); Z. Rotrekl in Po
válečný literární život v Brně 1945-1948, Proglas 
1990, č. 5-6, s. 34 Barokní fenomén v současnosti 
(1995, s. 193,214).
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Obec československých spisovatelů
1934-1939

Spontánně vzniklé neformální seskupení autorů od
hodlaných čelit sílící fašizující vlně v českosloven
ském veřejném životě po Hitlerově nástupu k moci; 
znovu a na širším základě se aktivizovala v době 
ohrožení československé samostatnosti, zejména 
v období Mnichova.

Prvnímu společnému vystoupení spisovatelů 
pod hlavičkou O. č. s. - antifašistickému mani
festu z listopadu 1934, jímž se O. č. s. de facto 
konstituovala - předcházela radikalizace ex
trémní pravice a posílení fašizujících proudů 
ve veřejném životě (vznik Henleinovy Sudeto-
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německé vlastenecké fronty, spojení nevládní 
krajní pravice v Nár. sjednocení), jež zasáhly 
i oblast kultury (demonstrace v Osvobozeném 
divadle při hře Kat a blázen, útoky na V. Ne
zvala pro odevzdání státní ceny německým 
emigrantům, útoky na S. V. U. Mánes pro vý
stavu politické karikatury apod.).To podnítilo 
širokou odezvu v řadách představitelů demo
kratické kultury (protifašistická shromáždění, 
např. v Plodinové burze za široké účasti inteli
gence od univerzitních profesorů po básníky, 
diskuse o podstatě fašismu, např. ve Filozofic
ké jednotě, akce na pomoc německým antifa- 
šistům a na obranu německé kultury, mezi ni
mi zvláště činnost tzv. Šaldova komitétu atd.), 
vedlo k postupnému sbližování autorů radikál
ní i umírněné levice se stoupenci demokratic
kého středu (příznačné je pro ně vyznění dis
kuse o „pravé“ a „levé“ literatuře, k níž zavdal 
podnět K. Čapek a do níž zasáhly Lid. noviny, 
Peroutkova Přítomnost, Teigova Doba, J. Hora 
ad.) a následně vyvolalo i potřebu společného 
postupu. Fašistické provokace vyvrcholily tzv. 
bojem o insignie, které měly být podle zákona 
z 1920 pražskou německou univerzitou vydány 
Univerzitě Karlově; jejich předání předcházely 
demonstrace německých studentů a poté i tří
denní výtržnosti pravicových studentů čes
kých, podněcované politickými předáky Nár. 
sjednocení. Zaměřovaly se nejen proti němec
ké univerzitě, ale také proti českým institucím, 
jako Mánes, Lid. dům, Radiojournal apod., 
a doprovázelo je vyvolávání protiněmeckých 
a protižidovských hesel.

Nacionalistická kampaň, provázející tyto 
bouře, vyvolala protest demokratické spisova
telské obce, která odsoudila „organizovaný 
útok fašistů“ přejímající „metody nejreakčněj- 
ších protidemokratických a povaze našeho ná
roda hluboce cizích hnutí“. V den otištění 
28. 11. podepsalo manifest 66 spisovatelů 
(v dalších dnech k nim přibyly desítky dalších); 
pod prohlášením se setkal široký okruh demo
kratické spisovatelské obce od středu (bratří 
Čapkové, O. Fischer, E. Hostovský, J. Kopta,
J. B. Kozák, F. Langer, F. Peroutka, K. Poláček,
K. Scheinpflug, F. X. Šalda, F. Šrámek, A. 
M. Tilschová, K. Toman) po levici (K. Biebl, 
F. Halas, J. Honzl, J. Hora, J. Kratochvíl, M. Ma
jerová, V. Nezval, I. Olbracht, A. M. Píša, J. Sei
fert, K. Teige, V. Vančura atd.). Zastoupeni byli 
i slovenští spisovatelé (J. Gregor Tajovský, 
H. Gregorová, P. Jilemnický, E. B. Lukáč,

L. Novomeský, J. Rob Poničan, Z. Zguriška). 
Uveřejnění manifestu provázela bouřlivá dis
kuse v novinách i na veřejných shromáždě
ních. K obhajobě stanoviska O. č. s. vystoupili 
zejména K. Čapek, O. Fischer, J. Hora, M. Ma
jerová, Z. Nejedlý, K. Nový, F. Peroutka, A.
M. Píša, J. Rybák, F. X. Šalda ad.; naopak ostře 
odmítavé stanovisko, vyřazující podepsané 
spisovatele z národa, zaujali - vedle řady 
nepodepsaných výpadů - R. Medek v Národ
ních listech a J. Kolman Cassius v Poledním lis
tě. Pobouření vyvolalo zvláště vystoupení 
R. Medka formou otevřeného dopisu K. Čap
kovi, zejména jeho vize spisovatelů cvičících 
klencáky v koncentračních táborech, tehdy 
chápaná jako přímá hrozba. Skupina tradicio- 
nalistických spisovatelů převážně starší gene
race uveřejnila 8.12. antimanifest Slovo k čes
koslovenskému národu, který vznikl z popudu 
spolku Máj a jenž uvítal „projev národního 
smýšlení“ studentstva (na 80 podpisů, vedle 
řady neznámých jmen i J. Borecký, E. Čenkov, 
V. Červinka, J. Hais Týnecký, I. Herrmann, 
K. Horký, R. Jesenská, A. Klášterský, J. S. Ma- 
char, G. Preissová, F. X. Svoboda, F. Zavřel). 
Z řady veřejných shromáždění byla významná 
např. schůze Spolku posluchačů filozofie v Ra- 
diopaláci 11.12. (promluvili O. Fischer, J. Kop
ta, J. B. Kozák, Z. Nejedlý, V. Nezval, F. X. Šal
da, V. Vančura), brněnské shromáždění, na 
němž promluvil J. Mahen, shromáždění na 
Kladně 16. 12. organizované kulturními insti
tucemi Kladenská (J. Hora, M. Majerová, F. 
X. Šalda) ad. - V dalších měsících a letech vy
víjeli mnozí spisovatelé podepsaní na manifes
tu řadu aktivit v jeho duchu, jen nemnoho 
z nich však pod hlavičkou O. č. s. (k nim patřila 
např. Výstava spálené knihy, připravená Sva
zem pokrokového studentstva ve spolupráci 
s O. č. s.; měla být otevřena 8.6.1935 projevem 
J. Hory, v poslední chvíli však byla zakázána). 
Velkou kolektivní akcí československé kultury 
byl májový manifest Věrni zůstaneme z 1938, 
který podepsalo více než 300 spisovatelů a kul
turních pracovníků; vzešel však z iniciativy 
jednotlivců a nebyl organizován přímo O. č. s. 
K oživení činnosti O. č. s. přispělo mj. ustavení 
Mezinárodní asociace spisovatelů na obranu 
kultury (AIE; v červnu 1935 se jejího ustavují
cího sjezdu v Paříži účastnili K. Čapek a V. Ne
zval). Do 1938 byli členy Asociace vedle jed
notlivců jen skupina Blok a Spolek slo
venských spisovatelů; neoficiálně zastupovali
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československé spisovatele vedle K. Čapka
J. Kopta, J. Kratochvíl, L. Novomeský, zjevně 
však rostla potřeba oficiálního zastoupení vy
tvořením české sekce, zejména v souvislosti 
s přípravou dalšího pařížského sjezdu na obra
nu kultury v létě 1938 (za československé spi
sovatele se účastnili V. Nezval, J. Rob Poničan 
a L Forbath). Před sjezdem AIE se z podnětu
K. Čapka přihlásila (dopisem z 1.6.1938) sku
pina 32 československých spisovatelů, převáž
ně někdejších signatářů manifestu z 1934, k po
selství anglických spisovatelů na obranu 
svobody ducha. Touto akcí byla fakticky usta
vena česká sekce Mezinárodní asociace a záro
veň dán počátek nové aktivity O. č. s., jež 
vrcholila v průběhu překotných zářijových 
událostí. První ústředí představovala trojice 
K. Čapek, J. Kratochvíl, J. Hora (designovaný 
předseda); za Horova předsednictví se 9. 9. se
šla širší schůze, jíž se zúčastnila řada spisovate
lů i skupin stojících dosud mimo O. č. s. Vzešel 
z ní nejvýznamnější projev Obce, manifest 
K svědomí světa, NýzNdt mezinárodní kulturní 
obci k solidaritě s ohroženým Českosloven
skem. K projevu se tentokrát sdružili předsta
vitelé nejširšího názorového a politického 
spektra (v reprezentativním výběru 29 signatá
řů byli také J. Čep, J. Durych, J. Knap, R. Me
dek, M. Rutte). Manifest, publikovaný v polo
vině září ve všech československých denících 
i v rozhlase, přeložený do 10 světových jazyků 
a rozeslaný do řady zemí, vzbudil velký ohlas 
doma i v cizině (jmenovitě u spisovatelů an
glických, francouzských, sovětských i němec
kých spisovatelů exulantů ad.). 16. 9. byl usta
ven přípravný výbor O. č. s. (předseda J. Hora, 
jednatel J. Kratochvíl, pokladník R. Medek, 
členové K. Čapek, J. Čárek, V. Černý, A. Hoff- 
meister, J. Knap, E. Lešehrad, K. Nový, M. Puj- 
manová, M. Rutte, V. Vančura). Vcelku se v té
to době přihlásilo k O. č. s. na 200 spisovatelů. 
Ve vzrušených dnech jednání, mobilizace i ka
pitulace před mnichovským diktátem vystou
pili členové O. č. s. s řadou individuálních i ko
lektivních projevů. O. č. s. se mj. připojila 
k dopisu prezidentu republiky z 28.9. a zejmé
na k ostře formulovanému protestu proti Mni
chovu, jenž vzešel z podnětu Umělecké besedy 
(Celému vzdělanému světu!); formuloval jej 
Z. Kalista a podepsaly ho snad všechny česko
slovenské umělecké a kulturní instituce. O. č. s. 
sama se znovu obrátila k zahraničním přáte
lům dvěma veřejnými dopisy - prohlášením 

k Mnichovu a k jeho realizaci, jež odporuje 
přijatým dohodám. V zúženém pomnichov- 
ském prostoru se O. č. s. snažila ještě krátkou 
dobu (během října a listopadu) vytyčit aktivní 
program obrany kultury a široké kulturní spo
lupráce a definitivně se konstituovat (protesty 
proti cenzuře a štvavým kampaním proti de
mokratickým spisovatelům, hledání formy 
spojení se slovenskými, karpatoruskými, ně
meckými spisovateli, příprava ustavující valné 
hromady). V nových poměrech se však nakrát
ko dosažená jednota brzy ocitla pod tlakem 
zaktivizované krajní pravice (jmenovitě proti 
Horovu předsednictví), jež mj. využila i tzv. 
žebravé aféry, tj. pokusu jednoho z členů výbo
ru (A. Hoffmeistra) o získání peněžního pří
spěvku pro O. č. s. od anglických spisovatelů. 
V situaci, kdy někteří členové O. č. s. odvolali 
své členství a kdy se i za přispění některých 
spisovatelů (J. Durych, B. Fučík, J. Knap, R. 
Medek, V. Renč aj.) zakládala Národní kultur
ní rada jako nástroj budoucí „řízené“ kultury, 
pokusila se O. č. s. o záchranu splynutím se 
Syndikátem československých spisovatelů, 
v čemž se angažoval zejména předseda Syndi
kátu K. Scheinpflug (v únoru 1939). Ke spojení 
však už nedošlo.
MANIFESTY A PROHLÁŠENÍ: protifašistický 
manifest O. č. s. z r. 1934 (Podepsaní členové O. č. s. 
odsuzují události...), Čes. slovo, Lid. noviny, Nár. 
osvobození, Prager Presse, Právo lidu, Rudé právo 
28. 11. 1934, Tvorba 30. 11. 1934, další podpisy mj. 
Nár. osvobození 2. a 7.12.1934, Tvorba 8. 12.1934 
—» K. Hyršlová: Česká inteligence a protifašistická 
fronta (1985); Věrni zůstaneme! (Ve jméně národní 
svobody a samostatnosti, vybojované před dvaceti 
lety...), Rudé právo 15. 5.1938, Nová svoboda 1938, 
č. 20; K svědomí světa! (V osudové chvíli, kdy se 
rozhoduje mezi válkou a mírem...), Nár. osvobození, 
Venkov 13.9.1938, Čes. slovo, Lid. listy, Lid. noviny, 
Nár. listy, Nár. noviny, Právo lidu, Rudé právo aj. 
14. 9. 1938, Tvorba 16. 9. 1938; odpověď britských 
spisovatelů, Lid. noviny, Nár. osvobození, Právo li
du, Rudé právo aj. 18. 9.1938; odpověď Mezinárod
ní asociace spisovatelů, Lid. noviny 24. 9.1938; od
pověď německých spisovatelů v exilu, Lid. noviny 
25.9.1938; Dopis prezidentu republiky z 28.9.1938 
(společné prohlášení Českosl. obce sokolské, FDTJ, 
Orla, Českosl. obce legionářské, Svazu učitelstva 
českosl., Družiny českosl. válečných poškozenců, 
Svazu skautů, O. č. s., Ústřední rady církve českosl.), 
Čes. slovo 29. 9.1938; K svědomí světa (2) (V den, 
kdy dohodou čtyř státníků byl náš stát a národ vy
dán...; stanovisko O. č. s. k mnichovskému diktátu), 
Lid. noviny 2. 10. 1938 s tit. Do svědorní světa, do 
duše lidu; Celému vzdělanému světu! (Čeští a slo-
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venští spisovatelé, hudebníci, výtvarní umělci 
a umělci dramatičtí...; společné prohlášení umělec
kých a kulturních organizací k mnichovskému dik
tátu), Lid. noviny 9. 10. 1938; protest O. č. s. proti 
způsobu realizace mnichovské dohody (My, spiso
vatelé a kulturní pracovníci, shromáždění v O. č. s., 
obracíme se k vám...; výzva určená zahraničním kul
turním organizacím), S. J. (Jílovská) in Čeští a slo
venští spisovatelé v dnech krize, Krit. měsíčník 1938, 
s. 382 a 457 (zde též další uvedené dokumenty); in 
V. Černý: Paměti 1938-1945 (1992). I

LITERATURA: E Peroutka: Po neděli (úvodník 
o pravé a levé literatuře), LidN 24.9.1934; O.: Lite
ratura pravá a literatura levá (citováno též z rozho
voru s F. Gótzem), Přítomnost 1934, s. 650; an.: Lite
ratura pravá a levá, Doba 1934, s. 187; J. Č.: Požár 
předem hlášený (pozadí demonstrací v Osvoboze
ném divadle), Přítomnost 1934, s. 708; J. Hora: Levá 
kultura a pravá kritika, Sobota 1934, s. 881; J. Rybák: 
Poučení z fašistických provokací (demonstrace 
v Osvobozeném divadle),Tvorba 1934, s. 412; J. Ho
ra: Existuje kulturní levice? Sobota 1934, s. 905; K. 
Č. (Čapek): Pravá nebo levá?, LidN 26. 11. 1934 
—> O umění a kultuře 3 (1986); p. (A. M. Píša): Kul
turní bilance pravice, PL 27.11.1934; K. Čapek: Pro
ti komu to je?, LidN 27. 11. 1934 —» Od člověka 
k člověku 3 (1991); R. (B. Václavek): O levý blok spi
sovatelů, Středisko 1934, s. 134 Tvorba a společ
nost (1961); • komentáře k Manifestu: A. M. Píša, 
PL 28.11.1934; jh. (J. Hora), Čes. slovo 28.11.1934; 
K. N. (Nový), NO 28.11.1934; S. (J. Seifert), Ranní 
noviny 28.11.1934 •; F. Peroutka: Nejde o insignie, 
Přítomnost 1934, s. 753; -pn-: Bilance tří dnů, tamtéž, 
s. 755; J. Kolman Cassius, Polední list 29. 11. 1934; 
R. Medek (otevřený list K. Čapkovi), NL 29. 11. 
1934; K. Č. (Čapek): Odpověď R. Medkovi, LidN 
30. H. 1934—» O umění a kultuře 3 (1986); A. M. Pí
ša: Československý generál o koncentračních tábo
rech, PL 30.11.1934; K.^Nový: Dopis Národních lis
tů od R. Medka pro K. Čapka, NO 30.11.1934; L. N. 
(Novomeský): Koncentrační tábor-jejich program, 
Haló noviny 30. 11. 1934; -s. (J. Seifert): Fašistická 
kultura v koši na prádlo - Spisovatel Cassius hází 65 
spisovatelů za bariéru národa, Ranní noviny 30.11. 
1934; G. (F. Gótz): Proč jsme proti fašismu?, NO 30. 
11. 1934; Řekne se spisovatelé, Polední list 30. 11. 
1934; Úžasný projev O. č. s. k studentským manifes
tacím a Medkova odpověď, Nár. politika 30. 11. 
1934; Veliký ohlas spisovatelského manifestu, Haló 
noviny 30.11.1934; Dva dny poučení, Tvorba 1934, 
s. 441; -ý (K. Nový): Ozvěny Medkova dopisu o pro
jevu českosl. spisovatelů a koncentračních táborech, 
NO 1.12.1934; L.: Proti politice poraženectví a in
ternacionalismu, NL 1.12.1934; EFES: Projev O. č. 
s., Lid. listy 1.12.1934; J. Knap: Manifest země proti 
manifestu kavárny, Venkov 2. 12. 1934; R. Medek: 
Československý generál o koncentračních tábo
rech, NL 2.12.1934; K. Kramář: Opravdu státní po
litiku, NL 2.12.1934; K. Čapek: Promluvme si o tom 
(úvaha o heslech Němci z vlády, Pryč se židy, Pryč 

s emigranty), LidN 2.12.1934 —> Od člověka k člo
věku 3 (1991); Cassius (J. Kolman Cassius): Literár
ní králík před tlamou chřestýše, Nedělní list 2. 12. 
1934; A. M. Píša: Aby bylo jasno!, PL 4. 12. 1934; 
K. Čapek o projevu spisovatelů a poslání kulturních 
pracovníků v dnešní době, Světozor 1934, č. 49 (in
terview); s.: Nepříčetné^ útoky na projev českoslo
venských spisovatelů, Čes. slovo 7. 12. 1934; AMP 
(A. M. Píša): Jací jsou!, PL 7.12.1934; Veřejnost za 
spisovateli!, PL 7.12.1934; Slovo k československé
mu národu, NL 8.12.1934, Zvon 35,1934/35, s. 223;
K. Nový: Dva pravicové projevy, NO 8. 12. 1934;
L. Novomeský: Kdo se zasloužil o manifest?,Tvorba
1934, s. 458; J: Druhý projev spisovatelský, LidN 
8.12.1934; J. R. (Rybák): Národ Medkův a Kolma- 
nův,Tvorba 1934, s. 471; K. Čapek: Národ nás nepo
třebuje, LidN 9.12.1934 —» Od člověka k člověku 3 
(1991); E. Bass: Nad dvěma projevy, LidN 9. 12. 
1934; F. Peroutka: Po neděli (o kampani proti signa
tářům manifestu, zejm. v Poledním listě a NL), LidN 
10. 12. 1934; K. N. (Nový): Ještě k spisovatelským 
projevům, NO 11.12.1934; -kfz- (K. F. Zieris): Sedm 
spisovatelů mluví k studentstvu, Ranní noviny 
13.12.1934;-ý (K. Nový): Velká protifašistická schů
ze studentská, NO 13. 12. 1934; K. Čapek: Slovo 
k mladým (dopis schůzi Spolku posluchačů filozo
fie), NO 13.12.1934; F. X. Salda: Stát a ulicev(projev 
na schůzi Spolku posluchačů filozofie), ŠZáp 7, 
1934/35, s. 101; O. Fischer: Spisovatel studentům, 
Magazín DP 2, 1934/35, s. 225 (projev tamtéž); 
Z. Nejedlý: Pravda o insigniích, Haló noviny 16.12. 
1934 O výchově a vzdělání (1953); R. Medek: 
Spisovatelský týden (odpověď na Čapkův článek 
Národ nás nepotřebuje), NL 16.12.1934; od: Spiso
vatelé mluví na Kladně, LidN 17.12.1934; J. Rybák: 
Vlastenci proti spisovatelům, Tvorba 1934, s. 495; 
Cassius (J. Kolman Cassius): Spisovatel jako politic
ký ignorant?, Nedělní list 23.12.1934; B. V. (Václa
vek): Třídění mezi spisovateli, Středisko 1934, s. 157; 
J. Hora: Reakce tluče kulturu, Sobota 1935, s. 8 
—> Poezie a život (1959);Tge (K.Teige): O. č. s. (shr
nutí), Doba 1,1934/35, s. 209; Odvolání prof. Niko- 
laua (omluva za urážky signatářů manifestu v Nár. 
politice), LidN 15. 3.1935; J. Hora in Poezie a život 
(1959; nepronesený proslov k Výstavě spálené kni
hy z 1935) + Spálená kniha, zakázaná výstava, Čin
1935, s. 193; -á- (J. Rybák): K výstavě spálené knihy, 
Tvorba 1935, s. 419; J. Fučík: Dva májové manifesty, 
Tvorba 1938, s. 231;fp (F. Peroutka): Nerozumná ne
trpělivost (proč LidN neotiskly májový manifest), 
LidN 22.5.1938; V. Schwarz: Dva manifesty, LitN 10, 
1937/38, č. 17; Československé poselství do Anglie 
(provolání z 1. 6. 1938), Ranní noviny 10. 6. 1938; 
Českoslovenští spisovatelé mluví k anglickým, RP 
19. 7.1938; Nezvalova řeč na pařížském sjezdu spi
sovatelů na obranu kultury, RP 7. 8.1938 —> Mani
festy, eseje a kritické projevy z let 1931-1941 (1974); 
Na obranu kultury (poselství českosl. spisovatelů 
anglickým a projev V. Nezvala), Panoráma 1938, 
s. 208; Konference Mezinárodní asociace spisovate-
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lů, Haló noviny 4. 8.1938; M. Rutte: O té očistě a ji
ných naléhavých věcech (k přípravám na ustavení 
O. č. s.), NL 27.10.1938 + Svět, kde se žebrá (odsou
zení žádosti o příspěvek, vysvětlení Penklubu a pří
pravného výboru O. č. s.), NL 29. 10. a 3. 11.1938; 
J. Čárek: Proč jsem vystoupil (o rezignaci skupiny 
ruralistň na členství v O. č. s.), Venkov 30.10.1938; 
J. Knap: Selhaly jim duševní a mravní síly, Venkov 1. 
11.1938; -er: O vedení organizace spisovatelů (proti 
složení přípravného výboru O. č. s., jmenovitě proti 
L Horovi), Nár. noviny 3. 11.1938; J. Zahradníček: 
Český spisovatel, Obnova 1938, č. 44 —> Dílo 3 
(1995, s. 198); J. Hora: Prohlášení (vysvětlení k žá
dosti o příspěvek), Čes. slovo 8. 11. 1938; J. Drda: 
Případ albatrosův (proti útokům na J. Horu), LidN 
14.11.1938; Čeští spisovatelé národního přesvědče
ní tvoří samostatnou organizaci (k vytvoření Národ
ní kulturní rady), Polední deník (M. Ostrava) 16.11. 
1938; S. J. (Jílovská): Čeští a slovenští spisovatelé 
v dnech krize (přehled aktivity O. č. s., přetištěny 
hlavní dokumenty), KM 1938, s. 382 a 457; O novou 
národní kulturu (program Nár. kulturní rady), Tak 
2,1938/39, s. 233; B. Fučík, Pravá tvář české literatu
ry,Tak 2,1938/39, s. 239; K. Strnad (J. Fučík): O tak
zvané národní kulturní radě (polemika), Nová svo
boda 1939, č. 1; B. Fučík: Svoboda a poslušnost, Tak 
2,1938/39, s. 305; J. Mourková: K akcím spisovatelů 
na obranu republiky v době Mnichova (dopisy K. 
Čapka a B. Václavka Obci č. s.), ČLit 1959, s. 183 + in 
Josef Hora (1981, kap. 12); K. Hyršlová in Česká in
teligence a protifašistická fronta (1985; zejména 
s. 40 a 107, s ukázkami textů); V. Černý in Křik koru
ny české. Paměti 1938-1945 (1992, s. 31); I. Pfaff: 
První protifašistický manifest českých intelektuálů, 
ČČH 1993, s. 247.

es

Jaroslav Obenberger
* 30. 5.1903 Praha
† 24.12.1975 Praha

Básník vitalisticky laděné lyriky, prozaik a dramatik 
promítající do svých prací osobní zkušenosti z umě
leckého světa.

Absolvoval gymnázium v Praze-Žižkově, kde 
jeho spolužáky byli F. Němec, O. Rádi (spolu 
s ním psal v septimě a oktávě satirické verše 
pro časopis Nebojsa, pravděpodobně pod 
pseud. Jarek Oba) a o třídu výš J. Seifert; po 
maturitě (1921) studoval Právnickou fakultu 
UK (absolutorium 1925) a zároveň klavírní od
dělení pražské konzervatoře, 1927/28 byl na 
studijním pobytu na Hochschule fůr Musik 
v Berlíně. Od 1930 byl právním úředníkem 

v Zemském úřadě a pak v úřadě hl. města Pra
hy. Od 30. let vystupoval jako klavírní virtuos 
s rozsáhlým repertoárem světové a domácí 
tvorby, z níž uváděl novinky, i jako doprovázeč 
sólového zpěvu (především V. Zítka), byl též na 
několika turné v Německu. Později (od 1953) 
působil jako profesor pražské konzervatoře.

O. se věnoval literatuře v mladších letech. 
V jeho básnickém debutu Opuštěná cesta spolu 
s vitalistickým opojením životem, okouzlením 
přírodou a milostným vztahem zazněla wol- 
krovská nota pokory a lásky ke světu prostých 
věcí, manifestoval se cit pro sociální spravedl
nost a vědomí kolektivní sounáležitosti a soli- 
dárnosti, jež básník navozoval i s pomocí dobo
vé autostylizace jakožto „dělník světa“ a bratr 
všech. Na protilehlém pólu stanul svým skep
tickým vyzněním fragment prozaického soubo
ru Jsme sami (publikován časopisecky), který 
na osudech svých rezignovaných hrdinů doka
zoval osamocenost člověka v jakékoliv životní 
situaci a jeho naprostou nemožnost překonat 
bariéru sobectví. Opětným hledáním kladu byl 
román Ošklivý, kronikářsky traktovaný a dvoj- 
nicky pojatý příběh malíře a jeho přítele ope- 
retního zpěváka, podávající zároveň kontrastní 
obraz dvou uměleckých cest, neschůdné „cesty 
za krásou“ a pohodlného dosahování úspěchů 
končícího totálním životním fiaskem; O. se zde 
soustředil na ambivalentnost lidského jednání, 
jež je zároveň dobré i zlé a racionální i iracio
nální, do svých analýz však neústrojně včleňo
val obšírné úvahy a karikaturní, dobovými na
rážkami prostoupené skici uměleckého světa 
jako světa přetvářky, korupce a dokonce i zlo
činu. Zjednodušující jednoznačnost kritického 
úsudku i odsudku ve spojení s groteskní nad
sázkou charakterizují i jeho dramatické práce, 
především komedii Hrobka, která zesměšnila 
měšťácké staromilství a politikaření, módní 
amerikanismus a stejně módní zhlížení se 
v avantgardních uměleckých směrech, z jejichž 
manifestů se v jednom z fraškovitých výjevů té
měř doslovně cituje; drama Návrat se v prezen
taci maloměstského dějiště také přidrželo per- 
ziflujícího podání, svým konfliktem, jímž je 
věčné dilema umění a života, navázalo na 
ústřední téma autorova románu. Nevydány zů
staly O. soutěžní práce, sbírka V poslední chvíli 
a drama Příběh našich dnů.
PSEUDONYMY: Jarek Oba (dub., s O. Rádlem), 
Jaroslav Hora. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1921-29; 
1925 a 1927-29 PP Chudý, Žárlivost, Manželství
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a Jsme sami ze souboru Jsme sami, pseud. J. Hora); 
Host (1922); Lid. noviny (1940); Lumír (1928); Most 
(1923); Nár. kultura; Nár. osvobození (1924-26; 1925 
P Rodina ze souboru Jsme sami, pseud. J. Hora); 
Nebojsa (1919-20); Niva (1921); Pramen (1921-24, 
1928); Rozpravy Aventina (1931, O románu Oškli
vý); Země (1921 )\ Zvon (1924-27). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Opuštěná cesta (BB 1924, pseud. J. Hora); 
Hrobka (D 1926, prem. 1927, pseud. J. Hora); Oškli
vý (R 1930); Návrat (D b. d., 1936). - Překlad: Ch. 
Lucieto: Mezi životem a smrtí. Memoáry vyzvědače 
(b. d., 1927, pseud. J. Hora). I

LITERATURA: I ref. Opuštěná cesta: -vb- (V. 
Brtník),Topičův sborník 12,1924/25, s. 423; Č. J. (Je
řábek), Host 4,1924/25, s. 160; -pa- (E S. Procházka), 
Zvon 25,1924/25, s. 348 •; • ref. Hrobka: E. S. (K. El- 
gart Sokol), LidN 3.2.1927; Č. J. (Jeřábek), NO 4.2. 
1927; J. B. Svrček,Tribuna 4.2.1927 •; • ref. Ošklivý: 
F. L. (Lukáš), Čin 2, 1930/31, s. 808; -g. (J. Wenig), 
Venkov 14. 4. 1931; V. Ch. (Cháb), Čes. osvěta 28, 
1931/32, s. 74; K. Sezima, Lumír 58,1931/32, s. 149; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 32,1931/32, s. 14 •; A. Skála: 
ref. Návrat, Rozhledy 1937, s. 120.

et

František Oberpfalzer viz František Jílek

Obnova
1937-1940

Katolický kulturněpolitický týdeník polemického 
zaměření.

Titul: 1937-38 (roč. 1-2, do č. 41) Obnova; 1938-40 
(roč. 2, od č. 42 - roč. 4) Národní obnova. - Podtitul: 
1940 (roč. 4) Kulturní, náboženské a hospodářské 
rozhledy. - Řídí: Red. rada. - Vydavatelé: 1937 (roč. 
1) F. Horák s Vydavatelským družstvem „Našeho 
Slezska“, Opava; 1938 (roč. 2, č. 1) F. Horák, Opava; 
1938 (roč. 2, č. 2 - č. 52) Tiskový spolek „Obnova“, 
Opava (od č. 27 ústřední redakce v Praze); 1939 (roč. 
3, č. 1 - č. 16), F. Lazecký, Praha; 1939-40 (roč. 3, od č. 
17 - roč. 4, do č. 26) Českoslovanská akciová tiskár
na; 1940 (roč. 4, od č. 27) Českomoravské akciové 
tiskařské a vydavatelské podniky, Praha. - Periodici
ta: týdeník; 1937 (roč. 1) od března do prosince 43 čí
sel; 1938 (roč. 2) od ledna do prosince 52 čísel; 1939 
(roč. 3) od ledna do prosince 56 čísel; 1940 (roč. 4) od 
ledna do září 36 čísel.

Oproti ostatním katolickým kulturním časopi
sům (včetně Řádu, s nímž byl duchovně i per

sonálně úzce spjat) se O. zaměřila na prosazo
vání křesťanských zásad v širším spole
čenském kontextu; titul odvodila z výroku Pia 
X. namířeného proti modernismu: „Obnovit 
vše v Kristu.“ Věnovala se proto kromě nábo
ženství a kultury také a především politice 
(včetně národohospodářství). Teoreticky byl 
jejím hlavním protivníkem komunismus, ale 
prakticky O. útočila zvláště proti těm, kteří 
podle jejího mínění ovládali český veřejný ži
vot, tj. proti zednářům, židům, pokrokářům, li- 
beralistům, humanistickým demokratům a uči
telům; kritizovala i katolickou stranu lidovou, 
protože i ona údajně dělala tzv. hradní politi
ku. Z literátů byl stálým předmětem ostrých 
výpadů K. Čapek, dále autoři jako E Peroutka, 
P Eisner, V. Nezval, V. Černý, J. Voskovec, 
J.Werich aj. Celý vývoj českého národa od 
obrození byl podle O. scestím, vrcholícím poli
ticky v masarykovském realismu a umělecky 
v importovaných moderních ismech. Kritéri
um katolicismu určovalo vztah O. k české tra
dici (Bílá hora byla „dnem našeho osvoboze
ní“) a např. též k mezinárodní situaci (odpor 
nejen k SSSR, ale také k Francii, sympatie 
k Mussoliniho Itálii a vyhraněně kladný vztah 
k Frankově Španělsku); často a s politickými 
sympatiemi se zde psalo o Slovensku (sloven
ští autoři slovenský). Bojovně polemický ráz 
se vystupňoval po Mnichovu za tzv. druhé re
publiky, kdy po zákazu komunistické strany O. 
požadovala očistu veřejného života i od dal
ších, již dříve kritizovaných skupin a jednotliv
ců. Počátkem 1939 polemiky ustoupily a za ně
mecké okupace se časopis snažil utvrzovat 
národní vědomí (katolicky pojatý nacionalis
mus mj. protihitlerovsky zaměřený patřil od 
počátku k vůdčím ideám časopisu).

Kulturní rubrika O. se postupně rozšiřovala, 
až tvořila čtvrtinu časopisu. K recenzenství 
v obvyklém smyslu se přiklonila až v posled
ním ročníku, jinak přinášela obsáhlá kladná 
hodnocení nových prací předních katolických 
autorů, řidčeji také stati literárněhistorické 
a polemiky s pracemi názorových odpůrců. 
Ukázky z poezie a fejetony (většinou nebe- 
letristů) bývaly často otiskovány mimo kultur
ní rubriku, což platí také o politických statích 
spisovatelů, které určovaly linii časopisu. Je
jich autory byli J. Durych (v 1. roč. měl tento 
duchovní iniciátor a vůdce O. úvodník v kaž
dém čísle), F. Lazecký, V. Renč, J. Zahradníček 
a J. Čep. Jim byla také věnována největší po-
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zornost v posudcích, z ostatních zde byli vyso
ce oceňováni především J. Deml, V. Dyk, R. 
Medek a historik J. Pekař. - Časopis otiskoval 
básně J. Berky, J. Demla, E Lazeckého, R. Med
ka, J. Pilaře, V. Renče, Z. Šmída, J. Zahradníčka 
a dalších, překlady katolických básníků (pře
vážně francouzských a polských) a satirické 
verše pod různými pseudonymy. O politice 
kromě jmenovaných psali L. Jehlička, í Krlín, 
L. Peřich a další; o literatuře nejvíce J. Červin
ka, J. Kostohryz, V. Renč, J. Rey, Z. Šmíd, 
K. Vach a v posledním ročníku též J. Pilař; o vý
tvarném umění referoval B. Štorm a o hudbě 
V. Černý.
LITERATURA: J. Chalupecký: Básník, charakter, 
politika, Listy 1946, s. 301; L. Jehlička: Chalupecký 
a pravice, Rozmluvy (Purley) 1986, č. 6; Rozhovor 
s J. Brabcem nejen o nacionalismu, fašismu, antise
mitismu a literatuře, Souvislosti 1995, č. 6.

Pb

Karel Jaroslav Obrátil
* 2.11.1866 Hukvaldy u Frýdku-Místku
† 5.4.1945 Praha

Básník a publicista, vydavatel a překladatel erotické 
literatury, sestavovatel čítanek z odkazu velkých 
osobností českých dějin.

Pocházel z učitelské rodiny. Po obecné škole 
v Kostelci u Holešova, kde se otec stal naduči- 
telem, navštěvoval nižší třídy gymnázia v Pře
rově (3. třídu opakoval) a pak učitelský ústav 
v Příboře (mat. 1886). Učil na moravských ško
lách v Loukově u Holešova (1886-88), v Byst
řici p. Hostýnem (1888-90), Vizovicích 
(1890-94), Olšanech u Dačic (1894-97), Zubří 
u Rožnova p. Radhoštěm (1897-99), v Kyjově 
(1899-1902) a od 1902 na dívčí měšťanské ško
le v Uherském Hradišti; tam se také na chla
pecké škole stal 1917 ředitelem. Zastával vý
znamné funkce v učitelských spolcích, často 
přednášel hlavně o abstinenci a výchově mla
dých, pořádal osvětové a kulturní besídky, 
umělecké výstavy. Na svých působištích zaklá
dal sokolské jednoty. Jako Masarykův stou
penec byl již před 1. světovou válkou per- 
zekvován, postaven pod policejní dohled, 
suspendován, odsouzen k pětidennímu vězení 
a po revokaci obvinění přeložen z Vizovic do 
Olšan. Domovní prohlídky ho postihly i za vál

ky a po ní 1919 byl jako sběratel erotické lite
ratury obviněn z perverzity, odvolán z funkce 
ředitele, čtyři roky vyšetřován a rehabilitován 
teprve na základě odborných i zahraničních 
posudků jeho sbírky. Hodně cestoval, navštívil 
Francii, Německo, Belgii, Holandsko, Švýcar
sko a Itálii. Po svém penzionování (1925) pře
sídlil 1926 do Prahy. I pak podnikl několik cest 
(Paříž, Londýn) za studiem konfiskátů zejmé
na erotické literatury. Byl horlivým sběratelem 
grafiky, exlibris, plakátů, drobných kreseb, le
táků i rukopisů, často o nich psal a také je vy
dával (též edice erotické literatury Orchideje, 
Lotos a Kulturněhistorické a literární kuriozi
ty, přísně určené jen odběratelům, kteří se za
vázali, že knížky nebudou dále šířit; jejich svaz
ky povětšině také sám překládal). Jeho sbírky 
patřily k největším souborům u nás, čítaly ko
lem 2400 položek. Vlastnil též rozsáhlou kni
hovnu bibliofilií, českobratrské, obrozenské, 
kulturněpolitické (např. letáky z 1848) i erotic
ké literatury (přes 12 000 svazků). Svou ediční 
a sběratelskou činností se značně zadlužil a byl 
nucen knihovnu i sbírky nabídnout Nár. mu
zeu ke koupi. Na základě udání v nich 1941 
bezohledně řádilo gestapo a zachránilo je jen 
to, že již byly majetkem Muzea. Tehdy byl také 
O. poprvé nacisty zatčen (předtím rozšiřoval 
ilegální časopis V boj a spolupracoval s pod
zemním tiskem). V březnu 1945 byl zatčen po
druhé a ve vězení na Pankráci zemřel na zápal 
plic. Fragmenty jeho sbírek a knihovny jsou 
uloženy v Nár. muzeu, letáky, rukopisy a ko
respondence v PNP v Praze.

Jediná O. básnická sbírka Májový děsí obsa
huje milostnou lyriku ve formě sonetů a ron
delů, inspirovanou jeho mladičkou láskou a jí 
také dedikovanou. Prozrazuje vlivy lumírov- 
ské poetiky, především J. Vrchlického. Rozsáh
lou editorskou činnost, projevivší se v tzv. čí
tankách a svědčící o O. kulturněpolitické 
orientaci (J. Hus, K. Havlíček, J. S. Machar, 
A. Jirásek,T. G. Masaryk, E. Beneš), prováze
la také literárně-publicistická tvorba (též před
mluvy a doslovy k výborům). V duchu soudo
bého celosvětového zájmu o erotické folklorní 
projevy O. vydal 15 sešitů Kryptadií, příspěvků 
k poznání intimního života lidových vrstev, 
které shromažďoval po 20 let. Obsahovaly pís
ně, popěvky, rčení, říkadla, anekdoty, nadávky, 
hádanky i obyčeje, vížící se k pohlavnímu živo
tu, jež O. nasbíral v lidovém i studentském 
a vojenském prostředí Slovácká. Doprovodil
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je též erotickým (skatologickým) slovníkem. 
Zájem o erotickou tematiku prostupoval i jeho 
činnost ediční (sborník erotických povídek 
Červená lucerna), sběratelskou (erotická ex- 
libris) a překladatelskou (P. Dufour: Dějiny 
prostituce).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alfa, Jaroslav Olšanský, 
Karel Jaroš; ABC, K. J. O. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1919); Čes. bibliofil (1910); Nár. osvobození (1929, 
1933); Niva (Brno 1891); Nová Slovač (Uherské 
Hradiště 1906-07); Pestrý týden (1932, i sep. s tit. 
Památce Jana Nerudy); Věstník Ústředního spolku 
jednot učitelských na Moravě (Brno 1927); Vitrínka 
(1925-32); Zájmy Slovače (Uherské Hradiště).
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Májový déšť (BB 1891); O ně
kterých anglických bibliofilech a trochu o sobě 
(P 1929). - Překlady: P. Dufour (P. Lacroix): Dějiny 
prostituce 1-8 (1924-27, pseud. Karel Jaroš); Z Goe- 
thova deníku (1927); J. Cleland: Fanny Hill (1929); 
Neúprosná kurtizána (hindustánská pohádka, 
1930); (další překl. vesměs pod pseud. Karel Jaroš:) 
P. Perret: Živé obrazy (1930); G. de Maupassant: Ne
teře paní plukovníkové (1930) + Příběhy pařížské 
kokoty (1932); G. Bouchet: Galantní šprýmy (1931); 
P. Louýs:Tři dcery a jejich matka (1931); W. Schroe- 
der-Devrient: Memoáry zpěvačky (1931); E Mot: 
Mé tělo je na prodej (1933); A. Ch. Swinburne: Flos- 
sie, patnáctiletá venuše (1933). - Ostatní práce: So
kolský katechismus (1898); Průvodce po Buchlově 
(1905); Moderní kreslení 1, 2 (1908,1911); Králov
ské město Uherské Hradiště (1922); Soupis umělec
kého majetku v Uherském Hradišti (1922). I KO
RESPONDENCE: an.: Mladým do památníku (A. 
Roupcovi z 1926), Věstník Ústředního spolku jed
not učitelských na Moravě 24,1926/27, s. 145; J. No
váček: O panu řediteli K. J. O. (J. Nováčkovi z 1910), 
Marginálie 18,1944/46, s. 74.1 REDIGOVAL peri
odika: Nová Slovač (Uherské Hradiště 1906-07), 
Zájmy Slovače (Uherské Hradiště 1914-18); alma
nach: Slavnostní almanach moravského učitelstva 
k jubileu 3001eté ročnice Jana Amose Komenského 
(1892); knižnice: Orchideje (1913-26), Sobkova 
sbírka dobré četby (1920-36), Kulturněhistorické 
a literární kuriozity (1928-33), Lotos (1932-36).
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Havlíčkova čítanka 
(1906); Husova čítanka pro lid (1907, 2. vyd. 1915 
s tit. Husova čítanka); Masarykova čítanka (1911, 
změn. vyd. 1919); Macharova čítanka (1911, rozšiř, 
vyd. 1921); Machar na Moravě (1912); Drtinová čí
tanka (1913); Slovácko Macharovi (1914); Jiráskova 
čítanka (1919); Masaryk na Moravě a na Slovensku 
(1921); Čítanka světových autorů (1922); Žižkova 
čítanka (1924); Erotické exlibris (1924); Čítanka 
Petra Chelčického (1925); Červená lucerna (povíd
ky z nevěstinců, 1927); Čítanka o našem osvobození 
(1928); Kryptadia. Příspěvky ke studiu pohlavního 
života našeho lidu 1-3 (1933-39 v 15 sešitech); Čí
tanka dr. Edv. Beneše (1936); Druhá dražba exlibris 

(kat. 1937, s J. Malým a K. Zinkem); Miniaturní tis
ky (1940); Soupis bezručovských exlibris (1940). I

LITERATURA: P. Váša: ref. ed. Slovácko Macha
rovi, LidN 25. 3.1914; E. Č. (Čapek): ref. ed. Masa
rykova čítanka, Nové Čechy 1919, s. 259; Obrátilovo 
číslo, Věstník Ústředního spolku jednot učitelských 
na Moravě 24,1926/27, č. 10; Ad. Veselý: Lidová ero
tická poezie a československý erotický slovník (ref. 
ed. Kryptadia), RA 8,1932/33, s. 68; A. Burka: Sbě
ratel K. J. O. sedmdesátník, Bibliofil 1936, s. 136; J. P. 
Blažek: Návštěvou u velkého knihovníka, LidN 
10. 6.1940; M. N. (Novotný): nekrolog, Svob. slovo 
15.5.1945;J. Nováček: O panu řediteli K. J. O.,Mar- 
ginálie 18,1944/46, s. 74; J. H. Štěrba: K. J. O., sb. Slo- 
vácko 1965, s. 133; J. Glivický: První uherskohradišť
ský sběratel drobné grafiky a exlibris, Zpravodaj 
města Uherské Hradiště 1972, č. 12; V. M. Kimák: K. 
J. O. - člověk a knihomil, Zprávy Spolku čes. biblio- 
filů v Praze 1984, s. 7; J. Hýsek in K. J. O.: Velký slov
ník sprostých slov (1999)

dv

Obrázková revue, pokr. České květy

1899-1904

Beletristický a výtvarně orientovaný časopis katolic
kého zaměření určený širšímu okruhu čtenářů.

Titul: 1899/1900-1901/02 (roč. 1-3) Obrázková revue 
(dále O. r.); poslední ročník (1901/02) tohoto čtrnác
tideníku souběžně jako měsíčník z téže sazby s tit. 
České květy (roč. 1.); 1902/03-1903/04 (roč. 2-3) po
kr. s týmž tit. České květy (dále Č. k.). - Podtitul: O. r. 
1899/1900-1901/02 (roč. 1-3) Ilustrovaný časopis pro 
zábavu a poučení; Č. k. 1901/02 (roč. 1) Obrázková 
revue pro zábavu a poučení; Č. k. 1902/03-1903/04 
(roč. 2-3) Rodinná obrázková revue pro zábavu 
a poučení. - Redaktor: 1899/1900-1903/04 (O. r. roč. 
1-3, Č. k. roč. 1-3) A. Podlaha. - Vydavatel: 
1899/1900-1903/04 (O. r. roč. 1-3, Č. k. roč. 1-3) Cyri
lometodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotr
ba, Praha. - Periodicita: O. r. 1899/1900-1901/02 
(roč. 1-3) čtrnáctideník, vždy 24 čísel od října do zá
ří (první dvě čísla 3. roč. jako dvojčíslo v říjnu 1901); 
Č. k. 1901/02-1903/04 (roč. 1-3) měsíčník, vždy 
12 čísel od října do září (měsíčník Č. k. 1901/02, 
roč. 1, vznikl spojením dvou čtrnáctidenních čísel 
O. r. 1901/02, roč. 3, v číslo jedno a časopis jako 
čtrnáctideník s tit. O. r. i jako měsíčník s tit. Č. k. vy
cházel od října 1901 do září 1902 souběžně).

O. r. založil kulturní historik, archeolog a biblio
graf, katolický kněz A. Podlaha jako populárně 
zaměřenou revui beletristického a naučného 
obsahu a bohatě vybavenou reprodukcemi vý-
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tvarných děl (vydavatel V. Kotrba měl zakou
pena stálá práva k vydávání^ reprodukcí pů
vodních výtvarných prací). Časopis přinášel 
celostránkové obrazové přílohy (M. Aleš, 
V. Amort, P. Brandl, Z. Braunerová, F. Engel- 
míiller, V. Foerster, A. Chittussi, F Kaván, 
A. Kosárek, L. Marold, J. Panuška, J. Špilar, 
E Ženíšek aj.) a v textové části reprodukce 
nebo fotografie dalších děl domácího a evrop
ského malířství, stavebních památek, galerií 
a obrazáren. Výtvarná složka časopisu byla 
hojně doprovázena populárně-naučnými člán
ky z historie, archeologie, architektury a náro- 
dopisu, cestopisnými zprávami o evropských 
kulturních památkách, informačními články 
o domácím i světovém výtvarném umění, oje
diněle také úvahami o aktuálních politických 
událostech. Další základní složku O. r. a Č. k. 
tvořila beletrie. Revue též obsahovala recenzní 
a informační rubriky: divadelní, hudební a lite
rární (později v Č. k. jen nepravidelné infor
mace) a rozhledy po rozmanitých oborech 
(hvězdářství, lékařství, technika aj.). - Souběž
né vydávání 3. roč. časopisu (1901/02) jako 
čtrnáctideníku s původním titulem O. r. i jako 
měsíčníku s titulem Č. k. bylo motivováno 
snahou snížit cenu časopisu a rozšířit jeho od
byt, zejména na venkově. Částečný vzrůst čte
nářské základny vedl na podzim 1902 k zasta
vení čtrnáctidenního vydávání a k zániku 
původního titulu; měsíční vydávání časopisu 
s titulem Č. k. ještě pokračovalo 2. a 3. roč., na 
podzim 1904 bylo však z finančních důvodů 
ukončeno.

Protože revue byla určena širokému okru
hu čtenářů, poskytovala značný prostor hlav
ně původní beletristické tvorbě, v menší míře 
také překladům z evropských literatur. Ke 
kmenovým autorům O. r. a pak i Č. k. patřili 
příslušníci sdružení Katolické moderny: pře
devším J. Š. Baar, S. Bouška, K. Dostál-Lutinov, 
X. Dvořák, dále F. Holeček, A. Chlumecký, F. 
Kyselý, A. Lang, F. Leubner, J. J. Vejchodský aj., 
z nečlenů Katolické moderny, publikujících 
však v jejím orgánu Nový život, přispívali např. 
E. Lešehrad a také O. Březina (v 1. roč O. r.). 
Výrazným podílem těchto autorů hlavně na 
básnické a literárněkritické složce prvních roč
níků se O. r. zprvu představila jako tribuna 
blízká orgánu skupinovému. Na druhé straně 
se v revui od počátku prosazovalo zábavně-vý- 
chovné zaměření zveřejňováním rozsáhlých 
povídek a románů, které v četných pokračová

ních vyplňovaly vždy několik čísel nebo celý 
ročník (J. Š. Baar, A. Dostál, J. Náměstek, B. 
Zahradník Brodský aj.). Důsledkem sílící ori
entace na beletrii a na široké spektrum infor
mací pro lidové čtenáře bylo mj. postupné 
omezování literárněkritické rubriky a její pro
měna v závěrečné fázi O. r. a především v Č. k. 
na občasné informace o nových knihách. Verše 
v časopise publikovali: S. Bouška, O. Březina,
A. Bulant, K. Dostál-Lutinov, X. Dvořák, 
F. Holeček, A. Chlumecký, M. Javorník, J. Kar- 
ník, J. Koblic (pseud. Louis Arleth), J. A. Ko
ráb, F. Kyselý, E. Lešehrad, F. Leubner, E. Lud
vík (pseud. J. Ruda), J. Navrátil (pseud. J. 
Stupavský), A. Pergl, J. Spáčil (pseud. J. Žera- 
novský), J. Vinař aj. Autory prozaických pří
spěvků byli: J. Š. Baar, S. Bouška (i pseud. J. M. 
Christen), M. Červinka, A. Dostál, L. Fiala, J. V 
z Finberka, A. Chlumecký, M. Javorník, 
M. Kavánová, E. Lešehrad, J. Náměstek,
B. Zahradník (pseud. B. Brodský), v 2. a 3. roč. 
Č. k. také B. Bouška, L. Grossmannová Brod
ská, V Pakosta (podp. Vojta Pokostov), V. 
Pittnerová aj. Jen výjimečně byly v časopise 
přetiskovány ukázky z děl klasiků (K. J. Er
ben). Překladová tvorba prostředkovala lite
raturu francouzskou (R. Bažin, P. Verlaine), 
katalánskou (J. Verdaguer), německou 
(R. Dehmel, R. M. Rilke), norskou (J. Lie), 
polskou (Z. Kowerska, E. Orzeszkowa, K. Tet- 
majer), ruskou (F. Sologub) a španělskou (E. 
P. Bazánová). K překladatelům náleželi hlav
ně S. Bouška, X. Dvořák, A. Koudelka (pseud. 
O. S. Vetti), F. Léman, A. Pikhart, V Tumpach 
(pseud. V J. nebo V. T. Kamejský), K. Vrátný, A. 
A. Vrzal (pseud. A. G. Stín). Literárněkritickou 
rubriku, v prvních dvou ročnících O. r. většinou 
pravidelnou, vyznačovala v počátcích snaha 
o široký záběr domácí i cizí literatury, a to jed
nak děl blízkých reformnímu a estetizujícímu 
zaměření katolických modernistů, jednak lite
ratury určené lidovým čtenářům. Vedle drob
ných zpráv a informací o knižních novinkách 
revue přinášela recenze, jejichž nejčastějším 
autorem byl S. Bouška (mnohdy pseud. J. M. 
Christen, i šifry J. M. Ch., S. B.; v 2. roč. O. r. zve
řejnil také rozsáhlou studii Julius Zeyer, dopl
něnou ukázkami básníkovy korespondence); 
referáty psali rovněž E. Lešehrad, M. Javorník, 
F. Léman, několikrát (o polské a ruské litera
tuře) B. Prusík aj. Později, hlavně v Č. k., přiby
lo anonymních, případně šiframi značených 
zpráv, z podepsaných autorů např. od A. Stree-
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ra; výjimkou z tohoto informativního obsahu 
byla např. (v 2. roč. Č. k.) stať J. Demla o O. 
Březinovi. - Po celou dobu své existence za
chovával časopis divadelní referát (většinou 
o činohře Nár. divadla), který psal B. Prusík 
(i šifra Dr. B. P), hudební referát (většinou 
o opeře), obstarávaný převážně V. Múllerem, 
a informace o výtvarném umění (výstavy, texty 
k publikovaným reprodukcím), zveřejňované 
často anonymně nebo pod šifrou. Populárně- 
-naučnými články do revue přispívali: F. J. Če- 
četka (pravidelně), B. Čermák, S. Hrsan, J. 
Hrubá, A. Chlumecký, M. Javorník, F. X. Jiřík, 
V. Lamač, A. Lang, K. Procházka, M. Zavoral, 
I. Zháněl, R. Zháněl, J. Zítek aj.
LITERATURA: cd.: Přehled časopisů (i ref. O. r.), 
Čas 10. 8.1901.

pš

Obrazy života (1)

1859-1862

Ilustrovaný časopis s funkcí zábavnou i poučnou ur
čený pro širší veřejnost. V polemikách se zastánci 
národní uzavřenosti literatury se v něm a v almana
chu Máj odehrál hromadný vstup májovské genera
ce do literárního dění.

Podtitul: Domácí ilustrovaná bibliotéka zábavného 
i poučného čtení. - Redaktor: 1859 (roč. 1) J. R. Vilí
mek, od č. 4 za spolupráce J. Nerudy; 1860 (roč. 2) J. 
Neruda; 1861-62 (roč. 3-4) J. V. Jahn. - Vydavatel: 
1859 (roč. 1) J. R. Vilímek, Praha; 1860-62 (roč. 2-4) 
A. Augusta, Litomyšl. - Periodicita: 1859-61 (roč. 
1-3) 10 čísel ročně; 1862 (roč. 4) 3x v měsíci (do 20. 
6., tj. do č. 18). Časopis zanikl pro „nedostatek účas
tenství u obecenstva a vyplývající z toho citelné ztrá
ty materielní“.

V O. ž. se J. Neruda se svými vydavateli poku
sil vytvořit domácí protějšek německým ilus
trovaným časopisům, které patřily k běžnému 
čtivu měšťanských domácností. Měl přinášet 
hodnotné příspěvky populárně-naučné i be
letristické a přitom neztratit kontakt se čtená
řem. Jeho pestrosti napomáhalo členění časo
pisu, v němž po beletristických a poučných 
statích následovala rubrika Mozaika, obsahují
cí pododdíly zasvěcené literatuře a kritice, di
vadelnímu dění i obecnějším úvahám, a rubri
ka Miscelly (později Drobností), tvořená 

historickými, literárními i přírodovědnými za
jímavostmi, informacemi o exotických krajích 
a též anekdotami. Poslední stránka byla zprvu 
věnována ilustrovanému vtipu. Po převzetí re
dakce J. V. Jahnem došlo k proměně autorské 
základny i zaměření listu. Citelně se oslabil po
díl beletrie, zvláště prózy, a těžiště se přeneslo 
na poučné články; vznikal tak zárodek spole
čenské revue se silnou orientací na dokumen
taci národní historie. Omezením beletrie a tím 
i účasti májovců časopis pozbyl na zajímavosti 
a po roce a půl zanikl.

Ačkoliv svým určením měl časopis směřovat 
ke kultivované, leč zábavné četbě pro širší ve
řejnost, stal se za Nerudova redigování mís
tem, kde se odehrály rozhodující spory o směr 
a charakter dalšího vývoje české literatury. 
Proti stoupencům „panenskosti“ literatury, 
kteří zdůrazňovali škodlivost nových literár
ních proudů, jež se projevovaly v evropských 
literaturách, a dožadovali se její uzavřenosti 
do rámce potřeb národního života (J. Malý, 
V. Štulc), hájili J. Neruda (i šifra J. N.) y pole
mikách, v programových statích Nyní, Škodli
vé směry a Ze vzduchu i v konkrétních kriti
kách, V. Hálek ve stati Básnictví české 
v poměru k básnictví vůbec a K. Sabina (šifra 
K. S.) v pojednání Obrazy literární světovou 
orientaci literatury a její sepětí se soudobým, 
zvláště sociálním životem společnosti. V tomto 
duchu se nesla i původní beletrie tvořená tak
řka výhradně májovci a jejich souputníky 
(J. Neruda: Byl darebákem, A. Heyduk: Ci- 
gánské melodie, J. D. Panýrek: Písně z hladu 
aj.), přispívaly k tomu též informace o cizích li
teraturách, zejména E. B. Kaizla o angloame
rické a E. Vávry o ruské. V pojednáních o čes
ké literatuře převažovaly portréty osobností: 
J. Neruda představil J. J. Kalinu, V. K. Klicperu 
a G. Pflegra, o samoucích psal J. W. Jarosch 
(podp. J. V. Jaroš). O divadelním životě na čes
kém venkově pojednal V. Žížala (pseud. V. Ž. 
Donovský) a o kejkhrích a komediantech 
F. Pravda. Divadelní referát měl na starosti 
sám Neruda. Výraznou pozornost věnoval ča
sopis folklorní tvorbě, jejíž přetváření patřilo 
k tvůrčím východiskům májovců. O českých 
národních písních psal J. N. Zvonař, o praž
ských pověstech J. Neruda, o srbských a bosen
ských národních písních N. M. Špun a překlá
dal je J. K. Dusí, zastoupeny byly ukázky 
z irských a indiánských (překlad J. V. Jahn) po
věstí, slovenská pohádka od B. Němcové,
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pohádka slovinská aj. Významněji verši i pró
zou za Nerudovy redakce do časopisu přispěli: 
J. V. Frič (pseud. A. Hron a Martin Brodský), V. 
Hálek, J. V Jahn, B. Janda (šifra B. J. C., pseud. 
B. J. Cidlinský), B. S. Jansa, J. Neruda, G. Pfle- 
ger (i podp. Gustav P. Moravský); jen verši 
J. Barák, V. A. Crha, F. K. Goller, A. Heyduk, 
E. B. Kaizl, J. D. Panýrek, A. Sázavská (podp. 
Anna S.), J. R. Vilímek, J. B. Vostřebal; jen pró
zou: J. B. Ceyp z Peclinovce, H. Jurenka 
(pseud. Tymián H.), A. V. Šmilovský, V. Žížala 
(pseud. V Ž. Donovský). V překladech domi
novala ruská literatura (M. L. Michajlov, M. 
J. Saltykov-Ščedrin, L. N. Tolstoj, I. S. Turge- 
něv). Tlumočili ji J. S. Tomíček a E. Vávra (i šif
ra E. V),T. Ševčenka překládala šifra Josef P-f, 
J. I. Kraszewského E. Vávra. Z francouzské 
literatury verše V. Huga uváděl J. Neruda, P. 
J. Bérangera J. V. Frič (pseud. Martin Brod
ský), z maďarské verše S. Petófiho J. Neruda 
a A. Miiller, prozaika M. Jókaie J. K. Dusí, z ně
mecké verše J. E Castelliho B. S. Jansa a aforis
my F. Spielhagena J. Neruda, překládání anglo
americké literatury se věnoval E. B. Kaizl. 
V naučné části převládaly cestopisné články 
a pojednání o osobitostech cizích krajů, jejichž 
autory byli E. S. Friedberg (pseud. Mírohor- 
ský), F. V. Goller (i Fr. V. G), E. B. Kaizl, J. Krej
čí (pseud. Prokop Rudný), A. Truhelka, V. Ze
lený, historická pojednání psal J. Svátek, 
národohospodářské články J. Ohéral. - Za re
dakce J. V. Jahna se orientace směrem k revu
álnímu rázu časopisu projevila hlavně zesíle
ním zájmu o historii. Duší časopisu vedle jeho 
redaktora se stal J. W. Jarosch (pseud. Alfred 
Waldau, šifra A. W.), který historický zřetel 
vnesl i do beletristických příspěvků otisková
ním ukázek ze staročeské poezie a studiemi 
o ní (Sedlský otčenáš aj.). Psal i o nové litera
tuře (studie o K. Havlíčkovi Borovském a F. 
Chládkovi s obsáhlými ukázkami). Podobně 
byly přetiskovány i rozmanité historické doku
menty (uváděl je K. J. Erben a M. Brtnický, 
jenž představil zákon o českém jazyce z 1615) 
a publikovány historické studie (V Brandl - 
i šifra V. B., A. V. Maloch, J. Palacký, J. Perwolf, 
J. Svátek), politologické (E L. Rieger), národo
hospodářské (J. Malý), úvahy a články o cizích 
krajích, o Rusku a Srbsku (J. Kolář), o Itálii 
(šifra -1-). Výrazné změny nastaly i v beletris
tických příspěvcích: v poezii se oslabil podíl 
májovců (neúčast J. Nerudy), objevily se první 
projevy autorů z budoucí ruchovské generace. 

Verše za redakce J. V. Jahna tu tiskli: J. Benoni, 
F. Doucha, V. Hálek, A. Heyduk, J. V. Jahn, B. 
Janda (šifra B. J. C.), F. V. Jeřábek, R. Mayer, J. 
E. Purkyně (pseud. J. E. Libochovický, J. E. P. 
Libochoyický), F. L. Rieger (i báseň Kovář
ská), V. Šolc, rolník V. Vršník, J. Výškovský. Ci
telně se projevil úbytek prózy, která se omezi
la na jednotlivé příspěvky B. Jandy (pseud. B. J. 
Cidlinský), H. Přerhofa (pohádka), F. Schwar
ze, J. Svátka a V. Žížaly (pseud. V. Ž. Donov
ský). Absenci prózy zčásti kompenzovaly 
ukázky z dramat V. Hálka (Záviš z Falkenštej- 
na, Carevič Alexej, Král Rudolf) a J. V. Friče 
(pseud. M. Brodský-Mazepa). E. B. Kaizl uvá
děl anglické básníky (R. Burns, G. G. Byron, W. 
Scott, R. Southey) a E. Vávra A. A. Bestuževa 
(pseud. Kozák Marlinskij). Vávra byl také au
torem portrétů A. I. Gercena a J. I. Kraszew
ského, J. V Jahn na pokračování F. L. Riegra, 
N. M. Špun Kraljeviče Marka, J. V Frič malíře 
J. Čermáka, anonymně byly uveřejněny por
tréty B. Němcové a J. Slowackého. Literární 
kritice se v časopise věnovali J. W. Jarosch 
(pseud. Alfred Waldau a šifra A. W.), dále šifry 
-h- a Pv., o českém divadle psali J. Kuchař (šifra 
ř.) a šifry Fr. a Š.
LITERATURA: A. Pražák: Jan Neruda v Litomyšli 
(1937) <— sb. Majáles (1907) • • ref. O. ž.: an., Prager 
Morgenpost 6. 8. 1859; an., Pražské noviny 1. 12. 
1859; an. (J. E. Sojka): Mystérium literárního života 
v Praze, Jasoň 1859, s. 89;!?! (V. K. Šembera), Hvěz
da 1862, s. 202 •; J. Vlček: Nerudovy Obrazy života 
před padesáti lety, Den 9.1.1908 -» Z dějin české li
teratury (1960); F. Hampl: Z redakčních začátků J. 
Nerudy, LitN 1947, s. 136; I. Pfaff: J. E. Sojka a J. Ne
ruda, CLit 1955, s. 87; L. Pantůčková: British and 
American literatuře in Jan Neruda’s magazín Pictu- 
res of Life (O. ž.), SPFF Brno, ř. K - germanisticko- 
-anglická, 1991, s. 167.

zp

Obrazy života (2)

1870-1876

Zábavně-naučný ilustrovaný časopis usilující navá
zat na tradici stejnojmenného periodika z přelomu 
50. a 60. let.

Podtitul: Obrázkový časopis pro zábavu a poučení. - 
Redaktor: MšlWPl (roč. 1), č. 1-8 J. Sellner, od č. 9 
V. Pelant; 1871/72 (roč. 2), č. 1-3 V. Pelant, od č. 4 
F. J. Peřina; 1872/73-1873/74 (roč. 3-4) F. J. Peřina;
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1875 (roč. 5), č. 1-18 A. Kalenda, od č. 19 E Bartel;
1876 (roč. 6) E Bartel. - Vydavatel: 1870/71 (roč. 1) 
V. Pelant; 1871/72 (roč. 2) č. 1-3 V. Pelant, od č. 4 F. J. 
Peřina a V. Pelant nakladatel, od č. 17 nakladatel J. S. 
Skrejšovský; 1872/73 (roč. 3) vydavatel F. J. Peřina, 
nakladatel J. S. Skrejšovský, od č. 7 vydavatel a na
kladatel F. Bartel; 1873/74-76 (roč. 4-6) F. Bartel, 
vesměs Praha. - Periodicita: 1870/71-1872/73 (roč. 
1-3) 2x měsíčně od října do září 24 čísel; 1873/74 
(roč. 4) od října do července 2x měsíčně, od srpna do 
konce roku 1 x v měsíci, celkem 25 čísel; 1875 (roč. 5) 
2x měsíčně 24 čísel; 1876 (roč. 6) od ledna do března 
3 čísla. Časopis bez oznámení přestal vycházet. - Pří
loha: Šotek, humoristická příloha 1876 (roč. 6) 4 čís
la, č. 1 vyšlo již u č. 24 1875 (roč. 5).

Znovu užitý titul měl zdůraznit kontinuitu no
vých O. ž. se stejnojmenným dřívějším časopi
sem. Blížily se však spíše k typu revue, jak ji 
koncipoval J. V. Jahn, než k Nerudovu silně be
letristicky orientovanému periodiku. Vedle 
domácí i cizí beletrie a poučných statí ráz časo
pisu určovaly rubriky Světozor, obsahující ak
tuální informace o soudobém politickém dění 
ve světě, a Fejeton, jenž spolu se společenskou 
kritikou a politickými anekdotami a nepravi
delným vlastním fejetonem s titulem Kudrlin
ky (šifra -na) měl i pravidelné podrubriky Lite
ratura a umění a Rozmanitosti. Rozmanitosti, 
suplující také od 3. roč. zrušený Světozor, při
nášely zajímavosti ze světa, informace o domá
cím společenském a kulturním dění a též ilus
trované vtipy. Příloha Šotek skýtala prostor 
rozmarným a satirickým veršům, deklamován- 
kám, drobnějším prozaickým útvarům, besed
ním čtením, anekdotám i kreslenému vtipu. 
Od 3. roč. součástí každého čísla byl anonymní 
portrét významné osobnosti české nebo světo
vé kultury nebo politiky od J. Husa až po sou
časníky B. Smetanu a K. Světlou; připojenou 
kreslenou podobiznu obstarávali spolu s ob
rázky k beletristické části zejména malíři 
M. Aleš, A. Chittussi, K. Krejčík, F. Kriehuber, 
K. Maixner, J. Mukařovský, G. J. Schulz, F. J. Tit- 
telbach, F. B. Zvěřina, J. Ženíšek.

Ačkoliv se všem pořadatelům, kteří se v re
dakci vystřídali, dařilo udržet vyváženost mezi 
původní beletrií a překlady i mezi beletristic
kou a naučnou složkou a i ostatní rubriky byly 
sdostatek pestré, časopis nebyl s to, zvláště 
v beletristické části, přiblížit se úrovni svého 
předchůdce. Jakkoliv byl počet přispěvatelů 
velký (značná část jich zůstala v literárním ži
votě neznámá), absence májovců, kteří tehdy 
dospívali do období tvůrčí zralosti, i vůdčích 

představitelů přicházející generace ruchovské 
poznamenala časopis uměleckou prostřednos
tí, kterou nepřekonala ani přítomnost začínají
cích autorů I. Herrmanna, B. Jelínka a A. Jirás
ka. S verši i prózou zde i v příloze Šotek 
z významnějších autorů vystoupili V. Beneš 
(i podp. V. Beneš Šumavský, V. B. Šumavský, V. 
B. Š.), K. Bubník, G. Dórfl, I. Herrmann 
(i pseud. H. Hradecký), O. Jedlička, A. Jirásek, 
V. H. Jirota, E. Just, A. Kalenda, F. Kvapil 
(i pseud. Fr. Žherský), J. Machalický, E. Miři- 
ovský, J. Nečas, A. Nevšímal, J. Nosek (podp. 
Nosek-Zádvorský), F. J. Peřina (i pseud. César 
Parvus), V. V. Voleský, J. Wúnsch (pseud. Beppo 
da Vinci); jen s verši: J. Baše, V. M. Bělohrobský 
(posmrtně), B. Čermák, F. Doucha, J. Dúrich,
I. Geisslová, F Chalupa, B. Jelínek, R. Pokor
ný, L. Quis, F. Šimeček; jen s prózou: F. Bayer 
(valašské pohádky), J. Bittner, J. V. Čapek, 
M. Fabkovičová, F. Gobi Kopidlanský, B. Ha- 
vlasa, E. Herold, J. K. Hraše, E. Jelínek, Č. Ka- 
landra, I. Klicpera, E. Krásnohorská, V. Li- 
povský, A. Melišová-Kórschnerová, B. Moser,
J. Sellner (podp. J. Sellner Novoveský a J. 
S. N.), J. Soukal, B. Studničková, E. G. Valečka 
(i podp. E. M. Valečka). Slabší úroveň domácí 
beletrie do jisté míry překlenula bohatá pří
tomnost překladů. Dominantní postavení zau
jaly slovanské literatury, polská (M. Czajkow- 
ski, S. Goszczyňski, M. Jezierski, Z. Krasiňski, 
A. Mickiewicz, W. Pol, W. Sabowski pod pseud. 
Wolody Skiba, P. S.ŠwiQcicki pod pseud. P. Sta- 
churski, K. W. Wójcicki) v přetlumočení V Be
neše Šumavského, J. Boubely, L. Brože Neto
lického (i podp. L. B. Netolický), F. Douchy, 
F. Kvapila (pseud. F. Žherský, šifra Efr. z K.), 
O. Mokrého, J. Svobody, V. Špaňhela, J. A. Tesa
ře, J. Z. Veselého a ruská (V V. Krestovskij,
K. F. Rylějev, A. S. Puškin, M. J. Lermontov,
I. S. Turgeněv) uváděná J. Boubelou, L. Bro
žem Netolickým, M. Jandíkem, F. Machem 
a R. Pokorným. T. Ševčenka převáděl J. K. 
Chudoba, též autor pojednání o ukrajinských 
národních písních. Mezi překlady z jihoslovan- 
ských literatur převažovaly lyrické i epické 
projevy folklorní v podání J. Dunovského,
J. Holečka a R. Pokorného. Poslední dva také 
překládali bohatě zastoupené písně ruské, bul
harské a ukrajinské (šifry Rud. P. a R. P), Ho
leček též L. Nenadoviče, E J. Šubert F. Prešere- 
na a M. Fabkovičová A. Šenou. Rusínský 
folklor představil J. Soukal, mongolský V. Pet
rů. Z ostatních literatur N. Lenaua uváděl
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Obrovský

J. J. Stankovský, S. Petófiho F. Brábek 
a B. Bjórnsona anonym. Angloamerickou lite
raturu reprezentoval anonymní překlad Zlaté
ho chrobáka E. A. Poea, T. Moora představili 
E Čenský a E Kvapil (šifra Efr. z K.), Ch. Dic- 
kense J. Nosek (pseud. K. Ryba). Z francouz
ské literatury se v anonymním překladu obje
vily Bérangerovy šansony, próza A. Dumase 
ml. a Lafontaine v podání B. Pešky. Pestrou 
směs představovaly poučné články, z nichž lite
ratury se týkaly studie E. Miřiovského o čes
kém obrození, T. Bílka o působení jezuitů 
v Čechách, F. Brábka o Petófim a Shakespea
rovi, F. J. Peřiny o J. Kollárovi a o morálních 
aspektech Shakespearova díla, G. Dórfla 
o R. Burnsovi. Vzpomínkový ráz měl článek 
J. A. Gabriela o herci J. Kaškovi a úryvek z pa
mětí J. Malého (Zpomínky a úvahy starého 
vlastence). Cestopisné stati z domova i z ciziny 
a zajímavosti ze života cizích národů otiskova
li zejména K. Adámek, F. Kádner, S. Podlip- 
ská, F. A. Slavík a J. Z. Veselý.

zp

Jakub Obrovský

* 23.12.1882 Bystrc (Brno-B.)
† 31. 3.1949 Praha

Humoristický prozaik, píšící hanáckým dialektem, 
a autor vzpomínkového pásma z dětství; malíř, grafik 
a sochař.

Pokřtěn Jakob. - Narodil se jako třetí syn v po
četné rodině sedláka, jehož předkové vlastnili 
zemanský statek v blízkém Žebětíně. Následky 
nemoci a úrazu v útlém dětství (křivé ucho, 
šrám v obličeji, uražená část prsteníku na 
pravé ruce) jej vedly k samotářství, pěstování 
vůle a k intenzivnějšímu vnitřnímu životu. 
1897-1901 studoval Uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze (v oddělení ornamentu a deko
rativní malby, mj. u E. K. Lišky, S. Suchardy), 
1901-04 Akademii výtvarných umění (u M. 
Pirnera). Po vojenské službě (1905-06) mu 
Hlávkovo stipendium umožnilo několikamě
síční pobyt (1907-08) v Itálii, kde se setkal též 
s J. Štursou. Po návratu do Prahy působil jako 
dekorativní malíř při výzdobě veřejných sta
veb freskami a mozaikami, úspěchu dosáhl ta
ké svými malbami, kresbami a akvarely (první 

samostatnou výstavu měl 1914 v Praze), příle
žitostně se věnoval i ilustracím (knihy J. De- 
mla, J. Knapa aj.). Úsilí o rozvíjení tvorby v du
chu domácí tradice jej vedlo k členství 
v Jednotě umělců výtvarných v Praze (od 1904, 
od 1917 místopředsedou) a ve Sdružení vý
tvarných umělců moravských v Hodoníně (od 
1909); od 1911 byl členem vídeňského Hagen- 
bundu. 1912 se oženil. 1913 se stal členem 
ČAVU, 1919 byl jmenován profesorem mist
rovské školy malířství na Akademii výtvar
ných umění (1935 zvolen rektorem), 1921 se 
stal řádným členem pařížského Salonu. Ve 20. 
a 30. letech se ve značné míře věnoval také so
chařství (získal několik ocenění, mj. za plastiky 
se sportovními náměty, sám byl aktivním šer
mířem). 1936 odmítl účast ve výtvarné soutěži 
olympijských her v Berlíně, pro svůj protifašis
tický postoj byl zvolen předsedou výboru pro 
uspořádání Lidových her na Strahově a před
sedou Výboru na obranu demokratického 
Španělska, 1938 podepsal manifest Věrni zů
staneme. 1947 onemocněl plicní chorobou, již 
neúspěšně léčil v, nemocnicích v Kyjově 
a v Praze i 1948 ve Švýcarsku. Urna s jeho po
pelem byla uložena v Brně-Bystrci.

O. literární tvorba byla pozdním projevem 
univerzální umělecké osobnosti. Podobně jako 
ve svém výtvarném díle se v ní autor projevo
val jako tradicionalista, když vyšel z lidového 
vypravěčství a z moravské, zvláště hanácké ná- 
řeční prózy. Besedy s rodáky jej inspirovaly ke 
dvěma rozmarným (vlastnoručně ilustrova
ným) knihám, naplněným jadrným humorem 
a vtipem, jejichž půvab spočívá i v přirozeném 
a důsledném užití hanáckého dialektu z okolí 
Brna. Kolem postavy vypravěče Ferdiše Fóka- 
la, směšnohrdinského starosty fiktivní obce 
Lískovec (nápadně připomínající O. rodnou 
vesnici), jsou soustředěny veselé příhody idy
lické i burleskní, umocněné bujnou nadsázkou 
až do fantastické grotesknosti. Základní pova
hové rysy, zvyky a lidovou filozofii svých kraja
nů zobrazil s vážnou láskyplností ve vzpomín
kovém pásmu Malá řeka, které psal za války 
„na útěku z hrůz přítomnosti do zasmušilé idy- 
ly mládí“. Volně řazenými výjevy s výraznými 
postavami, propojenými meditacemi a evoka
cemi pocitů dítěte, vytvořil nejen zajímavou 
kroniku moravské vesnice na konci 19. století, 
ale i obraz kořenů svého přístupu ke světu 
a růstu lyrického cítění, obrazotvornosti a bás- 
nivé fantazie budoucího umělce uprostřed ne-
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Obrtel

porušených krajinných půvabů, jejichž záhuba 
postupem technické civilizace byla pro něho 
zdrojem bolesti.
PŘÍSPĚVKY in: Čes. dělník (1941); sb. Joza Uprka 
(1945); Lid. noviny (1945); Ročenka Klubu umělců 
na rok 1941; Svob. zítřek (1947); Švanda dudák; 
Úsvit (1928). I KNIŽNĚ. Beletrie: Vo tem Trósilo
vým praseti a hiný věce, příběhe a sne z péra Ferdy- 
nanda Fókala (PP 1940); Vobrácení Ferdiša Fókala 
(R 1947); Malá řeka (P 1947);- posmrtně: Ze zápis
níku Jakuba Obrovského (P 1958). I

LITERATURA: J. Kolman Cassius: J. O. Jeho ži
vot a dílo (1935, i O. dopis J. Kolmanovi Cassiovi 
z 1934). • F. X. Harlas in kat. J. 0.1914 (1914); « ref. 
Vo tem Trósilovým praseti...: K. Sezima, Čteme 
1941, s. 5; Kp. (J. Knap), Venkov 6.6.1941 •; L. Pále- 
níček: J. O., Práce 30.11.1947; • ref. Vobrácení Fer
diša Fókala: F. H. (Hampl), Práce 9.12.1947; V. Ti
chý Kulturní politika 3,1947/48, č. 6; cd (J. Hrabák), 
Rovnost 27. 1. 1948; Dr. L. H. (Holý), Svob. slovo 
27. 2.1948 •; • ref. Malá řeka: cd (J. Hrabák), Rov
nost 16. 10. 1948; as. (A. Sakava), Knihy a čtenáři 
1948, s. 116; K. Růžička, KM 1948, s. 312 •; Š. Jež: ne- 
krolog, LD 2. 4. 1949; J. Marcha in Potopený svět 
(1949); J. Pavelka a B. Reicin in kat. J. O. (1949); J. 
O. Novotný: O J. O., Rovnost 22. 2. 1969 + Když 
kvetou lípy J. O., LD (Brno) 12.1.1973; J. Severino- 
vá in kat. J. O. (1982, zde i literatura o O. výtvarní
kovi); R. Czmero: Vo tem Trósilovým praseti..., Rov
nost 25.4.1995.

PP

František Obrtel

* 31.3.1873 Henčlov u Přerova
† 13.2.1962 Praha

Žurnalista a spisovatel kulturněhistorického a vlas
tivědného zaměření s převažujícím zájmem o mo
ravský venkov.

Pocházel ze starého selského rodu. Jednotříd- 
ku vychodil v rodišti, gymnázium v Přerově 
(mat. 1892), práva vystudoval na pražské uni
verzitě (absolvoval 1896). V lednu 1897 na
stoupil do redakce olomouckých Selských lis
tů, kde působil až do 1916 (od 1902 jako 
šéfredaktor), kdy byl při organizování agrární
ho tisku povolán do redakce Venkova v Praze. 
Zde setrval až do 1933, kdy odešel na odpoči
nek. Byl členem Moravského kola spisovatelů.
- Syn Vít O., básník a architekt.

O. žurnalistická a spisovatelská činnost se 
soustředila na historii venkova a selského stavu, 

na kulturní historii a národopis, posléze na pro
pagaci zemědělského družstevnictví, a to s důra
zem na moravský region. Svědčí o tom již sou
bor rozmanitých novinových příspěvků Od 
redakčního stolku z jeho počátečního no
vinářského období. O. práce charakterizuje po- 
pulárně-naučný cíl bez vědeckých ambicí (ale se 
solidním základem) a forma dějepisných a vlas
tivědných statí a obrázků, kulturních črt, fejeto
nů či esejů. Příspěvkem k dějinám venkova je 
práce Moravští sedláci v letech 1848-1904, k ději
nám žurnalistiky se vztahuje historický přehled 
Po stopách novin na našem venkově od dob pro
buzení. Národopisný zřetel sledují beletrizující 
kulturní črty z nedávné historie i současnosti 
Pojďte s námi..., vlastivědné cestopisné causerie 
kulturního a historického zaměření U nás doma 
postihují regionální specifika s důrazem na život 
a dílo osobností spjatých s daným místem.

ŠIFRY: F. O., O. I PŘÍSPĚVKY in: Brázda 
(1920-23); Časopis Vlasteneckého spolku muzejní
ho v Olomouci (1899); Českosl. zemědělec; Čes. lid 
(1947); Čes. svět (1915); Družstevní noviny; Druž
stevní sborník (Brno 1947); Marginálie (1950); Mo
ravskoslezská revue (1918); Nár. listy (od 1897); 
Nár. obzor; Naše kampelička; Osvěta (1912); Selské 
listy (Olomouc, od 1897); Snaha; Venkov (od 1916); 
Věstník Českosl. akademie zemědělské; Zeměd. 
družstevní noviny (1928, příl. Přástky); Zeměd. 
noviny^ (1948); sb. Zemědělští buditelé (1937). 
■ KNIŽNĚ. Kultiirněhistorické a vlastivědné črty, fe
jetony a pojednání: Od redakčního stolku (b. d., 
1914); Moravští sedláci v letech 1848-1904 (b. d., 
1914, upr. vyd. 1919 s tit. Moravští sedláci v druhé 
polovici 19. století); Pojďte s námi... (1919); Po sto
pách novin na našem venkově od dob probuzení 
(1922); MUDr. Fr. Cyril Kampelík (1922); U nás do
ma 1, 2 (1925, 1930). - Ostatní práce: Zemědělské 
družstevnictví v Československu (1928) a další prá
ce o družstevnictví. I REDIGOVAL revui: Brázda 
(1920-23); kalendář: Rodinný kalendář Ústředního 
sdružení čes. zemědělců (od 1921); sborník: Země
dělští buditelé (1937, s jinými). I

LITERATURA: I ref. Od redakčního stolku: 
J. Kabelík,ČMM 1914, s. 484;F.V. Vykoukal, Osvěta 
1914, s. 706; O. Skýpala, MS1R 11, 1914/16, s. 38 •;
• ref. Pojďte s námi...: Š. Jež, Cesta 1,1918/19, s. 1224; 
J. E (Folprecht), Zvon 19,1918/19, s. 351; M. N. (No
votný), Nové Cechy 1920, s. 426 •; • ref. U nás doma 
1: Kb. (J. Kabelík), ČMM 1927, s. 402; Sk. (F. Skáce- 
lík), Lumír 54, 1927/28, s. 276 •; • k šedesátinám: 
J. Marcha,Venkov 31.3.1933; -ov-, NO 31.3.1933 •;
• k 75. narozeninám: V. Černý, ČL 1948, s. 69; K. Vl
ček, Věstník Českosl. akademie zemědělské 1948, 
s. 133 •.

vs
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Vít Obrtel
* 22. 3.1901 Olomouc
† 12.6.1988 Praha

Básník, autor imaginativních lyrických textů bohaté 
významové členitosti a jazykové přesnosti; architekt 
a teoretik architektury, knižní grafik a scénograf.

Otec František O. byl novinář a spisovatel. 
Dětství prožil O. v rodišti, kde začal studovat 
na reálce, kterou dokončil v Praze (mat. 1918). 
Zde 1925 absolvoval Fakultu architektury 
a pozemního stavitelství ČVUT (prof. A. Engl 
a R. Kříženecký). Ještě jako student debutoval 
1920 v revui Červen, 1921 vystavoval první ar
chitektonické práce, 1922 s E. Linhartem, 
J. Fragnerem a K. Honzíkem založil sdružení 
Puristická čtyřka a publikoval projekty v revui 
Stavba, 1923 vstoupil do Devětsilu a vystavo
val v Bauhausu ve Výmaru. Při studijním po
bytu v Paříži 1925 se seznámil s architekty 
A. Loosem, T. van Doesburgem a Le Corbu- 
sierem, spřátelil se s Toyen a J. Šímou; t. r. utvo
řil s V. Nezvalem a E. F. Burianem uvnitř De
větsilu frakci sdruženou kolem letáku Tam- 
-Tam. Po praxi v soukromém ateliéru vstoupil 
do služeb pražské obce jako architekt-projek- 
tant, 1926 se začal zabývat v konstruktivistic
kém duchu typografií, knižní grafikou (téměř 
50 prvních vydání titulů hlavně svých přátel, 
např. V. Nezvala, V. Vančury, J. Seiferta, F. Ha
lase, nejvíce pro Škeříkovo nakl. Symposion) 
a teorií architektury (po puristických začátcích 
a proti Teigovu stroze funkcionalistickému po
jetí konstruktivismu formuloval a realizoval 
principy neokonstruktivismu, vyznačujícího se 
komplexností složek technických, psychologic
kých a estetických). 1927-28 navrhoval scény 
pro Honzlovo Osvobozené divadlo (např. ke 
hře V. Vančury Učitel a žák), 1930 začal vydá
vat revui Kvart, 1931 se podílel na vydání letá
ku Rok. Po působení ve stavebním oddělení 
min. pošt a telegrafů v Praze a Karlových Va
rech (1927-31) si 1931 založil v Praze vlastní 
architektonický ateliér; 1932 se oženil. 1941 byl 
vězněn v koncentračním táboře Terezín. 1947 
se zúčastnil výstavy československé moderní 
architektury v Londýně. Od 1948 pracoval 
v projektovém ústavu, pozdějším Stavopro- 
jektu Praha (1950 vyšetřován pro styky s K. 
Teigem a sympatie k trockismu), 1960 spoluza- 
kládal pracoviště zaměřené na projektování 

zdravotnických zařízení, pozdější Zdravopro- 
jekt, kde působil (jako vedoucí projektového 
střediska) až do odchodu do důchodu 1985. 
S J. Chalupeckým a J. Bauchem 1987 inicioval 
založení Nové skupiny.

O. lyrické texty vznikaly po více než čtyřicet 
let se značnými prodlevami. V generaci Devět
silu pozdní prvotina Kštice Bereniky přinesla 
útvary pohybující se žánrově od diskursivních 
lyrizovaných esejů a próz, vystavěných na bo
haté obraznosti, k básním v próze; jsou pro ně 
charakteristické stylizované odkazy na antiku 
(v souladu s O. celoživotním zájmem o její my
tologii i filozofii, zejména pythagorejského 
a platónského okruhu, včetně alexandrijských 
gnostiků), odkazy na východní učení, na raný 
anglický romantismus i francouzské symbo- 
listy (hlavně na autory básní v próze F. Jamme- 
se, A. Bertranda, J. Laforgua aj., které tiskl 
v Kvartu). Konstitutivním znakem i pozdější 
O. literární tvorby se stala snovost ve smyslu 
bdělého snění, na rozdíl od surrealistického 
přístupu tedy snění bez analytického zájmu 
a bez patologického charakteru. V prostoru 
takto chápaného bdělého snění ve sbírce Z ro
sy zrozená evokuje O. atmosféru jemně odsti
ňovaného světa při zvýraznění výtvarného cí
tění a smyslu pro barevnost. Krystalizace tvaru 
O. básně v próze probíhala i ve sbírce Železné 
opánky, dramatické poezii vytrysklé z prožitku 
světa nelidské hrůzy, v níž byly někdejší impre- 
sionistické nálady nahrazeny expresivitou vy
jádření vedoucí až k biblicko-apokalyptickým 
příměrům, ústící však v obrazy harmonie a bu
doucnosti krásného dne. Z formální i duchovní 
kontinuity O. díla se vymyká sbírka Je krásný 
den, jediná psaná v tradičních verších a stro
fách, v níž O. zjednodušenou a sdělnou obraz
ností vystavěl svět obecných, bezpečných hod
not. K osobitému typu básně v próze z druhé 
sbírky se O. s velkým časovým odstupem vrátil 
ve volně navazujícím cyklu Rok plný dnů 
(použil v něm i drobně upravené texty O Zla- 
tovlásce), v němž se opět staly rovnomocnými 
krajiny snové i reálné, převládla inspirace vý
tvarného založení. K syntéze dosavadních 
podnětů a motivických impulsů došlo ve sbírce 
Hudba o křehkosti: koexistuje zde inspirace 
antická, romantická i symbolistní, konkrétní 
a abstraktní prvky se sbližují, dochází ke kon
denzaci zachycovaného zážitku (uplatňují se 
neologismy) a zároveň se rozšiřuje významové 
spektrum výpovědi (dotváří ho i grafické poje-
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tí textu). Významová členitost představivosti 
dosahuje vrcholu, s čímž je spjata i syntaktická 
struktura textu nesoucí sémanticky jeho vnitř
ní pohyb: vyznačuje se větnou neúplností 
a elipsami.
PSEUDONYM: Vít Ort (Červen). ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Blok (1947); Červen (1920); Čes. filmový svět 
(1926-27); sb. Fronta (1927); Kvart; Mladé archy 
(1947);Plán (1929-30); ReD (1927-28);Rok (1931); 
Stavba (od 1922);Tam-Tam (1926). I KNIŽNĚ. Be
letrie (lyrické texty): Kštice Bereniky (1937)^0 Zla- 
tovlásce (1940); Z rosy zrozená (1944); Železné 
opánky (1945); Je krásný den (BB 1962); Rok plný 
dnů (1978); Hudba o křehkosti (1983); Dvanáct no
vých lyrických textů (1987). - Výbory: Vlaštovka, 
která má geometrické hnízdo. Projekty a texty 
(1985, ed. R. Švácha, R. Matys; obs. i rkp. básně); Vo
dotrysk (1987, ed. autor). I REDIGOVAL časopis: 
Kvart (1930-37,v 1945-49); leták: Rok (1931, 
s B. Broukem, J. Štýrským). I

LITERATURA: V. O. (kat. 1992, ed. R. Švácha; 
studie mj. R. Švácha, R. Matys, H. Rousová; obs. 
i BB z pozůstalosti a soupis lit. o V. O.). I • ref. Kšti
ce Bereniky: J. V. S. (Sedlák), Venkov 28. 11. 1937; 
vbk (V Běhounek), PL 16. 12. 1937; V. Navrátil, 
Rozhledy 1937, s. 296; ADE (J. Strnadel), Čin 1938, 
s. 253 •; 1 (B. Novák): ref. O Zlatovlásce, LidN 5.1. 
1941; • ref. Železné opánky: Lin. (J. Linhart), PL 19. 
4.1946; AMP (A. M. Píša), Práce 19.10.1946; Ik (L. 
Kundera), List Sdružení mor. spisovatelů 1946, 
s. 302; K. Bodlák, Listy 1,1946/47, s. 307 •; • ref. Je 
krásný den: F. Vrba, LitN 1962, č. 35; R. Matys, Prá
ce 7.5.1 962; jbd (J. Binder), LD 19.5.1962 •; F. Hru- 
bín in Lásky (1967, s. 65); V. Šmejkal: Pětasedmde- 
sátka V. O., Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 
1976, s. 29; R. Matys in V. O.: Rok plný dnů (1978); 
P. Kovařík: ref. Rok plný dnů, Svob. slovo 25. 1. 
1979; • k osmdesátinám: I. Kruis, Práce 21. 3.1981; 
Má (M. Bieblová), Tvorba 1981, č. 13; J. Strnadel, 
Zprávy Spolku čes. biliofilů v Praze 1981, s. 36 •; 
R. Matys in V. O.: Hudba o křehkosti (1983); J. Gli- 
vický: O tiscích s typografickou účastí V. O., Zprávy 
Spolku čes. bibliofilů v Praze 1983, s. 4 ; V. Křivánek: 
ref. Hudba^ o křehkosti, Tvorba 1984, č. 6, příl. 
Kmen; R. Švácha, R. Matys in V. O.: Vlaštovka... 
(1985); -šv- (R. Švácha): Báseň a stavba, Kurýr Ode
onu, podzim-zima 1985; • ref. Vlaštovka...: Z. Lukeš, 
Českosl. architekt 1986, č. 11; aa, Mladá fronta 19.7. 
1986, příl. •; • k 85. narozeninám: M. Langrová: Svět 
píše báseň^ (interview), Tvorba 1986, č. 28, příl. 
Kmen; R. Švácha: Poslední z Devětsilu, Výtvarná 
kultura 1986, č. 3 •; • nekrology: J. M. Tomeš, Zprá
vy Spolku čes. bibliofilů v Praze 1988, s. 81; M. Bla- 
hynka, Lit. měsíčník 1989, č. 4 •; J. Zelenka: Archi
tekt, básník, teoretik (k 90. výr. nar.), LidN 22. 3. 
1991; L. Kundera: Řečiště, Mor. demokratický deník 
Rovnost 8.8.1991 Řečiště (1993); R. Matys: V. O., 
LitN 1991, č. 48; vk (V. Křivánek): V. O. - Hudba 

o křehkosti, sb. Český dekameron (1994, s. 170); K. 
Nábělek: Kvart - Sborník poezie a vědy, Umění 
1996, č.l.

vs

F. Obzina

1904-1947

Knihtiskárna s vlastní nakladatelskou produkcí ve 
Vyškově na Moravě, výrazně se podílející na vysoké 
úrovni české knižní kultury; knihkupectví.

Zakladatelem tiskárny byl František O. 
(* 13. 5.1871 Bystrovany u Olomouce, † 26.7. 
1927 Vyškov). Tiskařem a sazečem se vyučil 
v Arcibiskupské knih- a kamenotiskárně
v Olomouci a pracoval zde až do listopadu 
1903. Krátce byl společníkem tiskárny A. Sme
tana v Litovli a počátkem 1904 koupil tiskárnu 
na vyškovském náměstí ve dvoře domu č. 44. 
Zaměstnávala kolem deseti pracovníků, věno
vala se zprvu tisku čistě merkantilnímu (novi
ny, věstníky, plakáty, obchodní tiskoviny) 
a teprve 1911 začala s tiskem knih. Představo
vala první českou tiskárnu ve Vyškově. Pro
střednictvím pozdějšího vyšehradského ka
novníka A. L. Stříže navázal O. úzké kontakty 
s vydavatelem J. Florianem ze Staré Říše a po
dílel se až do 1919 na tisku některých jeho edic 
(především Studium a Dobré dílo) i dalších 
knih. Úpravy navrhoval nakladatel, tisklo se ve 
Vyškově, nesložené potištěné archy se expedo
valy do Staré Říše, kde teprve vznikaly knižní 
svazky. J. Florian uplatňoval značné nároky na 
estetickou kvalitu tisku, v tomto směru se mu 
O. firma snažila maximálně vyhovět, a tak si 
získala jméno i u pražských nakladatelů, kteří 
se na ni začali obracet se svými zakázkami (ja
ko první A. Srdce). Když začal O. tisknout pro 
O. Štorcha-Mariena a jeho nakladatelství 
Aventinum (1919), dosavadní prostory již tis
kárně nestačily. Přestěhovala se proto 1920 do 
nádvorního objektu domu č. 30 na vyškovském 
náměstí, rozšířila počet zaměstnanců (v době 
největší konjunktury až na 40), přikoupila no
vé stroje i typy písma a navázala úzkou spolu
práci s předními grafiky. Po Štorchu-Marieno-
vi následoval zájem dalších nakladatelů (Fr. 
Borový, Dědictví Havlíčkovo v Brně, Druž
stevní práce, K. Janský, S. Kočí v Brně, L. Kun- 
cíř, F. Lukavský v České Třebové, S. V. U. Má-
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nes, Moravské kolo spisovatelů,! Otto, V. Petr, 
Sfinx-Janda, E Topič). Pro B. M. Kliku O. tiskl 
bibliofilské svazky. Teprve 1923 začal i s vlastní 
nakladatelskou činností, 1926 se stal zakládají
cím členem Klubu moderních nakladatelů 
Kmen. Po O. smrti 1927 se vedení firmy ujal je
ho zeť Alois Báňá (* 6. 9. 1892 Hrušovany 
u Brna, † 18. 2.1977 Vyškov), i když formálně 
tiskárnu převzal až 1943 od vdovy Julie O. I je
mu se dařilo udržovat tradici obzinovsky do
konalé práce; 1930 zařídil nové obchodní míst
nosti, dokázal zachovat rentabilitu podniku 
i v době hospodářské krize, pokračoval ve spo
lupráci s významnými nakladatelskými domy 
i s menšími soukromými nakladateli, založil 
dvě nové edice, nepřestal ani s vydáváním tis
ků pro bibliofily. Jako prosperující udržel Báňá 
podnik i za protektorátu, ale v dubnu 1945 při 
dobývání Vyškova tiskárnu zasáhla bomba, 
shořely stroje i zařízení, sklad i archiv. Přesto 
1946-47 vydal Báňá ještě čtyři knihy, jež ne
chal vytisknout jinde (posledním svazkem Edice 
Obzinových tisků byly Zvonokosy G. Chevallie- 
ra v revidovaném překladu J. Zaorálka).

Jako nakladatel neměl O. vyhraněný ediční 
program, což se stalo ještě zřejmějším ve 30. le
tech, když začal vydávat efemérní básnické 
sbírky. Základní knižnice Edice Obzinových 
tisků (1923-47, 77 sv., po smrti O. ji od 28. sv. 
řídil A. Báňá) zahájila Sborníkem Literární 
skupiny, autorů soustředěných kolem brněn
ské revue Host, a pokračovala jak pracemi 
známých, často i předních spisovatelů (O. Bys
třina, J. Durych, Č. Jeřábek, V. K. Jeřábek, 
J. Mahen, J. Maria, S. K. Neumann, M. Nohejl,
J. V. Rosůlek, J. Toman, J. Vrba), tak sbírkami 
básníků teprve vstupujících do literárního ži
vota (Z. Bár, D. C. Faltis, J. Filgas, E. B. Glocar,
K. Kapoun, J. Nečas, F. Nechvátal, J. Ošmera), 
mezi nimi i autorů dnes už zapomenutých 
(V. Koplík, B. Ost, F. Ptašinský, Č. Slepánek, J. 
R. Stehlík, V. Šacha, M. Tmé, B. M. Věrná, 
O. Žižka). Vedle beletrie přinesla knižnice i di
vadelní eseje M. Rutteho (Skrytá tvář) a kriti
ky A. Nováka (Hovory okamžiků), edici Ad. 
Veselého (A. Mrštík, člověk a dílo), v menším 
rozsahu i překlady (mj. Reynkův převod 
G. Trakla Sebastian ve snu a Vlčkův překlad 
G. Papiniho Zpovědi), knihy o výtvarném 
umění, populárně-naučnou literaturu přírodo
vědnou, paměti a sborníky (např. k 50. naroze
ninám A. Nováka). V Knihovně (též s názvem 
Sbírka) zábavných románů (1923-35, 14 sv.) 

vyšly práce autorů českých (A. Brabec, O. Fast- 
rová, J. Maria aj.) i světových (H. de Balzac). 
Knihovna divadelních her (1932-38, 4 sv.) 
uvedla mj. hru J. Gótzové a Knihovna román
ských klasiků-novelistů (1931, 1 sv.) prózu A. 
de La Salle. Mimo edice patřily k nejcennějším 
publikacím bibliofilské tisky, zejména z ruko
pisu vydaný spis Lamentací - žalostný pláč 
i toužebné naříkání země Moravské a nové vy
dání Apologie aneb Obrany ode mne, Karla 
staršího ze Žerotína. Na vynikající výtvarné 
a grafické úpravě knih se zprvu podílel J. Ben
da a pak i další přední grafici, mj. F. Bílek, 
C. Bouda, V. H. Brunner, E. Frinta, V. Hofman, 
A. V Hroch, F. Kobliha^F. Kysela, J. R. Marek, 
V. Mašek, F. Muzika, J. Šíma, K. Teige, S. Tusar,
J. Wenig. Nejčastějším a nejsoustavnějším O. 
spolupracovníkem byl J. Čapek, s jehož jmé
nem je spojeno přes 150 titulů (z největší části 
šlo o knihy vydané v Aventinu); ve Vyškově 
začínal tvorbou linořezných obálek, prováděl 
též úpravy titulních listů, tiráže a sazby, ve vět
šině případů navrhoval i vazbu. - Doklady 
k tiskařské i nakladatelské činnosti firmy (ko
respondence s autory, rukopisy, knihy, osobní 
dokumenty apod.) z odkazu A. Báni jsou ulo
ženy ve vyškovském muzeu.

KNIŽNICE. Beletrie: Knihovna (a též Sbírka) zá
bavných románů (1923-35); Edice Obzinových tis
ků (1923-47); Knihovna románských klasiků-nove
listů (1931); Knihovna divadelních her (1932-38). I 
Z DALŠÍ PRODUKCE: Lamentací - žalostný pláč 
i toužebné naříkání země Moravské (1937); Apolo
gie aneb Obrana ode mne, Karla staršího ze Žerotí
na (1939).!

LITERATURA: B. Markalous: Výstava knih tis
kárny O. ve Vyškově, LidN 14. 6. 1921; an.: E O., 
Mor. orlice 28.10.1925; • nekrology F. O.: O. Štorch- 
-Marien, LidN 27.7.1927 + Pestrý týden 1927, č. 32;
K. Čapek, LidN 29. 7. 1927 —> Ratolest a vavřín 
(1947) a O umění a kultuře 3 (1986); A. Stříž, Roz
mach 1927, s. 417 •; J. Glivický: Historie vyškovské 
tiskárny, Rovnost 16. 8. 1967 + Čtení pro bibliofily 
(E O. a J. Čapek), Panoráma 1967, č. 4; E Palatin: O. 
tiskárna ve Vyškově, Zprávy Muzea Vyškovská ve 
Vyškově č. 69,1967; O. Štorch-Marien: Vzpomínka 
na Vyškov, LD 20. 8.1967 + in Sladko je žít (1967, 
s. 86); J. G. (Glivický): Někdejší člen Spolku českých 
bibliofilů A. Báňá, 13. dopis výboru Spolku čes. bib
liofilů členstvu, srpen 1968 + Sté výročí narození 
E O.,Typografia 1971, s. 215 + Josef Čapek a kniha 
ze sbírek Moravské galerie (výstavní kat., Brno 
1974) + O. a Bána, Zprávy Spolku čes. bibliofilů 
v Praze 1977, s. 94; A. V. (Vodáček): Odešel A. Báňá, 
tamtéž, s. 40; J. Glivický: Josef Čapek ve vyškovské
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tiskárně, Strahovská knihovna, sv. 14-15, 1980, 
s. 171; J. Dolák: E O. z Vyškova - knihtiskař, vydava
telství J. Floriana, Jindřichohradecký vlastivědný 
sborník 1990, s. 26; R. Mikulka: Ke korespondenci 
J. Demla s vyškovským knihtiskařem E O., Akord 
16,1990/91, č. 8 + Knihtiskárna E O., LD (Brno) 7. 5. 
1991 + K. Čapek a vyškovská O. knihtiskárna, VVM 
1995,s. 50.

Is

Obzor (1)
1855

Jeden z mála časopisů vycházejících za Bachova ab
solutismu, v němž v rámci všeobecné kulturně-vzdě- 
lávací orientace převažoval zájem o literární dění.

Podtitul: List pro národopis, dějepis, veřejný život, li
teraturu a umění, zvláště nynějška a vlasti. - Redak
tor: J. Pospíšil s přispěním K. J. Erbena, K. Štorcha, 
V. Zeleného aj. - Vydavatel: J. Pospíšil, Praha. - Peri
odicita: po šesti týdnech, ale jen 6 čísel; časopis zani
kl pro nedostatek odběratelů. - Příloha: jednorázová 
Příloha k Obzoru obsahující odpověď J. V. Friče na 
kritiku alm. Lada-Nióla a repliku V. Zeleného.

O. představuje jeden z pokusů o oživení kul
turního života v 50. letech 19. století časopisem 
typu polytematické revue. Vedle populárně- 
-naučných článků z historie (ruské, černohor
ské i americké a též české, kdy K. J. Erben otis
koval a komentoval záznamy ze soudních spi
sů 16. stol.), zeměpisu (Řecko), etnografie 
(exotické národy Asie, americký kontinent) 
a národohospodářství (pojednání E L. Riegra 
o Dunaji) v něm značný prostor zaujímala i li
terární kritika a literární historie, zatímco be
letrie se vyskytovala jen ojediněle. Zábavnou 
stránku O. dotvářela rubrika Rozmanitosti při
nášející zajímavosti ze světa, stránku informa
tivní pak bibliografický přehled nových knih. 
Až na nepatrné výjimky se neuváděli autoři 
statí, malá část příspěvků se přejímala ze za
hraničních periodik.

Jak vyplývá z úvodní programové úvahy Náš 
věk a literatura česká (autor asi V. Zelený), 
snahou O. bylo podat „co nejvěrněji obraz ži
vota duchovního doma i v cizině“, a pokud jde 
o literaturu, rozvíjet její obecně lidský ráz, kte
rého lze dosáhnout jen posilováním svébytnos
ti národních literatur, tedy i písemnictví české
ho, a to tím, že svou látku bude čerpat 

z domácích zdrojů. K tomu je zapotřebí literár
ní kritiky, která by odpovědně, soustavně a ni
koli jen pochvalně sledovala domácí produkci 
a současně též informovala o dění v literatu
rách světových. Některými myšlenkami tak stať 
předjímala názory, jež později rozvinuli májov- 
ci. Vytyčeným cílům sloužila pravidelná rubri
ka věnovaná střídavě jednotlivým cizím litera
turám: polské (poezie), ruské (mj. dopis prof. I. 
I. Srezněvského V. Hankovi o programu mos
kevského pedagogického institutu), anglické 
(náčrt vývoje až po Ch. Dickense a W. M. Thac- 
keraye), francouzské (vývoj až k V. Hugovi, P. J. 
Bérangerovi a G. Sandové), a literárněhistoric- 
ké studie: pojednám F. L. Vorlíčka o J. P. Koub
kovi, anonymní o F. L. Čelakovském vyvolané 
monografií I. J. Hanuše i stručné představení 
slovinského slavisty B. Kopitara. Na konkreti
zaci obecného programu se však nej výrazněji 
podílela kritika. Zabývala se soudobými časo
pisy, informovala o právě vydaném almanachu 
Perly české, obsáhlým rozborům byla podrobe
na a vysoce v nich oceněna stěžejní díla litera
tury 50. let, Erbenova Kytice (autor A. V. Mez
ník) a Němcové Babička, přísné posouzení 
Hattalovy Skladby jazyka českého K. J. Erbe
nem (šifra *n) vyvolalo (spolu s posudkem Če- 
lakovského) Hattalův polemický spis. Jak O. 
chápal poslání národní literatury a její evro- 
panství, prozradila kritika almanachu Lada-Ni
óla, v níž V. Zelený (šifra M.) odmítl Fričovy 
vstupní verše pro jejich temný smysl a ostře za
útočil na povídku Život sváteční pro náhledy 
jedné z postav na básnictví a konkrétně na po
ezii H. Heina. Ve jménu „rozluštění nejdůleži- 
tějších otázek, týkajících se člověčenstva“ re
cenzent odmítl Heinův odstup od dění i jeho 
posměvačnou ironii vůči všemu vyššímu snaže
ní. V Příloze k Obzoru pak ještě vyšla obrana, 
v níž Frič objasnil svůj vztah k Heinovi a vy
světlil smysl své povídky i svých veršů a přiřadil 
recenzenta k omylným kritikům Máje. Násle
dující replika Zeleného už jen se stupňující se 
podrážděností komentovala Fričovy vývody. 
Bez ohledu na umělecké slabiny Fričovy tvor
by spor vyjevil dvojí představu o roli literatury 
za absolutismu, ale též rozpory uvnitř časopisu, 
který sice programově hlásal potřebu světovos
ti literatury a jejího zaujetí pro obecné otázky 
lidstva, ale v kritické praxi ulpíval na tvorbě 
opírající se o pozitivní hodnoty národního bytí; 
v jejich jménu odmítal rozervanectví i reflexi 
všech drsných a disonantních životních jevů.
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LITERATURA: V. N. (Nebeský): ref. O., ČČM 
1855, s. 123; J. Vlček: Obrodné slovesné snahy doby 
Fričovy, in Několik kapitolek z dějin naší slovesnos- 
ti (1912) —> Z dějin české literatury (1960).
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Obzor (2)
1878- 1910

První český vyhraněně katolický beletristický a po- 
pulárně-naučný časopis, vyrostlý z literárních snah 
moravského kněžstva.

Podtitul: 1878-82 (roč. 1-5) List pro poučení a zába
vu. - Redaktoři: 1878-81 (roč. 1-4) odp. red. A. Rů
žička, ve skutečnosti však O. řídil V. Šťastný, uváděný 
jako redaktor až 1882-1908 do č. 7 (roč. 5-31); 1908, 
od č. 8-10 (roč. 31—33) F. Dohnal a L. Tomášek. - 
Vydavatelé: 1878-79 (roč. 1-2) vycházel jako samo
statná pni. listu Hlas (Brno); 1880-81 (roč. 3-4) 
A. Růžička; 1882-1905 (roč. 5-28) V. Šťastný; 
1906-10 (roč. 29-33) Papežská knihtiskárna bene
diktinů rajhradských, vesměs Brno. - Periodicita: 
1878 (roč. 1) 2x měsíčně, od 5. 5. do 20.12.16 čísel;
1879- 83 (roč. 2-6) 2x měsíčně, od ledna do prosince 
22 čísel (v prázdninových měsících pouze po jednom 
rozšířeném čísle); 1884-1905 (roč. 7-28) 2x měsíčně, 
od ledna do prosince 24 čísel; 1906-10 (roč. 29-33) 
Ix měsíčně, od ledna do prosince 12 čísel.

O. vznikl jako reakce na kulturní situaci 
v 70. letech 19. století, kdy se z pohledu kato
lických kněží literatura pod vlivem liberalismu 
stala „apoštolkou i výstředního neznabožství, 
i neslýchané frivolnosti“ (Obzor 1878, s. 195). 
Chtěl bojovat proti „duševní otravě“ národa 
přicházející z ciziny a vyvracející základy křes
ťanské nauky i mravnosti; současně mínil při
spět k národnímu vzdělání a zušlechtění. Za
měřoval se zprvu na vzdělanější čtenářstvo, 
zvláště studenty, postupně však stále více usi
loval o zdomácnění v rodinách (tomu hlavně 
v prvních ročnících překážela přílišná odbor
nost některých statí); nejpevnější kádr jeho 
čtenářů, šiřitelů a spolupracovníků tvořilo 
kněžstvo. O. přinášel v každém čísle stati z růz
ných, hlavně humanitních oblastí a o aktuál
ních otázkách, několik básní a próz (z nich 
mnohé na pokračování). Ustálilo se v něm ta
ké několik rubrik. Beseda, uváděná po většinu 
let dvanáctiveršovou básní V. Šťastného, nej- 
častěji s didaktickým zaměřením (výbor z nich 
představuje sbírka V. Šťastného Drobné kvě

ty), obsahovala kratší úvahy, aktuality kulturní 
i jiné, jubilejní připomenutí i nekrology, zprávy 
o činnosti katolických spolků literárních a stu
dentských (jako Růže Sušilova, vydavatelské 
družstvo Vlast aj.) a citace z různého tisku. 
Obzor literární byl vyhrazen pro referáty 
o knihách a časopisech; stručná ohlášení kniž
ních novinek a nových čísel časopisů obsaho
val Oznamovatel literární, přejmenovaný 1885 
na Spisy redakci Obzoru zaslané. Listárna re
dakce telegraficky hodnotila zaslané příspěv
ky, od poloviny 80. let se však objevovala jen 
ojediněle.

Duší O. byl V. Šťastný, který psal (též pod 
pseud. Josef Ruda a pod šiframi J. R., VI. Šť. 
a R. i bez podpisu) časové úvahy, glosy a pole
miky, články historické, náboženské i literární, 
prózy a dominoval v počtu básní, od poloviny 
80. do poloviny 90. let i v množství recenzí. 
Soustředil kněžské autory všech generací 
z Moravy a řadu také z Čech, a to z nejrůzněj
ších oborů, i část spisovatelů laických konzer
vativnější orientace, zprvu také některé své bý
valé žáky z gymnázia (L. Čech, J. Herben, 
J. Hudec, F. Kameníček, J. Korec). Velikou po
zornost věnoval O. historii, zvláště náboženské 
(V. Brandl, K. Eichler, A. Hlavinka, F. Janov
ský, F. Perka, F. J. Rypáček, E Rudolecký, J. Sa- 
hula, F. Snopek, J. Tenora, J. Vychodil), národo- 
pisu (F. Bartoš, V. Brandl, A. Hlavinka, 
M. Václavek aj.), jazykové kultuře (F. Bartoš, 
A. Hlavinka, F. Vymazal) a filozofické proble
matice, ústící často v polemiku s nenábožen
skými směry (s materialismem, darwinismem, 
moderním pesimismem apod.) a v apologetiku 
katolictví (J. Pospíšil, dále F. Heusler, A. Kolí- 
sek, F. Kolísek, F. J. Konečný, M. Procházka), 
nepomíjel ani otázky sociální, především útisk 
a bídu dělnictva, k nimž přistupoval z hlediska 
křesťanského socialismu (R. Vrba, V Šťastný, 
J. Hodinář), občas se zabýval i hudbou 
(B. Šťastný. K. Eichler), výtvarným uměním 
(J. Blokša, V. Kozel) a sporadicky některými 
oblastmi přírodovědy. Upevňoval slovanské 
povědomí přibližováním jazyků (F. Vymazal), 
života lidu i kultury jednotlivých slovanských 
národů. Hojně reagoval v básních, cestopisech 
i rozsáhlých statích na situaci Slováků (B. Si- 
monides, o literatuře též J. Vlček, později J. 
Karník) a zastával se i spisovné slovenštiny. 
V literární oblasti usiloval O. o vytvoření kato
lického umění, které by se svou kvalitou vy
rovnalo ostatní tvorbě. Ostře polemicky vystu-
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poval zprvu proti poezii J. Vrchlického, vytýka
je jí smyslnost a pohanství, později hlavně pro
ti protikřesťanskému a pesimistickému obsahu 
tvorby J. S. Machara i dekadentů; odmítal též 
zolovský naturalismus pro ulpívání na tem
ných stránkách života, k realismu autorů rus
kých i některých našich (zvláště G. Preissové, 
M. A. Šimáčka) se však stavěl příznivě, zdůraz
ňuje jejich mravní cítění, případně i pochopení 
pro náboženskou duši lidu. Zaujímal poměrně 
tolerantní postoj k jinak orientovaným spiso
vatelům a vědcům, pokud neútočili na katolic
kou církev a neprojevovali mravní liberalis
mus, a dokázal kladně hodnotit jako celek díla 
tvůrců, k nimž měl jinak výhrady (např. J. Ne
rudy, zralého Vrchlického). Nejvýše stavěl dílo 
S. Čecha, s politováním však zaznamenával 
v některých jeho pracích pasáže nepříznivé 
kněžstvu a církvi. Polemicky se Šťastný utkával 
se svým žákem J. Herbenem, když proti němu 
hájil význam literární práce moravského kněž
stva (Obzor 1885, s. 76), a později s jeho Ča
sem, jindy se však na komentáře v něm otiště
né souhlasně odvolával. - Největší význam měl 
O. v prvních dvou desítiletích své existence, 
kdy do něho psala většina moravských spiso
vatelů a kritiků i řada spolupracovníků z Čech. 
V poezii mu udával ráz především V. Šťastný, 
v próze F. Stránecká a na prvním místě V. Kos- 
mák, který zde otiskl několik svých stěžejních 
prací (mj. 1882 Slečna Eugenie, 1883 Paní Eu- 
genie, 1886-87 Chlubilova rodina), k nim poz
ději přibyli B. Zahradník Brodský a A. Dostál. 
Básněmi epickými (nejvíce pověstmi týkající
mi se doby velkomoravské a legendami) i ly
rickými, zvláště s tematikou náboženskou, vlas
teneckou a^ přírodní, přispívali hlavně V. 
Ambrož, J. Š. Baar, S. Bouška, B. Čermák, F. 
Dohnal, Š. Dohnal, K. Dostál-Lutinov, F. Dou- 
cha, L. Grossmannová Brodská, J. Hudec, F. 
Chramosta (i pseud. F. Chrám), M. Kadlčáko- 
vá, J. Kachník, A. Kaplický (pseud. J. Chod), J. 
Karník (vl. jm. J. Svítil), A. Knotek, F. Konečný, 
K. Konrád, V. Koranda, K. T. Kotrouš, V. Kou
delka, B. M. Kulda, F. Kyselý, F. Leubner, E. 
Masák, J. Navrátil (pseud. R. Stupavský), J. Ne
čas, V. Pakosta, L. Pammrová (pseud. L. Pohor- 
ská a J. Pohorský), A. Pavelčík (i pseud. A. Zá- 
horský), J. Pavelka, F. Pěčka Místecký, A. 
Potěhník, F. S. Procházka (pseud. V. Lipín), A. 
Přibyl (pseud. Pravoslav Lipenský), A. Rozsy- 
palová, F. J. Rypáček (pseud. J. Tichý), L. 
Scholz, F. Skalík, J. Soukop, J. Šorm, B. Šťastný, 

V. Šťastný, A. Travěnec, F. B. Vaněk, J. J. Vej- 
chodský, F. M. Vrána, J. Vránek Pohořský, P. 
Zaletěl. Prózu historickou, venkovskou i časo
vou pěstovali V. Ambrož, J. Š. Baar, V. Beneš 
Třebízský, F. Berková, B. Braunová, F. Čech, A. 
Dostál, A. Doufalík (i šifra -x, x), A. Hlavinka, 
A. Hrůza, A. Chlumecký, F V. Kodym, V. Kos- 
mák, Č. Kramoliš (i podp. Čeněk K.), M. Med- 
ňanský, A. Mrázek, L. Pammrová (pseud. L. 
Pohorská), A. Pastrnek (i pseud. A. F. Malina 
a A. P. Javorský), J. F. Podolský, G. Preissová, K. 
L. Řehák, M. Šmolka, F. Stránecká, A. B. Šťast
ný, B. Šťastný, V. Šťastný, F. Valoušek, J. J. Váňa, 
J. Vojenský, B. Zahradník Brodský, V. Zika, na 
cestopisy se zaměřovali V. Ambrož, L. Bakešo- 
vá, K. Eichler, T. Hudec, F. Nábělek, F. Venhu- 
da, I. Zháněl, R. Zháněl. Beletristický obsah O. 
doplňovaly překlady z nejrůznějších literatur, 
hlavně slovanských, později sílil zájem také 
o autory západoevropské. Hlavním překlada
telem próz byl A. Koudelka (i pseud. O. S. Vet- 
ti; přel. mj. větší práce H. Constience), později 
též A. A. Vrzal (pseud. A. G. Stín), básnickými 
překlady od 90. let přispívali mj. S. Bouška (zvi. 
z F. Mistrala) a F. Dohnal (i pseud. F. Léman). 
O literatuře psali v duchu národně tradicionál- 
ního postoje kromě V Šťastného zvláště E 
Bačkovský, F. Bartoš, V. Brandl, M. Procházka, 
F. J. Rypáček, k nimž se v kritické činnosti při
pojovali (někdy i obsáhlými rozbory na pokra
čování) J. Korec, K. Kořínek, J. Navrátil (pseud. 
R. Stupavský); od poloviny 90. let recenzní 
rubriku ovládly informační a doporučující re
feráty L. Grossmannové Brodské, P. Zaletěla 
a I. Zháněla, věnované namnoze četbě pro lid 
a mládež. Stále zesilující pokles zájmu o časopis 
nemohlo již zastavit ani omlazení redakce 
a snaha o modernizaci obsahu v posledních roč
nících, kdy se O. dostal do rukou už zklidnělých 
příslušníků někdejší Katolické moderny, kteří 
chtěli z něj učinit opět list pro katolickou inteli
genci (tehdy také přibylo překladů, recenzní 
část se pokusili pozvednout F. Dohnal a J. Kar
ník). Zastaven byl „z příčin redakčních i nakla
datelských“, hlavně proto, že „nepodařilo se 
vzbuditi proň čilejšího zájmu odběratelstva“.

LITERATURA: E. V. Hynek: Několik poznámek 
o beletristickém časopisectvě na Moravě, Lit. listy 
1884, s. 173; V. K. (Kubíček): O., Hlídka lit. 1886, 
s. 80; • polemiky: an. (J. Herben): Slavné redakci O. 
v Brně, Čas 1,1886/87, s. 192 + Na obranu proti O., 
tamtéž, s. 224 + O. a Osvěta, tamtéž, s. 253 •; R. 
(V. Šťastný): Dvacátý ročník O., Obzor 1897, s. 1;
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I. Zháněl: Jubileum O., Hlas 1.1.1902; an.: O., Medi
tace 1908, s. 374; M. Hýsek in Literární Morava v le
tech 1849-1885 (1911, s. 243).

PP

Obzor (3)
1941-1944

Exilový měsíčník pro literaturu, umění a kritiku.

Podtitul: 1941 (roč. 1) Literatura, umění, kritika; 1942 
(roč. 2) Literatura, umění, věda, kritika. - Redaktoři:
1941- 42 (roč. 1-2, do č. 6) B. Beneš s red. kruhem;
1942- 43 (od č. 7 roč. 2 - roč. 3) V. Kripner s red. kru
hem; 1944 (roč. 4) red. rada: K. Brušák, I. Jelínek, 
V. Kripner, J. Lederer (pseud. J. Klan), J. Lówenbach, 
O. Odložilík, O. Ornest. - Vydavatel: Čechoslovák 
(čas.), Londýn. - Periodicita: měsíčník; 1941 (roč. 1) 
8 čísel od května do prosince, 1942 (roč. 2) 8 čísel od 
ledna do října, 1943 (roč. 3) 10 čísel od ledna do pro
since, 1944 (roč. 4) 3 čísla od března do listopadu.

O. vznikl jako literárně-umělecký časopis ne
politického poslání za podpory min. informací 
exilové českosl. vlády (vydavatelem se stal ofi
ciální vládní orgán Čechoslovák); okruh spolu
pracovníků tvořili literáti, kulturní publicisté 
a politici působící za 2. světové války v Londý
ně. V tíživém období izolace a jazykové barié
ry se O. snažil vytvořit prostor pro nezávislou 
kulturu a umění a udržet kontinuitu jejich vý
voje. V úvodní stati (Ze břehu na břeh) V. 
Fischl formuloval úkol kulturní emigrace: při
pravovat se na návrat do českého kulturního 
prostředí, tzn. hluboce, uvědoměle prožívat 
nové zkušenosti a poznání a umělecky z nich 
těžit a zároveň neztratit kontakt s domovem. 
O. si též stanovil za cíl navázat bližší kontakty 
s mladou britskou uměleckou generací. Nasto
lováním otázek o smyslu existence literatury 
v exilu, obecných problémů literární tvorby 
a témat týkajících se světa a kultury po válce 
a snahou o jejich objektivní chápání se O. od
lišoval od mnohdy tendenčních a propagan
distických projevů v kulturních rubrikách 
jiných exilových, spíše politicky zaměřených 
periodik.

O. se věnoval literatuře, umění a kritice ve 
všech aspektech: v ukázkách uváděl poezii, 
prózu i drama českých autorů jak emigrovav
ších (I. Jelínek, V. Fischl, L. Pánková, J. Mucha, 
K. Brušák, Z. Vršovský, L. Zink, V. Kripner, 

A. Hoffmeister, E. Hostovský, F. Gottlieb,
F. Langer aj.), tak domácích, a to od klasiků po 
současné mladé autory (J. Neruda, A. Sova, 
O. Theer, V. Dyk, K; Toman, J. Mahen, F. Šrá
mek, V. Nezval, K. Čapek, E Hrubín, J. Drda, 
J. Pilař, Z. Bár, J. Hiršal aj.); ze slovenských au
torů tiskl T. H. Florina a V. Roye. Pozornost vě
noval O. i překladové literatuře, hlavně britské 
provenience, kromě toho i polské, maďarské 
a sovětské. Z angličtiny byli překládáni např. 
L. Mac Neice, W. H. Auden, D. H. Lawrence, 
T. S. Eliot, S. Spender (nejčastěji J. Muchou, 
L. Pánkovou, V. Kripnerem a J. Sedlákem). 
V části věnované kritice se recenzentská čin
nost zaměřovala na českou produkci emi- 
grantskou i domácí (B. Beneš, J. Mucha, 
L. Pánková, V. Kripner; referáty byly často 
publikovány pod neznámými šiframi či ano
nymně), méně se O. zabýval situací slovenské 
literatury (články uveřejňoval K. Synek a V. 
Clementis). Obsáhlou část této rubriky tvořily 
recenze anglicky psané literatury krásné, histo
rické i politické (např. H. G. Wells, P. B. Shelley,
G. G Byron, W. H. Auden). Pozornost O. prů
běžně věnoval česko-anglickým vztahům, 
hlavně kulturním, v historii i současnosti. 
Ostatní aktivity uměleckého a kulturního 
světa emigrace mapovaly články o výtvarném 
umění (J. Mucha), rozhlase (J. Kodíček), filmu 
(J. Weiss), o divadle (J. Mucha), o hudbě (J. 
Mucha, L. Kundera). Kriticky reflektována by
la výjimečně i literatura filozofická (K. Brušák 
o M. Srbovi, J. L. Hromádka o E. Rádlovi). 
Obsáhlejší studie o anglické literatuře uveřej
nili V. Fischl, J. Lederer, K. Brušák, což souvi
selo od 1943 (roč. 3) se stoupajícími nároky 
a ambicemi O.: prosazoval se odbornější lite- 
rárněhistorický přístup, přibylo recenzí o do
mácí produkci a posílila překladová část. - Ob
raz o československé emigraci v USA přinesl 
tzv. americký O. (roč. 2, č. 6), jenž uvedl ukázky 
z americké literatury a referáty o ní; články 
o americkém divadle (J. Voskovec, J. Werich,
H. Haas), o výtvarném umění (H. Feigl), o čes
kých hudebnících v Americe, tj. o B. Martinů, 
J. Novotné, R. Firkušném (J. Lówenbach); 
o amerických univerzitách referoval O. Od
ložilík.
LITERATURA: I. Jelínek in Jablko se kouše (1994, 
s. 507).

vs

649



Obzor literární a umělecký

Obzor literární a umělecký

1899-1902

Časopis orientovaný na historii a kritiku české lite
ratury a umění, které sledoval i ve vztazích k evrop
ským uměleckým a myšlenkovým proudům.

Redaktor: 1899-1901 (roč. 1-3) J. Vlček; 1901/02 (roč. 
4) J. Kamper. - Vydavatel: 1899-1901 (roč. 1-3 do č. 
4) Buršík a Kohout, Praha; 1901 (roč. 3, od č. 5) Vy
davatelské sdružení Obzor; 1901/02 (roč. 4) Umělec
ká beseda, Praha. - Periodicita: 1899 (roč. 1) od břez
na do prosince 14 čísel; 1899/1900 (roč. 2) od 
prosince do prosince 18 čísel (č. 10-11 jako dvojčíslo 
v červenci 1900); 1901 (roč. 3) od ledna do června 9 
čísel; 1901/02 (roč. 4) od prosince do září 20 čísel (č. 
1-2 a 3-4 jako dvojčísla v prosinci 1901). - Příloha: 
1901/02 (roč. 4) Česká bibliografie (pořádal Z. V. To
bolka).

Časopis soustřeďoval přispěvatele s různým 
oborovým i metodologickým zaměřením. 
V původních statích převažoval však zřetel 
historický zásluhou osobnosti literárního his
torika J. Vlčka, hlavního redaktora O., který ke 
spolupráci získal zejména literární historiky 
(J. Jakubce, A. Krause, J. Krejčího, J. Máchala, 
A. Nováka aj.). Ve 4. roč., jehož vydávání se 
ujala Umělecká beseda, navazujíc tak na svůj 
Obzor literární z 1867, a redaktor J. Kamper, se 
obměnila skladba přispěvatelů (nově např. 
V. Dresler, V. Dyk, J. Karásek, M. Marten) 
a zvýšil se důraz na souvislost české kultury 
s myšlenkovými proudy evropskými. Vedle 
studií byla ve všech ročnících věnována hlavní 
pozornost recenzím a referátům, oddíl Rozhle
dy se zabýval divadlem, hudbou, výtvarným 
uměním, přinášel přehled časopisecký (ve 
4. roč. obsáhlejší rubrika Hlídka revuí) aj., rub
rika Oznamovatel upozorňovala na nové kni
hy, na chystané překlady, tiskla nekrology 
a drobnější zprávy, Hovorna byla určena časo
vým návrhům, poznámkám a připomínkám. 
4. roč. zavedl oddíl Paměti a korespondence, od 
2. roč. byla občas zařazována rubrika Fejeton, 
která však převážně publikovala literárněhis- 
torický materiál.

Programem 0.1. u. bylo hodnocení soudobé
ho stavu české umělecké tvorby a analýza její
ho vývoje v předcházejících obdobích. Za re
dakce J. Vlčka zveřejňoval časopis studie 
a články (mnohdy v několika pokračováních) 
převážně s domácí literárněhistorickou, pří
padně teatrologickou i muzikologickou pro

blematikou. Vedle prací Vlčkových (o sloven
ských Starých novinách literního umění 
a o obrozenských dramaticích) patřily k zásad
ním studiím práce J. Jakubce o české epigra- 
matice, A: Nováka o pojetí národního obroze
ní a F. A. Šubrta o dějinách české dramaturgie, 
dále monografické stati J. Boreckého (J. Ze
yer), J. Jakubce (F. L. Čelakovský, K. Havlíček 
Borovský, J. Kollár), J. Kampra (E. Bozděch), 
J. Krejčího (K. Světlá), J. Máchala (V. K. Klic- 
pera, P. Šedivý), Z. Nejedlého (Z. Fibich), 
A. Nováka (K. V Rais); o cizích autorech po
jednával A. Kraus (G. Hauptmann), F. Sekani
na (H. Sienkiewicz), K. Velemínský (L. N. Tol- 
stoj) a J. Vrchlický (A. de Quental), mimoto 
L. Cech a J. Krejčí se zabývali problematikou 
literárněvědnou a O. Hostinský kulturněhisto- 
rickou. Ve 4. roč. se v oddílu studií poměr čes
ké a cizí tematiky proměnil. O umění domácím 
psal J. Kamper (J. J. Kolár), J. Koula (B. 
Schnirch) a J. Vlček (o literatuře předbřezno
vého Slovenska), o cizím J. Borecký (V Hugo), 
V. Dresler (polská a ruská literatura), V Dyk 
(Ch. D. Grabbe), J. Hrubý (N. V Gogol), Č. Ibl 
(pseud. Č. Bil; G. G. Byron); byly zde též 
publikovány teoretické stati Z. Nejedlého 
o pantomimě a E. Hellmera o plastice (překl. 
O. Theer) a dále pojednání Ch.-H. Hirsche 
o současném francouzském románu (překl. 
H. Jelínek). Obsáhlou a stabilní součástí časo
pisu byly kritické úvahy, recenze a referáty, 
které usilovaly spolehlivě a aktuálně informo
vat čtenáře o současné, především domácí, ale 
i cizí tvorbě. Pozornost zde byla věnována ne
jen novinkám v literatuře a umění a v přísluš
ných odborných disciplínách (literární histo
rie, historie umění i lingvistika), ale i v dalších 
příbuzných humanitních oborech, jako historio
grafie, kulturní historie, filozofie, psychologie, 
pedagogika, knihověda aj.; recenzenty odbor
ných prací byli F. Čáda, L. Čech, F. Drtina, 
R. Dvořák, B. Foustka, L. Hofman, J. Jakubec, 
J. Kamper, J. Koloušek, A. Kraus, E Krejčí, 
Z. Nejedlý, V. J. Nováček, V Pospíšil, E. Sme
tánka (i šifra E. S.), B. Šimon, Z. V. Tobolka 
(i šifra T.), J. Vančura, J. Vlček aj. Literaturu pů
vodní i přeloženou, jednak v interpretačních 
pojednáních a recenzích, jednak v stručných 
informativních referátech (někdy sdružova
ných do podrubriky Nové knihy), sledovali: 
A. Bačkovský (pseud. Jean Rowalski), J. Bo
recký, V. Dyk, J. Hradil, J. Kamper, J. Karásek 
(vesměs podp. Jiří ze Lvovic), J. Krejčí, E. z Le-
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šehradu, M. Marten (i šifra M.), A. Novák 
(i šifra A. N.), J. Patočka, A. Pražák, F. Sekani
na, L. Suchý, F. Táborský, J. Vlček, J. Vodák 
(i šifra jv.) aj. O činohře psali J. Borecký, 
J. Kamper (ve 4. roč. šifra a), A. Pražák, F. Tá
borský, J. Vodák (převážně šifra jv.) aj.; o hud
bě referovali J. Branberger (i šifra B.), L. Do- 
lanský (i šifra L. D.), E. Hoffer (i šifra E. FL), 
Z. Nejedlý; výtvarným uměním se zabývali 
J. Hradil, J. Kamper, J. Patočka, F. Táborský. - 
V rubrice Fejeton (2. a 3. roč.) vycházela biblio
grafie díla J. Arbesa, kterou sestavil sám autor, 
v téže rubrice (3. roč.) otiskl P. M. Haškovec 
osm dosud neznámých básní J. Nerudy; Neru
dovo autorství popřel F. Vodička in J. N.: Básně 
2 (1956, s. 332). Oddíl Paměti a korespondence 
(4. roč.) publikoval dopisy J. Zeyera a také L. 
Stroupežnického, K. Velemínský zde uvedl 
ukázky z rukopisné pozůstalosti G. Pflegra 
Moravského.
LITERATURA: -Gg.-: Kronika časopisecká, Bese
dy Času 6,1900/01, s. 214; Milan S.: Počátek sezóny 
časopisecké (též k charakteru a k příčinám zániku 
Obzoru), Čes. revue 6,1902/03, s. 58.

zt

Obzory
1905-1906

Měsíčník pro literaturu a umění publikující přede
vším autory tzv. generace buřičů.

Podtitul: Umělecký měsíčník (pouze v tiráži). - Re
daktor: A. Bouček. - Vydavatel: N. Brunner, Praha. - 
Periodicita: měsíčník; celkem 10 čísel od listopadu 
1905 do října 1906, č. 6-7 jako dvojčíslo, 8-10 jako 
trojčíslo. - Příloha: Dvě obrazové přílohy v každém 
čísle (z nich jedna, původní grafika, pouze pro abo
nenty).

O. chtěly soustředit zejména tvorbu představi
telů mladé generace ze zlomu století; sama 
osoba redaktora, anarchistického publicisty 
a vydavatele A. Boučka, naznačila, že se hlavní 
okruh přispěvatelů rekrutuje z nonkonformní 
skupiny literátů scházejících se v tzv. olšanské 
vile S. K. Neumanna. O. přinášely hlavně belet
rii, jen občas kritické příspěvky, jejich pravi
delnou součástí byly reprodukce výtvarných 
děl. Na úpravě revue se podílel vydavatel V. H. 
Brunner; podle jeho svědectví vykonával re

Obzory

dakční práci převážně R. Tesnohlídek. Časopis 
po deseti číslech zanikl pro nedostatek odbě
ratelů. - Při O. začala vycházet knižní Edice 
Obzorů, realizovány byly 2 svazky.

Profil O. určovalo převažující generačně 
skupinové složení jejich přispěvatelů. Verše 
zveřejňovali vedle S. K. Neumanna (několik 
básní z cyklu Z -ické idyly) V. Dyk (Prolog 
k básnické skladbě Milá sedmi loupežníků), 
R. Hašek, J. Mahen (jako 3. sv. Edice Obzorů 
byla inzerována, leč již nevyšla M. sbírka Pla
mínky), F. Šrámek, K. Toman (T. sbírka Melan
cholická pouť byla 2. sv. Edice Obzorů), též 
V. Chaloupecký, V. Pokorný, B. Polán (pseud. 
B. Mářa), J. Rosenzweig, A. Sova, F. Taufer; re
dakce též zařadila verše předčasně zemřelého 
básníka, příbuzného K. H. Máchy, V. Máchy 
(podle ohlášení se sbírka M. poezie měla pů
vodně stát 1. sv. vydávané edice). V prozaic
kých příspěvcích byly nejpočetnější práce R. 
Ťěsnohlídka (i šifra R. T. a pseud. Kristián 
Brumner; T. sbírka povídek Dva mezi ostatní
mi vyšla jako 1. sv. Edice Obzorů), pak i jeho 
ženy J. Kopecké (Nikésonte); dále byly publi
kovány prózy J. Bláhy, J. Mahena^H. Mahrové, 
J. Opolského, V. Pokorného, F. Šrámka a též 
próza záhy zemřelého K. Zelenky (podp. Sva
to Zelenka) a pseud. autora Xaver. Drobné 
překlady naznačily převažující orientaci na 
moderní evropské literatury: literaturu anglic
kou (R. Kipling) uvedl L. Hilbich, francouz
skou (T. Corbiěre) V. Dyk (an. otištěna též pró
za Ch.-L. Philippa), italskou (A. Beltramelli) 
L. Pfuster (i šifra K. P), polskou (S. Przyby- 
szewski, J. Wroczyňski, S. Zeromski) J. Burian 
a K. Rypáček (i šifra K. R.), ruskou (I. Bunin) 
V. Smrž, severské literatury (B. Bergman, K. 
Hamsun, S. Obstfelder) J. Mahen (pseud. J. Se- 
quens) a R. Těsnohlídek; anonymně vyšel pře
klad listů A. Dúrera. Z literárněkritických pra
cí byla nejzávažnější úvaha J. Mahena (pseud. 
H. Lang) o tvorbě a osobnosti J. S. Machara; 
mj. byl též otištěn úryvek z práce T. Nalepiň- 
ského o Dostojevském. Nepravidelná rubrika 
Poznámky (připravovaná zřejmě R.Tesnohlíd- 
kem, uváděná však anonymně a jednou pod 
T. pseud. Jan Max) glosovala soudobý literární 
a umělecký život. Z výtvarněkritické oblasti 
zveřejnily O. v překladu Z. Braunerové (šifra 
Z. B.) esej S. Makovského o malíři N. K. Roeri- 
chovi. Každé číslo O. obsahovalo obrazové re
produkce (J. Benda, V. Beneš, V. H. Brunner, E. 
Burne-Jones, A. Dúrer, V. van Gogh, A. Hof-
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bauer, Hokusai, É. Manet, N. K. Roerich, F. 
Valloton aj.).
LITERATURA: an.: Dne I. listopadu vyšlo 1. čís
lo..., Osvěta lidu 1905, č. 94; an.: Listárna redakce, 
Obzory 1,1905/06, obálka č. 8-10, s. 2;-jer.: O mladé 
literatuře (též ref. O.), Čes. Západ 1906, č. 14; V. H. 
Brunner: Vzpomínka, in J. Dvořák: Čtení o Mahe- 
novi aTěsnohlídkovi (1941, s. 150).

zt

Odeon (nakladatelství)
Působnost 1925-1940,1946-1949.

Zprvu kmenové nakladatelství umělců sdružených 
v Devětsilu, později nakladatelství zaměřené zejmé
na na překladovou beletrii a publicistiku komunis
tické orientace; působilo v Praze.

Založil je a řídil do 1940 Jan Fromek (* 14. 5. 
1901 Praha, † 22. 3. 1966 Praha), 1946-49 
Zdenka Fromková (roz. Kohnová, poprvé pro
vdaná Schmolková, * 30. 12. 1891 Čechtice 
u Vlašimi, † 23. 11. 1971 Praha). Fromek po
cházel z chudé rodiny, 1915 po úmrtí otčíma 
přerušil z existenčních důvodů studia na gym
náziu, 1915-18 se vyučil knihkupcem u firmy 
Alois Srdce (1916-18 absolvoval dvouletou 
odbornou školu Grémia knihkupců a naklada
telů). Zaměstnán byl v Ústředním dělnickém 
knihkupectví a nakladatelství, po rozkolu 
v soc. demokratické straně 1920 přešel do nově 
zřizovaného Komunistického knihkupectví 
a nakladatelství, kde se seznámil s J. Seifertem 
a jeho prostřednictvím i s dalšími levicově ori
entovanými umělci sdruženými v Devětsilu. Po 
návratu z vojenské prezenční služby 1924 
a krátkém působení v Zemědělském knihku
pectví A. Neubert založil na podzim 1925 za 
spolupráce své první ženy Zdenky a z jejího 
věna vlastní nakl. O., v němž jako zahajovací 
svazek stejnojmenné knižnice vydal román 
V. Vančury Pole orná a válečná. Koncesi získal 
v únoru 1926 do Přemyslovy (dnes Staropra- 
menné) ul. čp. 724 na Smíchově. T. r. se zúčast
nil založení nakl. sdružení Kmene, v němž pů
sobil do 1930 (1928 uspořádal s K. Janským 
Seznam knih vydaných členy Klubu moder
ních nakladatelů Kmen). Ediční program O., 
koncipovaný zejména na schůzkách neformál
ní ediční rady (J. Honzl, E. Kohout, V. Nezval, 
K. Teige, Toyen, V. Vančura aj.) v pražských li

terárních kavárnách, přinášel výlučně tvorbu 
umělců z okruhu Devětsilu, jejich inspiračních 
zdrojů a uměleckých vzorů, přičemž rozhodu
jící vliv na profil nakladatelství měl K. Teige. 
Počátkem 1927 se nakladatelství, jehož základ
ní řadu postupně doplňovaly další knižnice, 
přestěhovalo do Chotkovy (od 1928 Vítězné) 
ul. 11 (čp. 530). Zřízení malé výstavní síně (fun
govala jen do listopadu t. r.) přineslo výstavy 
Osvobozeného divadla, prací A. Hoffmeistra, 
J. Čapka a O. Mrkvičky. V témže roce O. rov
něž zahájil vydávání prestižních a vysoce ztrá
tových edičních projektů - díla M. Protista 
(14 sv.) a časopisu ReD. Koncem 20. let byl fi
nanční základ nakladatelství vyčerpán. Poku
sem o rozšíření jeho čtenářské základny při za
chování avantgardního edičního programu 
bylo zařazení dobrodružného cyklu Fantomas 
P. Souvestra a M. Allaina (10 sv.). 1931 přesíd
lil O. na Nové Město do Jungmannovy ul. 1 
(palác Báňské a hutní společnosti), na podzim 
1932 do svého posledního působiště v Jung- 
mannově 17 (dnes 11, čp. 23). Krize programu 
avantgardy spojená s rozpadem Devětsilu na 
přelomu 20. a 30. let znamenala nejen ztrátu 
vyhraněného edičního programu nakladatel
ství, provázenou finančními obtížemi a odcho
dem kmenových autorů do velkých nakl. 
domů, ale bezprostředně zasáhla i chod nakla
datelství (názorové konflikty mezi spolupra
covníky). Hrozící vyrovnávací řízení odvrátil 
Fromek snížením cen skladovaných knih, ome
zením produkce a úspěšným vydáním 
překladu románu D. H. Lawrence Milenec la
dy Chatterleyové. Po přechodném období 
1931-33 našel nový ediční program ve vydává
ní překladové sovětské beletrie (1933 a 1935 
navštívil SSSR), sociální prózy, literatury faktu 
a protifašistické publicistiky. Kontakty se so
větskými nakladatelstvími mu umožnily pro
dej části nákladu některých knih do SSSR. Až 
do konce 30. let kryl svým jménem nebo jmé
nem firmy (též spolu s nakladatelem P. Proko
pem) vydavatelské aktivity Komunistické in
ternacionály, KSČ a dalších komunisticky 
orientovaných sdružení. Ediční program toho
to období byl formován zejména spoluprací 
s J. Procházkou, který působil jako překladatel 
marxistické literatury v Moskvě, a s překlada
telem V. Bořkem. Těsně před válkou výrazně 
spolupracoval s nakladatelstvím i Z. Nejedlý. 
V létě 1940 unikl Fromek před zatčením gesta
pem na Moravu, kde žil za pomoci F. Halase
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Odeon

zprvu ilegálně, později pod jménem svého ne
vlastního bratra L. Košty. Protože Z. Fromko- 
vá nesměla z rasových důvodů řídit závod, za 
úředně nezvěstného Fromka po dohodě s ním 
i s rodinou vedl knihkupectví až do konce oku
pace jeho živnostenský náměstek E Kořínek 
(* 1914), zaměstnanec O. od 1935. Nakladatel
ská činnost však byla přerušena. Po návratu do 
Prahy 1945 nastoupil Fromek spolu s K. Bo- 
reckým a J. Prokopovou do vedení nově zřizo
vaného nakl. KSC Svoboda. 1948-52 byl ředi
telem vydavatelství Naše vojsko, 1952-56 
ředitelem Státního nakl. dětské knihy, 1956-61 
pracoval v publikačním odboru min. kultury 
a informací. Jeho druhou ženou, s níž se sezná
mil za války na Moravě, byla Jarmila E, roz. 
Dudková (* 1922), původně učitelka, po válce 
nakladatelská redaktorka a překladatelka 
z ruštiny. - Z. Fromková 1946 po rozvodu 
s Fromkem získala koncesi a obnovila nakla
datelskou činnost O. Ediční program, jehož ně
které prvky navazovaly na avantgardní etapu 
předválečné činnosti, však již nerozvinula a do 
1948 vydala jen 8 svazků. 1949 nakladatelství 
zaniklo a Fromková pracovala až do 1963 jako 
redaktorka nakl. Svoboda (od 1953 Státní na
kl. politické literatury).

Základní knižnicí nakladatelství byla Edice 
Odeon (1925-40, 88 sv.), která obrážela vývoj 
jeho programu od ortodoxní devětsilské kon
cepce 20. let přes hledání nové náplně na pře
lomu 20. a 30. let až k orientaci na převážně 
překladovou literaturu pod výrazným sovět
ským vlivem v duchu formujícího se socialistic
kého realismu. V žánrově pestré skladbě de- 
větsilského období byla zastoupena původní 
i překladová (převážně francouzská a ruská) 
poezie a próza (K. Biebl, F. Halas, K. Konrád, 
V. Nezval, S. K. Neumann, J. Seifert, V. Vanču
ra; G. Apollinaire, I. Babel, B. Cendrars, J. Coc- 
teau, J. Delteil, I. Erenburg, Ch.-L. Philippe, 
G. Ribémont-Dessaignes, J. A. Rimbaud, J. Ro- 
mains, Ph. Soupault, J. Supervielle, Ch. Vild- 
rac), filmové scénáře a divadelní hry (G. Apol
linaire, A. Hoffmeister, J. Romains), reportáže 
(F. C. Weiskopf), odborné stati (J. Honzl, R. Ja- 
kobson, J. Štýrský, K. Teige, B. Václavek). Jako 
součást knižnice vyšel i románový cyklus M. 
Prousta Hledání ztraceného času a proustov- 
ská monografie B. Crémieuxe. V přechodném 
období boje o udržení existence 1931-32 cha
rakterizují knižnici tři romány D. H. Lawrence. 
Hledání nového programu, signalizovaného již 

1931 reportážemi A. Kurelly, završil vznik 
dvou řad uvnitř knižnice: 1934 Spisovatelé So
větského svazu (10 sv. s překlady děl A. O. Av- 
dějenka, D. Furmanova, M. Gorkého, J. Janov
ského, B. Jasenského, V. Katajeva, N. K. 
Krupské, K. Paustovského, A. Serafimoviče) 
a 1936 Mezinárodní edice Odeonu (6 sv. s pře
klady C. M. Arconady, H. Barbusse, J. Cassoua, 
P. de Kruifa, A. Smedleyové). Edice Odeon, 
která ve 30. letech profilovala snahu o čtenář
sky co nejpřitažlivější výběr děl naplňujících 
estetický a ideologický model socialistického 
umění, zanikla 1940 výborem z veršů S. Jeseni- 
na. Další knižnice devětsilského období pro
hlubovaly a rozvíjely směřování základní řady. 
Po neúspěšném pokusu o sešitovou knižnici 
Románová knihovna edice Odeon (1925 v ní 
vyšel překlad prózy V. Kaverina) vznikla pro 
práce menšího rozsahu Malá edice Odeon 
(1926-34, 22 sv.). V žánrovém spektru obdob
ném základní řadě a s převahou původní tvor
by přinesla díla V. Bořina, E. F. Buriana, J. Coc- 
teaua, J. Honzla, V. Jeníčka, A. Nálevky, 
J. Racka, F. Slanga, G. Včeličky, J. Voskovce a J. 
Wericha aj. Průvodce Paříží, které v knižnici 
vydali J. Štýrský, Toyen a V. Nečas, byly doda
tečně včleněny do samostatné knižnice Sbírka 
průvodců Odeon (1927-30,4 sv.). Výlučně pře
kladová Bibliofilská edice Odeon (1926-32,10 
sv.) přinesla kromě několika běžných titulů ze
jména prózy Ch. Baudelaira, J. Joyce, comte de 
Lautréamonta a markýze de Sada. Neprosadil 
se nevýrazný pokus o překladovou beletristic
kou knižnici Románová knihovna Kosmopolis 
(1927-28, 5 sv.; G. Bernanos, E. de Goncourt, 
N. Réstif de la Bretonne, E. Rhoidis, Stendhal). 
Prvním svazkem zanikla exkluzivní knižnice 
Poezie (1928, V. Nezval: Židovský hřbitov) 
i Obrazová knihovna ReDu (1929), redigova
ná K. Teigem a velkoryse projektovaná pro 
monografická rozpracování témat stejno
jmenného časopisu. Avantgardní období O. 
uzavírá odborná knižnice Mezinárodní soudo
bá architektura (1929-31,3 sv.), na niž navázal 
Teige po svém odchodu z O. obdobnou knižni
cí v nakl. V. Petr. Po zániku časopisu Naše ces
ta, redigovaného v Kladně V. Pekárkem aj., 
zaštítil O. nakladatelsky 1933-34 čtyři svazky 
stejnojmenné knižnice Naše cesta (D. Bědnyj, 
F. Engels, M. Gorkij a V. Pekárek pod pseud. 
Pavel V. Kovář). Charakterem jí byla blízká 
knižnice politických brožur Letáky Odeonu 
(1934, 2 sv.). V druhé polovině 30. let vznikly
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dvě populárně-naučné řady: knižnici Fotogra
fie objevuje svět (1937-38, 3 sv.) redigoval 
J. Funke, knižnici Příroda a člověk (1939,2 sv.) 
M. Matoušek. Chystaná knižnice Záblesky, 
která měla v poválečném O. navázat na jeho 
avantgardní tradici a v redakci J. Heislera uvá
dět zejména překlady textů imaginativní tvor
by, již nebyla realizována a jediný vydaný titul 
(P. Eluard) vyšel mimo řady. Na překladech 
knih O. se v prvním období podíleli zejména 
J. Zaorálek a V. Koenig, později J. Heyduk, 
M. Hlávka, J. Hořejší, S. Jílovská, Z. Marešová, 
B. Mathesius, S. K. Neumann, K. Teige, J. Vob- 
rubová-Koutecká, J. Weil aj. Sovětskou litera
turu 30. let překládali zejména V. Bořek a F. Pí- 
šek. - První pokus o periodikum O. byl 
nakladatelský časopis Literární zprávy Edice 
Odeon, který zanikl po vydání 1. čísla 1926. 
Výrazem devětsilského programu nakladatel
ství byl Měsíčník pro moderní kulturu ReD, 
redigovaný 1927-31 K.Teigem, a Literární ku
rýr Odeon, vydávaný 1929-31 v redakci J. Štýr
ského. Nezávislou revui soudobé hudby Klíč, 
kterou redigoval M. Očadlík, převzalo po 1. 
roč. (1930-31) nakl. Aventinum. V téže době se 
O. podílel spolu s nakl. Průlom na vydávání 1. 
roč. časopisu Levá fronta. Formálně kryl svým 
jménem Fromek vydávání čtrnáctideníku Do
ba, který s podtitulem Časopis pro kulturní 
i politický život redigoval náhradou za cenzu
rovaný komunistický tisk K. Teige (1934-35), 
a agenturních časopisů Kominterny Týdenní 
přehled politický, hospodářský a literární 
(3 roč. 1933-35) a Tisková služba Progress 
(jen 3. roč. 1938, od č. 2). Účast K.Teiga (tvůr
ce nakladatelské značky Odeonu) měla roz
hodující vliv rovněž na výtvarné pojetí knih 
a časopisů odeonské produkce devětsilského 
období. Jeho četné grafické úpravy byly 
praktickou aplikací teoretických zásad kon
struktivistické typografie. Teigovo pojetí 
stylově sjednotilo osobitá řešení dalších vý
tvarných spolupracovníků nakladatelství (ze- 
jménaA. Hoffmeister, J. Jelínek, O. Mrkvič- 
kat J. Šíma, J. Štýrský a Toyen, ojediněle též 
J. Čapek, V. Obrtel, Z. Rossmann, F. Zelenka 
aj.). Na konformnější výtvarné podobě pro
dukce ve 30. letech s převažujícími fotomon- 
tážními obálkami se podíleli zejména J. Friml 
(vl. jm. K. Poličanský), J. Heartfield, F. Muzi
ka a sám nakladatel (pod pseud. F. Zdeněk, 
jehož Fromek užil též u ojedinělého pře
kladu).

KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře a umění: 
Románová knihovna edice Odeon (1925); Edice 
Odeon (1925—40); Malá edice Odeon (1926-34); 
Bibliofilská edice Odeon (1926-32); Kosmopolis 
(1927-28); Poezie (1928); Obrazová knihovna Re- 
Du (1929); Mezinárodní soudobá architektura 
(1929-31); Naše cesta (1933-34, 2. vyd. sv. 1 a sv. 
4-7); Spisovatelé Sovětského svazu (1934-37, in 
Edice Odeon); Mezinárodní edice Odeonu 
(1936-39, in Edice Odeon). - Ostatní: Sbírka prů
vodců Odeon (1927-30); Letáky Odeonu (1934); 
Fotografie objevuje svět (1937-38); Příroda a člověk 
(1939). I SOUBORNÉ VYDÁNÍ: M. Proust. 
■ Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce: 9 básní
ků Devětsilu (1928); M. Majerová: Veselé pohádky 
z celého světa (1930); M. Jirko: F. V. Mokrý (1936); 
F. Kovárna: Pravoslav Kotík (1936); Z. Nejedlý: Le
nin (1937-38, 2 sv.); E Schlógel-Merzin: Ale zítra... 
(1938); sb. Nový realismus (1940); J. Voskovec, J. 
Werich: Balada o Moravcovi, Nápisy na hrobech 
(1946). - Překlady: L. Delarue-Mardrus: Buď krásná 
(1928); M. Proust: Vzpomínky (1930); B. Shaw: Co 
řekl B. S. Američanům o Rusku (1932); A. R. de 
Nerciat: Felicia aneb Mé zálety (1933); J. D’Orliac: 
Druhý manžel lady Chatterleyové (1934); M. Mac- 
millan:Teta Sály v Americe (1935); ant. Leninismus 
(1936-38, spolu s nakl. P. Prokop); P. Suchanov: Rus
ky podle sovětských metod s označením přízvuku 
a podle nového pravopisu (1937); P. Eluard: Výbor 
básní 1918-1938 (1946); K. Roberts: Na volné, širé 
vody (1947) + Luza ve zbrani (1948). I PERIODI
KA: Literární zprávy Edice Odeon (nakl. věstník, 
1926, jen č. 1); ReD (1927-31); Odeon (1929-31); 
Klíč (1930—31); Levá fronta (1930-31, spolu s nakl. 
Průlom); Týdenní přehled politický, hospodářský 
a literární (1933-35); Doba (1934-35); Tisková služ
ba Progress (roč. 3,1938, č. 2-52). I

BIBLIOGRAFIE: A. Zach: Ediční dílo J. From- 
ka, sb. O., dříve SNKLU (1967). I LITERATURA: 
R Brouk (B. Václavek): Portréty českých nakladatel
ství 3, Index 1930, s. 43; F. U. (Urban): 10 let O.,Tvor
ba 1935, s. 659; J. Šup: U J. Fromka, Rozhledy 1937, 
s. 53; J. Fromek: Vzpomínka nakladatele, sb. Ždeňku 
Nejedlému k 75. narozeninám (1953); F. Lukáš: Řád 
práce J. Fromka, Za čtenářem 1959, č. 17; J. Zapletal: 
„Jubilejní“ beseda s J. Fromkem, sb. Knížka rozho
vorů o novém ročníku Klubu čtenářů 1961 (1960); 
S. M.: Soudruhu Fromkovi k šedesátinám, Tvorba 
1961, s. 502; K. Konrád in Nevzpomínky (1961) + 
Vděčná rozpomínka, sb. O., dříve SNKLU (1967); 
• nekrology J. Fromka: J. Řezáč, Kulturní tvorba 
1966, č. 13; J. Kuna, LitN 1966, č. 13; J. Šmíd, RP 10.4. 
1966 •; A. Zach: O., sb. O., dříve SNKLU (1967) + J. 
Fromek a jeho O., Kmen 1969, č. 5; J. Malota: Kra- 
merius našeho času, Kurýr Odeonu 1971, jaro; F. Ko
řínek: Několik vzpomínek na Fromkovo nakladatel
ství O., Kurýr Odeonu 1975, podzim; D. Kozlová: 
Knihy s proslulou značkou O., Tvorba 1975, příl. 
LUK, č. 12; in V. Nezval: Depeše z konce tisíciletí 
(1981, s. 378; korespondence V. N. s J. Fromkem); J.
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Fromková: Památce dvou pokrokových nakladate
lů, Lit. měsíčník 1988, č. 5; M. Krausová: Trvalé byd
liště umění - O., Výběr z nejzajímavějších knih 1989, 
č. 4; J. Řezáč: Fromkův O., A. Zach: Karel Teige a na
kladatelství O., oboje Jarmark umění č. 5,1992.

az

Odeon (časopis)
1929-1931

Časopis stejnojmenného nakladatelství.

Podtitul: Literární kurýr. - Redaktor: Jindřich Štýr
ský. - Vydavatel: Jan Fromek, Praha. - Periodicita: 
prvních 8 čísel 1. (jediného) roč. vycházelo měsíčně 
od října 1929 do května 1930, poslední dvě čísla vyšla 
v lednu a červnu 1931.

O. se věnoval dílům, která právě vycházela 
v nakl. Odeon, a zařazoval i práce teoretické; 
navíc uveřejňoval faktografické informace 
o novinkách několika jiných nakladatelství 
a jejich celostránkové reklamy (Aventinum, 
Pokrok, K. Borecký, S. V. U. Mánes). Kromě 
článků o literatuře přinášel časopis ukázky 
z poezie, prózy a dramatu, dále zprávy o kultur
ním, zvláště literárním životě doma i v cizině.

V příspěvcích svého redaktora a dalších 
(zvi. B. Brouka) se O., orientovaný na nové li
terární proudy, stavěl proti slučování umělecké 
a politické revolučnosti a vůbec umění a politi
ky. Se specifickým zájmem časopisu o sexuali
tu v umění i mimo ně souvisely obrany umění 
před výtkou nemravnosti (J. Fučík, D. H. Law- 
rence aj.). Jednotliví autoři byli představeni 
komplexně: kromě článků o nich ukázkami 
z jejich díla, fotografickými a karikaturními 
portréty. Nejvíce pozornosti věnoval O. překlá
daným spisovatelům: J. Cocteauovi, J. Joyceovi, 
D. H. Lawrencovi, M. Proustovi, J. A. Rimbau- 
dovi aj.; z českých autorů pak F. Halasovi, V. 
Nezvalovi a V. Vančurovi, kteří sem přispívali 
také původními články (Nezval a Vančura mi
mo jiné několika rozsáhlými přednáškami 
o avantgardní literatuře). Méně byla publiko
vána původní poezie (K. Biebl, F. Halas, J. Ho
řejší), více přeložená (M. Proust, J. A. Rim- 
baud). V rámci několika prozaických 
příspěvků (z českých prozaiků byl představen 
pouze Z. Vavřík) uveřejnil O. dopisy J. A. Rim- 
bauda a O. Wilda. Výraznou převahu měly 
úvahy, eseje, medailony a kritiky, které psali 

kromě již jmenovaných E. Hostovský, L. Lin
hart (o filmu), J. Seifert, K. Teige, J. Weil, méně 
A. Hoffmeister, E. z Lešehradu; B. Fučík uve
řejnil obsáhlou kladnou kritiku Halasovy sbír
ky Kohout plaší smrt. Řídké jsou články o vý- 
tvarnictví a architektuře, ojedinělé o hudbě 
a tanci. Až do 7. čísla přinášel O. ilustrace od 
Toyen a od zahraničních autorů, většinou lite
rátů samých.

pb

Otakar Odložilík
* 12.1.1899 Kostelec u Holešova
† 14.7.1973 Bohinj (Slovinsko)

Historik zabývající se zejména českou reformací 
a odkazem J. A. Komenského, reflektující též novo
dobou politickou a kulturní problematiku, autor 
esejů s uměleckou a literární tematikou, editor.

Pocházel z rolnické rodiny. Od 1910 studoval 
na gymnáziu, nejprve v Přerově, v kvintě ve 
Valašském Meziříčí, pak v Kroměříži, kde ve 
zkráceném studiu maturoval v březnu 1917. 
Hned poté nastoupil vojenskou službu, byl po
slán na balkánskou frontu, onemocněl však 
malárií a bojů se nezúčastnil. 1918-22 studoval 
historii na pražské filoz. fakultě (učitel V. No
votný); 1923 získal doktorát prací Jednota bra
tří Habrovanských. 1920-23 absolvoval též stu
dium na archivní škole, které ukončil státní 
zkouškou. Původně byl zaměstnán jako archi
vář, od 1925 jako koncipista v archivu min. 
vnitra, 1928-34 byl ministerským komisařem. 
1926 se v Praze na filoz. fakultě habilitoval pro 
českosl. dějiny prací Z počátků husitství na 
Moravě. Simon z Tišnova a Jan Vavřincův 
z Račic. T. r. tu začal přednášet s přestávkou 
letního semestru 1926/27, kdy podnikl studijní 
cestu do Anglie (1928 též do Polska); v Anglii 
pak působil ve šk. roce 1928/29 a 1929/30 jako 
lektor londýnské School of Slavonic and East 
European Studies při King’s College. Po ná
vratu přednášel dále na filoz. fakultě (po smrti 
V. Novotného 1932 převzal stolici českosl. dě
jin), mimořádným profesorem byl jmenován 
1934. 1938 odjel na studijní cestu do Anglie, 
o prázdninách t. r. se zúčastnil mezinárodního 
kongresu historiků v Curychu (pro své cesty 
byl výborně jazykově disponován, mluvil ně
mecky, anglicky, francouzský, polský, italsky,
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Chorvatsky). 1939 emigroval do USA, zde do 
1940 přednášel na coloradské univerzitě 
v Boulder, později působil v Londýně. Po ná
vratu z exilu opět přednášel (od 1946) na filoz. 
fakultě, tehdy byl jmenován řádným profeso
rem s platností od 1938.1946 podnikl turné po 
Německu (mj. Frankfurt, Heidelberg, Berlín), 
kde přednášel o Československu příslušníkům 
americké armády. 1947 byl delegován na 1. za
sedání Mezinárodního výboru pro vědy histo
rické v Paříži, v listopadu 1947 byl členem čes- 
kosl. delegace při zasedání UNESCO. V dubnu 
1948 mu byla udělena čtyřměsíční dovolená 
k přednáškové činnosti na univerzitě v Colora
du. V USA již zůstal a přešel jako profesor his
torie na univerzitu ve Filadelfii. V Americe žil 
až do smrti, podnikl však četné cesty do Evropy, 
později jako občan USA i do Československa.

Ústředním tématem O. badatelské činnosti 
byla česká reformace, její předhusitská etapa 
a především historie jednoty bratrské až po 
tragické údobí pobělohorské emigrace. Jako 
žák V. Novotného vycházel z důkladné analy
tické práce s domácími i zahraničními prame
ny, na jejímž základě postupně směřoval i k ce
listvějšímu zachycení osobnosti nebo doby, 
prokazujícímu schopnost vyváženého kompo
nování celku a jeho výstižné stylizace. V počát
cích, po prvotině Jednota bratří Habrovan- 
ských zaměřené k náboženskému sdružení 
z počátku 16. století, přispěl k poznání rodící se 
reformní ideologie a hnutí v několika pojedná
ních (Jan Milíč z Kroměříže, M. Štěpán z Kolí
na, Z počátků husitství na Moravě..) a vydá
ním spisu Matěje z Janova. Výsledkem 
postupně převáživšího studia bratrské proble
matiky byla jeho druhá významná edice, nové 
vydání Blahoslavova díla o jednotě bratrské, 
jemuž O. věnoval i obsáhlý výklad, dále mate
riálové stati s upřesňujícími pohledy na pobyt 
a styky Komenského v Anglii (Z pansofických 
studií J. A. Komenského, Komenského poselství 
k milostivému létu 1631-1632 aj.), pak i další, 
rovněž materiálově založená pojednání o osu
dech českých exulantů (Poslední Smiřičtí, Bra
tří na Slovensku aj.), na něž navazovaly sou
hrnné práce, jednak ediční (Z korespondence 
pobělohorské emigrace 1621-1624), jednak 
vykladačské (Ze zápasů pobělohorské emigra
ce). Několik dílčích výzkumných linií vplynulo 
také do syntetizující historické biografie Karel 
starší ze Zerotína, v níž se faktograficky nepře - 
těžovaný tok vyprávění o významné politické 

činnosti, soukromém životě a niterných zápa
sech rozporuplné Žerotínovy osobnosti začle
ňuje do obrazu domácího a evropského dění 
od přelomu 16. a 17. století po Bílou horu a je
jí neblahé následky. V intencích tohoto tématu 
i svých trvalých zájmů zde věnoval O. značnou 
pozornost kulturním jevům příznačným pro 
vrcholný humanismus, především nevšední 
Žerotínově vzdělanosti, jeho a vůbec bratr
ským kontaktům se vzdělaneckou Evropou, 
s předními protestantskými univerzitami; po 
těchto stopách se vydával O. i nadále, např. 
v obsáhlé, v exilu vydané studii Jednota bratr
ská a reformovaní francouzského jazyka. Pří
mo k dějinám české vzdělanosti a české uni
verzity se vázal příležitostný portrét Mistr Jan 
Campanus, tvořený se srovnávacím zřetelem 
k literárnímu obrazu Z. Wintra, jubilejní spis 
Karlova univerzita 1348-1948 aj. K české re
formaci se vracela řada dalších prací, psaných 
doma i v cizině: portréty J. Husa a J. A. Komen
ského, časopisecké články, studie věnovaná 
Jindřichu Matyáši Thurnovi (Povstalec a emi
grant) a zejména také velká, anglicky psaná 
monografie o Jiřím z Poděbrad a jeho době 
(The Hussite King. Bohemia in European Af- 
fairs 1440-1471). Ještě v předválečné době při
stoupil O. i k syntetickému vypsání dějin nebo 
jejich rozsáhlých úseků jako spoluautor kolek
tivních děl (Československá vlastivěda, Dějiny 
lidstva) a posléze jako tvůrce Nástinu česko
slovenských dějin. Novodobé dějiny bývaly pro 
O. spíše jen tématem příležitostným (vedle 
přehledového nástinu např. studie využívající 
nově zpřístupněného materiálu k objasnění 
událostí r. 1848), v exilu však častěji reflektoval 
problematiku novočeské kultury, politiky i fi
lozofie, pojednával o F. Palackém, J. Kollárovi, 
J. Šafaříkovi, F. L. Riegrovi aj. a propagoval od
kaz T. G. Masaryka, stýkaje se s jeho názorem 
na smysl českých dějin (Tři stati o české otázce, 
T G. Masaryk)', mimoto se vyjadřoval k aktuál
ní politické situaci (zvláště válečná publicistika 
v knize Z druhého břehu). Později se v jeho dí
le objevil i zvláštní druh cestopisné esejistiky, 
jejíž itinerář určovala umělecká díla nebo osu
dy jejich tvůrců a jež evokovala realitu kraje 
v souznění s prožitkem jeho fiktivního obrazu. 
Vznikl tak soubor Obrázky z dvou světů, jehož 
sjednocující motivací byla tvorba a život ame
rické prozaičky W. Catherové; druhá série 
Vzpomínky a ohlasy vznikala za skutečných 
nebo pomyslných cest sledujících lokální inspi-
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race a životní dramata převážně českých bás
níků a umělců (J. Zeyer, V. Dyk, K. Kalašová, 
J. Mánes, A. Slavíček). Literární zájmy podníti
ly O. také k sestavení několika sborníčků české 
poezie a prózy.
PŘÍSPĚVKY in: Archiv pro bádání o životě a spi
sech J. A. Komenského (1937); Bratislava (1931); 
Brázda (1935); sb. Co daly naše země Evropě a svě
tu 1 (1939); sb. ComeniusJNew York 1972); Časopis 
archivní školy (1931); Časopis Matice moravské 
(1924-37; 1925 Z počátků husitství na Moravě. Ši
mon z Tišnova a Jan Vavřincův z Račic, i sep., 1928 
Z pansofických studií J. A. Komenského, s edicí tex
tu, i sep., 1929 Komenského poselství k milostivému 
létu 1631-1632, s edicí textu, i sep., 1930 Moravští 
exulanti Jiří a Jan Veselští-Laetové, i sep., 1931 Da
niel Vetter a jeho cesta na Island, i sep., 1931 Bratří 
na Slovensku, i sep., 1932-33 Ze zapasů pobělohor
ské emigrace, i sep., 1935 Cesty z Čech a Moravy do 
Velké Británie v letech 1563-1620, i sep., 1936 Bo
humil Navrátil, i sep.); ČNM (1930—37; 1937 Václav 
Novotný, učitel a buditel, i sep.); Časopis pro dějiny 
venkova (1931); Časopis Společnosti přátel starožit
ností českosl. v Praze (1930 v příl. O anglických po
dobiznách Komenského, i sep.); Čechoslovák (Lon
dýn); Českobratrské hlasy (Vsetín 1924); Českosl. 
vlastivěda 4 (1932); sb. Českou minulostí (1929, Ko
menský a anglický parlament); Čes. časopis historic
ký (od 1923; 1923 Jednota bratří Habrovanských, 
i sep., 1946 Anglické a americké práce o slovan
ských dějinách z let 1939 až 1945,1947 i sep.); Ději
ny lidstva 6 (1939); sb. Doba bělohorská a Albrecht 
z Valdštejna (1934); Husův lid (Chicago, od 1940; mj. 
1953 Nedejme se, 1954 Dni malých začátků, 1955 
Miláček lidu svého, 1960 Francouzský pomocník J. 
A. Komenského, vše i sep.); sb. Jan Laichter (1935); 
sb. Josef Dobrovský 1753-1829 (1929, Dobrovský 
a anglický slavista John Bowring); Journal of Cent
ral European Affairs (Boulder, od 1941); Kladská 
stráž (Nové Město n. Metují 1925); sb. Královny, 
kněžky a velké ženy české (1940); Křesťanská revue 
(1946); La Revue fran^aise de Prague (1926, Mada
me de Staěl et la police autrichienne en 1808, i sep.); 
Lid. noviny (1930-39); Lumír (1926); Nár. osvoboze
ní (1924-27); Naše doba; Naše věda (1924-28); 
Newyorské listy; Newyorský deník; Nová svoboda 
(1924); Nové Čechy (1933-35); Obzor (Londýn); sb. 
Od pravěku k dnešku 2 (1930, Poslední Smiřičtí, 
i sep.); sb. Padesát let. Sborník úvah a vzpomínek na 
Masarykovu republiku (Toronto 1968); sb. Padesát 
let Egona Hostovského (New York 1958); sb. Pade
sát let Rudolfa Berana (New York 1967); Plzeňsko 
(1926); sb. Poznání (1936-37, Nástin českosl. dějin, 
i sep.); Prager Presse (od 1925); Prager Rundschau 
(1934); Quarterly Bulletin of the Polish Institute of 
Arts and Sciences in America (1943, Bohemia and 
Poland Medieval Plans of European Organisation, 
i sep.); Queen’s Quarterly (1948, Beneš of Czecho- 
slovakia, i sep.); Reformační sborník 3 (1929, Čeští 

exulanti v Berlíně a Lešno); Rocznik Gdanski 
(1933, Husyci na brzegu Baltyku w 1433 roku, 
i sep.); Rozhledy (1934); Sborník Archivu minister
stva vnitra (1928, Vyšetřovací komise z roku 1848 
a jejich registratura, i sep.); sb. Sklizeň svobodné 
tvorby (Lund 1959); sb. T. G. Masaryk 
1850-1937-1962 (Washington 1962);The American- 
-Czechoslovak Fellowship (1942,Traditio lampadis, 
i sep.);The Slavonic Review, pokr.The Slavonic and 
East European Review (Londýn, od 1930; 1930 Co- 
menius and Christian Unity, i sep., 1937 Karel of Že- 
rotín and the English Court, i sep., 1946 Prague 
through the Ages, 1948 i sep.); sb.Tributes to T. G. M. 
(Londýn 1950); Věstník KCSN (1924-37; 1924 Utra
kvistická postila z roku 1540, i sep., 1926 Leták M. 
Štěpána z Kolína o pronásledování kněží z roku 
1393, s edicí textu, i sep., 1928 Bratra Jana Blahosla- 
va Přerovského spis O původu jednoty bratrské 
a řádu v ní, i sep., 1932 ed. Z korespondence pobě
lohorské emigrace z let 1621-1624, i sep., 1935 Wyc- 
lif and Bohemia, i sep.); Zeitschrift fůr slawische 
Philologie (Heidelberg 1939); Zítřek 1-3. Sborník 
prací českosl. spisovatelů za hranicemi (New York 
1942-44); Zvon (1937-38). I KNIŽNĚ. Práce o his
torii, kultuře i literatuře: Jan Milíč z Kroměříže (stu
die, 1924); M. Štěpán z Kolína (studie, 1924); Žižko- 
vo vítězství u Hořic 1423 (studie, 1934); Zkáza 
Nymburka za třicetileté války (studie, 1934); Karel 
starší ze Žerotína (monografie, 1936); Nástin česko
slovenských dějin (1937, upr. z původního vyd. ve 
sb. Poznání); Wyclif and Bohemia (studie, b. d., 
1937); Odvěký úděl (úvaha, 1938); Mistr Jan Cam- 
panus (portrét, 1938); Vzkříšení mateřštiny (před
náška, New York 1941); Twilight or Dawn for the 
smáli Nations (stať, b. d., 1941); The Way of Light. 
The Glory and Martyrdom of Czechoslovak Scho- 
ols (stať, Čhicago 1942); Jan Amos Komenský (por
trét, Chicago 1942); Povstalec a emigrant. Kapitoly 
z dějin třicetileté války (studie, Londýn 1944); Tři 
stati o české otázce (Londýn b. d., 1945); Maják nad 
vodami (přednáška, Londýn b. d., 1945);Tvář Ame
riky (EE 1946); Z druhého břehu. Úvahy z americ
kého exilu 1940-1945 (1946, s J. L. Hromádkou); Na 
kroměřížském sněmu 1848 a 1849 (studie, 1947); 
Karlova univerzita 1348-1948 (studie, 1948, i angl., 
franc., rus.);T. G. Masaryk (portrét, Chicago 1950); 
Jan Hus (portrét, Chicago 1953); Listy z dějin rod
ného kraje (EE, New York 1954); Obrázky z dvou 
světů (EE, Filadelfie 1958); T G. Masaryk. His Life 
and Thought (portrét, New York 1960); Vzpomínky 
a ohlasy (EE, Filadelfie 1962); Jednota bratrská 
a reformovaní francouzského jazyka (studie, Fila
delfie 1964); Prague and Cracow Scholars in the fif- 
teenth Century (studie, New York 1964); The Hussi- 
te King. Bohemia in European Affairs 1440-1471 
(New Brunswick 1965); The Czech renascence of 
the nineteenth Century (Toronto 1970). I REDI
GOVAL časopis: Časopis Matice moravské 
(1931-33, s B. Novákem a S. Součkem); sborníky: 
Českou minulostí (k 60. nar. prof. V Novotného,
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1929, s J. Prokešem a R. Urbánkem), Zítřek 1-3. 
Sborník prací československých spisovatelů za hra
nicemi (New York 1942-44); knižnici: Prameny 
a texty k dějinám československým (1937). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Matěj z Janova: Re- 
gulae Veteris et Novi Testamenti 5. O těle Kristově 
(1926, s V. Kybalem); J. Blahoslav: O původu jedno
ty bratrské a řádu v ní (1928); sborníčky poezie 
a prózy (rozmnož.): Vůně domova (Boulder 1949); 
(vše ostatní New York:) Čtení k 7. březnu (1950); 
Kytice z českého kvítí (1951); Hrst perel (1952); 
Čtení k Vánocům 1952; Čtení k Vánocům 1953; Poc
ta Adamu Mickiewiczovi, básníkovi a věštci, 
1855-1955 (1954); Vánoce v Praze (1955). I

LITERATURA: J. Prokeš: ref. M. Štěpán z Kolí
na, ČMM 1925, s. 517 + ref. ed. Matěj z Janova, 
ČMM 1928, s. 235; B. N. (Navrátil): ref. ed. Jan Bla
hoslav, ČMM 1928, s. 444 + ref. studie Bratra Jana 
Blahoslava spis O původu..., ČMM 1930, s. 262; 
• ref. Comenius and Christian Unity: ill. (A. Novák), 
LidN 26. 7. 1930; E Ch. (Chudoba), CMM 1930, 
s. 473 •; R. Holinka: ref. studie Bratří na Slovensku, 
Bratislava 1933, s. 330; • ref. Karel starší ze Žerotí- 
na: J. P. (Pelikán), ČSPS 1936, s. 190; L. Páleníček, 
Čin 1936, s. 346; Dr. E. Č. (Čapek), Nové Čechy 19, 
1936/37, s. 222; J. Prokeš, ČNM 1937, s. 295 •; • ref. 
Nástin československých dějin: Z. Hájek, LidN 
11.3. 1938; Sk. (F. Skácelík), Samostatnost 23. 6. 
1938 •; • ref. Mistr Jan Campanus: ill. (A. Novák), 
LidN 20.5.1938; A. Grund, NL 6.10.1938; J. Pešek, 
Střední škola 1939, s. 157 •; Z. Dyková: ref. Odvěký 
úděl, Samostatnost i. 1.1939; • ref. Listy z dějin rod
ného kraje: v. k., NŽ (Řím) 1955, s. 44; R. V (Vlach), 
Sklizeň (Hamburk) 1955, s. 13 •; K. R.: ref. Obrázky 
z dvou světů, NŽ (Řím) 1955, s. 95; A. Kratochvil: 
Šedesátiny prof. O. O., Čes. slovo (Mnichov) 1959, 
č. 1 —> Archa (Mnichov) 1959, č. 1-2; • nekrology: A. 
Molnár, Kostnické jiskry 1973, č. 27; M. Kaňák, Čes. 
zápas 1973, č. 34; J. Valenta, Proměny (New York) 
1973, č. 3; J. D. (Dresler), Čes. slovo (Mnichov) 1973, 
č. 8-9 •; V. Bušek: Památce O. O., Proměny (New 
York) 1974, č. 3; M. Čapek: Několik vzpomínek na 
O. O., tamtéž, 1975, č. 3; F. Kutnar in Přehledné ději
ny českého a slovenského dějepisectví 2 (1977); M. 
Flegl: O. O. (k 100. výr. narození), Kostnické jiskry 
1989, č. 34; M. Sekyrková: Několik stránek ze života 
O. O., Sborník archivních prací 1994, s. 34; J. Lehár: 
R. Jakobson: Moudrost starých Čechů (polemika 
o této knize v čes. exilu, též účast O. O.), CLit 1995, 
s; 39; M. Rechcígl ml.: Český historik v Americe, 
Českosl. týdeník 1996, č. 15; V. Papoušek: Střet dvou 
rozdílných modelů světa v oficiálním a exilovém 
cestopise padesátých let (též O. Obrázky z dvou svě
tů), Tvar 1997, č. 4.

bs, et

František Odvalil

* 3.10.1880 Jaroměřice u Jevíčka
† 14.1.1938 Jaroměřice

Katolický básník, prozaik a překladatel, autor kázání.

Byl synem domkáře. Studoval na středoškol
ské seminárce v Kroměříži, studia však dokon
čil na tamním německém gymnáziu (mat. 
1900). Poté navštěvoval kněžský seminář 
v Olomouci (zde působil v Jednotě bohoslo
vecké, jejíhož literárního kroužku byl krátce 
i předsedou), ve 3. roč. byl po consiliu abeundi 
vyloučen (bez udání důvodu, ale zřejmě pro 
účast v Katolické moderně) a kněžská studia 
dokončil v Praze, kde byl 1904 přes odpor olo
mouckých kněžských kruhů vysvěcen. Po krát
ké epizodě, kdy byl 1904-08 kaplanem v Che
bu, působil celý další život jako duchovní 
správce v několika trestnicích (přičemž se ne
vyhnul disciplinárnímu řízení a různým šika
nám ze strany nadřízených): 1908-22 v Praze 
na Pankráci, 1922-28 v barákovém táboře pře
měněném jeho vlivem na ženskou trestnici na 
Mušlově u Mikulova, 1928-29 krátce na Bo
rech u Plzně a 1929-37 v Kartouzích (Valdi- 
cích) u Jičína. Za pražského pobytu dovršil 
1917 své vzdělání doktorátem teologie prací 
O vzniku a vývoji schismatu východního a od 
téhož roku byl členem olomoucké katolické 
Družiny literární a umělecké. 1937 se nemocen 
(trpěl kornatěním cév) vrátil do rodného kra
je, kde u své sestry v Jaroměřicích zemřel.

Na literární dráhu pomýšlel O. od raného 
mládí, jako tercián napsal epos Emigranti, kte
rý zůstal v rukopise a později se ztratil. Debu
toval zeyerovsky laděnou Legendou o pěti rá
žích v Kalendáři katolických novin na rok 
1901. Pro Katolickou modernu a její revui No
vý život byl získán K. Dostálem-Lutinovem. 
Studii Joris Karl Huysmans věnoval životopisu 
a parafrázi některých myšlenek právě zemřelé
ho francouzského prozaika; přitahovala ho 
především Huysmansova výsledná konverze 
ke katolicismu, na hlubší analýzu jejích kořenů 
psychologických a filozofických a na interpre
taci literárního díla však rezignoval. Po nečet- 
ných časopisecky publikovaných básních a pró
zách vydal O. dvě básnické sbírky nesložitého 
veršového i myšlenkového výrazu erbenovsko- 
-hálkovského ražení: Kvetoucí meze (s naivně 
zbožnou mystikou a meditacemi k Bohu a sva-
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tým, převažujícími nad pokojnými reflexemi 
nebo náladami, jež vyplynuly ze styku s morav
skými prostými lidmi, přírodou a všedními věc
mi) a Co v duši zaléhalo (zahrnující autorovy 
válečné dojmy, přírodní alegorie, satirické šlehy 
politickým a náboženským protivníkům i bib
lická či vlastivědná témata epická). O. básnická 
činnost vyvrcholila rozlehlejší veršovanou 
skladbou Putování sv. Mikuláše, obměňující 
s laskavým humorem a s úsměvnou fantazií tra
diční legendární látku. Téměř zároveň vycháze
jící sbírka Černý koráb (hrst drobné lyriky vě
novaná jednotlivým měsícům roku, menší 
i rozsáhlejší epika většinou s nezáživnou aktua
lizací příkladů, často fiktivních, ze života svět
ců) zůstala na úrovni veršování s pravověrně 
katolickým a klerikalizujícím zaměřením. Také 
trojice O. prozaických knih představuje kon
venční katolické čtení: pokus o historický ro
mán lokalizovaný do rodného Jaroměřicka po
čátku 18. století a polemizující s Jiráskovým 
Temnem (Svítání); román ze současnosti s čet
nými místy suchopárné didaxe politické nebo 
nábožensko- a církevnědogmatické, ale i s kon- 
trapunktickými komentáři k nepříliš složitému 
vidění dobových maloměstských politických 
a náboženských sporů či spíše předsudků (Kav
ky na věži); soubor próz čerpajících z hagiogra- 
fie (mj. oživující legendu o sv. Orosii), jež také 
vlastní dějovou invencí překračují tradici le
gendární či historickou a jsou proti oběma ro
mánům podány klidně plynoucím a úsporným 
epickým tokem bez mravoučných odboček 
a neorganických reflexí (Pět legend). - Valnou 
část své literární práce věnoval O. překladům 
(z francouzštiny, italštiny, němčiny, vlámštiny, 
polštiny, ruštiny, ukrajinštiny a latiny). Pokud 
své překlady, převážně prózy, též naukové a ka
zatelské, nevydal knižně (spolupracoval se 
staroříšským J. Florianem a litomyšlským 
J. Portmanem), vycházely v konzervativně ka
tolických časopisech a sbornících (K. Balmont, 
A. H. Bramberger, A. Deverne, O. Duhamel, 
P. Ernst, N. S. Gumiljev, J.-K. Huysmans, H. 
Charssonová, P. Keller, L. Le Cordon, S. Ma- 
kovskij, E. Orzeszkowa, K. Pfleger, B. Prus, H. 
Sienkiewicz, F. Timmermans, M. Vološin, H. H. 
Wrangel aj.); četné překlady zůstaly v rukopise 
(P. Carin, P Féval, A. Thérive a skoro celé dra
matické dílo Claudelovo).
PSEUDONYMY: A. Milevský, Fra Di Valle (Nový 
život). I PŘÍSPĚVKY in: Archa (Olomouc 
1913-30); Archy (Stará Říše 1927-41, 1945); Eva 

(Olomouc 1905, 1907); Kalendář Katol. novin na 
r. 1901 (Ratiboř, dnes Racibórz, 1900, zde debut); 
Kalendář Matice cyrilometodějské na rok 1928 
(Olomouc 1927); Kazatelna (Pelhřimov 1904-20); 
Kursy (Stará Říše 1925); Květy lásky (1919-35); Lid. 
listy (Brno, od 1922); Meditace (1909-10); Muzeum 
(Brno 1900-04); Našinec (Olomouc 1920-22); Nova 
et vetera (Stará Říše 1915—21); Nový věk (1916); 
Nový život (1904-07); sb. Stadium (Olomouc 1928); 
Studium (Stará Říše 1906-07). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Joris Karl Huysmans (studie, 
1907); Kvetoucí meze (BB 1917); Co v duši zaléha
lo (BB 1920); Svítání (R1927); Putování sv. Mikulá
še (B 1929); Pět legend (PP 1930); Černý koráb (BB 
1930); Kavky na věži (R 1931). - Překlady: O. Dý
moví Vlas (b. d., 1918); P. Claudel: Den sedmý od
počinkem (1920) + Město (1931); H. Ghéon: Člo
věk narozený z války (b. d., 1922); F. Jammes: Farář 
ozeronský (1922); P. Bourget: Etapa (1923); J. Bru- 
no-Rubyová: Příklad abbého Jouvea (1923); H. 
Massouí: Dva poutníci milostivého léta (1925); L. 
Bertrand: Krev mučedníků (1925) + Svatý Augustin 
(1929); E. Demolder: Zapření Petrovo (1925) + Sta
rá Voršila (1926) + Zlatý křest (1927) + Marnotrat
ný syn (1930); F. Féval: Šuanové a modří (1926) + 
Svatý Diot (1935); H. Davignon: Kajícník (1928); J. 
Suberville: Hvězda z Lisieux (1929); H. Watzlik: Tři 
prózy (1930) + Jiřina (1936); F. Spirago: Nová kázá
ní 1,2 (1932,1933); G. Ventura de Raulica: Králov
ství Ježíše Krista (1937) + Církev a stát čili Teokra
cie a cézarismus (1937). - Ostatní práce: Řeči 
duchovní 1-3 (1.1924,2. a 3.1925). I

LITERATURA: • ref. Joris Karl Huysmans: an. 
(F. X. Šalda), Novina 1908, s. 216 -» KP 7 (1953); 
F. Žák, Slavorum litterae theologicae 1908, s. 4 •; 
• ref. Kvetoucí meze: jv. (J. Vodák), LidN 19.12.1917; 
B. Hora, Nový věk 9,1917/18, s. 239 •; L. Zamykal in 
F. O.: Co v duši zaléhalo (1920); • ref. Co v duši zalé
halo: A. M. Píša, Kmen 4,1920/21, s. 487; K. H. (Hikl), 
Naše doba 28,1920/21 s. 300 •; an. (J. Florian): ref. 
Kvetoucí meze, Archy 4, 1927; E. M. (Masák): ref. 
Svítání, Archa 1927, s. 131 + (M.) ref. Putování sv. Mi
kuláše, Archa 1930, s. 76; L. Zamykal: Básník F. O. 
padesátníkem, Náš domov 1930, s. 241; • ref. Pět le
gend: vz. (V. Zelinka), Zvon 30,1929/30, s. 686; M. (E. 
Masák), Archa 1930, s. 167 •; M. (E. Masák): ref. Čer
ný koráb, Archa 1931, s. 158; J. M. Svoboda: ref. Kav
ky na věži, Archa 1931, s. 327; B. Reynek: ref. Svítání, 
Akord 1931, s. 477; • nekrology: F. Jemelka, Apošto
lát sv. Cyrila a Metoděje 1938, č. 2; O. Svozil, Archa 
1938, s. 51; pn (B. Polán), LidN 16.1.1938; J. F. (Flori
an), Archy 40,1938; B. Reynek, Archy 42,1938 •; B. 
S. (Slavík): Vzpomínka na F. O., LidN 3.10.1940; J. 
Pinkava: Mušlovská léta básníka E O., Jižní Morava 
1984, s. 248 + Z dopisů Karla Dostála-Lutinova 
s básníkem F. O., Zprávy Vlastivědného muzea 
v Olomouci č. 268,1992, s. 24; S. Batůšek: Bez udání 
důvodu (medailon), LD (Brno) 14.1.1993; J. Pinka
va: Básníkovo srdce, Hanácké noviny 24.1.1998.

eni
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Oficium o svatem Cyrilu

Oficium o svátém Cyrilu
Po 869

Liturgická skladba byzantského ritu.

Oficium vzniklo pravděpodobně brzy po smrti 
Konstantina-Cyrila (někteří badatelé je datují 
s menší určitostí do 9.-10. století). Za jeho au
tora je považován Sáva, učedník soluňských 
bratří, vysvěcený 868 spolu s Metodějem 
a ostatními Konstantinovými učedníky v Římě 
na kněze. Pro jeho autorství mluví akrostich 
„Sjavja pjal“, který lze číst „Sáva pěl“.
v Oficium obsahuje nešporní hymny a kánon. 
Četlo se 14. února, v den památky sv. Konstan
tina-Cyrila, učitele Slovanů. Autor připomíná 
jazykem bohatým na básnické figury význam
né Konstantinovy činy, především zásluhy 
o rozkvět slovanské liturgie, obranu slovanské
ho bohoslužebného jazyka proti jeho odpůr
cům a misijní činnost; je patrné, že k němu měl 
vřelý vztah a dobře znal fakta z jeho života. 
Oficium se těšilo po celý středověk velké obli
bě: svědčí o tom značné množství opisů redak
ce bulharské, ruské a srbské z 11.-17. století. 
Všechny dochované rukopisy jsou psány cyrili
cí, nicméně akrostich, resp. forma jeho zápisu, 
svědčí o tom, že protograf byl hlaholský.
EDICE: in Učenyje zapiski Imperatorskogo Kazan- 
skogo universiteta (Kazaň) 1862, s. 1 (ed. V. I. Gri- 
gorovič); in Svedenija i zametki o maloizvestnych 
i neizvestnych pamjatnikach (Petrohrad 1867, ed. I. 
I. Srezněvskij); in Služba sv. slavjanskim apostolam 
Kirillu i Mefodiju v bolgarskom spiske XIV v., Rus- 
skij filologičeskij vestnik (Varšava) 29/2,1893, s. 193 
(ed. A. 1. Aleksandrov); Služba svjatomu Kirillu, uči- 
telju slavjanskomu. Po rukopisi Pantelejmonovsko- 
go monastyrja na Afone, Pamjatniki drevnej pis- 
mennosti i iskusstva (Petrohrad) 107,1895, s. 1 (ed. 
A. I. Aleksandrov); K. E Radčenko: Zametki o ru- 
kopisjach, chranjaščichsja v bolgarskoj mitropolii 
Skopje, s priloženijem služby Konstantinu Filosofu 
po srednebolgarskomu spisku XIII v., Izvestija Ot- 
delenija russkogo jazyka i slovesnosti Imperator- 
skoj akademii nauk (Petrohrad) 12,1907, s. 158; in 
Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti 
Imperatorskoj akademii nauk (Petrohrad) 15,1910, 
s. 151 (ed. N. V. Šljakov); in Materiály po istorii voz- 
niknovenija drevnejšej slavjanskoj pismennosti (Le
ningrad 1930, ed. P. A. Lavrov); in Bálgarski starini 
iz Makedonija (Sofie, 2. doplň, vyd. 1931, ed. J. Iva- 
nov); in Kiril i Metodi 2 (Sofie 1934, ed. A. Teodo- 
rov-Balan); I. Gošev in Světitě bratja Kiril i Meto- 
dij. Materiali iz rákopisite na Sinodalnija cárkoven 
muzej v Sofija, Godišnik na Sofijskija universitet, 
Bogoslovski fakultet 15/3, 1937/38, s. 99; in 

Starobálgarski tekstove 3 (Sofie 1957, s. 283, ed. B. S. 
Angelov); in Izvestija na Dáržavnata bibliotéka za 
1956 g. (Sofie) 1958, s. 195 (ed. B. S. Angelov); Edin 
nepoznat přepis ot službata na Kiril Filosof, sb. Chil- 
jada i sto godini slavjanska pismenost. 863-1963 
(Sofie 1963, s. 295, ed. Ch. Kodov); in Iz starata 
bálgarska, ruská i sárbska literatura 2 (Sofie 1967, s. 
3, ed. B. S. Angelov); in Starobálgarski stranici (Sofie 
1968, ed. P. Dinekov); Dva novootkriti prepisa ot 
službata na Kiril Filosof i njakolko beležki várchu 
nejnija sástav, sb. Konstantin-Kiril Filosof. Jubileen 
sbornik po slučaj 1100-godišninata ot smártta mu 
(Sofie 1969, ed. B. Rajkov:); in sb. O Srbljaku 4 (Bě
lehrad 1970, ed. D. Bogdanovič); K. Nichoritis: Iz 
slavjanskite rákopisi na Velikata lavra v Světa gora. 
Novootkrit přepis na službata na Kiril Filosof, 
Palaeobulgarica (Sofie) 1982, s. 21 + Službata na 
Kiril Filosof, Cyrillomethodianum (Soluň) 8-9, 
1984-85, s. 183; A. Naumov in Službata na sv. Kiril 
Filosof v edin kirilski rákopis ot Ljublin, Studia Sla- 
vico-Byzantina et Mediaevalia Europensia 1 (Sofie 
1988, s. 293); K. Stančev, G. Popov in Kliment 
Ochridski. Život i tvorčestvo (Sofie 1988); in Kirilo- 
-Metodievski studii 7 (Sofie 1990, ed. K. Nichoritis); 
B. Mirčeva in Za ošte edin přepis na službata za 
Konstantin-Kiril Filosof, Palaeobulgarica (Sofie) 
1993, s. 22. - Překlady do češtiny: Život a pochvala 
svátého Cyrila, učitele slovanského národa (Stará 
Říše 1927, přel. J. Vašica); J. Vašica in Literární pa
mátky epochy velkomoravské 863-885 (1966,2. do
plň, vyd. 1996). I

BIBLIOGRAFIE: in B. Conev: Opis na rákopisi
te i staropečatnite knigi na Narodnata bibliotéka 
v Sofija (Sofie 1910); in G. A. lljinskij: Opyt sistema- 
tičeskoj kirillo-mefodijevskoj bibliografii (Sofie 
1934); in M. Popruženko, S. Romanski: Bibliografski 
pregled na slavjanskite kirilski iztočnici za života 
i dejnostta na Kirila i Metodija (Sofie 1935); in M. 
Stojanov, Ch. Kodov: Opis na slavjanskite rákopisi 
v Sofijskata narodna bibliotéka 3 (Sofie 1944); in 
I. Dujčev, A. Kirmagova, A. Paunova: Kirilometo- 
dievska bibliografija 1940-1980 (Sofie 1983); in S. O. 
Šmidt a kol.: Svodnyj katalog slavjanorusskich ru
kopisných knig, chranjaščichsja v SSSR, XI-XIII vv. 
(Moskva 1984); in Katalog slavjanorusskich ruko
pisných knig, chranjaščichsja v CGADA v SSSR 2 
(Moskva 1988); in D. Petkanova: Starobálgarska li
teratura, Enciklopedičen rečnik (Sofie 1992). I LI
TERATURA: in Kirillo-Mefodijevskij sbornik 
v pamjať o soveršivšemsja tysjačeletii slavjanskoj 
pismennosti i christianstva v Rossii (Moskva 1865; 
přisp. V. I. Grigorovič, A. V. Gorskij, P. S. Kazanskij, 
A. I. Arsenev); 1.1. Srezněvskij: Služba sv. Konstan
tinu Filosofu po vosmi drevnim spiskam, Svedenija 
i zametki o maloizvestnych i neizvestnych pamjatni
kach (Petrohrad) 1867, odd. 3, s. 65; K. F. Radčenko: 
Zametki o rukopisjach, chranjaščichsja v bolgarskoj 
mitropolii Skopje, s priloženijem služby Konstanti
nu Filosofu po srednebolgarskomu spisku XIII v., 
Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti
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Imperatorskoj akademii nauk (Petrohrad) 12,1907, 
s. 158; N. Děržavin: K voprosu o literaturnoj dejatel- 
nosti Klimenta Veličskogo, Makedonski pregled 
(Sofie) 1927, č. 3; J. Pávic: Staroslovenski pjesnički 
kanón u část sv. Metodija i njegov autor, Bogoslov- 
ska smotra (Záhřeb) 24, 1936, s. 60; D. Kostic: Bu- 
garski episkop Konstantin - pisac službě sv. Metodi- 
ju, Byzantinoslavica 7,1937/38, s. 189; B. S. Angelov: 
Njakoi nabljudenija várchu knižovnoto dělo na Kli- 
ment Ochridski, sb. Kliment Ochridski. Sborník ot 
statii po slučaj 1050 godini ot smártta mu (Sofie 
1966); D. Trifunovič: Stara srpska crkvena poezija, 
sb. O Srbljaku 4 (Bělehrad 1970); S. Kožucharov: 
Tárnovskata knižovna škola i razvitieto na chimnič- 
nata poezija v starata bálgarska literatura, sb. 
Tárnovska knižovna škola (Sofie 1974); V.Tkadlčík: 
K datování hlaholských služeb o sv. Cyrilu a Meto
ději, Slovo (Záhřeb) 1977, s. 85; K. Stančev: Norma- 
tivnost na srednevekovnata estetika i poetika, Sta- 
robálgarska literatura (Sofie) 1980, s. 3; G. Popov: 
Novootkriti gimnografski proizvedenija na Kliment 
Ochridski i Konstantin Preslavski, Bálgarski ezik 
(Sofie) 1982, s. 3; D. Petkanova in Starobálgarska li
teratura 1 (Sofie 1986); A. Naumov: Službata na sv. 
Kiril Filosof v edin kirilski rákopis ot Ljublin, Studia 
Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia (So
fie) 1,1988, s. 293; K. Stančev, G. Popov in Kliment 
Ochridski. Život i tvorčestvo (Sofie 1988); B. Kara- 
stojanov: Notirani kanoni za Kiril i Metodij v ruski 
služeben minej, sb. II. meždunaroden kongres po 
bálgaristika v Sofii 1986, Dokladi. Sv. 21. Kirilome- 
todievistika (Sofie 1989); M. Jonova: Stilistični pro- 
blemi na raníte starobálgarski chimnografski proiz
vedenija za Kiril i Metodij, Kirilometodievski studii 
(Sofie) 8,1991, s. 100; D. Petkanova in Starobálgar
ska literatura, Enciklopedičen rečnik (Sofie 1992); 
B. Mirčeva: Za ošte edin přepis na službata za Kon- 
stantin-Kiril Filosof, Palaeobulgarica (Sofie) 1993, 
s. 22; B. Rajkov: Starata slavjanska služba na Kon
stantin Filosof-Kiril, Slavjanska filologija (Sofie) 
1993, s.l.

jš

Oficiiim o sv. Cyrilu a Metoději hlaholské

Asi polovina 14. století

Liturgické texty emauzských hlaholášů pro svátek 
sv. Cyrila a Metoděje.

Oficium se dochovalo v řadě rukopisných i tiš
těných chorvatských breviářů ze 14.-16. stole
tí, ale jazykové prvky a opakované zmínky 
o „zemi české“ a „národech českých“ prozra
zují jeho český původ. Starším bádáním bylo 
různě datováno: od 9. do 14. století. Jak nověji

Oficium o sv. Cyrilu a Metoději

prokázal V.Tkadlčík, jeho nedochovaný arche- 
typ vznikl teprve v klášteře Na Slovanech 
v Praze kolem poloviny 14. století, avšak za 
použití starých staroslověnských pramenů, 
které zřejmě zůstaly v Čechách zachovány 
z doby před zákazem slovanské bohoslužby 
koncem 11. století (potvrdil to nově objevený 
moskevský fragment emauzského liturgického 
kodexu). Všechny zachované rukopisy i tisky 
představují nejspíš další stadium liturgického 
přepracování.

Texty nepřímo doplňují obraz staroslověn
ské literární produkce o přemyslovských Če
chách před koncem 11. století, prohlubují po
znání charakteru slovanské liturgie a doplňují 
znalosti o cyrilometodějském kultu v Čechách. 
Liturgická struktura oficia odpovídá běžné 
skladbě hodinek v breviářích římského ritu, 
vlastní texty jsou mozaikou prvků z různých 
dob a různých prostředí. 12 známých rukopisů 
obsahuje dvě textové varianty: Starší, „lublaň
ská“ (podle Lublaňského breviáře ze 14. stole
tí), je určena pro svátek slavený v úmrtní den 
Konstantina-Čyrila 14. února a obsahuje více 
původních antifon a hymnů, jejichž text vy
chází z velkomoravských pramenů. Mladší 
varianta, „novljanská“ (podle tzv. Druhého 
novljanského breviáře z konce 15. století), za
řazuje cyrilometodějský svátek podle specific
ké české tradice, která trvala od středověku po 
19. století, na 9. březen a obsahuje větší počet 
textů přeložených z latinských předloh. Spoju
jícím prvkem obou textových rodin jsou ze
jména veršované hymny a lekce ze Života 
Konstantinova (poskytují cennou oporu pro 
rekonstrukci archetypu Života Konstantinova, 
protože jsou jeho nejstarším dochovaným tex
tem). Z mladší varianty se vydělují skladby 
z Breviáře popa Mavra (15. století): zejména 
tím, že patero lekcí nevychází ze Života Kon
stantinova, nýbrž z jihoslovanské varianty Po
chvalného slova sv. Cyrilovi.
EDICE: in Tisucnica slovjenskih apoštola sv. Čiřila 
i Metoda (Záhřeb 1863, ed. M. Mesič); Dvije službě 
rimskoga obreda za svetkovinu svetih Čiřila i Metu- 
da (Záhřeb 1870, ed. I. Berčič); A. Voronov in Glav- 
nejšije istočniki dlja istorii svv. Kirilla i Mefodija 
(Kyjev 1877); I. Črnčič in Rimsko-slovinska služba 
sv. Kurilu i Metodu, Starine 1882, s. 210; M. Kevič in 
Treča i najstarija glagolska služba sv. Čiřila i Meto
dija, Program c. k. velike gimnazije u Spljetu (Split 
1905); V. Vondrák in Kirchenslawische Čhrestomat- 
hie (Góttingen 1910; 2. vyd. s tit. Církevněslovanská 
chrestomatie, Brno 1925); P. A. Lavrov in Materiály
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Ofícium o sv. Václavu

po istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis- 
mennosti (Leningrad 1930); M. Japundžič in Gla- 
goljski brevijar iz g. 1465, Radovi Staroslavenskog 
instituta 2 (Záhřeb 1955); E Grivec, E Tomšič in 
Constantinus et Methodius Thessalonicenses. Fon- 
tes (Záhřeb 1960); M. Pantelic in Glagoljski brevijar 
popa Mavra iz godine 1460, Slovo (Záhřeb) 15-16, 
1965, s. 94; in II. Novljanski brevijar. Hrvatskogla- 
goljski rukopis iz 1495, župni arhiv Novi Vinodolski 
(Záhřeb 1977, ed. M. Pantelic, A. Názor); in An An- 
thology of Church Slavonic Texts of Western 
(Czech) Origin (Mnichov 1979, ed. F. V. Mareš); A.
A. Turilov in Moskovskij otryvok Svjatotomašev- 
skogo breviarija, Slavia 1992, s. 409. - Překlad do 
češtiny: in Sborník velehradský 1 (Brno 1880; přel. I. 
Knigoljubec, tj. F. Snopek). I

LITÉRATÚRA: I. Knigoljubec (E Snopek): 
O počátcích úcty sv. Cyrila a Metoděje na Západě, 
Sborník velehradský 1 (Brno 1880); F. Pastrnek in 
Dějiny slovanských apoštolů Cyrila a Metoda s roz
borem a otiskem hlavních pramenů (1902); 1. Ohi- 
jenko in Istorija cerkovnoslovjanskoji movy 1, 2 
(Varšava 1927,1928); P. A. Lavrov in Kyrylo ta Me- 
todij v davnoslovjanskomu pysmenstvi (Kyjev 
1928); J. Vašica: De cultu SS. Cyrilli et Methodii in 
Bohemia et Moravia a saeculo XII usque ad saecu- 
lum XVIII, sb. Acta Vil conventus Velehradensis 
(Olomouc 1937); J. Vajs in J. Dobrovský: Cyril a Me
tod, apoštolově slovanští (1948); F. Grivec in Kon
stantin und Method, Lehrer der Slawen (Wiesbaden 
1960); R. Večerka: Velkomoravská literatura v pře
myslovských Čechách, Slavia 1963, s. 398 + in Slo
vanské počátky české knižní vzdělanosti (1963); 
R. Turek: „Národy české“ lublaňského breviáře, 
Slavia 1963, s. 458; V. Kyas: Charvátsko-hlaholské 
texty Života Konstantinova, Slavia 1966, s. 530; 
J. Ludvíkovský: Cyrilometodějské oficium Adest 
dies gloriosa, Magnae Moraviae fontes historici 2 
(Brno 1967); F. Graus: Die Entwicklung der Legen- 
den der sogenannten Slawenapostel Konstantin und 
Method in Bóhmen und Máhren, Jahrbůcher fůr 
Geschichte Osteuropas (Mnichov) 1971, s. 161; V. 
Tkadlčík: Byzantinischer und rómischer Ritus in 
der slawischen Liturgie, sb. Wegzeichen. Festschrift
B. M. Biedermann (Wúrzburg 1971); I. Němec: 
K podílu Emauzského kláštera na rozvoji staré češ
tiny, sb. Z tradic slovanské kultury v Čechách 
(1975); V. Tkadlčík: K datování hlaholských služeb 
o sv. Cyrilu a Metoději, Slovo (Záhřeb) 1977, s. 85; 
M. Japundžic: II culto e 1’ufficio dei fratelli Cirillo 
e Metodio nella letteratura glagolitica, sb. Christia- 
nity among the Slavs. The Heritage of Saint Cyril 
and Methodius (Řím 1988).

vkl

Oficium o sv. Václavu

Konec 10. -11. století

Soubor staroslověnských hymnů k bohoslužbě by
zantského ritu.

O. o sv. V. k 28. září, dni Václavovy smrti, je 
dochováno ve 3 ruských rukopisech z 11. 
a 12. století. V starší době se někdy předpoklá
dal i bulharský nebo ruský původ skladby, 
dnešní bádání však klade její vznik jedno
značně do raně přemyslovských Čech: text ob
sahově, jazykově a stylisticky závisí na památ
kách jednak velkomoravských (Kyjevské listy, 
Kánon ke cti Dimitrije Soluňského), jednak 
českých, jak církevněslovanských (První a ze
jména Druhá staroslověnská legenda o sv. Vác
lavu), tak latinských (Crescente fide).

O. o sv. V. tvoří řada hymnických útvarů: 
sědalen, 3 stichiry, světilen, především však tzv. 
kánon: každá z jeho 8 písní (ód) sestává z pře
vzaté vzorové strofy (irmosu) na téma některé 
z biblických kantik, ze 3-4 nově složených tro- 
parů (tj. zpěvů připomínajících hlavní události 
ze světcova života) a z převzatého troparu 
k Bohorodičce (bogorodičen). Zatímco verše 
řeckých předloh převzatých hymnů jsou syla- 
bické, jejich slovanský překlad i nově složené 
tropary vycházejí z principu sylabotonického 
(opakující se počet přízvuků v jednotlivých 
verších, poslední verš je zpravidla kratší). 
Ačkoli se celek oficia vztahuje ke slavnosti 
28. září, zařadil autor do souboru i hymnus slo
žený k slavnosti přenesení ostatků sv. Václava 
4. března. - O. o sv. V. je spolu s písní Hospodi
ne, pomiluj ny nejstarší básnickou skladbou 
českého původu. Obě tato díla vycházejí z tra
dice velkomoravské: jazykově, veršem, zřejmě 
i hudebně. Zatímco však paraliturgická píseň 
Hospodine, pomiluj ny zračí velkomoravské 
snoubení východní a západní liturgické tradi
ce, liturgická i literární tvář Oficia je čistě by
zantská. Tím, že čerpá i z latinské václavské le- 
gendistiky, dokládá pro 10.-11. století jednotu 
české kultury překračující hranice obou spi
sovných jazyků. Prostřednictvím dynastických 
a monastických kontaktů se václavské oficium 
dostalo na Kyjevskou Rus.
EDICE: I. I. Srezněvskij in Drevnije pamjatniki 
russkogo pisma i jazyka (X-XIV vv.). Dopolnenija 
(Petrohrad 1863); in FRB 1 (1873, ed. J. Kolář, též 
překlad); V. Jagič in Služebnyje minei za sentjabr,
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Ohéral

oktjabr i nojabr v cerkovnoslavjanskom perevode 
po russkim rukopisjam 1095-1097 g. (Petrohrad 
1886); V. Vondrák in Kirchenslawische Chrestomat- 
hie (Góttingen 1910; 2. vyd. s tit. Církevněslovanská 
chrestomatie, Brno 1925); in Sborník staroslovan
ských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmi- 
le (1929, ed. J. Vajs, s překl. J. Vašíci); B. S. Angelov in 
Iz starata bálgarska, ruská i sárbska literatura 2 (So
fie 1967). - Překlady do češtiny: in FRB 1 (1873, 
přel. J. Kolář); J. Vašica in Z církevněslovanských 
hodinek k sv. Václavu, Na hlubinu 1928, s. 337; V. 
Gruzín in Slovanský svátý Václav (1929, s ed. V. Ja- 
giče);in Sborník staroslovanských literárních pamá
tek o sv. Václavu a sv. Lidmile (1929, ed. J. Vajs, přel. 
J. Vašica); in ant. Na úsvitu křesťanství (1942, ed. V. 
Chaloupecký, přel. J. Vašica); in Staroslověnské le
gendy českého původu (1976, ed. E. Bláhová, V. 
Konzal, A. I. Rogov, přel. V. Konzal). I

LITERATURA: 1.1. Srezněvskij: Izvestije o dřev
ném kanóne v česť sv. Vjačeslava češskogo, Izvestija 
Imperatorskoj akademii nauk po Otdeleniju russ- 
kogo jazyka i slovesnosti (Petrohrad) 1856, s. 191; 
A. I. Sobolevskij in Materiály i issledovanija v ob
lasti slavjanskoj filologii i archeologii (Petrohrad 
1910); V. Gruzín in Slovanský svátý Václav (1929); 
J. Vašica: Sv. Václav v památkách církevněslovan
ských, Hlídka 1929, s. 285 a pokr.; A. V Florovskij in 
Počitanije sv. Vjačeslava, knjazja češskogo, na Rusi, 
Naučnyje trudy Russkogo narodnogo universiteta 
v Prage 2,1929, s. 305; J. Vašica in Slovanská boho
služba v českých zemích (1940); R. Večerka: Velko
moravská literatura v přemyslovských Čechách, 
Slavia 1963, s. 414 + in Slovanské počátky české 
knižní vzdělanosti (1963); J. Vašica: Původní staro
slověnský liturgický kánon o sv. Dimitrijovi Soluň- 
ském, Slavia 1966, s. 513 + Zur grossmáhrischen und 
alttschechischen Hymnodie, sb. Das heidnische und 
christliche Slawentum 2/2, Acta II Congressus 
internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratis- 
bonensis anno 1967 celebrati (Wiesbaden 1970); 
A. I. Rogov in Skazanija o načale češskogo gosudar- 
stva v drevnerusskoj pismennosti (Moskva 1970);E. 
Pražák: K otázce původu a geneze slovanského vác
lavského kánonu, LF 1972, s. 215 —> Stati o české 
středověké literatuře (1996); E. Bláhová, V Konzal, 
A. I. Rogov in Staroslověnské legendy českého pů
vodu (1976); E. Pražák: Slovanský václavský kánon 
v českém kulturním kontextu raného středověku, 
Slavia 1978, s. 404 —> Stati o české středověké litera
tuře (1996).
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Jan Ohéral

* 21. 9.1810 Žalkovice u Kroměříže
† 22.6.1868 Vídeň (Rakousko)

Moravský demokratický novinář, autor kritik a stu
dií, propagujících v německém prostředí českou bás
nickou a prozaickou produkci.
Podp. též Jan Ohéral Žalkovský. - Otec byl 
rolníkem. Po ukončení základního vzdělání 
v rodišti studoval O. na gymnáziu v Kroměříži 
(od 1823 třídy gramatikální), v Olomouci 
(1827-29 třídy humanitní) a v Brně tzv. filozo
fii. Studium však již po prvním semestru přeru
šil a věnoval se žurnalistice. Stal se 1830 spolu
pracovníkem K. J. Jurendeho, vydavatele 
kalendáře Máhrischer Wanderer, a zároveň 
pokračoval v sebevzdělávání studiem anglické 
a francouzské politické ekonomie, francouz
ských utopistů, německé filozofie (G. W. F. He- 
gel) a autorů Mladého Německa (zvláště si 
cenil K. F. Gutzkowa a H. Heina pro jejich 
smysl pro otázky sociální). Velký vliv na O. 
myšlenkové formování měla revoluce ve Fran
cii a polské povstání 1830. Ve 30. letech se spřá
telil s řadou moravských i českých vlastenců 
a polonofilů (F. C. Kampelík, F. M. Klácel, A. 
V Šembera, E Zach, K. Amerling aj.). Nové 
myšlenky šířil také mezi studenty teologie 
v Brně na literárních seminářích pořádaných 
ve svém bytě. Od Jurendeho 1833 převzal říze
ní kalendáře a 1838 se stal zároveň redakto
rem nepolitického německého listu Moravia, 
kolem něhož sdružil české i německé spolu
pracovníky a který významně přispíval k po
znávání i rozvoji Moravy. O. podporoval re
formní snahy v zemědělství, usiloval o zřízení 
ústavu pro ochranu propuštěných vězňů a je
jich dětí, stál u zrodu dětské nemocnice v Brně 
(1846). Jeho sounáležitost s rodnou zemí se vy
víjela od teritoriálního patriotismu až k mo
ravskému separatismu. Uznával a prosazoval 
rovnoprávnost Němců a Čechů (jeho Moravia 
je dokladem česko-německé spolupráce před 
1848), zároveň však žádal uznání moravské 
specifičnosti národní i jazykové (později ve 
svých Moravských nár. novinách prosazoval 
jazykové moravismy). Podílel se 1846-47 na 
přípravách vydávání českého časopisu Týdeník 
a stal se jeho spoluredaktorem, zároveň se 
účastnil politického dění, 1848 byl zvolen za 
poslance na říšský sněm v kraji přerovském 
a usiloval zde o spojení německé levice s čes
kými poslanci proti vládě. Po rozpuštění sně
mu v Kroměříži 1849 se ocitl bez prostředků. 
Pravděpodobně krátce vyučoval český jazyk 
na vojenském vychovatelském ústavu v Brně, 
poté se vrátil k žurnalistice a redigoval němec-
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ko-české noviny Máhrische Volkszeitung - 
Moravské nár. noviny, určené lidovému čtená
ři z venkova. Protestní příspěvky zaměřené na- 
př. proti omezování tiskové svobody a proti 
rozsudkům nad účastníky revoluce vyvolaly 
policejní perzekuci a list byl 1852 zastaven. O. 
byl aktivním členem Jednoty moravské (1848), 
usilující o česko-německou rovnoprávnost, 
a 1849 vstoupil do Moravské nár. jednoty sv. 
Cyrila a Methuda, spolku pro rozvoj školství 
a vzdělávání na Moravě, 1850 se účastnil pří
prav na vydávání českého kalendáře Koleda. 
V téže době se z finančních důvodů pokusil sa
mostatně hospodařit na pronajatém zeměděl
ském statku v Křetíně u Letovic, ale zadlužil se 
a byl nucen vrátit se k novinářské práci. Krát
ce redigoval Brúnner Anzeiger und Tagesblatt 
(1855-56) a 1856 odešel i s rodinou do Prahy, 
kde se ujal řízení beletristického časopisu 
Erinnerungen a později novin Prager Mor- 
genpost (1858-64), listu usilujícího zpočátku 
o národnostní umírněnost a demokratičnost, 
později ale protičesky a centralisticky zaměře
ného. Kritikou české státoprávní politiky se O. 
také rozcházel s pražskou vlasteneckou spo
lečností. Začátkem 60. let se znovu pokusil ze
mědělsky podnikat, ale opět bezúspěšně. Znač
né finanční problémy ho nutily přispívat i do 
časopisů ideově zaměřených protičesky (ně
mecký nacionální list Ostdeutsche Post), čímž 
se dovršil jeho rozkol s českou stranou a O. 
1864 odešel do Vídně. Zprvu vypomáhal v ča
sopise Presse a od 1865 převzal redakci centra
listického Wiener Constitutionelle Vorstadt- 
zeitung.

Třebaže se O. jako publicista zaměřoval pře
devším na otázky hospodářské a sociální, v ča
sopisech a novinách, které redigoval, věnoval 
pozornost také literatuře a kultuře. Poměrně 
značný prostor mu poskytovala Moravia 
(1838-47), kolem níž sdružil české vlastence 
(T. Bratránek, J. I. Hanuš, F. M. Klácel, A. V 
Sembera, J. E. Vocel aj.) i německé spolupra
covníky, generaci ovlivněnou idejemi Mladého 
Německa. Uveřejňoval tu referáty a recenze 
české literatury a divadla (podporoval česká 
divadelní představení v Brně), otiskl překlad 
dvou zpěvů Máchova Máje B. R. Leitnera do 
němčiny (vůbec první překlad tohoto díla) 
a několik básní V. Furcha. Při Moravských ná
rodních novinách zřídil beletristickou přílohu 
Besedník, v níž publikoval verše F. Sušila, B. M. 
Kuldy, J. Krále a vlastní aforismy. Jako redaktor 

pražského časopisu Erinnerungen vedle be
letristických příspěvků německých autorů otis
koval i překlady českých děl: Nerudových bás
ní a vlastní překlad části Babičky B. Němcové 
(1858), a tak zprostředkovával poznání nejlep
ších soudobých českých literárních hodnot ně
meckým čtenářům. O. kritická schopnost se 
projevila i v samostatných studiích: v Die Cze- 
choslawischen Dichter představil nejvýznam
nější autory soudobé české literatury a přesně 
vystihl jejich literární význam (F. L. Čelakov- 
ský, J. Kollár, K. H. Mácha aj.), v článku Z Mo
ravy, který patří k nejcennějším příspěvkům 
k historii moravské literatury před 1848, cha
rakterizoval národněobrozenské hnutí na Mo
ravě jako celek a popsal jednotlivé jeho osob
nosti. Všímal si nejen obsahové stránky 
literárních děl, ale i jejich tvaru. Požadoval bás
nický obraz, nikoliv pojem (z tohoto hlediska 
odsoudil Klácelovy básně). O. literární soudy 
přes svoji stručnost byly výstižné a dodnes si 
uchovaly platnost. - O původní beletrii v ně
meckém jazyce se pokusil novelistickým cyk
lem Geheimnisse des Spielburgs, jehož jádrem 
jsou tři povídky pojednávající o zločinech spo
jených s vězením na brněnském Špilberku. 
Poutavé vyprávění zasazené do romanticky vy
líčeného prostředí a provázené pokusem o psy
chologickou charakteristiku postav se opírá 
o historické prameny a dobová svědectví. O. 
příspěvky v Tagesbote aus Bóhmen a v Prager 
Morgenpost posloužily jako východisko pro je
dinou O. knihu Bukolische Briefe, v níž formou 
fingovaných dopisů konzervativní polabský 
rolník pražskému redaktorovi vyložil své názo
ry na zemědělskou reformu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Aurel (dub.), J. Bromuss, 
J. N. Žila, Žalkovský; a-, al, J., J. Br., J. N. Ž., J. O., J. 
Ž., O., -r-, R., Ž. J., - . = , p. ■ PŘÍSPĚVKY in: Aug- 
sburger Allgemeine Nachrichten (1840, Die Cze- 
choslawischen Dichter); Brúnner Anzeiger und Ta
gesblatt (1855-56, Geheimnisse des Spielburgs); 
Brúnner Zeitung (konec 40. let); Erinnerungen 
(1856-58); kal. Koleda (Brno 1850, dub.); kal. Máh- 
rischer Wanderer (Brno 1830-56); Moravia (Brno 
1838-47); Mor. národní noviny (Brno 1849-51); Mo
ravskoslezský časopis pro lid... (Brno 1842-43); Ob
razy života (1859-60; 1860 Z Moravy); Ost und West 
(od konce 30. let); Ostdeutsche Post (Vídeň, začátek 
60. let); Ósterreichische Blátter fúr Literatur und 
Kunst (Vídeň 1846); Ósterreichischer Kalender (Br
no 1855-56); Prager Morgenpost (1858-64); Presse 
(Vídeň 1864); Tagesbote aus Bóhmen (1858); Týde
ník (Brno 1848-49); Wiener Constitutionelle Vor-
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stadtzeitung (1865-68). I KNIŽNĚ. Ostatní práce: 
Bukolische Briefe (1860). I REDIGOVAL noviny: 
Mahrische Volkszeitung a paralelní Mor. národní 
noviny (1849-51, s J. B. Rozehnalem), Briinner An- 
zeiger und Tagesblatt (1855-56, formálně uveden 
vydavatel M. Hauptmann), Prager Morgenpost 
(1858-64), Wiener Constitutionelle Vorstadtzeitung 
(Vídeň 1865—68); časopisy: Moravia (Brno 1838-47, 
formálně uveden nakl. R. M. Rohrer), Týdeník (Br
no 1848-49, spolu s E M. Klácelem, M. Mikšíčkem 
a A. Matzenauerem), Erinnerungen (Praha 
1856-58); kalendář: Máhrischer Wanderer (paralela 
pro cizinu jako Vaterlándischer Pilger) (Brno 
1830-56). I

LITERATURA: M. Trapl: Novinář J. O. (1969). 
■ F. Walter: ref. Vaterlándischer Pilger, Ost und West 
1839, s. 447; F. V. Donneh: ref. O. Moravia, tamtéž 
1844, s. 35; J. E. Vocel: Naše minulé boje, ČČM 1849, 
s. 144; an.: Odrodilec O., Hlas 30.7.1863; • nekrolo
gy: (an.:) Mor. noviny 25. 6. 1868; Nár. listy 25. 6. 
1868 •; R. B. Leitner: J. O. Notizenblatt, Beilage der 
Mitteilungen der Ackerbaugesellschaft 1868, č. 9; K. 
Šmídek: Zpomínka z mladého věku, Beseda 1875, s. 
100 a pokr. + Upomínka na publicistickou činnost J. 
E. Vocela, ČMM 1876, s. 76 (zde překlad O. studie 
Die Czechoslawischen Dichter); J. Halouzka: Z let 
probuzení moravského, Vlast’ 4,1887/88, s. 15 a po
kr.; J. Soukal: Ztracený Moravan, LidN 18. 9.1910; 
M. Hýsek in Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911); H. Traub: Moravský Sabina, Pozor 24. 12. 
1912; J. Kabelík: Moravské národní noviny a Besed- 
ník, sb. Z dějin české literatury (1920); J. Herben: 
O ztraceném českém novináři, Duch novin 1928, č. 1 
a 2; J. Staněk in Vývoj literatury české na^ střední 
a severní Moravě (1934); R. R.: Listy P. J. Šafaříka 
a 1.1. Srezněvského J. Ohéralovi, Slovanský přehled 
1937, s. 152; hjk: Vzpomínka na J. O., LidN 23. 6. 
1943; A. Hofman in Die Prager Zeitschrift Ost und 
West (Berlín 1957); M.Trapl: Olomouc v O. Moravii, 
Sborník Vlastivědného muzea v Olomouci B (1959, 
s. 145); B. Dom: J. O. Osobnost a dílo, Rovnost 30. 9. 
1969; J. Dufek: Poznámky k Týdeníku J. Ohérala, sb. 
Literárněvědné studie. Prof. J. Hrabákovi k šedesá
tinám (Brno 1972, s. 121); M.Trapl in České národní 
obrození na Moravě v době předbřeznové a v revo
lučních letech 1848-49 (1977); Z. Fišer: Vzpomínky 
na O., Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1992, č. 1.

Ik

Ivan Olbracht

* 6.1.1882 Semily
† 30.12.1952 Praha

Prozaik a publicista. V povídkách a románech patři
ly k příznačným tématům jeho vytříbeného epické- 

ho projevu živelná individuální revolta, meze ego- 
centrismu a omezenost intelektuálního vztahu ke 
světu; projevuje se v nich jak živý vztah k dobové so
ciální problematice, tak umění psychologicky pro
hloubené analýzy jedince. V publicistické části díla 
autor rozmanitých novinových žánrů a uměleckých 
reportáží se socialisticky tendenčním zaměřením. 
Tvůrce jazykově klasických adaptací literárních děl 
minulosti.

VI. jm. Kamil Zeman; pseud. Ivan Olbracht, 
který se po 1945 stal jeho jménem občanským, 
si utvořil z biřmovacího jména a z popolštěné 
formy příjmení svého kmotra Albrechta. - Syn 
semilského advokáta Antonína Zemana (lit. 
jm. Antal Stašek), matka Kamila, roz. Schón- 
feldová, pocházela ze židovské rodiny nájemce 
místního velkostatku a před svatbou přijala 
katolický křest. O. navštěvoval do 1892 obec
nou školu v Semilech, pak soukromě studoval 
1. třídu gymnázia, od 2. třídy absolvoval gym
názium ve Dvoře Král. Po maturitě (1900) za
čal studovat práva, první rok v Berlíně 
a 1901-02 v Praze, pak přestoupil na filoz. fa
kultu, kde od 1902 studoval historii a zeměpis. 
Vojenskou službu konal 1903-04 jako jedno
roční dobrovolník v Liberci a v Terezíně. Za 
studií působil od 1905 v soc. demokratickém 
hnutí v rodném kraji (pro řeč na táboru lidu 
v Semilech v listopadu 1905 byl 1906 degrado
ván na vojína), přátelsky se stýkal se starým 
průkopníkem dělnického hnutí J. Rezlerem, 
jehož přiměl k sepsání pamětí; 1906 začal při
spívat do regionálních stranických časopisů. 
V rodišti se podílel i na kulturním dění, zejmé
na v ochotnickém divadle a při vzniku semil
ského Pokrokového klubu. Na sklonku 1905 
byla v časopise Zvon publikována jeho první 
beletristická práce. 1907, kdy měl skládat stát
ní zkoušky, studia opustil a rozhodl se stát se 
novinářem; 1908 žil střídavě v Praze, v Semi
lech a u děda A. Zemana ve Stanovém u Vyso
kého n. Jizerou. V lednu 1909 nastoupil na 
doporučení A. Macka do redakce soc. demo
kratického deníku Dělnické listy ve Vídni; řídil 
v nich kulturní rubriku a od března t. r. i be
letristickou přílohu Besídka Dělnických listů, 
jejíž literární úroveň pozvedl uveřejňováním 
hodnotných překladů i původní beletrie (mj. 
K. Horký, M. Majerová, K. Toman). Rozvíjel 
i intenzivní politickou a kulturní činnost u čes
ké menšiny (mj. sekretář soc. dem. kulturního 
spolku Máj), organizoval divadelní představe
ní a inicioval pohostinská vystoupení divadel
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z vlasti. 1913 se ve Vídni sblížil s H. Malířovou, 
s níž pak žil do poloviny 30. let. Koncem 1916 
byl přeložen do pražské redakce Práva lidu, je
jímž členem byl do září 1920. Po vzniku ČSR se 
pod vlivem Ruské říjnové revoluce zradikali- 
zovala O. politická činnost a až do konce 20. let 
také převažovala nad jeho literární tvorbou. 
1919 se O. stal zakládajícím členem sdružení 
českých a německých literátů Socialistická ra
da osvětových dělníků, v lednu 1920 z vlastních 
prostředků podnikl poloilegální cestu přes 
Berlín, Litvu, Lotyšsko a Estonsko do sovět
ského Ruska. Od poloviny března do začátku 
září t. r. žil převážně v Moskvě (styk s B. Šme- 
ralem, spolupráce s Českosl. komunistickou 
stranou na Rusi, účast na 2. kongresu 3. inter
nacionály, setkání s A. V. Lunačarským), na
vštívil téžTulu, donské uhelné oblasti a vesnice 
ve středním Rusku. Po návratu se maximálně 
věnoval práci v sociálnědemokratické levici, 
v lednu a únoru 1921 měl posílit její vliv jako 
redaktor obdeníku Slovácko v Hodoníně. Od 
založení Rudého práva v září 1920 byl jeho re
daktorem až do 1.4.1929 (přitom byl od 1.12. 
1926 do 9. 4.1927 jeho odpovědným redakto
rem a od 10. 4. 1927 do podzimu šéfredakto
rem Večerníku RP); v květnu 1925 krátce pra
coval v redakci Rovnosti v Brně. Za svou 
politickou aktivitu byl dvakrát vězněn: 1926 
dva měsíce ve Slezské Ostravě (viz Zamřížo
vané zrcadlo), 1928 měsíc na Pankráci. V úno
ru 1929 byl O. hlavním iniciátorem tzv. mani
festu sedmi (vystoupení komunistických 
spisovatelů proti novému gottwaldovskému 
vedení) a byl v březnu 1929 ze strany vyloučen. 
Po odchodu z politiky se O. věnoval literární 
práci jako spisovatel z povolání a až do 1945 žil 
pouze z autorských honorářů (proto začal také 
překládat německou beletrii, spolupracovat 
s filmem aj.). 1931-36 jezdil každoročně na 
delší dobu na tehdejší Podkarpatskou Rus, 
kterou celou poznal v její sociální a národnost
ní problematice a která se stala inspirací vr
cholného údobí jeho literární tvorby. Už při 
prvním pobytu byl upozorněn na soudní pří
pad zbojníka Šuhaje a v důsledku toho pobý
val zejména ve vesnici Koločavě, spjaté s jeho 
životem, a v jejím horském okolí; zde se také 
v létě 1933 podílel na vzniku filmu Marijka ne
věrnice (s K. Novým jako spoluautorem scéná
ře a V. Vančurou jako režisérem). 1936 se O. po 
delší známosti oženil s učitelkou hudby J. Kel- 
lerovou, 1938 se narodila dcera Ivanka. Na po

čátku nacistické okupace byl vyšetřován gesta
pem, a aby unikl pozornosti, žil od jara 1940 do 
konce války ve vesnici Stříbřec na Třeboňsku. 
Koncem 1943 zde navázal spojení s ilegálním 
odbojem, v dubnu 1945 byl komunistickým ve
dením pověřen řízením nár. výboru v Táboře 
a redigováním místních novin; od června 1945 
do odchodu do důchodu 1949 byl vedoucím 
rozhlasového odboru na min. informací. Po 
volbách 1946 byl poslancem KSČ za Liberec
ko, 1947 jmenován nár. umělcem.

Orientace O. raných próz (např. časopisecký 
debut Dvě kapitoly románu s tématem demas- 
kování životního lžirevolucionářství, prozrazu
jícím inspiraci dílem A. Staška, nebo „historie 
měšťanského domu“ Břemeno) spíše než s lyri- 
zujícími snahami z přelomu století souvisela 
s kritickým realismem výrazně sociálně zamě
řeným; charakterizuje je směřování k objek
tivnosti epického projevu, autenticita obrazu 
maloměstského prostředí i děj vyplývající 
z konfrontace charakterů. Vedle toho se v O. 
tvorbě od počátku vyhranila souvislá linie tex
tů publicistických, vycházejících z jeho veřejné 
působnosti v rodném městě a později přímo 
z povinností redaktora sociálnědemokratické
ho tisku. Žánrově zahrnovala vedle vysloveně 
politických článků a recenzí i básnické pokusy 
(adresní epigramy, patetické verše sociálního 
zaměření) a povídky s agitační funkcí, uveřej
ňované v zábavných přílohách novin, v kalen
dářích a májových listech. Na rozdíl od kon
vencí trvale usídlených v této lidové četbě 
akcentoval O. humor a ironii; v povídkách, je
jichž námětem byl marasmus rakouského reži
mu včetně jeho armády, se výrazně uplatnily 
prvky parodie, absurdní nadsázky a grotesk- 
nosti (např. O lásce k vlasti..., Historie Emanu
ela Umáčeného). N tomto období vznikaly 
i texty blízké žánru reportáže v její publicistic
ké i umělecké větvi. Zpočátku navázaly tema
ticky na Staškovu fascinaci sociálním a du
chovním životem Podkrkonoší, později v nich 
sílil úvahový prvek a snaha vytvářet monogra
ficky ucelené portréty (Rezervistovy dopisy). 
Živelné buřičství, které O. zachytil v lidových 
postavách některých reportáží, se stalo též té
matem jeho knižní prvotiny O zlých samotá
řích. Podtitul „tulácké povídky“ poukazoval 
k dobově příznačnému typu společenského 
vyděděnce jako ztělesnění snu o svobodě 
a o citové obrodě člověka. O. zbavuje postavu 
lyrických rysů, začleňuje ji do sociálně i lokál-
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ně určeného prostředí a představuje v procesu, 
jímž se zlým samotářem stává; zobrazuje od
por sice bezvýchodný, ale bytostně prožitý. 
Člověk, který se živelně „vzpříčil“, vášnivý 
a schopný racionálně nelomených citů, byl - 
od knižní prvotiny až ke zbojníku Šuhajovi - 
opakovaně preferovaným hrdinou O. v děl. 
V další práci, psychologickém románu Žalář 
nejtemnější, zobrazujícím se strohou věcností 
mučivé pocity žárlivosti, jímž propadá osleplý 
muž, rozváděl O. téma „zlého samotářství“ ja
ko stupňující se neschopnost komunikace a ja
ko egocentrismus vedoucí ke ztrátě jakékoliv 
možnosti poznání. Tvar psychologicky motivo
vaného portrétu zachoval i v náročném poku
su o ideový román Podivné přátelství herce Je- 
senia, vznikajícím v době 1. světové války. Do 
divadelního prostředí situovaný děj, jehož pro
tagonisty jsou dva herci, přátelé protikladných 
charakterových vlastností, je osnován na tema
tickém půdorysu komplementárního dvojnic- 
tví a nesen stálou konfrontací protikladných 
životních i uměleckých postojů - anarchistické 
živelnosti a intelekt přeceňujícího humanismu. 
Závěrečné splynutí obou, uskutečněné přero
dem titulního hrdiny v činorodý lidský typ 
schopný zaručit budoucnost národa, bylo - po
dobně jako v dalších za války vznikajících ro
mánech (zejména B. Benešové a F. X. Šaldy) - 
výrazem dobového hledání životního kladu 
a východiska z válečné morální krize české 
společnosti. Po vzniku ČSR nabyla v souvislos
ti s O. angažovaností v politických bojích 20. let 
v jeho díle vrchu účelově orientovaná složka. 
Vedle čistě politické publicistiky psal beletrii 
agitující pro revoluční řešení poměrů (tomu 
měly sloužit i tři svazečky reportáží Obrazy ze 
soudobého Ruská). Ve fabulované próze po
kračoval O. nejprve v humoristicko-satirické 
tvorbě z dob monarchie ostře perziflážními 
povídkami, které se staršími spojil ve svazek 
Devět veselých povídek z Rakouska i republi
ky; ve 2. polovině 20. let se pak pokusil o zá
bavnou a čtenářsky přitažlivou agitační belet
rii „výchovným“ románem Anna proletářka, 
v němž sloučil prvky periferních literárních 
žánrů (tzv. román pro služky, kolportážní a kri
minální román) s reportážními postupy a fak
tickými dobovými dokumenty. V Zamřížova
ném zrcadle, prvním díle vydaném po odchodu 
z politického života, měla klíčové postavení re
portáž, těžící z autopsie politického vězně. Do 
rámce záznamů o každodenním životě v os

travském kriminále O. včlenil kompozičně 
uzavřené celky, zachycující sociálně příznačné 
životní příběhy čtyř osudem i charakterem 
protikladných spoluvězňů; originální montáží 
epických a reportážních partií, v níž se výrazně 
uplatňují i rozsáhlejší pasáže autorových refle
xí, vstoupilo toto dílo do souvislosti dobových 
diskusí o krizi románu a o významu reportáže, 
iniciovaných provokativní statí E. E. Kische 
(v Činu 1929). Vrcholné údobí O. tvorby je 
spjato s tématem Podkarpatská, jež sdílel s šir
ším zájmem o tuto odlehlou oblast, kde se na 
počátku 30. let drasticky projevovala hospo
dářská krize. O. se přiblížil složitým hospodář
ským, sociálním i národnostním poměrům ze
mě nejprve kulturněpoliticky orientovanou 
reportáží Země beze jména, která se po několi
ka letech dalšího poznávání země stala výcho
zím textem knihy Hory a staletí Stylistické 
úpravy převzatých částí i nové kapitoly směřu
jí vesměs k posilování epické složky (příběho- 
vost, vytváření lidských typů, dramatizace 
a mýtizace popisovaného) v rámci reportáže, 
z níž je tu vytvořen umělecky vyspělý žánr mo
derní české prózy. O. beletristická díla čerpají
cí z podkarpatoruské reality rozvádějí téma 
mýtu a skutečnosti. V románu Nikola Šuhaj 
loupežník, jehož hrdinou je existující karpat
ský zbojník, který byl na počátku 20. let zastře
len českými četníky, sleduje O. zrod zbojnické 
legendy, proces mýtizace reálného osudu (pod
loženého historickými dokumenty) v lidovou 
pověst o boji proti bezpráví. Také tři tragiko- 
mické příběhy ze židovské enklávy na podkar
patské vsi Golet v údolí jsou osnovány na syn
téze vypravěčova věcného vylíčení skutečnosti 
a jejího legendárního výkladu z hlediska orto
doxních židů, který převádí společenské (bí
da), intimní (krize manželství) i náboženské 
(otřes způsobený rozchodem s vírou) jevy do 
souvislostí starozákonního mýtu. V závěreč
ném údobí - od sklonku 30. let, za války a těs
ně po ní - O. podstatně stylisticky přepracová- 
val své starší práce (např. Bratr Zaký, ve 
stejném duchu a z hlediska soudobé čtenářské 
zkušenosti jazykově rekonstruoval i vybrané 
části díla A. Staška Blouznivci našich hor. 
Hlavní složku tehdejší O. činnosti tvořily lite
rární adaptace děl dávné minulosti. Pro dospí
vající mládež převyprávěl příběhy Starého zá
kona (Biblicképříběhy, Čtení z Biblí kralické), 
kroniky Kristiánovu a Hájka z Libočan (Ze 
starých letopisů) a staroindické bajky ze sbírky
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Pančatántra (O mudrci Bidpájovi a jeho zví
řátkách); po válce vydal román Dobyvatel, za
ložený na Dějinách Mexika od V. H. Prescotta. 
O. adaptace měly v situaci národního ohrožení 
důrazem na klasicky vytříbený epický styl vý
znam i jako obrana českého jazyka a oslava je
ho krásy - Vedle prózy se ostatní žánry v O. dí
le uplatnily jen okrajově. V prvním údobí 
vznikla - nepočítaje rané verše - jednoaktová 
hra o morální situaci vůdců neúspěšné lidové 
vzpoury Pátý akt, literárně náročný pokus 
o ideové drama. Ve 30. a 40. letech, kdy byl spi
sovatelem z povolání, napsal O. několik filmo
vých scénářů. 1933 se podílel na „filmu tří spi
sovatelů“ z prostředí karpatských dřevorubců 
Marijka nevěrnice, který byl natočen podle je
ho námětu (scénář K. Nový a I. O., režie V. 
Vančura, hudba B. Martinů). Podle O. děl se ta
ké uskutečnilo několik filmů, rozhlasových 
her, divadelních i televizních inscenací a jedna 
opera (M. Harašta: Nikola Šuhaj). Významné 
postavení v O. tvorbě na počátku 30. let zaujal 
překlad třídílného románového cyklu T. Man- 
na Josef a bratří jeho (první dva s H. Malířo
vou), který souzněl s tehdejšími epizujícími 
tendencemi v O. díle a mohl je také ovlivnit.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Vrbata, Sigis Mon- 
do, Strejček Kamil; io, io-, -io-, I. O., I. Olb., Ivan O., 
J. O., J. Olb., -lb-, O., Olb., -ra-, Z. I PŘÍSPĚVKY in: 
A-Zet (1934); Akademie (1919-20); Almanach 
Kmene 1936/37; Cíl (Semily 1945); Červen (1920); 
Čes. slovo (1932-40); sb. Československo Sovětské
mu svazu k 20. výročí (1937); sb. Čeští spisovatelé 
vdovám a sirotkům našich vojínů (1916); Čin 
(1930-39); Čteme (1938-39); Dav (Bratislava 
1931-32); Dělnické listy (Vídeň 1909-14); Dělnický 
deník (Ostrava 1926); Dělnický kalendář českosl. 
strany soc. demokratické (s variantními tituly) na 
rok 1910,1914,1915 (1910 O lásce k vlasti, jménech 
představených, logice a inteligenci); Dělnický ka
lendář českosl. strany soc. demokratické na rok 
1920; Dělnický kalendář na rok 1926 (New York); 
Dělnický kalendář 1927,1928; sb. 10 let Osvoboze
ného divadla 1927-1937 (1937); sb. Dík bojovníku. 
Soudruhu S. K. Neumannovi k sedmdesátinám... 
(1945); Domov a svět (1930-32); ELK (1940); Eva 
(1936); Haló noviny (1933-38); Hovory o knihách 
(1937-39); Hovory Sfinx (1933);sb. Hovořili s Leni
nem (1950); Index (1931-32); Kalendář českosl. pra
cujícího lidu v republice rakouské (Vídeň 1929); Ka
lendář komunistický na rok 1935; Karpatoruskij 
gojos (Užhorod 1933); Kmen (1917-21); sb. Knížka 
o Šrámkovi (1927); Komunista (1921-22); Komunis
tický kalendář na rok 1922,1923,1925,1926; Kom- 
munističeskij Internacionál (Moskva 1920); Kopřivy 
(1909-11,1917-18; 1909 P Historie Emanuela Umá- 

čeného); sb. K padesátinám soudruha Gottwalda 
(1946); Kultura doby (1938); Kulturní politika 
(1945-46); Letem světem (1931); Lid. kultura 
(1945-46); Lid. noviny (1931-40, 1950); Lípa 
(1917-18, R Podivné přátelství herce Jesenia); Listy 
pro umění a kritiku (1933-37); Lit. noviny (1928-32; 
1931 čl. Jazykový zmatek, a následná polemika s J. 
Hallerem); Lit. noviny (1947); Lit. rozhledy 
(1929-30); Magazín Trnu (1929); sb. Májový list. Pa
mátce pařížské komuny 1871-1921 (1921); Mladá 
fronta (1952); Mladý socialista (1918); sb. Můj po
měr ke KSČ (1946); Nár. osvobození (1937); Naše 
cesta (Kladno 1931); sb. Naše maminky (1933); Na
še řeč (1940); Novina (1912); Nový život (1950-54); 
Osvěta SNB (1946); Palcát (Tábor 1945); sb. Památ
ník osmdesátiletého trvání ochotnického divadelní
ho spolku v Semilech 1864-1944 (Semily 1945); Pa
noráma (1941, 1945-46); Pestrý týden (1937); Plán 
(1930); Podkarpatská revue (Bratislava 1937); Po
chodeň (Hořice 1907); Pokrokové noviny (Ml. Bole
slav 1906); Pokrokové Podkrkonoší (Semily 1907); 
sb. Posel lidu českého Podkrkonoší a Pojizeří (Semi
ly 1906); Pravda (Moskva 1920); Právo lidu 
(1908-09, 1916-20, i příl. Sobota); Pražské pondělí 
(1919-20); Program D 36-39; Prospekt (1931); sb. 
První máj 1925; Reflektor (1925-28; 1925 R O An
ně, rusé proletářce); Ročenka Vídeňské matice za 
rok 1913. J. S. Macharovi (Vídeň 1914); Rovnost 
(Brno 1920, příl. Dělnická besídka, 1950); Rozpravy 
Aventina (1929-30); Rozsévačka (1926); Rudá zář 
(1935); Rudé květy (1908-10); Rudé právo 
(1920-28, od 1923 i Večerník RP, 1945-52); Sborník 
mládeže soc. demokratické (1910); Slovácko (Ho
donín 1921, 1927); Slovo a slovesnost (1939); SNB 
(1951); Sociální demokrat (1920-21); sb. Sovětské 
Rusi čeští spisovatelé a umělci komunističtí (1921); 
Sršatec (1920-21); Staré Právo lidu (1920); sb. Strá
dajícím dělníkům německým věnují čeští spisovate
lé komunističtí (1923); Střední škola (1922); Svět 
(1917); Svět v obrazech (1946); Svobodné Českoslo
vensko (1946); sb. F. X. Šaldovi k padesátinám 
(1918); sb. F. X. Šaldovi (b. d., 1932); Šaldůy zápisník 
(1930, dopis po vyloučení z KSČ); sb. Španělsku 
(1937);Tvorba (1928-35,1946-50); U (1938); sb. Úč
tování a výhledy (1948); Večerník Práva lidu (1918); 
sb. Věčný Puškin (1937); Vídeňské noviny (1937); 
Země sovětů (1935); Zvon (1905-09; 1905-06 PP 
Dvě kapitoly románu, Hra na pohádku, Břemeno, 
1908 PP Josko, Ferko a Pavlína, Žak); Ženské novi
ny (1919); Žijeme 1932; - posmrtně: Čes. literatura 
(1975, Moskevský deník I. O.); Haló noviny 1997 
(nepublik. úryvek z pamětí); sb. Na paměť Antala 
Staška a národního umělce I. O. (Šemily 1957); 
Nový život (1954, scénář Marijka nevěrnice); Pra- 
ha-Moskva (1955J; Rozvoj (Semily 1967, Měšťané 
a dělníci). I KNIŽNĚ. Beletrie: O zlých samotářích 
(PP 1913, přeprac. vyd. 1939); Žalář nejtemnější 
(R 1916, přeprac. vyd. 1934); Pátý akt (D 1919, 
prem. 1921); Podivné přátelství herce Jesenia 
(R 1919, přeprac. vyd. 1936); Obrazy ze soudobého
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Ruska 1-3 (RpRp 1920, přeprac. vyd. 1952 s tit. Ces
ta za poznáním); Devět veselých povídek z Rakous
ka i republiky (1927, přeprac. vyd. 1948 s tit. Bejvá- 
valo); Anna proletářka (R 1928, přeprac. vyd. 1946); 
Rozhovor na okenním prkně (P 1930, t. r. in Zamří
žované zrcadlo); Zamřížované zrcadlo (R 1930); 
Dvě psaní a moták (1931); Země beze jména (RpRp 
1932,1935 in Hory a staletí); Koliba nad Holatýnem 
(1932,1933 in Nikola Šuhaj loupežník); Nikola Šu
haj loupežník (R 1933); Hory a staletí (RpRp 1935); 
Golet v údolí (PP 1937); Bratr Žak (P 1938, přeprac. 
z kn. O zlých samotářích); Biblické příběhy (Starý 
zákon pro ml., 1939); Píseň písní (podle Kralické 
bible, 1940, pak in Čtení z Biblí kralické); Ze starých 
letopisů (PP pro ml., 1940); Dobyvatel (R 1947); 
O mudrci Bidpájovi a jeho zvířátkách (PP pro ml., 
1947);- posmrtně: První prózy (1954, ed. R. Havel); 
Čtení z Biblí kralické (1958, ed. R. Havel); Pryč s le
gendami (publicistika, 1961, ed. R. Havel; obs. též 
D Pátý akt a filmové scénáře Marijka nevěrnice 
a Lešetínský kovář); Rezervistovy dopisy (pokus 
o rekonstrukci ztraceného rukopisu, 1977, ed. V. 
Hnízdo); Marijka nevěrnice (filmový scénář, s K. 
Novým, 1982, ed. R. Havel, P. Taussig); Skryté stopy 
(nedokonč. texty, fragmenty, náčrtky, 1982, ed. J. Víš- 
ková). - Překlady: K. Marx, F. Engels: Komunistický 
manifest (b. d., 1921); K. Zetkin: Karel Marx a jeho 
životní dílo (1923); J. Wassermann: Cesta na Golgo
tu (1931 );B.Tráven: Poklad na Sieře Madře (1931) + 
Bílá růže (1936); A. Zweig: Mladá žena z r. 1914 
(1932); L. Feuchtwanger: Válka židovská (1933); H. 
Fallada: Občánku, a co teď? (1933, pseud. Josef Vr- 
bata, společný s E. Novou); T. Mann: Josef a bratří 
jeho 1-3 (1. Příběhy Jákobovy, b. d., 1934; 2. Mladý 
Josef 1934, s H. Malířovou; 3. Josef v Egyptě, b. d., 
1937). - Ostatní práce: Básník a inženýr (1921, dis
kuse o revoluci s J. Fleischnerem); - posmrtně: Do
pis z Československa (1967, ed. J. Opelík). - Výbory: 
Nakonec zvítězí lid (pro ml., 1952, ed. V. Kovářík); 
O jazyce a literatuře (1953, ed. R. Havel); O umění 
a společnosti (1958, ed. M. Nosek); Zlý voják a jiné 
povídky (1977, ed. R. Havel). - Souborná vydání: 
Spisy I. O. (F. Borový, 1926-30, 5 sv.); Spisy I. O. 
(Melantrich, 1933-39, 7 sv.); Spisy I. O. (Svoboda, 
1947-52, a Českosl. spisovatel, 1953-61,15 sv., ed. R. 
Havel); Spisy I. O. (Ceskosl. spisovatel, 1973-85,14 
sv., ed. R. Havel, E. Macek, J. Víšková). I KORES
PONDENCE: I. O. své ženě Heleně Mahrové z vě
zení na Pankráci v lednu 1928 (1928); V. Jílek: Za 
velkým umělcem a bojovníkem (A. Němcovi 
z 1910), Život Plzeňska 1953, s. 4; an.: Z dopisu I. O. 
A. Staškovi z Berlína 5.1.1901, sb. Na paměť Anta
la Staška a národního umělce I. O. (1957) —> I. O.: 
O umění a společnosti (1958, ed. M. Nosek); Dopis 
Arne Novákovi (z 1901), in I. O.: O umění a společ
nosti (1958, ed. M. Nosek); M. Ivanov: I. O. a posel
ství k českosl. legiím v Rusku (R. Svobodové 
z 1919), Dějiny a současnost 1960, č. 10; J. Dvořák: 
Korespondence I. O. s Bedřichem Václavkem 
(z 1929-37), sb. Václavkova Olomouc 1962 (1964, 

s. 414); J. Opelík: O. zakarpatské dopisy (L. a L. Ho- 
šovským z 1931-37, J. E Kallinikovi z 1931, O. Gir- 
galovi z 1931-32,1. Ščadejovi z 1952), Sborník NM 
v Praze, ř. C - lit. hist., 1964; Z rodinné korespon
dence I. O. (rodičům z 1894-1920, strýcům F. Schón- 
feldovi z 1899 a V. Zemanovi z 1904, J. Kellerové- 
-Olbrachtové z 1931-45, dceři Ivance z 1938-45; 
1966, ed. R. Havel, J. Olbrachtová); Z. Trochová: Ne
známý dopis I. O. Jiřímu Wolkrovi (z 1921), LD 
9.11.1979; J. Mourková: Z dopisů I. O. (M. Majero- 
vé z 1911-50), ČLit 1982, s. 176; J. D. (Dvořák): 
Adresát Zdeněk Nejedlý (z 1952), Tvorba 1982, 
č. 14, příl. Kmen; M. Trávníček: Dopis I. O. (V. Van
čurovi z 1933), Zprávy Spolku čes. bibliofilů v Praze 
1985, s. 41; in L. Stolí: Z kulturních zápasů (L. Štol- 
lovi z 1938 a 1950; 1986, ed. Š. Vlašín); an.: Luxus 
čistého prádla aneb I. O. (K. Z. Klímovi z 1929 
a úryvek z 1932), Týden 1994, č. 2.1 REDIGOVAL 
periodika: Rudé právo (1.12.1926 - 9. 4.1927, odp. 
redaktor), Večerník Rudého práva (10. 4. 1927 - 
podzim 1928, šéfredaktor), Palcát (Tábor 1945); 
sborníky: 1. máj 1925 (s F. Dobrovolným), 1. máj 
1928, Spisovatelé třicet let pod praporem KSC 
1921-1951 (1951); edici: Dílo Vladislava Vančury 
(1946-50, s J. Mukařovským). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: A. Stašek: Z Blouznivců našich hor (vý
bor, 1940, upravil a v předmluvě zdůvodnil své zása
dy zpracovávání starších literárních děl). I

BIBLIOGRAFIE: R. Havel: Národní umělec
I. O. (1956, soupis kniž. díla); Z. Petrová, L. Kůrka,
J. Zavřel: I. O. (1958); J. Slavíková: Národní umělec 
I. O. (Okres, knihovna Tábor 1971, rozmnož.); Z. 
Černá, S. Mouchová: I. O. (1972, soupis kniž. díla); 
M. Nosek, M. Laiske: I. 0.1. Soupis jeho tištěných 
prací (1972); M. Kadečková: I. O. - ohlas díla (za 
1953-70, Krajská knihovna Hradec Král. 1973, roz
množ.); L. Vacina a kol.: Bibliografie I. O. 2. Soupis 
literatury o životě a díle (1982). I LITERATURA: 
A. M. Píša: Národní umělec I. O. (1949, 1982 s tit. 
I. O.); L. Knězek: O I. O. (1951); sb. Antal Stašek,
1. O. a Semily (1960); J. Wagner: Literární pozůsta
lost I. O. (LA PNP 1962); B. Marčák: Dvě moravské 
epizody I. O. (1968); V. Hnízdo: I. O. (1977, doplň, 
vyd. 1982); L. Adamová: I. O. (1977); F. Továrek: 
V kolibě nad Holatýnem (Semily 1981); sb. O životě 
a díle národního umělce I. O. (1982); O. Holub: Lou
pežník Nikola Šuhaj (1983); D.Tureček: I. O. a Jižní 
Čechy (1983); N. F. Kopistjanskaja: I. O. - čelověk, 
pisatěl, publicist (Lvov 1991). I • ref. O zlých samo
tářích: A. Novák, Přehled 11,1912/13, s. 727; K. (F. V. 
Krejčí), PL 13. 7. 1913, příl.; K. Sezima, Lumír 42, 
1913/14, s. 261; an. (J. Vodák), Čas 10.5.1914 •; • ref. 
Žalář nejtemnější: K. (F. V. Krejčí), PL 25.12.1915,
2. příl.Jv. (J. Vodák), LidN 20.2.1916; A. V. (Ant. Ve
selý), Ces. revue 9,1915/16, s. 507; A. P. (Procházka), 
MR 1916, sv. 30, s. 78; M. Rutte, Cesta 2, 1919/20, 
s. 475 •; • ref. Pátý akt: B. P. (Polán), Kmen 3, 
1919/20, s. 81; M. M. (Majerová), RP 22.3.1921 (pro
vedení v Revoluční scéně) •; • ref. Podivné přátel
ství...: A. Novák, Venkov 16. a 23.12.1919 —> Kraja-
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né a sousedé (1922) a Česká literatura a národní 
tradice (1995); J. H. (Hora), Akademie 24,1919/20, 
s. 54 —> Poezie a život (1959); O. Fischer, Kmen 3, 
1919/20, s. 228; -vh-, Kmen 3, 1919/20, s. 228; K. H. 
(Hikl), Naše doba 27,1919/20, s. 544; K. Čapek, NL 
9. 1. 1920 -> O umění a kultuře 2 (1985); MN (M. 
Novotný), Nové Čechy 4,1920/21, s. 38; K. Sezima, 
Lumír 1921, s. 139 •; • ref. Obrazy ze soudobého 
Ruska: J. H. (Hora), RP 26. 9.1920; A. Novák, Ven
kov 23.11.1920 (k tomu -ev, tj. E. Vajtauer, Kmen 4, 
1920/21, s. 456); jeel (J. L. Fischer), Kmen 4,1920/21, 
s. 356 •; • ref. Devět veselých povídek...: A. N. (No
vák), LidN 16.11.1927; jh. (J.Hora),RP25.12.1927; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 28,1927/28, s. 474; P. F. (Fraen- 
kl), RA 4,1928/29, s. 10 •; • ref. Anna proletářka: P. 
Fraenkl, Naše doba 36,1928/29, s. 505; J. H. (Hora), 
RP 1. 1. 1929 -» Poezie a život (1959); A. N. (No
vák), LidN 19.1.1929; G. (F. Gótz), NO 1.5.1929; V. 
Brtník, Venkov 27. 6. 1929; K. Sezima, Lumír 56, 
1929/30, s. 261 •; Ant. Veselý: I. O. - básník poslední
ho aktu, Lit. rozhledy 14,1929/30, s. 292; • ref. Za
mřížované zrcadlo: G. (F.Gótz), NO 12.10.1930; J. 
H. (Hora), LitN 5, 1930/31, č. 2; G. Winter, Čin 2, 
1930/31, s. 295; K. Sezima, Lumír 57,1930/31, s. 300; 
P. F. (Fraenkl), Naše doba 38,1930/31, s. 506; K. (F. V. 
Krejčí), PL 18. 1. 1931; B. Václavek, Tvorba 1931, 
s. 30 •; • polemika s čl. 1. O. v Lit. novinách o jazy
kovém purismu: J. Haller: O tom jazykovém zmat
ku, LitN 5,1930/31, č. 11; F. Soldan: Spor o dobrou 
češtinu, Lit. rozhledy 15,1930/31, s. 145 •; • ref. Dvě 
psaní a moták: ne (A. Novák), LidN 19. 4. 1931; J. 
Matouš, Nové Čechy 1931, s. 83; -jef- (J. Fučík), 
Tvorba 1931, s. 223 •; • ref. Země beze jména: m. n. 
(M. Novotný), LidN 31.7.1931; K. (F. V. Krejčí), PL 
25. 9.1932; M. V, LitN 1932, č. 8 •; • ref. Nikola Šu- 
haj loupežník: F. X. Šalda, ŠZáp 5, 1932/33, s. 243 
—» O umění (1955) a Z období Zápisníku 2 (1987); 
P. Fraenkl, Naše doba 40,1932/33, s. 570; K. Sezima, 
Lumír 59,1932/33, s. 531; vz. (V. Zelinka), Zvon 33, 
1932/33, s. 406; A. M. Píša, Čin 4,1932/33, s. 777; tv 
(T. Vodička), Řád 1,1932/34, s. 350; F. Gótz, NO 12.
3. 1933 —> Literatura mezi dvěma válkami (1984); 
A. N. (Novák), LidN 30.3.1933; J. V. Sedlák, Venkov
4. 4.1933 •; • ref. překl. T. Mann: K. P. (Polák), PL 
6. 1.1935; J. Thon, LidN 27. 5.1935; F. K. (Křelina), 
Venkov 16.11.1935 •; • ref. Hory a staletí: meh (M. 
Chorváth), Elán 5,1934/35, č. 10; M. Hlávka, LitN 7, 
1934/35, č. 13; K. Sezima, Lumír 61,1934/35, s. 527; 
AMR (A. M. Píša), PL 5.5.1935; F. Tichý, NO 10.7. 
1935; J. Hora, Rozhledy 1935, s. 112; F. Dvorský, 
Tvorba 1935, s. 657; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 43, 
1935/36, s. 111 •; • ref. Golet v údolí: F. Gótz, LitN 9, 
1936/37, č. 17; AMR (A. M. Píša), PL 16. 5. 1937; 
V. Černý, LidN 17.5.1937; SL (J. Strnadel), Čin 1937, 
s. 146; M. Ch. (Chorváth), Dav 1937, č. 4; B. V. (Vác
lavek), U 1937, s. 209 •; B. Václavek in Tvorbou 
k realitě (1937,0 mýtus dneška); O. Králík: Rozbor 
textových změn v O. Žaláři nej temnějším, SaS 1937, 
s. 199; J. Hora in I. O.: Bratr Žak (1938); • ref. Bratr 
Žak: AMP. (A. M. Píša), PL 12.10.1938; B. Novák, 

KM 1938, s. 442; B. V. (Václavek), U 1938, s. 249 •; 
• ref. Biblické příběhy: jd (J. Drda), LidN 24. 8. 
a 14. 11.1939; K. P. (Polák), Nár. práce 7. 12.1939; 
J. Šimsa, Naše doba 47,1939/40^s. 186; A. J. Doležal, 
NŘ 1940, s. 56 ; J. Lomský a M. Šefrna, Střední škola 
1940, s. 103,105 •; • ref. úprava A. Stašek: Blouzniv
ci našich hor: tk (F.Trávníček), LidN 20.8.1940; K. P. 
(Polák), Nár. práce 11.9.1940 •; • ref. Ze starých le
topisů: jd (J. Drda), LidN 1. 12. 1940; F. Trávníček, 
LidN 6. 12. 1940 •; M. Pujmanová: O. Anna prole
tářka, Tvorba 1946, s. 654 —» Vyznání a úvahy 
(1959); • ref. Dobyvatel: K. P. (Polák), PL 12. 10. 
1947; J. Janů, Svob. noviny 9.11.1947; V. Kocourek, 
Lid. kultura 1947, č. 46; kjb (K. J. Beneš), Socialistic
ká revue 1947, s. 76; V. Tichý, Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 23; A. Hrubý, KM 1948, s. 17 a 106 (k to
rnu polemika: I. O., Tvorba 1948, s. 88 a znovu 
A. Hrubý, KM 1948, s. 108) •; J. Mukařovský: I. O., 
SaS 1950, s. 123 + in I. O.: Golet v údolí (1950), oboje

Z českej literatúry (1961); V. Řezáč: Národní 
umělec I. O., NŽ 1952, s. 5 —» O pravdě umění 
a pravdě života (1960); M. Filip: I. O. v boji o nové 
Rusko, NŽ 1952, s. 14; J. Hájek: I. O., humorista a sa
tirik, NŽ 1952, s. 34; J. Petrmichl: O Krkonošských 
melodiích L O., NŽ 1952, s. 43; • nekrology: J. Drda, 
LitN 1953, č. 2; E Buriánek, NŽ 1953, s. 92; rh (R. 
Havel), SaS 1953, s. 46 •; P. A. Kleiner: I. O. a jeho 
Anna proletářka, Praha-Moskva 1953, č. 2; E Buriá
nek in Průkopníci socialistického realismu v české 
próze (1953); K. Konrád in Perokresby (1953); 
O. Králík: Jazykové proměny v O. Bratru Žáku, SaS 
1953, s. 102; Z.Tyl: I. O. a česká jazyková kultura, NŘ
1953, s. 69; J. Rybák in S orlími křídly (1954, s. 71); 
R. Havel: O zpracování Bidpajových bajek, NR
1954, s. 139 —> sb. K jazyku a slohu našich klasiků 
(1954); A. M. Píša in I. O.: První prózy (1954) + in 
I. O.: Nikola Šuhaj loupežník (1955); M. Drozda in 
Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas 
u nás (1955); J. Opelík: O. zakarpatské reportáže, 
SVŠP Olomouc, ř. Jazyk a literatura, sv. 2 (1955); 
M. Nosek: O O. črtách, NŽ 1957, s. 32; R. Havel in 
I. O.: Čtení z Biblí kralické (1958) + in I. O.: Biblic
ké příběhy (1958); M. Nosek in I. O.: O umění a spo
lečnosti (1958); J. Nenadál in I. O.: Nikola Šuhaj 
loupežník (1958); J. Mukařovský: K otázce individu
álního slohu v literatuře, ČLit 1958, s. 259; A. M. Pí
ša in I. O.: Der Schauspieler Jesenius (Praha 1958); 
R. Havel in I. O.: O zlých samotářích (1959); M. No
sek: I. O. ve vývoji české předválečné prózy, ČLit 
1960, s. 75; J. Janů in I. O.: Podivné přátelství herce 
Jesenia (1960); V. Neff: Vzpomínka na T. O.,sb. Oheň 
a růže (1961, s. 317); M. Pišút in Roky a diela (Brati
slava 1961, s. 244); M. Ivanov in Historie skoro de
tektivní (o hrdinech Anny proletářky) (1961); M. 
Jankovič: Cesty ke skutečnosti v počátcích socialis
tické prózy, ČLit 1961, s. 448; K. Konrád in Nevzpo- 
mínky (1962, s. 156); F. Jílek: Stylista I. O., LD 5.1. 
1962; Dš (F. Daneš): I. O. a český jazyk, LitN 1962, 
č. 1; M. Jungmann: I. O., básnivý epik, LitN 1962, č. 1; 
O. Králík: Rukopis O. Devíti veselých povídek z Ra-
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kouska i republiky, SaS 1962, s. 248; E Havlová: K ja
zyku a stylu I. O., NŘ 1962, s. 224; J. Wagner: Stašek 
a O. v dopisech Ant. Zemana, Sborník NM v Praze, 
ř. C - lit. hist., 1963; O. Králík: Tri verze O. Brat
ra Žaka, sb. Krkonoše - Podkrkonoší 1 (1964) 
—> Osvobozená slova (1995); A. M. Píša in Stopami 
prózy (1964); J. Opelík: Šest hodin v Koločavě, LitN 
1965, č. 2 + I, O., ČLit 1965, s. 273 + O. reife Schaf- 
fensperiode sub specie seiner Úbersetzungen aus 
Thomas Mann und Lion Feuchtwanger, Zeitschrift 
fiir Slawistik 1967, s. 20; B. Smrčka: Poznámky k roz
dílu mezi knihou W. Prescotta Dějiny dobytí Mexi
ka a románem I. O. Dobyvatel, sb. Krkonoše - Pod
krkonoší 3 (1967); M. Pohorský: O. Bratr Žak a jeho 
vůle k pravdě, ČLit 1970, s. 364 + Čas mýtu - Nikola 
Šuhaj loupežník, ČLit 1971, s. 120, obojí Portréty 
a problémy (1974); R. Havel: O. satirické verše 
a epigramy, Sborník NM v Praze, ř. C - lit. hist., 1971 
+ in I. O.: Zakarpatská trilogie (1971); F. Havlová: 
K jazyku I. O., NŘ 1972, s. 233; O. Mohyla in I. O.: 
Žalář nejtemnější (1973); F. Havlová: I. O. a nářečí, 
NŘ 1974, s. 113 + K jazyku a stylu 1. O., K jazyku O. 
reportáží ze Zakarpatska, obojí sb. Stylistické studie 
1 (1974); M. Pohorský in I. O.: Nikola Šuhaj loupež
ník (1975) 4- in I. O.: Dobyvatel (1976);L.Lantová in 
I. O.: Bejvávalo (1976) + in 1.0.: O zlých samotářích 
(1977); V. Hnízdo in I. O.: Rezervistovy dopisy 
(1977); N. F. Kopistjanskaja, V. L. Gošovskyj: Jak 
vznikla první kniha I. O. o Zakarpatsku Země beze 
jména, CLit 1977, s. 26; R. Pytlík in Sedmkrát o pró
ze (1978); M. Pohorský in I. O.: Ze staré paměti 
a moudrosti (Spisy sv. 12,1978); P.Taussig: O Marij- 
ku nevěrnici, Film a doba 1979, s. 215,275; L. Lanto- 
vá in I. O.: Anna proletářka (1979) + in I. O.: Zamří
žované zrcadlo (1980); F. Buriánek in Z moderní 
české literatury (1980, s. 28 a 155); J. Hezinová: 
Krystalizace počátků socialistického realismu v čes
ké literatuře, sb. Filologické studie 9 (1981); L. Lan- 
tová in I. O.: Z rané tvorby (Spisy sv. 1,1981) 4- in I. 
O.: Podivné přátelství herce Jesenia (1982) 4- in I. O.: 
Hory a staletí (1982); J. Víšková in I. O.: Skryté sto
py (1982); M. Pohorský: I. O.: Golet v údolí, ČLit 
1982, s. 97; V. Hnízdo: Pět olbrachtovských zastave
ní, J. Holý: Nikola Šuhaj kouzla zbavený?,! Marek: 
Moje putování za I. O. (vzpomínky), vše Lit. měsíč
ník 1982, č. 1; V. Hnízdo: O. a Zakarpatsko, Lit. mě
síčník 1982, č. 6; F. Havlová: I. O. a Naše řeč, NŘ 
1982, s. 208; J. Malich: Tři první prózy 1. O., ČLit 
1982, s. 11; J. Víšková: Pohledy do tvůrčí dílny I. O. 
Na okraj nového vydání jeho spisů, ČLit 1982, s. 120; 
pt (P. Taussig): „Filmový“ deník I. O., Film a doba 
1982, s. 408; J. Podlešák: Židé v díle I. O., Židovská 
ročenka 1982/83, s. 75; Š. Vlašim O. prózy v kritikách 
Arne Nováka, Universitas 1983, č. 5; D. Mocná: 
Anna proletářka v proměnách adresáta, ČLit 1983, 
s. 514; P. Taussig in I. O.: Marijka nevěrnice (1983);
L. Lantová in I. O.: Cesta za poznáním (1984);
M. Mravcová: I. O.: Nikola Šuhaj loupežník, Čes. ja
zyk a literatura 35, 1984/85, s. 294 —> sb. Rozumět 
literatuře 1 (1986); D. Mocná: Recepce Anny prole-
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tářky, ČLit 1985, s. 205; F. Všetička: Zamřížované 
zrcadlo - reportáž I. O., Sešity novináře 1987, č. 3; 
L. Tomek in Za slova tiše nahlédni (1989, s. 135); 
J. Opelík: O. „vídeňský“ román: Žalář nej temnější, 
Marginálie 1988-90, PNP 1992, s. 46; R. B. Pynsent: 
Bití a bytí - česká vězeňská literatura, Tvar 1992, 
č. 47; E. Israel: Bůh je originální (o O. obrazu židov
ského světa), Kritický sborník 1995, č. 1-2; P. Taus
sig: O vedlejší lásce I. O. (filmové scénáře), AUP 
Olomouc. Philosophica - Theatralia - Cinemato- 
graphica,sv. 1 (1993); K. Jiřík: Fešácký kriminál I. O. 
ve slezské Ostravě v roce 1926, sb. Ostrava (1995); 
L. Hovorková: Vybrané biblické motivy a jejich pře
vyprávění v díle I. O., Češtinář 1995/96, s. 133.

II

Luďa Olejníček
* 18.7.1897 Beňov u Přerova
† 21. 3.1964 Hodonín

Dramatik, autor nenáročných frašek, jenž se též po
kusil o sociální dramata; publicista.

VI. jm. Ludvík O., příjmení často spojoval 
s pseud. Beňovský. Datum narození bývá chyb
ně uváděno 19. 6.1897. - O. pocházel z malo- 
obchodnické rodiny. 1914 odešel jako dobro
volník na frontu a bojoval v Itálii (v zajetí 
sepsal italsky dvě hry, které pro místní publi
kum sehráli čeští zajatci). Po skončení 1. světo
vé války zůstal v armádě, sloužil nejprve jako 
poddůstojník, pak jako důstojník. Působil 
v Brně, po sňatku (1921) byl odvelen do Hodo
nína, kde také absolvoval reálku. Po odchodu 
z armády (1939) se stal vedoucím hodonínské 
filiálky brněnského Moravského slova, s nímž 
spolupracoval již od 1936 (mimoto byl účet
ním, redigoval též měsíčník českosl. církve Za 
pravdou). Jako novinář pracoval i po osvobo
zení, krátce byl funkcionářem ONV v Hodoní
ně; zde byl rovněž pohřben.

Těžištěm O. literární činnosti byly divadelní 
hry, vesměs určené ochotníkům. Jsou to pře
vážně veselohry, situované do prostředí soudo
bého venkova i města (Praha, Brno, Trident), 
jejichž dějovou osnovu tvořilo zpravidla něko
lik paralelních milostných příběhů či historek 
(Na kolotoči lásky, Píseň májové noci, Baletka 
Laura, Hřích panny Márinky, Milovati budeš!). 
Komickému účinu zde napomáhaly zavedené 
postupy nenáročné veseloherní produkce, 
zejména konstruování situačních zvratů, trivi-

671



Olejníček

álních zápletek a náhod, a také stereotypní ko
mika charakterů, jejichž směšnost měla být 
umocňována jmény a karikovanými promlu
vami. Téměř všechny tyto hry končí happy 
endem, často několikanásobným. Takto O. 
směřoval k fraškovitému zobrazení světa měš
ťáků, např. válečných i poválečných zbohatlíků 
a nadutců, umělecké bohémy a také vojen
ských hodnostářů (dvojice nadporučíka a jeho 
sluhy ze hry Dobrodružství z baru byla nepří
liš zdařilou obměnou postav Haškova Švejka). 
K oblasti lidové zábavy se O. obracel také ka- 
baretními scénkami {Prolog aj.). Vážnější dra
matické záměry sledoval „sociálním drama
tem ze života ostravských havířů“ Když city 
hasnou a „obrazem ze života venkovských li
dí“ Arnošt Vávra, ztvárňujícím mezilidské a so
ciální konflikty jihomoravské vesnice 30. let. 
Vlastní soupis O. a Kulturní adresář uvádějí 
ještě hry (Unos do Japanu z r. 1930, Kaple sv. 
Háty, Strýček chce dítě), které nejsou biblio
graficky doloženy. - Pro noviny psal O. drobné 
prózy a články.
PSEUDONYM, ŠIFRA: Luďa Beňovský; -ček-.
■ PŘÍSPĚVKY in: Mor. slovo (Hodonín, od 1936); 
Svob. slovo; Za pravdou (Hodonín, od 1935).
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Na kolotoči lásky (D 1930); 
Dobrodružství z baru (D 1931); Píseň májové noci 
(D 1931); Baletka Laura (D b. d., 1932); Hřích pan
ny Márinky (D b. d., 1932); Milovati budeš! (D b. d., 
1933); Když city hasnou... (D b. d., 1933); Arnošt 
Vávra (D b. d., 1933); Mikuláš 19. (kabaret, scénka, 
b. d., 1933); Prolog (kabaret, scénka, b. d., 1934); 
Tkanička a Vonička (kabaret, scénka, b. d., 1936). 
I SCÉNICKY Hry: Amoroso studento (1917, ital
sky); Giuseppino (1919, italsky). I REDIGOVAL 
časopis: Za pravdou (1935). I

LITERATURA: L. O. B. (autor o sobě v rubrice 
Autoři lidových her), Švejdův divadelní věstník 
1933, č. 1; an.: Poslední divadelní novinky (ref. Když 
city hasnou..., Milovati budeš!), tamtéž, č. 4.

ÍP

Ferdinand Oliva
* 10.11.1865 Praha
† 3.3.1943 Praha

Autor veseloher a dramat pro lidová i ochotnická je
viště a satirických veršů.

Pocházel z chudých poměrů. Vyučil se korek
torem. Krátce byl administračním a redakčním 

pracovníkem u firmy E. Beaufort a v lite
rárním družstvu Vlast. Od konce 80. let praco
val v nakl. J. R. Vilímek jako úředník a spolu
pracovník redakce Humoristických listů. Na 
sklonku 90. let přešel do Ottova nakl., kde pů
sobil jako administrátor časopisů Besedy lidu, 
Ilustrovaný svět a Světozor až do poloviny 
20. let, kdy odešel do výslužby.

O. psal zprvu satirické verše, v nichž s vlaste
neckým akcentem komentoval společenské 
a politické dění, výrazněji se však uplatnil až 
jako autor v 10. a 20. letech úspěšných divadel
ních her ze současnosti, určených lidovým 
a ochotnickým scénám. Po sérii aktovek se 
prosadil celovečerními veselohrami a fraškami 
ze života úřednických a podnikatelských ro
din, namnoze konverzačními {Julinčiny vdav- 
ky, Rudá královna, Poj d na mé srdce! aj.) a též 
situačními {Bujná krev, Zápas o nevěstu) s jed
noduchým dějem, v němž se trampoty milost
ných vztahů a manželská nedorozumění řeší 
sňatkem či smířením. Do měšťanského pro
středí situoval O. i svá dramata, v nichž mladá 
láska tragicky podléhá tlakům vnějších - též 
válečných - okolností {Spoutané duše, Památ
ka z válečného lazaretu, Osudem zrazeni aj.). 
Schémata pozdějších komedií {V červáncích 
svobody, Pro zlatý poklad republiky aj.) a dra
mat {Pro vlajku československou, Tři doby re
publiky čsl.) obohatil motivy vzniku a budová
ní samostatného státu. Své práce O. vydával 
vlastním nákladem, většinu titulů publikoval 
několikrát, zpravidla s drobnými úpravami 
dialogů (zřejmě podle diváckého ohlasu); v ru
kopisu zůstaly hry Hrdinka z fronty, Ubité 
štěstí, Za hlasem srdce, Za májového večera.

PŘÍSPĚVKY in: Humorist, listy (od 1884). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Bodláčí (BB 1887); Před svatbou 
(D 1907); První návštěva (D 1908); Dáma ve smutku 
(D 1908); Zlatá pěnkava (D 1908); Tajnosti pražské 
(D 1908); Julinčiny vdavky (D 1908, i prem.); Želez
ná koruna (D 1908, prem. 1910); Bujná krev 
(D 1909, prem. 1908 s tit. Nevíte, kde je Ondřej?, 
hudba A. V. Pražský); Křižácká válka (D 1909); 
Spoutané duše (D 1910); Zápas o nevěstu (D 1910, 
prem. 1912); Život vojenský - život veselý (D 1910, 
prem. 1911); Konečně sami! (D 1911); Z manželské
ho ráje (D 1911); Cesta k srdci (D 1912); Rudá krá
lovna (D 1912, prem. 1916); Mezi životem a smrtí 
(D 1913); Památka z válečného lazaretu (D 1916, 
prem. 1918,1920 s tit. Hoře života); Pojď na mé srd
ce! (D 1917, i prem.); Propast lásky (D 1918, prem. 
1919); V červáncích svobody (D 1920); Osudem zra
zeni (D 1920); Láska divý tvoří (D 1920); Když srd-
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ce promluví (D 1921); Proč bychom se netěšili... 
(D 1922); Vzkříšení (D 1922); Pro zlatý poklad re
publiky (D 1923, i prem.); Kdo nemiloval - nežil 
(D 1924); To všecko z lásky... (D 1924, prem. 1925); 
Srdce nemá stání (D 1925); Jediná mezi ženami 
(D 1926); Pro vlajku československou (D 1928); Po
čkej - ty budeš litovat!... (D 1930); Dvanácti hlasy: 
Vinen! (D 1932); Tri doby republiky čsl. (D 1933). 
I SCÉNICKY. Hry: Válečný sňatek (1916); Návrat 
z fronty (1917). I

LITERATURA: -on.: ref. Nevíte, kde je Ondřej? 
(Bujná krev), Divadlo 1908, s. 448; -á-.: ref. Železná 
koruna, PL18.12.1910; V. Sommer: ref. Život vojen
ský..., Divadlo 1911, s. 302; K. Engelmúller: ref. Rudá 
královna, Zlatá Praha 35,1917/18, s. 84; • nekrology: 
ž. (L. K. Žižka), Knihkupec a nakladatel 1943, s. 44; 
g (B. Golombek), LidN 5.3.1943; an., Nár. práce 5.3. 
1943 •.

Im

Karel Oliva

* 8.11.1886 Tejmoves (Týmová Ves) u Pacova 
† 12.10.1960 Praha

Autor učebnic a příruček teorie literatury, středo
školský pedagog.

Narodil se v osadě Mezilesí (nyní samost. 
obec), kde byl otec nájemcem dvora. Po absol
vování gymnázia v Pelhřimově (mat. 1905) se 
zapsal v Praze nejprve na právnickou fakultu 
a 1906-12 vystudoval obor čeština - němčina 
na Filoz. fakultě UK (prodlouženo studijními 
pobyty v Berlíně a v Góttingen). 1912-13 učil 
jako suplent v Praze a 1913-14 na gymnáziu 
v Kolíně, 1914-21 byl profesorem na gymnáziu 
v Praze-Vinohradech (Slovenská ul.) a od 1921 
až do odchodu do důchodu (1948) na Česko- 
slovanské akademii obchodní v Praze (Resslo- 
va ul.). 1923 si rozšířil aprobaci o srbochorvat- 
štinu. Zemřel náhle (mozková mrtvice), 
pohřben byl na Vinohradském hřbitově. - Syn 
Karel O. (* 1927) je polonista.

O. literární činnost byla spjata s pedagogic
kou praxí. Od 1926 připravoval učebnice pro 
výuku literatury, v nichž začal využívat tehdy 
nových poznatků vycházejících z teoretických 
tezí ruského formalismu a Pražského lingvis- 
tického kroužku (s některými jeho členy - na- 
př. J. Mukařovským, J. Vachkem, L. Kopeckým 
- se O. také stýkal). První O. prací byla dvou
dílná Čítanka pro obchodní školy. Její první 

svazek člení ukázky z české i světové literatury 
od antiky po dnešek do oddílů vymezených 
jednak žánrově a směrově (Slovesné druhy 
a literární směry), jednak tematicky (Vlast, ja
zyk, národ); třetí část (Obchod a průmysl) vy
chází z odborného zaměření školy a uvádí 
i věcnou literaturu z této oblasti. Druhý svazek 
představuje v chronologickém sledu českou 
a slovenskou literaturu (chápanou jako celek) 
od nej starších dob do současnosti. Pozornost 
vzbudila O. Teorie literatury pro obchodní aka
demie (jako ilustrativní doprovod k ní byl kon
cipován Výbor ukázek z literatury umělecké 
a věcné pro obchodní akademie); proti tradič
ním školským slovesnostem a poetikám, v nichž 
převládala jednak normativní, jednak diachro- 
nická a genetická stanoviska, se O. pokusil 
uplatnit hledisko synchronní a strukturální, 
projevující se nejen v terminologii (struktura, 
dominanta, automatizace, tvárný prostředek), 
ale zejména v pojetí jazykových funkcí a ve 
zdůraznění funkčnosti jednotlivých prvků bás
nického jazyka. Vedle umělecké literatury 
(stylistika, kompozice, literární druhy) se pří
ručka soustředila i k teoretickému vymezení li
teratury věcné. Úsilím překonat úzce filologic
ká hlediska vzbudily O. práce ve své době 
kladný ohlas i mimo pedagogické kruhy 
(O. Fischer, V Jirát); z druhé strany (Š. Jež, J. 
V. Sedlák) jim bylo vytýkáno nekritické podlé
hání strukturalistickým teoriím. Původní text 
O. přetvářel v příručku se širším určením; v ko
nečné podobě s titulem Teorie literatury pro 
vyšší třídy středních škol vyšla v několika vy
dáních a 1936 byla též přeložena (J. Stanisla
vem) do slovenštiny. - Časopisecky publikoval 
O. překlady ze srbochorvatštiny a odborně se 
zabýval srbochorvatským dramatem.
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1921-22, překl. srbochorv. 
básní); Střední škola (1925,1933 odpověď na kritiku 
Š. Ježe). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Teorie litera
tury pro obchodní akademie (1932); Stručná sloves- 
nost pro veřejné obchodní školy a příbuzné ústavy 
(1933); Teorie literatury pro vyšší třídy středních 
škol (1934). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Čítanka 
pro obchodní školy 1,2 (1926,1930); Výbor ukázek 
z literatury umělecké a věcné pro obchodní akade
mie (1932). I

LITERATURA: M. Knop: ref. Čítanka pro ob
chodní školy 2, Střední škola 11, 1930/31, s. 164; 
• ref. Teorie literatury pro obchodní akademie: vr. 
(V. Ryba), PL 2. 8.1932; Ot. F. (Fischer), LidN 2. 9. 
1932; J. V. Sedlák, Venkov 10.12.1932; V. Jirát, ČMF 
19, 1932/33, s. 85; I. Kopeckij, Střední škola 13,
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1932/33, s. 55; Š. Jež, Střední škola 13,1932/33, s. 136 
•; • ref. Výbor ukázek z literatury umělecké a věc
né...: A. G. (Gregor), LidN 26.10. 1932; n. (M. No
votný), Rozhledy 1932, s. 116; V. Jirát, ČMF 19, 
1932/33, s. 85; J. Veselý, Střední škola 13, 1932/33, 
s. 54 •; • ref. Teorie literatury pro vyšší třídy střed
ních škol: V. Kůst, Střední škola 14,1933/34, s. 113; 
J. V S. (Sedlák), Venkov 4.3.1934 a 25.11.1935; Ka. 
(Z. Kalista), Lumír 61,1934/35, s. 61 •.

ml

Pavel Olivetský
† 1534 Litomyšl

Knihtiskař.

Pův. jm. P. z Meziříčí (asi podle původu rodi
ny), pak se psal Olivetský, z Olivetu, Olivecen- 
sis podle litomyšlské lokality, kde působil. - 
Tiskl v letech 1506-32. Jako přívrženec reform
ních myšlenek vycházel vstříc i zájmům jedno
ty bratrské, ač sám patrně nepatřil k jejím čle
nům; byl i ve stycích s některými šlechtickými 
přívrženci jednoty. Jako první umožnil jednotě 
soustavnou publikační činnost, hlavně vydává
ní spisů bratra Lukáše Pražského. Měl zásluhu 
o konstituování grafické podoby bratrských 
tisků. Od 20. let, kdy jednota měla už vlastní 
tiskárnu v ML Boleslavi, vydávala u O. spisy 
zaměřené na širší veřejnost, obrany a polemi
ky. Ostatní tiskařské produkce O. (oblíbené 
kalendářové tisky, nábožensky vzdělavatelná 
a polemická díla, dva drobné Husovy spisky, 
lékařské knihy aj.) svědčí o tiskařově vzdělání 
a orientovanosti v dobovém myšlení. V posled
ních letech činnosti se patrně snažil přenést 
působiště do Prahy. Tiskařstvím se zabývali 
i další členové jeho rodiny, syn Jan O. (sťat 
20. 9.1547) tiskl 1536-46 v Olomouci, 1543-44 
v Prostějově. Litomyšlskou dílnu P. O. převzal 
jeho zeť Alexandr Oujezdský.

Z PRODUKCE: J. Černý: Spis o nemocech mor- 
niech (1506); Sv. Bernard: Kniežky... o boji duchov- 
nieho Jeruzaléma s Babilónskými (1507); M. Vegius: 
Rozmlúvanie Filaléta s Pravdú (1507); Lukáš Praž
ský: Kniežky tyto slovú Příprava k smrti... (1507); 
Prokop z Jindř. Hradce: Spis, proč lidé k víře mocí 
nuceni býti nemají (1508); J. Hus: Knížky... proti 
knězi (kuchmistrovi)... (1509) + Sepsání toto o šesti 
bludích... (1510); Zemské zřízení moravské (1516); 
Písně chval božských (1519); M. Luther: O svobodě 

křesťanské... (1521); J. Berka z Chocně: Kniežky 
o morních příčinách, znameních, o nemocech i lé
kařství... (1531). I

BIBLIOGRAFIE (soupis tisků in): M. Bohatco
vé: Počátky publikační činnosti jednoty bratrské, 
Acta Comeniana 1962, s. 55 + Typografická tvorba 
P. O., Sborník NM v Praze, ř. C - lit. hist, 1962, sv. 7, 
s. 231 + Knihtiskařská linie Olivetských, ČNM 1982, 
s. 149.1 LITERATURA: A. Sedláček: Příčinky lito
myšlské k dějinám české literatury, Památky 
archeologické 1874, Nové řady rok 1871-73, s. 39; J. 
Jireček in Rukověť 2 (1876); J. Volf in Dějiny české
ho knihtisku do r. 1848 (1926); M. Bohatcové: Bratr
ský kancionál z r. 1519, Miscellanea musicologica 
1960, s. 27 + Život a práce P. O., prvního tiskaře v Li
tomyšli, ČNM 1962, s. 205 + Počátky publikační čin
nosti jednoty bratrské, Acta Comeniana 1962, s. 44 + 
Typografická tvorba P. O., Sborník NM v Praze, 
ř. C - lit. hist., 1962, sv. 7, s. 229 + Nástěnné kalen
dářní minuce P. O., sb. Knihovna 1962, s. 23 + Druhé 
české zpracování motivu o putování Pravdy, LF 
1962, s. 162 + Na okraj další části Knihopisu, LF 
1964, s. 399 + Počátky betlémského novoutrakvismu 
a otázka pražské činnosti P. O., Sborník NM v Praze, 
ř. C - lit. hist., 1966, sv. 11, s. 121; K. Chyba in Slovník 
knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do 
r. 1860, samost. příl. sb. Strahovská knihovna 1,1966 
-18-19,1983-84; M. Bohatcové: Prameny k tiskařo
vě dílně, Typografia 1968, s. 231 + Knihtiskařská li
nie Olivetských, ČNM 1982, s. 129; P. Voit: Knižní 
pozůstalost olomouckého tiskaře Jana O. z O. jako 
literárněhistorický a bibliografický pramen, Sbor
ník NM v Praze, ř. C - lit. hist., 1984, sv. 29, s. 197 + 
Nové pohledy na veršovanou skladbu Rozmlouvání 
člověka se smrtí, LF 1986, s. 166.

Olomoucké povídky
asi kolem 1400

Soubor pozdně středověkých nábožensko-výchov- 
ných vyprávění.

Sbírka 35 povídek, dochovaná v jediném poz
dějším rukopise z r. 1482, je zpracováním 
evropsky rozšířených výpravných kazatel
ských příkladů (exempel) z různých latinských 
zdrojů. Hlavním pramenem souboru byla 
exemplová sbírka něm. cisterciáka z Porýní 
Caesaria z Heisterbachu z 13. století.

O. p. jsou dokladem procesu v rámci vývoje 
středověké umělecké prózy, postupujícího od 
exempla jako součásti kázání, která vyžaduje 
nábožensko-morální výklad, k osamostatnění
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exemplových příběhů jako zábavně-naučných 
výpravných útvarů, jež jsou samy o sobě nosi
teli zřetelného mravního naučení. V souboru 
O. p. se této emancipace namnoze dosahuje 
zdůrazňováním vypravěčských postupů v his
torkách založených na nadpřirozených prvcích 
a spjatých s propagováním křesťanské doktrí
ny. Ojediněle se vyprávění z O. p. stala podkla
dem novodobého literárního ztvárnění (např. 
v Karlštejnských vigiliích F. Kubky).
EDICE: O. p. (1957, ed. E. Petrů). - Ukázky: J. Jire- 
ček in České sbírky rozprávek pod názvem Gesta 
Romanorum známých, ČČM 1862, s. 360 a 1863, 
s. 91; in Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. 
Erben); in Próza z doby Karla IV. (1938, ed. J. Vili- 
kovský v novočes. úpravě). I

LITERATURA: J. Jireček: České sbírky rozprá
vek pod názvejn Gesta Romanorum známých, ČČM 
1862, s. 360 a ČČM 1863, s. 91; J. Vilikovský in Próza 
z doby Karla IV. (1938); E. Petrů in O. p. (1957); 
• ref. ed. O. p.: A. Schmidtová, LF 1958, s. 288; J. Ko
lár, ČLit 1958, s. 203 •; L. Zatočil: Germanistische 
Bemerkungen zu den alttschechischen Olmútzer 
Erzáhlungen, LF 1966, s. 111; E. Petrů in Vývoj čes
kého exempla v době předhusitské (1966); A. Vid- 
manová: Cesarius z Heisterbachu a F. Kubka čili 
O životnosti středolatinské literatury, Zprávy 
Jednoty klasických filologů 1974, č. 1 —» Laborin- 
thus - Latinská literatura středověkých Čech 
(1994); K. Dvořák in Soupis staročeských exempel 
(1978); A. Vidmanová: Středolatinská beletrie, Jan 
ze Středy a olomoucký protohumanismus, sb. Histo
rická Olomouc a její současné problémy 3 (1980) 
—» Laborinthus - Latinská literatura středověkých 
Čech (1994); P.Trošt: Die alttschechischen Olmútzer 
Erzáhlungen, sb. Litterae slavicae medii aevi F. 
V. Mareš sexagenario oblatae (Mnichov 1985) 
—> (s tit. Staročeské O. p.) Studie o jazycích a litera
tuře (1995).

A

František Omelka
* 19.8.1904 Staré Město (Uherské Hradiště-S. M.)
† 23.6.1960 Otrokovice

Prozaik pro mládež, úspěšný zvláště v dobrodruž
ném žánru; autor učebnic českého jazyka a pravo
pisu.

Narodil se v početné rodině poštovního zří
zence. Za obtížných sociálních podmínek vy
studoval gymnázium v Uher. Hradišti (mat. 
1924, v té době byl předsedou spolku vesnické 

mládeže Horymír, kde přednášel o literatuře 
a organizoval kulturní besedy i divadelní 
představení). Po osmnáctiměsíční vojenské 
službě pracoval jako listonoš. 1927 složil dopl
ňovací maturitu na učitelském ústavu v Přero
vě, 1929 zkoušku způsobilosti v Příboře a 1934 
odbornou zkoušku z češtiny, zeměpisu a děje
pisu pro měšťanské školy na učitelském ústa
vu v Kroměříži. 1930 se oženil. Učil na obec
ných školách v Blatnici (1927-28) a ve 
Stříbrnících (1928-33), na měšťanské škole 
v Hluku (1933-38) a na pokusné měšťanské 
škole v Otrokovicích-Baťově (1938-50). 1950 
byl krátce ředitelem střední školy v Napajed- 
lích a 1951 přednostou oddělení na min. škol
ství v Praze. Poté učil opět v Otrokovicích 
(1951-54), kde se 1954 stal ředitelem osmileté 
střední školy; od 1955 byl metodikem českého 
jazyka v Krajském ústavu pro další vzdělávání 
učitelů a výchovných pracovníků v Gottwal
dově (Zlín). V 50. letech působil také v okres
ní péči o mládež, věnoval se zkoumání nových 
vyučovacích metod i rozsáhlé osvětové a poli
tické činnosti. - Jeho manželka, učitelka Fran
tiška O. (* 1907), vydala časopisecky několik 
románů s ženskou tematikou (pseud. Jiřina 
Břízová, Olga Melková) a pohádkovou knihu 
Zvířátka na výletě (1977).

Do literatury O. vstoupil prózami spjatými 
s jeho rodným krajem. Od drobných žánro
vých kreseb ze života chlapců na slovácké ves
nici, založených nejednou na vlastních prožit
cích a hojně využívajících nářečí (Hoře dědinu 
a jiné povídky), dospěl k rozsáhlejšímu a dyna
mickému útvaru v jiráskovské historické po
vídce z moravskoslovenského pomezí Kom- 
ňanský hrdina, která svou husitskou tematikou 
měla v době vydání i aktuální podtext. Rovněž 
v románku o prázdninovém táboření dvou 
soupeřících skupin vesnických chlapců Vlci 
proti Mustangům se již projevoval O. smysl pro 
romantiku dobrodružství, který pak vtiskl ráz 
většině jeho dalších prací (určených převážně 
chlapcům). Z nich získala popularitu i v zahra
ničí londonovská povídka s reportážními rysy 
Štafeta, příběh mužů, kteří s nasazením života 
dopravili sněhovou bouří sérum proti záškrtu 
do epidemií postiženého a od světa izolované
ho města Nome na Aljašce. Téma hrdinství 
a solidarity prostých lidí O. zpracoval i v romá
nu Blesky nad Beskydami, v němž vylíčil (ještě 
bez dostatečného odstupu) boj mladých party
zánů na Valašsku. Pokus o zobrazení součas-
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ného školního života Začalo to v III. A byl 
poznamenán dobovou schematičností a didak- 
tičností. V biografickém románu o E Magal- 
háesovi a jeho plavbě kolem světa Velký admirál 
O. úspěšně spojil dobrodružnost s poučením 
i etickým působením. - Časopisecky O. publi
koval též drobné prózy, verše a odborné 
články.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Rabatin, Učitel; Fan (Slo
vácko), F. O., -fom-. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Ani že
ny... (1963); Bratrství (1925-26); Čes. domov JI 947); 
Čes. jazyk (1957-58); Čes. učitel (1937, příl. Školské 
reformy); Čtenář (1955); Junáci, vpřed! (1948); Ju
nák (1948); Kalendář Nového lidu na rok 1933, 
...1949; Klas (1946); Knihkupec a nakladatel (1948); 
Komenský (1955-60); Letectví (1950); Lid. noviny 
(1936-51; 1939 R pro ml. Vzdušným oceánem); Lípa 
(1938-39); Malý čtenář (1934-40; 1934 P pro ml. 
Tondova dobrodružství, 1937 P pro ml. Ve starém 
zámku); Měsíční zpravodaj (1937); Mládí (Brno 
1931^40); Mladý Zlín (1944); Mor. noviny (Brno 
1926-31); Moravsko-slovenské pomezí (Dubňany 
1937-40); Nár. osvobození (1933-35); Naše pravda 
(Gottwaldov 1951-60); Naše Valašsko (Vsetín 
1947); Naše vojsko (1927-33); Niva (Brno 1928-39); 
Nový lid (Brno 1928-40); Nový proud (Gottwaldov 
1951-52); Občanská výchova (1948); Ohníček 
(1952-53); Partyzán (1948-49); Pedagogika (1955); 
Pionýr (1956); Pionýrské noviny (1952-53); Práce 
(1951-52); Rodina a škola (1938); Rodinný kalen
dář Nového lidu na rok 1939; Roj (1939-41); Rudé 
právo (1950); Ruch (Brno 1929-32); Sedmihlásek 
(1949); Slovácko (Hodonín 1928); Srdíčko 
(1937-38); Svět (Zlín 1944); Svob. noviny (1946); 
Škola a svět (1949); Školství a osvěta (1949-50); 
Teorie i praxe (1947-49); Tep nového Zlína 
(1946-49); Tvorba (1950-51); Učitelské noviny 
(1956-58); sb. Veliká cesta (1960, P pro ml. Maruš
ka); Věcné nauky (Vel. Meziříčí 1932); Věstník 
Ústředního spolku jednot učitelských (Brno 
1931-32); Vlasta (1956); sb. Vlastivědné čtení z po
věstí hradišťského okresu (Uh. Hradiště 1935); 
Vlaštovička (1939-40, P pro ml. Lukovský trojlís
tek); Vojenský svět (1937); sb. Výchovné besedy 
s rodiči (1958); sb. Za socialistickou výchovu mladé
ho pokolení (1957); Zdravý svět (1947); Zeměd. no
viny (1948-51); Zlínská pravda (1945); dále v espe- 
rantských časopisech. I KNIŽNĚ. Beletrie pro 
mládež: Hoře dědinú a jiné povídky (PP 1935); 
Komňanský hrdina (P 1938); Vlci proti Mustangům 
(R 1940); Nebezpečí láká (PP 1943); Pasáček Ali 
(P 1946); Štafeta (P 1946); Blesky nad Beskydami 
(R 1947); Pomoc přijde z hor (P 1948); Začalo to 
v III. A (1953);-posmrtně: Velký admirál (R 1976). 
- Ostatní práce: Jak vyučujeme mluvnici a pravopisu 
v 1. třídě měšťanské školy (b. d., 1936, s A. Hrbatou); 
Sbírka diagramů pro zeměpisné vyučování (1936, 

s B. Malinou); Odůvodňování pravopisu (b. d., 
1937); Normalizované zkušební diktáty (1947, s dal
šími); Přehled vypracovaných úkolů k českému pra
vopisu (1947, s L. Hrbáčkem, V. Konvičkou); Český 
jazyk. Nápravná cvičení pravopisná (1947, s L. Hr
báčkem, V. Konvičkou); Český pravopis (cvičebnice, 
1947, s L. Hrbáčkem, V. Konvičkou; přeprac. vyd. 
1956 s O. Horákem, J. Hubáčkem, Č. Charouzem); 
Český jazyk. Učebnice mluvnice, pravopisu a slohu 
pro 5. postupný ročník národních škol (1950, s další
mi; upr. vyd. 1954 s J. Hubáčkem, F. Svěrákem); Čí
tanka pro 5. postupný ročník (1954, s F. V. Křížem, 
R. Puchýřem); Zasloužilá učitelka Božena Hůlková, 
nositelka Řádu práce (b. d., 1956); Kontrolní diktáty 
pro 3.-5. postupný ročník (1957, s dalšími); Kontrol
ní diktáty pro 6.-8. postupný ročník (1957, s další
mi); Výchova mravních citů (1958); Pedagogický 
takt (1959); Český jazyk pro 5. ročník. Pokusná 
učebnice (1959, s dalšími). I REDIGOVAL sborní
ky:!^ vyučujeme slohu na všeobecně vzdělávacích 
školách (1956, s dalšími), Naše zkušenosti s vyučo
váním slohu (b. d., 1957). I

BIBLIOGRAFIE: V. Kramářová: Bibliografie 
díla F. O, SPPI Gottwaldov 2 (1964). I LITERA
TURA: sb. Tak jsme ho znali. Vzpomínky na vzor
ného učitele F. O. (b. d., 1961). I • ref. Hoře dědinú 
a jiné povídky: Filip (D. Filip), Věstník pedagogický 
1935, s. 329; an., Věstník Státního nakladatelství 2, 
1935/36, č. 1 •; • ref. Vlci proti Mustangům: F.Tenčík 
in sb. Literatura pro mládež 1940 (1940); Topol 
(Š. Polášek), Nár. učitel 2,1940/41, č. 8; Vý., Komen
ský 68, 1940/41, s. 190 •; • ref. Pasáček Ali: Mar. 
(V. Maršíček), Lid. kultura 1946, č. 21; vc (V. Cvek), 
Štěpnice 1, 1946/47, s. 189 •; • ref. Štafeta: vpa 
(V. Pazourek), Svob. noviny (Brno) 27.6.1946; Ik (L. 
Kundera), Mladá fronta 21. 9.1946; kp. (K. Polák), 
Štěpnice 1, 1946/47, s. 345; an., Vzdělavatel 1947, 
s. 255 •; • ref. Blesky nad Beskydami: vpa (V Pa
zourek), Svob. noviny (Brno) 13.12.1947; N. Č. - F. 
H. (Černý, Holešovský), Komenský 72, 1947/48, s. 
421 •; Ek: ref. Začalo to v III. A, Vlasta 1953, č. 50; 
• nekrology: (fr), Rovnost 30. 6.1960; O. Fric, Uči
telské noviny 1960, č. 27-28; F. Všetička, ZM 1960, 
s. 383; K. Tkáč, Čes. jazyk a^ literatura 11, 1960/61, 
s. 46 •; všet (F. Všetička): Štafeta ve fríštině, ZM 
1962, s. 572 (k tomu doplněk V. Toman, ZM 1963, 
s. 144); F. Všetička: Jak vznikla O. Štafeta, ABC mla
dých techniků a přírodovědců 1963, č. 5; V. Kramá
řová: F. O. jako učitel, SPPI Gottwaldov 2 (1964, zde 
i O. deníkové zápisy z 1927-54); Z. Zapletal: F. O. ja
ko spisovatel pro mládež, tamtéž; J. Jilík: Pedagog 
a spisovatel F. O., Malovaný kraj 1996, č. 1 + Prostý 
život (o F. Omelkové), Malovaný kraj 1997, č. 3.

PP
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Omladina

1903-1908

Dělnický anarchistický časopis, postupně přezvaný 
na Nová Omladina a Komuna, s nímž spolupracova
la skupina mladých literátů.

Titul: 1903-06 (roč. 1-4) Omladina; 1906-07 (roč. 
1-2) Nová Omladina; 1907-08 (roč. 1-2) Komuna.- 
Podtitul: 1903 (roč. 1, č. 1-8) Časopis horníků; 
1903-05 (roč. 1-3) Týdeník pracujícího lidu; 1906 
(Omladina roč. 4, Nová Omladina roč. 1, č. 1-10) 
Orgán anarchistických socialistů; 1906-08 (Nová 
Omladina roč. 1, č. 11 - Komuna roč. 2, č. 37) Publi
kační orgán České federace všech odborů. - Odpo
vědní redaktoři: 1903-04 (roč. 1-2 do č. 33) B. Kali
na; 1904 (roč. 2 od č. 34) T. Kaše; 1905-06 (roč. 3-4) 
B. Kalina; 1906 (Nová Omladina roč. 1) A. Polívka 
(č. 1-10), A. Ott (od č. 11), K. Vohryzek (od č. 31); 
1906-08 (Nová Omladina roč. 1 od č. 52 - roč. 2, Ko
muna roč. 1-2) L. Knotek. - Vydavatelé: 1903-06 
(Omladina roč. 1-4) K. Vohryzek; 1906 (Nová 
Omladina roč. 1) M. Vohryzková; 1907-08 (Nová 
Omladina roč. 2 - Komuna roč. 1-2) K. Vohryzek 
s L. Knotkem. - Majitel: 1903-05 (roč. 1-3) Severo
česká federace horníků, roč. 1, č. 1-2 Nové Verneři- 
ce, roč. 1 od č. 3 - roč. 2 do č. 26 Hroby a Bruch 
(Lom u Mostu); 1906-08 (roč. 4, Nová Omladina 
roč. 1-2, Komuna roč. 1-2) Česká federace všech 
odborů, Praha. - Periodicita: 1903 (roč. 1) Ix týdně, 
od června do prosince 22 čísel; 1904 (roč. 2) Ix týd
ně 51 čísel; 1905 (roč. 3) Ix týdně, 52 čísel; 1906 (roč. 
4) 2x týdně, v lednu 3 čísla; 1906 (Nová Omladina 
roč. 1) 2x týdně, od 4. 9. 3x týdně, od 31.1. do pro
since 102 čísel; 1907 (Nová Omladina roč. 2) 3x týd
ně, do konce února 23 čísel; 1907 (Komuna roč. 1) 
2x týdně, od března do prosince 84 čísel; 1908 (Ko
muna roč. 2) 2x týdně, od ledna do konce května 
38 čísel.

O. (jejíž podoba zůstávala v podstatě stejná 
i při změněných titulech) byla anarchistickým 
časopisem navazujícím na stejnojmenný starší 
časopis a určeným nejprve hornickým čtená
řům na Mostecku; jako Nová O. po přesídlení 
do Prahy rozšířila svou působnost i na další 
kraje v Cechách, v nichž měla své dopisovate
le. O. vydával a vedl K. Vohryzek, přední činitel 
anarchosyndikalistické organizace Česká fe
derace všech odborů, jejímž orgánem se O. po
sléze stala; redakčně a organizačně Vohryzko- 
vi pomáhali L. Knotek a další spolupracovníci, 
kteří se v podmínkách trvalé perzekuce 
a soudních postihů střídavě ujímali funkce od
povědného redaktora (zástupce) časopisu. Ča
sopis zápasil s finančními těžkostmi, měnil 

místa vydávání i tiskárny, což ovlivňovalo jeho 
periodicitu i rozsah (několikrát též změna for
mátu). O. přinášela zvláště zprávy o sociální 
a justiční nespravedlnosti, o aktivitě anarchistů 
apod., pravidelně také (většinou v přetiště
ných zprávách) ze zahraničí. Otiskovala články 
anarchistický orientovaných nebo anarchismu 
blízkých autorů, především cizích (J. Grave, 
P. Kropotkin, E. Malateste, M. Stirner aj.). Bás
ně otiskovala hlavně v prvních 3 ročnících, 
pravidelně rubriku Fejeton, do níž zařazovala 
i povídky, s příspěvky od domácích i cizích au
torů. Literární recenze uveřejňovala častěji 
Nová O. (zvláště od šifry L. H. či H. L.); mimo
to v občasné rubrice Literatura a život přináše
la anotace novinek beletrie a odborné literatu
ry, zejména politického a vzdělavatelského 
obsahu.

Literární význam O. spočívá v tom, že něko
lik předních spisovatelů se v duchu svého teh
dejšího anarchistického přesvědčení pokusilo 
příspěvky pro dělnický časopis prakticky reali
zovat svůj sociální úkol. První otiskl několik 
próz J. Hašek v 1. a 2. roč., tj. v době, kdy na se
veru působil jako anarchistický agitátor (krát
ce vypomáhal i v redakci O.); pravidelně pak 
přispíval do Nové O. Pro 3. roč. O. psal básně, 
prózy a fejetony E Šrámek (i šifra rr.), který se 
v 1. roč. Nové O. (pouze do č. 23) stal členem 
redakce (jako redaktor fejetonu), avšak jeho 
spolupráce zřejmě spočívala v publikování 
vlastních příspěvků (zvláště próza na pokračo
vání Buřiči, neukončena); nákladem Nové O. 
také prvně vyšla jeho sbírka Modrý a rudý. In
formace o anarchistickém hnutí a úvahy posí
lal do Nové O. z Francie F. Gellner (podp. 
Franta Gelner, i šifra F. G); už před ním uve
řejnil ve 3. roč. O. fejetonicky laděnou zprávu 
ze svého pobytu v cizině K. Toman, který poz
ději v Nové O. publikoval několik úvah a lite
rárních kritik (též pod šifrou 1. n.). Spolupráce 
S. K. Neumanna se omezila na jednu báseň, 
úvodník a dvě výzvy. Několik próz uveřejnil 
v Nové O. R. Tesnohlídek. Do pozdější Komu
ny poslali po jedné úvaze S. K. Neumann a F. 
Šrámek a zpočátku několik příspěvků J. Hašek 
a F. Gellner. Pravděpodobně přispěl do Nové 
O. a Komuny i J. Mahen pod pseud. Bolehlav. 
K duchu O. a anarchistického hnutí vůbec 
patřilo, že nebyly skrývány neshody nejen 
autorů navzájem (jak to vehementně uplatňo
val F. Gellner), ale také časopisu s nimi: v pří
padě S. K. Neumanna před jeho spoluprací,
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u F. Šrámka do jisté míry po ní a nejostřeji 
u R. Těsnohlídka, který jediný se ostatně 
k anarchismu přímo nehlásil. Mimo jmenova
né přispěli básněmi a prózami (i ve fejetonu) 
K. Berdych, J. Duhan, A. V. Haber, J. Holub, 
G. R. Opočenský, J. Rosenzweig-Moir, K. Vo- 
hryzek aj. Z cizí beletrie kromě ojedinělých 
drobných ukázek byl v 2. roč. Komuny publi
kován na pokračování román O. Mirbeaua Še
bestián Roch.
LITERATURA: K. Resler in Buřiči a Stříbrný vítr 
(1952); V. Štěpán: úvod (o anarchismu a jeho časopi
sech) k edičním poznámkám in S. K. Neumann: Sta
ti a projevy 1 (1964).

Pb

Prokop Ondrák

* 13. 7.1810 Praha
† 3. 5.1873 Příbram

Překladatel z italštiny a francouzštiny, autor homile- 
tických spisů.

Po studiích na gymnáziu v Praze vstoupil O. 
1831 na bohosloveckou fakultu (1834 byl 
v Praze vysvěcen na kněze). Od 1836 až do své 
smrti žil v Příbrami: nejdříve jako kooperátor 
na Svaté Hoře, od 1838 jako katecheta a ředi
tel hlavní školy, od 1847 jako městský děkan. 
Podílel se na vlasteneckém kulturním životě 
v Příbrami: byl zakladatelem místní čtenářské 
společnosti, šířil české knihy a časopisy, pořá
dal české besedy; 1844 se jeho zásluhou kona
lo v Příbrami první české divadelní představe
ní, 1851 se postaral o zájezd Tylovy divadelní 
společnosti do města, 1848 sloužil slavné rekvi
em za studenty padlé na pražských bariká
dách.

O. literární činnost se především orientovala 
na překlady převážně křesťansky zaměřené li
teratury z italštiny a francouzštiny. Stál u po
čátků česko-italských literárních vztahů svým 
překladem národního italského díla Zasnou- 
benci od A. Manzoniho, jehož kvality O. roz
poznal a jazykově i stylově citlivě převedl do 
češtiny; dále přispěl k rozšíření Chateaubrian- 
dovy tvorby u nás překladem jeho historické
ho románu Mučedlníci. Vydal několik svazků 
svých kázání a je mu též přisuzováno autorství 
časopisecky publikovaného popisu Příbrami 
(Česká včela 1842).

PŘÍSPĚVKY in: Blahověst; ČČM; Časopis pro 
katol. duchovenstvo; Čes. včela (1842); Květy; Po
svátná kazatelna (Olomouc). I KNIŽNĚ. Překlady: 
J.-H. Bernardin de Saint-Pierre: Pavel a Virginie 
(1836); J. P. C. de Florian: Eliezer a Neftali, Dobytí 
Jericha (1840); A. Manzoni: Zasnoubenci (1842); 
F. R. Chateaubriand: Mučedlníci (1851). - Ostatní 
práce: Kázání držená léta 1850... (1850); Kázání, kte
ráž na neděli 4. po sv. Duchu přednesl... (1851); Ne
dělní a sváteční kázání 1,2 (1852,1854). I

LITERATURA: • nekrology: Křečan, Beseda 
učitelská (1873), s. 239; an., Blahověst 1873, s. 216 •; 
M. Parenti in La prima traduzione boema de I pro- 
messi sposi (1932); O. Schiller: Zaváté cestičky ro
mantiky do Cech, Nové Čechy 1936, s. 12.

vp
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* kolem 1364 Český Brod
† 15.10.1427 Lipsko (Německo)

Význačný teolog pražské předhusitské univerzity, 
kazatel a polemik, přední odpůrce Husův.

Vystudoval na pražské univerzitě: 1384 dosáhl 
bakalářství, 1387 magisterství artistické fakul
ty a začal na ní hned přednášet; před 1395 byl 
vysvěcen na kněze, 1396 byl děkanem artis
tické fakulty a živě se účastnil univerzitního 
života, 1408 se stal magistrem teologie a profe
sorem teologické fakulty. Už 1407 byl místo- 
kancléřem univerzity, 1409 se stal kanovníkem 
svatovítské kapituly, od 1412 byl zároveň čle
nem vyšehradské kapituly a kapituly Všech 
svátých (do 1418). Od počátků pronikání vik- 
lefismu do Čech patřil k jeho odpůrcům, byl 
jedním z iniciátorů zkoumání Viklefových 
knih arcibiskupskou komisí 1408. V době zá
pasů o reorganizaci univerzity stál dočasně na 
Husově straně, ale v Husově kostnickém pro
cesu bylo jeho stanovisko jako reprezentanta 
protihusitského křídla na pražské univerzitě 
jedním z argumentů obžaloby. S Jakoubkem ze 
Stříbra polemizoval proti přijímání podobojí. 
1417-20 pobýval v Čechách mimo Prahu, po 
1420 odešel do exilu, od 1422 působil jako pro
fesor teologie na univerzitě v Lipsku.

V rozsáhlém literárním díle uplatnil O. z B. 
rozmanité žánry dobové teologické literatury 
od drobnějších projevů (kázání, listy, proroc
tví, kvestie) až po obšírné výklady, v nichž po
stavil své rozsáhlé vzdělání i vlastní snahu o re-
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formu církve do služeb římské pravověrnosti. 
Jako vynikající polemik formuloval proti přijí
mání podobojí názory, které byly pak přijaty 
do základního arzenálu katolické argumenta
ce. Pramennou hodnotu má zejména jeho trak
tát o vzniku husitství.

EDICE: in Documenta M. J. Hus vitam... illustran- 
tia... (1869, ed. F. Palacký, Responsio magistro Joan- 
ni Hus); in M. J. Husi korespondence a dokumenty 
(1920, ed. V. Novotný, Responsio magistro Joanni 
Hus); Traktát M. O. z B. o původu husitství (Tábor 
1980, ed. J. Kadlec, Tractatus de origine Hussita- 
rum); J. Kadlec in Studien und Texte zum Leben und 
Wirken des Prager Magisters Andreas von Brod 
(Miinster 1982, Inceptio disputationis de quodlibet 
cum quaestione principali „Utrum summa Dei sapi- 
entia... omnem veritatem possibilem... in propria 
forma cognoscit?“; Magister Andreas de Broda res- 
pondet in vesperis; Sermo synodalis in die Sancti 
Lucae; Epistula ad Zbynkonem, archiepiscopum 
Pragensem, cum tractatu contra errorem remanen- 
tiae; Quaestio utrum licitum sit seu an debeat Chris- 
ti populus laicalis sub utraque specie sacramentali 
communicare...; Tractatus de sumptione venerabilis 
pretiosique corporis ac sanguinis Domini nostri le
su Christi; Lectura de communione laicorum sub 
utraque specie; Tractatus contra communionem ca- 
licis; Tractatus de sacramento eucharistiae; Collatio 
facta per doctorem Andreám de Broda in susceptio- 
nem archiepiscopi Coloniensis per universitatem in 
Lypczk in Prusiam; Sermo magistři Andreae de 
Broda... factus in missa Universitatis in die confir- 
mationis marchionis Friderici ad ducatum Saxoniae 
24. Januarii 1423; Recommendatio rectoris Univer
sitatis Lipczensis; Epistulae M. Conrado Ladow, 
carthusiani Erfordensi, missae; Epistula exhortato- 
ria ad patientiam in tribulationibus) + in Planctus 
super civitatem Pragensem a jeho autor, Studie 
o rukopisech 25, 1986, s. 47 (Planctus super civita
tem Pragensem). - Překlad: in Výbor z české litera
tury doby husitské 1 (1963, přel. R. Urbánek, 
O vzniku husitství - část). I

BIBLIOGRAFIE: J. Kadlec in Studien und Texte 
zum Leben und Wirken des Prager Magisters And
reas von Brod (Miinster 1982); P. Spunar in Reper- 
torium auctorum Bohemorum provectum idearum 
post Universitatem Pragensem conditam illustrans 
1 (Varšava 1985). I LITERATURA: J. Kadlec: 
Studien und Texte zum Leben und Wirken des Pra
ger Magisters Andreas von Brod (Miinster 1982). 
■ A. Podlaha in Series prepositorum, decanorum et 
cannonicorum metropolitanae ecclesiae Pragensis 
1-4 (1912-31, č. 517); J. Sedlák in Studie a texty k ná
boženským dějinám českým 1 (1914); V. Novotný in 
M. J. Hus 1,2 (1919,1921); J. Pekař in Žižka a jeho 
doba 1 (1927); F. M. Bartoš in Husitství a cizina 
(1931); J. Macek in Tábor v husitském revolučním 
hnutí 1 (1952); I. Hlaváček: Bohemikale Literatur in 

den mittelalterlichen Bibliotheken des Auslandes, 
Historica 13, 1966; J. Tríška in Literární činnost 
předhusitské univerzity (1967) + Příspěvky k stře
dověké literární univerzitě, AUC Praha, Historia, 
1968, sv. 2, s. 5 a 1969, sv. 1, s. 7 + in Studie a prame
ny k rétorice a k univerzitní literatuře (1972) + in 
Rétorický styl a pražská univerzitní literatura ve 
středověku (1975); J. Kadlec: Reformní postila a sy
nodální postila M. O. z B., Studie o rukopisech 16, 
1977, s. 13 + Literární polemika mistrů Jakoubka ze 
Stříbra a O. z B. o laický kalich, AUC Praha, Histo
ria, 1981, sv. 2, s. 71, Z. Hledíková: ref. J. Kadlec: Stu
dien und texte... a ed. Traktát M. O. z B...., Husitský 
Tábor 5,1982, s. 324; J. Kadlec: Planctus super civita
tem Pragensem a jeho autor, Studie o rukopisech 
23,1986, s. 47 + in Katoličtí exulanti čeští doby hu
sitské (1990).

)h

Opavský besedník viz in Antonín Vašek

Gustav Roger Opočenský

* 12.4.1881 Krouna u Vysokého Mýta
† 4.9.1949 Praha

Básník gellnerovské generace, autor realistických 
a sociálněkriticky laděných povídek, zábavné a hu
moristické literatury, písňových textů a popularizač
ních literárněhistorických brožur.

Podp. se též G. K. Opočenský, Gustav Opočen
ský, Gustav Robert Opočenský, Gustav Rudolf 
Opočenský. - Pocházel z rodiny evangelického 
faráře s písmáckou tradicí. Do literárního živo
ta vstoupil 1903 jako člen literárního sdružení 
Syrinx. Byl známou postavou předválečné bo
hémské Prahy, především kruhu kolem J. Haš
ka; jako účastník jeho mystifikačních akcí a ka
baretů se také stal jednou z postav jeho povídek 
a humoresek. Později byl též spolupracovníkem 
kabaretu K. Hašlera. Od 1909 byl členem spol
ku spisovatelů Máj. O. sympatizoval se soc. de
mokratickým hnutím. Pracoval jako účetní 
úředník a posléze vrchní tajemník min. sociální 
péče (1941 byl dán do výslužby); 1948 onemoc
něl těžkou srdeční chorobou (degenerace sr
dečního svalu), na jejíž následky zemřel.

Charakteristickým rysem produkce O. byla 
rozpolcenost mezi vážnou tvorbou a psaním 
zábavné literatury a kalendářové četby. Začí-
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nal jako básník gellnerovské generace, využí
vající gesto bohémského skeptika k deziluziv- 
nímu postoji vyjadřovanému formou lidového 
popěvku. Své elegické verše, v nichž se ironic
ké a sociálněkritické prvky střetaly se senti
mentem mladistvého milostného stesku a ústi
ly do negativistických gest vyvržence, shrnul 
do lyrickoepických souborů Modlitby psance 
a Jak hasly ohně. V pozdější autobiograficky 
laděné sbírce Strom v bouři dospěl k fatalismu, 
pocitům smutku, životní nejistoty a nenaplně- 
nosti. Vedle toho psal příležitostné, náladové 
verše (Luhačovské dojmy) plné okouzlené 
melancholie. Doménou O. se postupně stala 
próza. V povídkách z vojenského prostředí Ve 
stínu ozbrojeného míru vyjádřil svůj protimi- 
litaristický postoj. V knize Jan Racek a jiné 
velkoměstské povídky tematizoval tragické dů
sledky života v bídě realisticky kreslenými ob
razy a vypravěčskou zkratkou. Sociálním kon
trastům věnoval pozornost i v povídkových 
souborech Lidé z periferie a Dusilův hřích a ji
né příběhy z hor, zachycujících životní peripe
tie figurek z pražského předměstí a z kraje 
Českomoravské vrchoviny. Stále výraznější 
bylo O. zaměření na populární četbu: psal mi
lostné a dobrodružné historky (Povídky repor
térovy, Květy minulosti, Tyran život) a romány 
(Dychtivé mládí, Zelené perly z La Platy), hu
moresky a anekdotické črty (Psí dny a jiné 
humoresky, Komtesa Talmi a jiné rozmarné 
příběhy z včerejška a předvčerejška). Vůdčím 
motivem souboru fejetonů Svět pod čarou se 
stal pražský každodenní život a místopis. Prózy 
pro mládež O. traktoval jako volně propojené 
sledy epizod ze života pražských a především 
venkovských dětí (pohádkový soubor Kmotr 
Dostatek zůstal nevydán). J. Haškovi věnoval 
vzpomínkovu knihu Čtvrt století s Jaroslavem 
Haškem a humorně laděnou Baladu o duši Ja
roslava Haška. O. zhusta přispíval do různých 
listů zejména drobnějšími humoristickými 
útvary. Byl také autorem popularizačních lite- 
rárněhistorických portrétků doprovázených 
zpravidla několika drobnými ukázkami, dále 
řady textů k popěvkům a šansonům.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. V. Kořínek, Enrico, 
Gero, Gigi, Gil Blas, Jak. Choděra, Jakub Choděra, 
J. Slaný, J. Starý, Kamil Nopál, Karel Loskota, Karel 
Loukota, K. Choděra, K. Nopál, Max Kořínek, 
Roger, Starý, V. Choděra, V. Starý; Go., Gr., -gr.-, G. 
R. O., M. K., Oscy, -oscy-, St. I PŘÍSPĚVKY in: 
Americké Dělnické listy (Cleveland 1909); Besedy 

Času (1903-11); Besedy lidu (1907-17); Čas (1905); 
Čes. noviny (Louny); Čes. slovo (1933); Čes. svět 
(1906-18); Dělnická osvěta £1910); Dělnické listy 
(Vídeň); Dělnický kalendář Ceskoslovanské strany 
soc. demokratické v Rakousku 1913; Dělnický ka
lendář na rok 1912; Dobrá kopa (1911-14); Honza 
(1921-24); sb. Horkého čítanka (b. d., 1910); Horké
ho týdeník (1909); Humorist, listy; Humorist, kalen
dář na r. 1915; Chuďas; Intimní Praha; Jitřenka 
(1905); Kalendář Besed lidu na r. 1912- ...1915; Ka
lendář českého lidu 1949; Kalendář českožidovský 
(1906-08, 1922-29); Kalendář Českých mód 1921; 
Karikatury (od 1908); Kopřivy (od 1909); Květy 
(1904-08); Letáky (1903); Lid. noviny (1905-06, 
1940-42); sb. Luhačovický památník (b. d., 1910); 
Lumír (1904, 1907); Máj (1903-07); Malý čtenář 
(1905-27, 1942); Mládenec; Mládeneček; Moderní 
život (1902-03); Moravskoslezská revue (1907-08); 
Naděje (Brno 1905); Nár. obzor (i Besedy Nár. 
obzoru, 1907-13); Nár. politika; Nár. práce 
(1939-41); Nár. střed; Neděle (Brno 1904); Neruda, 
pokr. Nový Neruda (1906); Nová Omladina, pokr. 
Komuna (1906-07); Novina (1908); Nový dělnický 
kalendář 1910; Nový obzor (Olomouc 1913-14); 
Obrana zemědělců; Omladina; Osvěta (1909-11); 
Pokroková revue (1905); Pokrokové noviny (Ml. 
Boleslav); Právo lidu (i Večerník PL, 1912-38); 
Pražská lid. revue (1905-07,1912-13); Ranní noviny 
(1936); Rarach (1920-21); Rašple (Brno); sb. Re
publikánský přednašeč (1921); Rovnost (Brno); 
Rozkvět (1911); Rudé květy (1904-13); sb. Smích 
Červené sedmy (1981, šanson Lípový květ, hudba 
F. Hvížďálek); Srdce (1903-04); Studentská revue 
(1910); Studentský almanach (1905,1908); Světozor 
(1915-16); Svítilna (1907); Šibeničky (1906-07); 
Švanda dudák (1906-09); Topičův sborník 
(1922-23); Velký slovanský kalendář na rok 1912; 
Úsvit (1924-30); Venkov (1916-17,1924-33); Veselá 
Praha; Vesna (1905-09); Věstník Dělnické akademie 
(1907-08); Vojenský kalendář (1914); sb. Waltnero- 
va pětadvacítka (b. d., 1924); Z literárních luhů (Tře- 
benice 1910-12); Zlatá Praha (1905-14); Zvon 
(1904-24); Ženský obzor (1904-09,1916,1922); Žiž
kovský obzor. I KNIŽNÉ. Beletrie a práce o litera
tuře (i popularizační brožury): Modlitby psance (BB 
1906); Žena v díle J. S. Machara (b. d., 1907, s K. Lo- 
čákem); J. S. Machar jako básník lidový a sociální (b. 
d., 1907); J. S. Machar, jeho život a dílo (b. d., 1907); 
Karel Hlaváček (b. d., 1907); Sociální struna básní 
Bezručových (b. d., 1908); Jan Neruda (b. d., 1908); 
Antonín Sova (b. d., 1908); Otokar Březina (b. d., 
1909); Petr Bezruč (b. d., 1909); Luhačovské dojmy 
(BB 1909); Ve stínu ozbrojeného míru (PP 1909); 
Jak hasly ohně (BB b. d., 1911); Jan Racek a jiné vel
koměstské povídky (1911); Povídky reportérovy 
(1911); J. S. Machar (1914); O těch německých špic
lech (kuplety, 1919, pseud. Enrico); Půlnoční návště
va (šanson, 1919, hudba F. Hvížďálek); T. G. Masa
ryk (b. d., 1919); Psí dny a jiné humoresky (PP 1920); 
Dychtivé mládí (PP 1921); Lidé z periferie (PP
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1922); Květy minulosti (PP 1923); Dusilův hřích a ji
né příběhy z hor (PP 1924); Strom v bouři (BB 
1925); Svět pod čarou (FF 1925);KomtesaTalmi a ji
né rozmarné příběhy ze včerejška i předvčerejška 
(PP b. d., 1925);Tyran život (PP b. d., 1926); Frantík 
(P pro ml., 1931); Skvělý trojlístek (P pro ml., 1935); 
Balada o duši Jaroslava Haška (B 1936); Chalupa ve 
stráni (P pro ml., b. d., 1946); Zelené perly z La Pla
ty (R 1947); Čtvrt století s Jaroslavem Haškem 
(vzpomínky, 1948). I SCÉNICKY. Hra: Utrpení bo
ha (melodram, 1906, hudba K. Moor). I REDIGO
VAL kalendáře: Vimperský kalendář 1948, Kalen
dář českého lidu 1949. I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Vybrané spisy Karla Havlíčka Borov
ského (1927,5 sv.).l

LITERATURA: • ref. Modlitby psance: an., Aka
demie 10,1905/06, s. 352; A. N. (Novák), Přehled 5, 
1906/07, s.773; O. Theer, Lumír 35,1906/07, s. 334 •;
• ref. Luhačovské dojmy: F. Sekanina, Zvon 10, 
1909/10, s. 93; adv. (Ad. Veselý), MS1R 6,1909/10, s. 
134; K. Hikl, Přehled 8,1909/10, s. 529;R. (V. Červin- 
ka), Zlatá Praha 27,1909/10, s. 83 •; • ref. Ve stínu 
ozbrojeného míru: R. (V Červinka), Zlatá Praha 27, 
1909/10, s. 252; an., Dělnická osvěta 1910, s. 56; an., 
PL11.3.1910; K. Sezima, Lumír 39,1910/11, s. 276 •;
• ref. Jak hasly ohně: V. K., Pražská lid. revue 1911, 
s. 274; M. (V. Martínek), MS1R 8,1911/12, s. 230; Ant. 
Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, s. 250; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 12,1911/12, s. 268 •; -btk- (V. Brtník): 
ref. Dychtivé mládí, Zvon 21, 1920/21, s. 418 + ref. 
Lidé z periferie, Venkov 17. 3. 1923; J. Staněk: ref. 
Dusilův hřích..., Čes. osvěta 21,1924/25, s. 307; -pa- 
(F. S. Procházka): ref. Strom v bouři, Zvon 26, 
1925/26, s. 97; vz. (V Zelinka): ref. Svět pod čarou, 
tamtéž, s. 502; an.: G. R. O., Naše kniha 1931, s. 140; 
K. J. (Juda): ref. Frantík, Střední škola 12,1931/32, s. 
157; É. Škorpil in Spisovatelé vysokomýtského kra
je (1932, s. 21); K. Červený: Na návštěvě u básníka 
G. R. O., Ranní noviny 7. 5.1936; vý. (M. Novotný): 
ref. Balada o duši Jaroslava Haška, LitN 9,1936/37, 
č. 1-2; • nekrology: č, Svob. slovo 6.9.1949; an., Prá
ce 6.9.1949; an., LD 6.9.1949 •; R. Pytlík in Náš pří
tel J. Hašek (1979, s. 12); L. Merhaut in Cesty styli
zace (1994).

Im

Jiří Opočenský

* 21.1.1781 Peřimov u Jilemnice
† 5.1.1842 Jimramov

Básník, autor duchovních písní, buditel z okruhu 
J. L. Zieglera.

Potomek bratrského krkonošského rodu. Po 
studiích v Uhrách (od 1795 gymnázium v Lu
čenci, teologie v Šarišském Potoku a v Debre- 

cíně) se stal evangelickým duchovním. 
1807-11 působil v Čermné (u Letohradu), 
1811-29 v Klášteře (K. n. Dědinou) u Třebe
chovic p. O. a poté jako superintendant morav
ské reformované církve v Jimramově. Během 
pobytu v Klášteře se stýkal s řadou obrozen- 
ských pracovníků (F. V. Hek, M. S. Patrčka, 
M. Z. Polák, J. H. Pospíšil, manželé Rettigovi, 
K. S. Šnajdr aj.) a účastnil se jejich schůzek 
v Dobřanech u J. L. Zieglera. Sám se podílel na 
buditelské práci shromažďováním starých čes
kých tisků pro Muzeum a příspěvky do literár
ních příloh Hromádkových Prvotin pěkných 
umění (stať O vynalezení knihtlačitelství, Píseň 
dítek evangelických, epická báseň Obrácení...'). 
Styk s vlastenci Zieglerova okruhu vedl O. 
později také k účasti na antologii Věnec ze 
zpěvů vlastenských.

O. zájem o duchovní píseň se opíral o starou 
rodinnou zpěváckou tradici. Rozhodujícím 
impulsem k vlastní tvorbě se mu stalo setkání 
s evangelickým kancionálem Cithara sancto- 
rum J. Tranovského za studia v Uhrách; sám 
začal psát duchovní písně zřejmě v Klášteře. O. 
hymnologická tvorba navazuje formálně na 
tradice bratrské duchovní písně. Přísně pravi
delný verš, stavěný podle Dobrovského nauky 
o přízvučné prozódii, dokonalé rýmy a zdařilé 
poetické obrazy se pojí s prostým, neozdob- 
ným, avšak kultivovaným a velebně působícím 
jazykem. Vedle obvyklých náboženských té
mat se v O. písních objevuje např. i oslava osví
cenského panovníka Josefa II. Dokonale 
zvládnutou formou stály O. duchovní písně vy
soko nad dobovým průměrem a staly se trva
lou součástí české hymnologické literatury 
(dodnes otiskovány v evangelických zpěvní
cích, např. Zpěvník českobratrské církve evan
gelické, 1952). - O. je též autorem textu zná
rodnělé písně Společná (Že peníze světem 
vládnou...), zhudebněné zdickým farářem 
J. Vorlem (otištěna v ant. Věnec ze zpěvů vlas
tenských). Okrajově a nepříliš úspěšně se po
koušel i o jiné veršové druhy (epická báseň 
Obrácení pohanského kněze na víru křesťan
skou na ostrově CejlonuýVe své době bylo vý
znamným činem O. nové, opravené a rozšířené 
vydání Cithary sanctorum (též s tit. Lipský 
zpěvník), obsahující ve druhém přídavku 
i vlastní O. písně (cenzura zasáhla do edice zá
kazem exulantských písní).-V rukopise zůsta
lo několik O. prací náboženských (Modlitební 
kniha, Katechismus aj.).
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PŘÍSPĚVKY in: Prvotiny pěkných umění (1816-17); 
sb. Věnec ze zpěvů vlastenských (1838, ed. E 
Škroup). I KNIŽNĚ. Beletrie: Písně k svátku tole
rančnímu pro křesťany evangelické helvetského vy
znání (1831; 1832 rozšiř, vyd. s tit. Písně nábožné 
k rozličným příležitostem pro křesťany evangelické 
helvetského vyznání). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Cithara sanctorum, to jest Harfa Svatých,... aneb 
Žalmy a písně duchovní staré i nové... (1820). I

LITERATURA: E Bednář in Památník čes
kobratrské církve evangelické (1924, s. 355, 378, 
414); J. B. Čapek in Československá literatura tole
ranční 1781-1861, 1 (1933, s. 343); F. Tichý: J. O. 
K stému výročí jeho úmrtí, LidN 4.1.1942;T. Č. Ze
linka: J. O. K 180. výročí narozenin básníka duchov
ních písní, Kostnické jiskry 1961, č. 4.

Ik

Jan Opolský

* 15. 7.1875 Nová Paka
† 20. 5.1942 Praha

Básník a prozaik; osobitý představitel českého sym
bolismu především svými lyrizovanými prózami.

Pocházel z rodiny advokátního úředníka. V ro
dišti vychodil obecnou a měšťanskou školu, 
potom se stal kopistou v dílně malíře V. Kret- 
schmera; 1902 se oženil. Od 1914 byl zaměst
nán jako úředník a později prokurista v textil
ní továrně, s níž přesídlil 1921 z Nové Páky do 
Prahy. 1935 byl penzionován. 1928 byl zvolen 
řádným členem ČAVU, působil v Umělecké 
besedě, Kruhu čes. spisovatelů (i jako funkcio
nář) a v redakční radě Lumíra (1928-31, 
1932-37), spolupracoval s grafickým sdruže
ním Hollar. Udržoval přátelské vztahy s kraja
nem J. K. Šlejharem, později i s J. Karáskem 
a zejména se spisovateli z okruhu Lumíra (s V. 
Dykem, H. Jelínkem, F. Skácelíkem aj.). Byl 
pohřbem v Nové Páce.

O. vstoupil do literatury vyzrálým debutem 
Svět smutných, navazujícím na odkaz deka
dentní a symbolistní poezie Hlaváčkovy. Hu
debním veršem s plastickou metaforou zde 
rozvíjel motivy citlivě odstíněných nálad, sno- 
vosti, ztráty milované bytosti, opuštěnosti a sa
moty, touhy po věčnosti a ideálu, zasazené do 
koloritu symbolických krajin duše a naplněné 
sugestivní baladičností. I pro následující sbírky 
{Klekání, Jedy a léky) byly příznačné tóny ne
určité tragiky a pesimismu, spojené s barvitým 

viděním, k nimž přistoupilo využívání historic
kých a legendárních fabulí a postupně i výra
zová extenzita a dekorativnost. O. lyriku stále 
častěji opanovával projev skepse, ironie a sar
kasmu, jenž nacházel uplatnění i v kritických 
komentářích k dobovému společenskému 
a politickému životu {Hrst ironie a satiry). Na
konec jeho poezie ulpěla v poloze monotón
ního verbalismu a hymnického parnasismu, 
opakovaně vyjadřujíc odtržení od světa, vysíle- 
nost, stárnutí, zklamané iluze i nostalgické ná
vraty do prostředí maloměsta a přírody rodné
ho kraje {Verše o životě a smrti, Hory a doly 
a lesy). Básnickou obrodu znamenala předpo
slední sbírka Čtení z hvězd a obelisků, reflek
tující v novoromantickém duchu místo člověka 
v kosmickém řádu. Paralelně s poezií psal O. 
krátké lyrické prózy s minimalizovaným dě
jem, v kterých směřoval od sevřených expresio- 
nistických obrazů, zachycujících propracova
ným jazykem fantaskní a bizarní situace, scény 
násilí a katastrof, přezrálou erotiku a tesknou 
bezútěšnost {Kresby uhlem), k traktování ná
mětů z různých kultur a období, jednak pohá
dek a legend, jednak i osobitých vizí a evokací 
historie; často pro ně volil postavy výtvarných 
a řemeslných umělců, hudebníků a herců, je
jichž duševní stavy, pocity a filozofii koncent
roval na pozadí stylizované autonomní reality 
do poetické zkratky. Vzdálený a výlučný svět 
reprodukoval s bohatou imaginací, důrazem 
na detail a snahou objevit a postihnout tajem
ství vnitřní podstaty předmětů a věcí {Muka 
a zdání, Visuté zahrady). N tvorbě O. se díky je
ho zvláštním dispozicím také výrazně uplatnil 
dobový trend přelomu století, směřující 
k synkrezi slovesného a výtvarného umění 
a projevující se též sílícím zájmem o krásnou 
knihu a knižní grafiku; tomuto zaměření také 
odpovídaly bibliofilské edice většiny jeho pra
cí. Byl také autorem několika esejů o českých 
a světových malířích a graficích (F. Kobliha, 
M. Švabinský, G. Courbet, A. Dúrer aj.) a svý
mi texty doprovázel výtvarné publikace, pře
devším soubory grafických listů.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Ego; J. O. I PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach ČAVU (1930); Almanach na rok 
MCM (1900); Cesta (1918); sb. Čeští spisovatelé 
vdovám a sirotkům našich vojínů (1916); sb. Čtvrtky 
3. Vzpomínky kroužku přátel prof. J. Voborníka 
(1935); sb. Hollar (1926-42, i přílohy; mj. 1931 
E Belveder, i sep., 1935 E Životní úskalí A. Dúrera, 
i sep., 1937 EE Dílo F. Koblihy, G. Courbet, oboje
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i sep.); roč. Chudým dětem (s tit. Máchovy ohlasy, 
Brno 1936); sb. In memoriam Karel Hlaváček 1898 
(Kladno 1928); sb. In memoriam Otokar Březina 
(1930); sb. Josef Dobrovský 1753-1829 (1929); Ka
lendář čes. čtenáře (1942); sb. Knížka o Šrámkovi 
(1927); Kopřivy; Květy (1896); Letáky (1902); Lid. 
noviny (1921-22,1932,1942); Listy pro umění a kri
tiku (1933); Lit. noviny (1940); Lumír (1899-1942); 
Malý čtenář (1893); Moderní revue (1898-1925); 
Moderní život (1902); Moravskoslezská revue 
(1907-09); Most (1923); Národ (1917-18); Nár. ob
zor (1907-11); Naše kniha; Nebojsa (1919-20); Nový 
kult (1900-03); sb. Nůše pohádek 2 (1919); Obzory; 
Osvěta; Panoráma (1933); Pokroková revue (1910); 
Práce (1906); Pramen (1924-27); Právo lidu (1913, 
1921-23); Rarach; Rozhledy (1896-1907); Rozpravy 
Aventina (1928-29); Rudé květy (1901-09); Samo
statnost (1912, 1924-28, 1938); Sever a Východ 
(1925-30); Srdce (1901-04); Stopa (1910-11); Světo- 
zor (1899); Šibeničky (1906,1918-20);Topičův sbor- 
nik (1917-18,1925); sb. Tryzna za básníkem Karlem 
Hlaváčkem (1930); U (1937); Venkov (1917-19, 
1931-40); Věstník ČAVU (1935); Volné směry 
(1897-1900); Země (1920-31); Zlatá Praha 
(1898-99, 1905, 1914-21); Zvon (1918, 1936, 1939); 
Ženský svět (1925-26). I KNIŽNĚ. Beletrie: Svět 
smutných (BB 1899); Klekání (BB 1900); Jedy a lé
ky (BB 1901); Kresby uhlem (PP 1907); Pod tíhou 
života (BB 1909); Hrst ironie a satiry (BB 1911); 
Demaskovaní (PP 1916); Verše o životě a smrti (BB 
1918); Nová země (P 1918); Muka a zdání (PP 1921); 
Galerie zvířat (BB 1921); Dědictví (BB 1923); 
Hvězda mořská (BB 1925); Z těžkého srdce (PP 
1926); Ze tmy do tmy (PP 1926, t. r. in Malé prózy); 
Malé prózy (PP 1926); Upír a jiné prózy (PP 1926); 
Medailony (BB, PP 1927); Vitrína (PP 1927,1935 in 
Visuté zahrady); Víry i tůně (PP 1928); Stradivari 
(P 1928); Miniatury (PP 1930); Hory a doly a lesy 
(BB 1931); O studni krásy (P 1932); Panu V. Kret- 
schmerovi 1875-1935 (B 1935); Visuté zahrady (PP 
b. d., 1935); Kameje (BB 1935); Čtení z hvězd a obe
lisků (BB 1936); Pod patinou věků (PP 1937); mi
moto texty k výtvarným publikacím: Meluzína 
(1929, k rytině K. Purkyně); F. Kobliha: Černé lesy 
(1930); Pražský hrad (1934, k leptům členů Holla- 
ra); Nové město pražské (1940, k leptům členů Hol- 
lara);- posmrtně: Hranolem křišťálu (PP 1944); Rů
žena Jesenská (E 1944). - Výbor: Představení 
v soumraku (1968, ed. I. Slavík). I

LITERATURA: J. Čárek: J. O. (1949). I • ref. 
Svět smutných: O. Šimek, Lit. listy 20,1898/99, s. 321; 
Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 8,1898/99, s. 782; J. Ka
rásek, MR 1899, sv. 10, s. 66; F. X. Šalda, Lumír 27, 
1898/99, s. 299 —> KP 4 (1951); S. (S. K. Neumann), 
Akademie 3, 1898/99, s. 333 •; • rek Klekání: O. 
Theer, Rozhledy 10,1900/01, s. 225; O. Šimek, Lumír 
29, 1900/01, s. 412; J. Karásek, MR 1900/01, sv. 12, 
s. 241 •; • ref. Jedy a léky: J. Karásek, MR 1901/02, 
sv. 13, s. 388; V. Dyk, Obzor lit. a umělecký 4, 
1901/02, s. 99; F. X. Zdařil, Srdce 1,1901/02, s. 218; an. 

Opolský

(J. Vodák), Čas 5.1.1902 •; A. Novák: J. O., Srdce 1, 
1902/03, s. 215 a 254; J. Karásek in Impresionisté 
a ironikové (1903); • ref. Kresby uhlem: O. Theer, 
Lumír 35,1906/07, s. 451; an. (J. Vodák), Čas 19. 5. 
1907 •; • ref. Pod tíhou života: F. X. Šalda, Novina 2, 
1908/09, s. 601 —» KP 7 (1953); an. (J. Vodák), Čas 
7.3.1909 •; • ref. Hrst ironie a satiry: A. M. (Macek), 
PL 21. 5. 1911; J. Rowalski (A. Bačkovský), Samo
statnost 1911, č. 69 •; • ref. Demaskovaní: K. Sezi- 
ma, Lumír 1917, s. 217 —» Podobizny a reliéfy 
(1919); jv. (J. Vodák), LidN 25.4.1917; K. Fiala, MR 
1917, sv. 31, s. 92; E. Kolda (E. Konrád), Kmen 1, 
1917/18, č. 8 •; • ref. Verše o životě a smrti: K. To
man, Čes. revue 11, 1917/18, s. 440; A. N. (Novák), 
Lumír 46, 1917/18, s. 281; Š. Jež, MR 1918, sv. 33, 
s. 141 •; -pa- (F. S. Procházka): ref. Galerie zvířat, 
Zvon 21,1920/21, s. 602; • ref. Muka a zdání: A. N. 
(Novák), LidN 19. 1. 1922; K. Sezima, Lumír 1922, 
s. 252 •; • ref. Dědictví: J. Krecar, MR 1923/24, sv. 39, 
s. 150; A. N. (Novák), Lumír 1924, s. 45 •; • k pade
sátinám: E Gótz, NO 15.7.1925; E. K. (Konrád),Tri
buna 15.7.1925; A. Novák, Lumír 1925, s. 213; V. D. 
(Dyk), Samostatnost 1925, č. 31 •; • ref. Z těžkého 
srdce: Š. Jež, Samostatnost 1926, č. 30; J. B. Čapek, 
NO 25.8.1926; J. O. Novotný, Cesta 9,1926/27, s. 207; 
P. F. (Fraenkl), RA 2,1926/27, s. 47 •; • ref. Malé pró
zy: K. Š. (Štorch), RA 2, 1926/27, s. 34; P. Fraenkl, 
Sever a Východ 1927, s. 107; A. M. Píša, Pramen 7, 
1927/28, s. 61 •;• ref. Víry i tůně: Z. K. (Kalista), RA 
4,1928/29, s. 174; J. Knap, Venkov 28.2.1929 •; V. D. 
(Dyk): ref. Stradivari, Lumír 1929, s. 136; • ref. Mini
atury: K. Sezima, Lumír 57, 1930/31, s. 524; G. 
(F. Gótz), NO 26.4.1931 •; A. N. (Novák): ref. Hory 
a doly a lesy, Lumír 57,1930/31, s. 547; • k šedesáti
nám: J. Karásek: První báseň J. O., Lumír 61, 
1934/35, s. 445; F. Skácelík: Enharmonie, tamtéž, 
s. 447; G. (F. Gótz), NO 14. 7.1935; A. Novák, LidN 
14.7.1935; p. (A. M. Píša), PL 14. 7.1935 -» Třicátá 
léta (1971); M. Hc. (Hudec), Samostatnost 1935, 
č. 29-30; F. Kropáč: Lyrika J. O., Lumír 62,1935/36, 
s. 75; B. Slavík: Počátky básnické činnosti J. O., 
Lumír 62,1935/36, s. 98 •; • ref. Visuté zahrady: Sk. 
(E Skácelík), Samostatnost 1935, č. 36; K. Sezima, 
Lumír 62, 1935/36, s. 112 •; • ref. Čtení z hvězd 
a obelisků: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 62,1935/36, 
s. 109; K. P. (Polák), PL 28.3.1936 •; • ref. Pod pati
nou věků: drb. (J. Borecký), Zvon 38,1937/38, s. 250; 
F. Křelina, Venkov 8.9.1939 •; • nekrology: J. Kará
sek, Nár. politika 21. 5. 1942; en, LidN 22. 5. 1942; 
Kov. (K. Koval), Venkov 22. 5.1942; an., Nár. práce 
24.5.1942; J. Krecar, A-Zet 26.5.1942 •; kp. (K. Po
lák): Nad posledním rukopisem O., LidN 1. 7.1942; 
F. Skácelík: Básník J. O. v zrcadle vzpomínek, Nár. 
politika 28.11.1942; • ref. Hranolem křišťálu: B. Za- 
fouk, Nár. politika 20. 5. 1944; kp. (K. Polák), Nár. 
práce 28.6.1944 •; r.: Brusič slovesných drahokamů, 
LD 13. 7.1945; I. Slavík in J. O.: Představení v sou
mraku (1968) —> Viděno jinak (1995); O. Rydlo: 
Básník a rodný kraj, Pochodeň 11. 9.1968; I. Slavík: 
Dva spřízněné hlasy (o J. O. a J. Durychovi), Listy
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Oportet nos fratres

Starohradské kroniky 1986, s. 87; jm (J. Med) in 
Slovník básnických knih (1990, Klekání); L. Mer- 
haut in Cesty stylizace (1994); J. Šťovíček:! CL, Jičín 
a E Šrámek (s citací z korespondence J. O. E Šrám- 
kovi), Listy Starohradské kroniky 1996, s. 105.

jz

Oportet nos fratres

11.-12. století

Latinská legenda o sv. Václavu.

Legenda O. n. f. (Sluší se, bratří) je kázání psa
né rýmovanou prózou a určené k přednesu 
před sborem mnichů. Její předlohou byla vác
lavská legenda, kterou kolem 980 napsal 
z podnětu císaře Oty II. mantovský biskup 
Gumpold. J. Pekař se domníval, že autorem 
legendy byl neznámý italský mnich, který snad 
pobyl nějaký čas za Alpami, E Vacek měl na
opak za to, že byla určena pro některý český 
benediktinský klášter, V. Novotný zase soudil, 
že vznikla v některém klášteře jihoněmeckém 
nebo porýnském; k názoru, že byla napsána 
v Čechách, se nejnověji přiklonil J. Ludvíkov- 
ský, který našel pro své mínění argument v Pe
kařově zjištění, že text obsahuje stopy české 
recenze legendy Crescente fide. Pekař kladl le
gendu do konce 10. nebo začátku 11. století; 
Ludvíkovský posunul dobu jejího vzniku do 
druhé poloviny 11. nebo začátku 12. století, 
opíraje se o poznatek E. Kamínkové, že rýmo
vaná próza, jíž je legenda napsána, se ve stře- 
dolatinské literatuře rozvíjí teprve v této době. 
(Odpůrci pravosti Kristiánovy legendy poklá
dali legendu Oportet za její pramen; neudrži- 
telnost této filiace ukázal jednak J. Ludvíkov
ský, jednak O. Králík.)

Neznámý autor odstranil z Gumpoldovy 
legendy věcné nesrovnalosti, místy ji rozvedl, 
ale na rozdíl od ní uzavřel své vyprávění Václa
vovou smrtí, vynechávaje přenesení světcova 
těla do chrámu sv. Víta a posmrtné zázraky, 
a vypsal vše prostším slohem, zbavuje text 
bombastické frázovitosti Gumpoldova slohu 
považovaného současníky za vrchol literární
ho umění, novodobými filology však ozna
čovaného za nesnesitelně vyumělkovaný. Vy
stavěl text - zdůrazňuje jeden z motivů 
Gumpoldovy legendy - na konfliktu světského 
a duchovního života, státního a církevního zá

jmu, knížecího a asketického ideálu: Václav vy
růstá v konfliktech, do nichž se dostává se 
svým okolím i sám se sebou, z jinocha v muže 
a jeho smrt, k níž celé vyprávění směřuje, je od
měnou za životní zápasy, vysvobozením duše 
z tělesného vězení, vítězstvím ideálu mučední
ka nad ideálem vládce. Ztělesňuje ve Václa
vovi ideál světce zformovaný v mnišském 
prostředí, stvořil autor krásného člověka vy
značujícího se jímavým lidstvím. Legenda, ur
čená k předčítání ve výroční den Václavovy 
smrti 28. září, líčí sice jeho život a umučení, ale 
jejím vlastním obsahem není příběh, nýbrž 
rozjímání o jeho smyslu, takže vyprávění pře
chází stále znovu v meditativní prózu. K vý
chovnému záměru, vyslovenému v úvodu, se 
pojí, také výslovně, ještě jiný záměr, oslavný: 
památka světcovy smrti je v autorově pojetí 
zároveň výročím jeho druhého narození, v něž 
se mučednická smrt proměnila. Oslavný záměr 
- nerušící prostou vroucnost díla - je podtržen 
formálními prostředky: rýmováním různě 
dlouhých kól a klauzulemi (tj. rytmickými vět
nými závěry).

EDICE: J. Pekař in Die Wenzels- und Ludmilale- 
genden und die Echtheit Christians (1906). - Pře
klad do češtiny: in Život a umučení sv. Václava 
(1929, přel. A. Stříž —> in ant. Nejstarší legendy pře
myslovských Čech, 1969, ed. O. Králík). I

LITERATURA: J. Pekař: Nejstarší kronika česká 
(1903; do knihy pojata přeprac. studie z ČČH 1902) 
+ Nejstarší kronika česká. 8. Legenda O. n. f., ČČH 
1904, s. 414; F. Vacek: Legenda Kristiánova, Hlídka 
1904, s. 169 a pokr.; J. Pekař in Die Wenzels- und 
Ludmilalegenden und die Echtheit Christians 
(1906); F. Vacek: Úvahy a posudky o literatuře sva
továclavské, Sborník Historického kroužku 1926, s. 
53,1927, s. 89,1928, s. 88,1929, s. 6 a pokr.; V. Novot
ný in Český kníže Václav svátý (1929); V. Flajšhans: 
Jména osob a míst v legendách svatováclavských, 
Svatováclavský sborník 1 (1934); Z. Kalandra in 
České pohanství (1947); R. Urbánek in Legenda tzv. 
Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmil- 
ských i václavských a její autor 1, 2 (1947,1948); J. 
Ludvíkovský: O Kristiána 1 (ref. o Z. Kalandrovi), 
Naše věda 26, 1948/49, s. 209 + O Kristiána 2 (ref. 
o R. Urbánkovi), Naše věda 1950, s. 158 a pokr.: E. 
Kamínková: Rým a rytmus václavské legendy O. n. 
f., LF 1959, s. 68 a pokr.; O. Králík in Sázavské pí
semnictví 11. století (4961) + in ant. Nejstarší legen
dy přemyslovských Čech (1969); J. Ludvíkovský: La
tinské legendy českého středověku, SPFF Brno, 
18-19, ř. E, 1973-74, s. 267; H. Jilek: Forschungsbe- 
richt des Wenzels- und Ludmilalegenden des 10. 
und 11. Jahrhunderts. Neuere Forschungsergebnis-
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se, Zeitschrift fiir Ostforschung (Marburg) 1975, 
s. 79; O. Králík in Kosmova kronika a předchozí tradi
ce (1976); J. Hošna in Kníže Václav v obrazu legend, 
AUC Philologica, Monographia 85,1981 (1986).

jl

Jan Opsimates

* 23.12.1568 Morkovice (M. - Slížany) u Kro
měříže

Bratrský literát, publicistický propagátor kalvinismu.

Psal se též Opsimatha, Opsimathes, Opsyma- 
tes, Opsymathes. - Vzdělán patrně bratrskými 
školami, působil většinu života jako vychova
tel. Se svými svěřenci ze šlechtických rodin 
a z erbovního měšťanstva pobýval v nej důleži
tějších kulturních centrech západní Evropy 
a studoval na tamních protestantských univer
zitách a učilištích. Poznal tak postupně Mar
burg, Siegen, Herborn, Kolín n. R., Erfurt, 
Jenu, Lipsko, Wittenberg, Altdorf, Norimberk, 
Frankfurt n. M., Heidelberg, Hamburk, Lůbeck, 
Brémy, ale i nizozemská střediska Groningen, 
Franeker, Leyden, Haag, Brusel, dále Oxford, 
Londýn, Paříž, Ženevu a švýcarská střediska. 
Za pobytů v cizině navázal četné styky s vý
značnými teology. Léta 1608-09 a dobu kolem 
českého povstání strávil v Praze a podílel se na 
politickém dění. V červnu 1619 navštívil Alt
dorf, potom zprávy o něm mizí. Dožil pravdě
podobně v exilu.

Jeho literární aktivita se vedle vlastních málo 
významných drobností soustředila k základní
mu dílu J. Kalvína Institutio christianae religio- 
nis (Instituce křesťanského náboženství). Z ru
kopisného překladu tohoto spisu, pořízeného 
a dokončeného 1595 J. Strejcem, vydal ve vlast
ní redakci 1612-17 první tři knihy tak, že vypuš
těním autorova jména i známého titulu a na
hrazením Kalvínových předmluv i úvodu 
Strejcova vlastním vstupním textem zastřel au
torství J. Kalvína, nepřijatelného jak českým 
katolíkům a utrakvistům, tak jednotě bratrské; 
jednotlivé knihy opatřil O. vlastním, dobově 
běžným vydavatelským rámcem. K chystanému 
vydání závěrečné čtvrté knihy jako celku už ne
došlo. Vedle toho vydal O. ve třech drobnějších 
svazcích vybrané, podobně zredigované úryvky 
ze Strejcova překladu pod různými tituly, a to 
části z prvních tří knih i z nevydané knihy čtvr

té. Všechny tyto knihy byly určeny k propagaci 
Kalvínova učení mezi českými nekatolíky.
KNIŽNĚ: Rod věčného nebeského a všemohoucí
ho krále... (1612); Biblí svaté historie pěkný pořá
dek... (1615). ■ VYDAL: J. Kalvín (bez uvedení jmé
na - stejně u všech dalších tisků): Sklad velikého 
zboží moudrosti nebeské, to jest zprávy a vysvětlení 
artikulů celého učení a náboženství křesťanského 
1-3 (b. d., asi 1612-17, přel. J. Strejc) + Večeře Páně 
podlé svátých písem prvotní církve a starých otců 
znamenité vypsání a vysvětlení (1617, přel. J. Strejc) 
+ Zrcadlo svaté všech králů a kněží... (1617, přel. 
J. Strejc) + Traktát o modlitbě... (b. d., přel. J. Strejc); 
J. Taffin: Ráj rozkošného naučení o jistých zname
ních pravých synů božích... (1613, přel. J. Kocín). I

BIBLIOGRAFIE: J. Jireček: Rukověť 2 (1876); 
Knihopis 1406, 6633-36,16 053.1 LITERATURA: 
J. Jireček in Rukověť 2 (1876); J. G. Hrubant: Památ
ník J. O. z let 1598-1620, ČMM 1916, s. 123; O. Odlo- 
žilík: Cesty z Čech a Moravy do Velké Británie v le
tech 1563-1620, ČMM 1935, s. 241; M. Bohatcová: 
Korektury k tvorbě J. O., LF 1957, s. 74 + Zbývající 
spisek Opsimatův, LF 1958, s. 125; O. Odložilík in 
Jednota bratrská a reformovaní francouzského ja
zyka (Filadelfie 1964); E. Urbánková: Několik po
známek k českému vydání Kalvínovy Instituce, sb. 
Literární archiv 1,1966, s. 237; in Rukověť humanis
tického básnictví 4 (1973).

A

Beneš Optat

† před 30.3.1559 Mostkovice u Prostějova

Autor gramatiky, náboženských a pedagogických 
spisů, překladatel.

Pocházel z Telče, asi 1520 se stal na základě bis
kupského (tj. katolického) svěcení utrakvistic
kým knězem, účastnil se náboženského života 
jako propagátor českého novoutrakvismu blíz
ký luterství a příznivě nakloněný jednotě bra
trské. Působil asi od 1522 do 1527 ve Vel. Mezi
říčí, 1524 se zúčastnil sjezdu utrakvistických 
duchovních v Praze, byl v úzkém přátelském 
styku s luterským teologem P. Speratem, který 
načas působil v Jihlavě; jeho prostřednictvím 
se obracel 1522 s teologickými otázkami na 
M. Luthera. Od 1528 žil v Jihlavě, asi od 1530 
nejméně do 1535 byl v Náměšti n. Oslavou 
spolu s P. Gzelem vychovatelem a učitelem dě
tí Václava z Lomnice. 1551 působil v Prostějo
vě nebo v okolí, stýkal se i s J. Blahoslavem. 
Naposledy byl farářem v Mostkovicích.
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Od mládí měl O. přátelské styky s kněžími ji
ných církví a budil jejich úctu svými povahový
mi vlastnostmi. Jako hlasatel srozumitelného, 
praktického křesťanství projevil v rukopisně 
dochovaných, dlouho oblíbených kazatelských 
projevech a výkladech (Postila, Výklad epištol 
sv. Pavla') vyhraněný náboženský názor, zalo
žený na niterné víře a přezírání vnějších kultic
kých projevů; byl blízký táborskému pojetí 
a švýcarskému reformátoru U. Zwinglimu. 
Jeho pedagogické spisy vyrůstaly z vychovatel- 
ské praxe a ze zkušeností, jichž nabyl s P. Gze- 
lem při překládání Nového zákona z latin
ského znění pořízeného Erasmem Rotter
damským. V Gramatice české, vydané za ná- 
měšťského pobytu, zpracoval spolu s P. Gzelem 
první část, Ortografii; autoři v ní podali pro
stým slohem, svědčícím o zaměření díla na šir
ší okruh méně vzdělaného čtenářstva, výklad 
základních gramatických pojmů a ukazovali 
cestu z pravopisné nejednotnosti češtiny, na
stalé zavedením švabachu při šíření knihtisku 
(náročnější, na vzdělanectvo zaměřená druhá 
část spisu, Etymologia, je dílem jihomoravské
ho duchovního a hudebního teoretika V. Philo- 
matesa). Tato gramatika, první český spis své
ho druhu, se stala J. Blahoslavovi východiskem 
při práci na jeho Gramatice české.

KNIŽNĚ: Gramatika česká v dvojí stránce. Ortho- 
grafia předkem..., Etymologia potom... (Náměšť n. 
Oslavou 1533, s P. Gzelem, autorem 2. části je V. Phi- 
lomates); Isagogicon, jenž jest první uvedení každé
mu počínajícímu se učiti... (Náměšť n. Oslavou 
1535); Knížky početní na rozličné koupě... (Prostě
jov 1548). - Překlad: Nový testament, všecek již nej- 
posléze a pilně od Erazma Roterodámského pře
hlédnutý (Náměšť n. Oslavou 1533, s P. Gzelem).
■ EDICE: Gramatika česká in Jana Blahoslava 
Gramatika česká (Vídeň 1857, ed. I. Hradil, J. Jire- 
ček); Gramatika česká (Frankfurt n. M. 1974, ed. 
G. Freidhof, fototypické vyd.); in Gramatika česká 
Jana Blahoslava (Brno 1991, ed. M. Čejka, D. Šlosar, 
J. Nechutová). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 6637-41, 17 099.
■ LITERATURA: B. Jedlička: Dvě poznámky 
k českým gramatikám B. O. a J. Blahoslava, ČČM 
1872, s. 458; E. Miřiovský: Příspěvek k historii čes
kých gramatik, Program čes. reálky v Prostějově 
1875; J. Jireček in Rukověť 2 (1876); J. V. Novák: 
O vývoji českého jazyka spisovného, Zpráva o reál
ném a vyšším gymnáziu v Praze ve Spálené ulici 
1886; A. Truhlář: Příspěvky k dějinám studií huma
nistických v Čechách, Čes. muzeum filologické 1899, 
s. 81,292; J. Jakubec: Nejstarší české slabikáře, Peda
gogické rozhledy 1899, s. 145; Z. Winter in Život 

a učení na partikulárních školách v Čechách v 15. 
a 16. století (1901); F. Hrejsa: K českým dějinám ná
boženským za prvních let Ferdinanda I., ČČH 1915, 
s. 179 + B. O. (o rukopisných kázáních), ČMM 
41-42,1917-18, s. 284; O. Králík: Humanismus a po
čátky českého mluvnictví, sb. Pocta F. Trávníčkovi 
a F. Wollmanovi (1948); V. Kyas: První česká mluvni
ce a její místo ve vývoji spisovné češtiny, SaS 13, 
1951/52, s. 141; D. Šlosar: Poznámky k vývoji české 
interpunkce v 16. století, LF 1964, s. 126; A. Gregor: 
Vznik, koncepce a osudy Blahoslavovy Gramatiky 
české, VVM 1972, s. 54; G. Freidhof in B. O.: Grama
tika česká (1974); J. Porák: Význam a úloha náměšť- 
ské mluvnice, E. Michálek: K terminologii první čes
ké mluvnice, R. Večerka: První česká gramatika 
v historických a srovnávacích souvislostech slovan
ských, A. Fiedlerová: Konkurence genitivu a deno- 
minativního vztahového adjektiva v náměšťské 
mluvnici, M. Homolková: Výklady o příslovcích 
a spojkách v náměšťské a Blahoslavově mluvnici, N. 
Bayerová: Gramatická pojmenování v náměšťské 
mluvnici, vše in Starší české, slovenské a slovanské 
mluvnice, Práce z dějin slavistiky 10,1985; J. Vintr: 
Česká gramatická terminologie do r. 1620, Wiener 
slawistisches Jahrbuch 31, 1985, s. 151 + V. J. Rosa 
und die áltere tschechische Grammatographie, tam
též 37,1991, s. 93; V. Kyas in Česká bible v dějinách 
národního písemnictví (1997).

jk

Orbis

Působnost od 1921

Nakladatelská a tiskařská společnost zaměřená na 
propagaci československého státu v zahraničí a na 
vydávání původní odborné, zejména politické, histo
rické, sociologické a národohospodářské literatury; 
tisková agentura, vydavatelství a distribuce perio
dik, knihkupectví, antikvariát.

O. vznikl na podnět min. zahraničních věcí, 
které bylo koncem 1920 vládou pověřeno jeho 
zřízením. Založen byl 27. 3. 1921 jako Tiskař
ská, nakladatelská a novinářská společnost ak
ciová Orbis formálně soukromými osobami 
z kruhů politických, hospodářských a vědec
kých, na jejichž jména byly připsány akcie 
v celkové hodnotě 15 milionů Kč. Prvním ge
nerálním ředitelem byl nakladatel B. Kočí, vliv 
ministra E. Beneše zajišťoval vedoucí tiskové
ho odboru ministerstva zahraničních věcí J. 
Hájek. V první správní radě byli dále zástupci 
hlavních vládních politických stran (za agrár
níky F. Klindera, sociální demokraty J. Stivín,
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nár. socialisty E Veselý, lidovce M. J. Zavoral), 
finančních, hospodářských a vědeckých kruhů 
(E. Roos, E X. Hodač, K. Trapl, E. Rádi) a min. 
zahraničních věcí (O. Butter a E Vodseďálek). 
Po demisi B. Kočího 1922 z vedoucí funkce 
(členem správní rady zůstal do 1934) byl gene
rálním ředitelem krátce E. Mimra, politicky 
však řídil O. do 1938 J. Hájek, organizačně až 
do 1939 generální tajemník O. ekonom J. Fu- 
kátko (1898-1956). Ředitelem nakl. byl nej
prve J. Chalupa, od 1925 J. Berndt, od 1936 
V. Pajdla. Od 1926 působil v nakl. básník F. Ha
las, který vedl redakci a jednal s autory. 
1923-24 vybudoval O. vlastní moderně vyba
venou tiskárnu, která se rychle zařadila mezi 
nejvýznamnější pražské polygrafické závody 
a součástí podniku byla až do 1956. Od 1924 
zakládal nádražní prodejny, zejména v západo
českém pohraničí. 1925 otevřel vlastní knihku
pectví (druhé bylo zřízeno v prosinci 1930), za
měřené v souladu s programem nakladatelství 
především na bohemistiku, slavistiku, dále na 
spisy politické, sociologické, ekonomické, 
právní. Knihkupectví mělo rovněž generální 
zastoupení pro publikace řady vědeckých 
ústavů a institucí (Filoz. fakulta Univerzity Ko
menského v Bratislavě, Orientální ústav, Slo
vanský ústav, Sociální ústav, Státní historický 
ústav, Státní ústav pro lid. píseň aj.), které O. 
také nabízel spolu s vlastní produkcí ve svých 
katalozích. Ve 30. letech je vedl bývalý brněn
ský nakladatel S. Kočí. Součástí podniku byla 
i zpravodajská agentura Centropress a distri
buce dovážených zahraničních časopisů a no
vin. Počátkem 30. let měl O. na 400 zaměstnan
ců. Pracovní podmínky i sociální zajištění 
převyšovaly tehdejší standard, což umožňova
lo vedení získávat vysoce kvalifikované odbor
níky od soukromých firem. Knihkupecké a na
kl. organizace vnímaly působení O. v jeho 
finanční i organizační vazbě na státní orgány 
od počátku jako nekalou konkurenci a po ce
lou první republiku se bezúspěšně pokoušely 
omezit jeho činnost. K O. patřila i rozhlasová 
společnost Rádio de 1’Europe Centrále (též 
Rádio Centrále) se sídlem ve Švýcarsku, na je
jímž provozu se podílely deníky Venkov, Lid. 
noviny a bělehradská Politika. Kromě vlastní 
produkce O. nakladatelsky zajišťoval i publi
kace min. zahraničních věcí a v různé míře spo
lupráce též knižnice a publikace některých 
vědeckých, odborných a popularizačních sdru
žení (ČAVU, Českosl. společnost pro studium 

národnostních otázek, Českosl. nár. komitét 
pro vědeckou práci, Klub čes. turistů, Li- 
terárněhistorická společnost, Masarykova 
akademie práce, Masarykova sociologická 
společnost, Masarykův lidovýchovný ústav, 
Národopisná společnost českoslovanská, Pa
mátník osvobození aj.). Za druhé republiky 
byl převeden pod správu tiskového úřadu 
předsednictva^vlády, za nacistické okupace byl 
v působnosti Říšského tiskového úřadu (gene
rálním ředitelem O. byl F. Rudl) a zajišťoval 
vydávání propagandistických publikací pro- 
tektorátních institucí (Kuratorium pro výcho
vu mládeže v Čechách a na Moravě, Úřad lido
vé osvěty aj.). 1945 byl O. začleněn do 
kompetence min. informací (F. Halas se stal 
přednostou publikačního odboru min.) a poz
ději změněn na národní podnik. 1945-49 tvoři
la výrazný podíl produkce literatura pro děti 
a mládež v nově vytvořeném samostatném 
oddělení UM (Umění mládeži), které řídila 
L. Kolářová. V O. rovněž vycházely publikace 
Matice české. Po přijetí nového nakl. zákona 
v březnu 1949 převzal O. některá likvidovaná 
nakladatelství a dočasně soustředil i další čin
nosti (celostátní síť antikvariátů a filatelistic
kých prodejen, monopolní dovoz a vývoz pub
likací a periodik apod.). Kromě trvajícího 
úkolu vydávat českou i cizojazyčnou státně- 
propagační literaturu byl postupně pověřen 
vydáváním pohlednic a uměleckých reproduk
cí, vědecké a encyklopedické literatury, hudeb
nin a výtvarné literatury. Kromě toho naklada
telsky zajišťoval vydávání publikací těch 
ústředních institucí a ministerstev, které nemě
ly vlastní nakladatelskou základnu. Počet pra
covníků převyšoval počátkem 50. let 2000. Od 
1953 s novým uspořádáním struktury direktiv
ně řízeného nakl. podnikání působil jako vyda
vatelství odborných a zájmových časopisů 
a nakladatelství osvětové, právnické, filmové, 
divadelní, vlastivědné a cestopisné literatury 
a obrazových publikací. 1978 byl změněn na 
Tiskovou agenturu Orbis a jeho nakl. program 
převzalo nově vytvořené nakl. Panoráma. Po
čátkem 90. let O. obnovil nakladatelskou čin
nost a pokusil se navázat i na některé předvá
lečné knižnice. 1993 se stal příspěvkovou 
organizací při min. hospodářství CR. Jeho divi
ze Nakladatelský dům vydává česká i cizoja
zyčná propagační periodika i knižní produkci, 
zejména beletrii a populárně-naučnou litera
turu. - Zpočátku byl O. umístěn v pronajatých
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místnostech Morzinského paláce v Praze na 
Malé Straně, Nerudova 5 (čp. 256), od 1924 ve 
vlastní budově na Vinohradech, nejprve na 
dnešní Vinohradské třídě 46 (čp. 1896), po do
budování zadního traktu 1928 též ve Slezské 
ul. 13 (čp. 2127). První knihkupectví bylo umís
těno v hlavní budově na Vinohradské tř., dru
hé v budově Poštovní spořitelny na Václav
ském nám. 48/52 (čp. 796 - Nové Město). Po 
1948 vznikala detašovaná pracoviště O. na růz
ných místech Prahy.

Hlavní náplní nakladatelské činnosti O. mě
la být cizojazyčná informační literatura o ČSR, 
avšak nebyla omezena jen na ni. V angličtině, 
francouzštině, němčině i v jiných jazycích vy
cházely kromě politických dokumentů a proje
vů a státněpropagačních publikací též překla
dy původní literatury politické a hospodářské, 
v menší míře i překlady původní české beletrie 
(K. Čapek, A. Jirásek, B. Němcová, V. Nezval,
I. Olbracht). Pro zahraniční Čechy vydal O. ně
kolik ročenek. V intenzivní literární produkci 
pro český knižní trh se O. zaměřil především 
na původní i přeloženou literaturu ekonomic
kou, historickou, politickou, sociologickou, dá
le na jazykové učebnice, cestovní průvodce 
a obrazová díla. Literární věda spolu s esteti
kou a uměnovědou byla výrazným podílem za
stoupena jen ve Sbírce rozprav o umění Ars 
(1924-40, 21 sv.; řada 2, 1940, jen 1 sv.; red. 
B. Markalous). Publikovali v ní Z. Nejedlý 
(Bedřich Smetana), K. Svoboda (Vývoj antic
ké estetiky),! Honzl (Vznik ruského moderní
ho divadla), V. Černý (Esej o básnickém baro
ku), O. Zich (O typech básnických), E H. 
Kafka (O umělecké tvořivosti), F. Kovárna 
(o výtvarnictví) aj.; v překladech pak V. Basch, 
H. Bremond, B. Croce, S. Freud, I M. Guyau, 
Ch. Lálo, A. Loos, V. Majakovskij, I. Stravin- 
skij, V. Šklovskij, A. Tairov. Z chystané 2. řady, 
v níž měly vycházet literárněhistorické studie 
v redakci A. Pražáka, K. Krejčího a F. Halase, 
vyšel jediný svazek (sb. O českou literární kri
tiku). Rovněž některé další společenskovědné 
knižnice přinášely ojedinělá literárněvědná 
díla, do literárního kontextu však výrazně 
vstupovaly též významnými původními či 
přeloženými díly filozofickými, sociologický
mi, psychologickými a politickými. Sbírka spi
sů politických, právních, národohospodář
ských a sociálních Politická knihovna (1. řada 
1923-39, 39 sv.; 2. řada 1924-37, 23 sv., red. E 
Vodseďálek; znovu jako Politická knihovna 

Orbis 1948-51,12 nečísl, sv.) přinesla studii K. 
Krejčího Polská literatura ve vírech revoluce 
a původní i přeložené studie o evropských dě
jinách, politice i^ právu hlavně kolem světové 
války a vzniku ČSR, mj. též komentovaný vý
tah knihy A. Hitlera Můj boj (ed. F. Bauer), po 
válce pak zejména díla P. Chelčického, I A. Ko
menského a překlady anglických a francouz
ských utopistů. V knižnici Časové otázky 
(1924-39, 23 sv., red. O. Butter, od 1935 J. Fi
scher; nová řada 1945-48,6 sv.) vyšly před vál
kou práce týkající se politického života v ČSR 
a jeho mezinárodních vztahů (E. Beneš, K. 
Krofta,! Loewenstein, T. Pistorius) i obecněj
ších otázek poválečné Evropy, včetně problé
mů výchovy a etiky, mj. autoři: A. Einstein, S. 
Freud a B. Russel. Publikace archivu Minister
stva zahraničních věcí (1926-28,5 sv.) obsahují 
soupis bohemik a slovenik v cizině, mj. J. Pro
keše Husitika vatikánské knihovny v Římě. 
Díla T. G. Masaryka Světová revoluce a E. Be
neše Světová válka a naše revoluce (vycházela 
v koprodukci nakladatelství O. a Čin) o politic
kých a historických okolnostech vzniku Čes
koslovenska byla dodatečně zařazena jako 
úvodní svazky knižnice Stopami dějin 
(1925-38: 1. řada 1925-29, 10 nečísl, sv., red. 
F. Vodseďálek; 2. řada 1931-38, 10 nečísl, sv., 
red. J. Fischer; nová řada 1946-48,5 nečísl, sv.), 
v níž dále vyšly memoáry zaměřené hlavně 
k dějům 1. světové války A. A. Brusilova,
J. Hajšmana, E. Filly a dodatečně sem zařazené 
práce I Kvapila, I Opočenského a F. Soukupa 
a dále práce I. Dérera, K. Krofty, v poválečné 
řadě pak další paměti E. Beneše, tentokrát 
z období Mnichova a 2. světové války. Knižnici 
Sociologická knihovna (menší řada 1925-37, 
10 sv.; větší řada 1927-37,5 sv.; red. I. A. Bláha, 
B. Foustka, J. Macek, E. Chalupný, I Král, V.
K. Škrach) vydávala nákladem O. Masarykova 
sociologická společnost. Kmenoví spolupra
covníci Orbisu F. Vodseďálek a po něm (ve 
30. letech) J. Fischer redigovali dvě knižnice li
teratury faktu. V převážně překladové knižnici 
životopisů významných představitelů vědy, 
politiky a umění (o sestrách Brontěových, 
R. Rollandovi aj.) Knihy osudů a práce 
(1928-48,45 sv.) vyšlo několik děl P. de Kruifa 
a zejména vzpomínky R. Amundsena, gene
rála I Červinky, J. B. Foerstra, A. Schweitzera, 
V. Šklovského aj. V cestopisné knižnici V Ev
ropě a za oceánem (1929-41,15 sv.) publikova
li mj. J. Baum, V Fiala, A. J. Kožíšek, E Paul, J.

688



Orbis

R. Vávra, z cizích A. Schweitzer. Korespon
denčním kursům z různých oborů činnosti, 
organizovaným Masarykovým lidovýchovným 
ústavem, byla věnována knižnice Domácí uče
ní (1926-44, 810 čísel, red. K. Velemínský aj.). 
S Klubem českých turistů vydával O. úspěšnou 
knižnici Sbírka průvodců Orbis (1926-38, 
18 sv., red. B. Lázňovský). Knižnice Perspektivy 
(1930-40, 10 sv., red. J. Fischer; znovu 1948, 
2 nečísl, sv.) soustřeďovala knihy věnované 
problémům existence a rozvoje člověka. Vyšli 
zde mj. J. L. Fischer (Zrcadlo doby), H. Ellis 
(Pohlavní psychologie), J. Ortega y Gasset 
(Vzpoura davů), N. Machiavelli (Vladař), 
M. Simart (Moderní člověk a jeho svět). Popu
larizaci vědy byla věnována knižnice Delta 
(1936-41,6 sv.; 1946,2 nečísl, sv.). První beletris
tickou knižnicí nakladatelství byla Veselá mysl 
(1932-41,39 převážně nečísl, sv., red. J. Mach). 
Uváděla anekdoty, historky a humoresky 
z různých prostředí, o jednotlivých národech 
a o populárních osobnostech. Jako sběrate
lé, pořadatelé i autoři s ní spolupracovali 
A. Fuchs (i pseud. Dral), E Halas (spolu 
s J.Dvořákempseud. F. J. Džbánek, F. J. Pultík, 
T. Šerif a Jiří Skamna), J. Hajšman, I. Herben, 
P. Lovrič, J. Mach (i pseud. V Klement), N. Mel- 
niková-Papoušková, V. Navrátil, F. Němec 
(Soudničky), K. Poláček (Židovské anekdoty), 
L. Schmidl, O. Wúnsch aj. Z několika knižnic 
jazykových učebnic, vydávaných od druhé po
loviny 30. let, vycházela nejdéle Brána jazyků 
(1936-49,11 sv, red. H. Siebenschein). Politic
ké zvraty nedovolily rozvinout pokus o knižni
ci kapesních encyklopedických příruček Brána 
poznání (1940-49,4 převážně nečísl, sv), zahá
jený slovníkem citátů, hesel, přísloví a historic
kých výroků Kdo to řekl? (sest. B. Mathesius 
a J. Zaorálek) a uzavřený Divadelním slovní
kem J. Teichmana. Válečná propagandistická 
knižnice Na okraj nové doby (1940-42, 50 sv.) 
uvedla zejména překlady nacistické publicis
tiky, kterou doplnili A. Kříž, K. Lažnovský, 
E. Moravec, L. Plechatý (pseud. L. Plachý), 
H. Richter a E. Vajtauer, knižnice Duch a dílo 
(1942-45, 7 nečíslovaných sv.) překlady ně
mecké literatury faktu. Knižnice Mistři malíř
ství (1941-47, 22 sv, red. V. Nebeský, později 
A. Matějček) s podtitulem Pohledy Čechů na 
světové umění soustředila studie českých umě- 
novědců o osobnostech a školách klasického 
výtvarného umění: kromě redaktorů v ní vy
stoupili O. J. Blažíček, J. Cibulka, A. Friedl, 

J. Loriš, V. Novotný, J. Pečírka, J. Pěšina, V. Vo
lavka. Působení okupační knižnice Kuratoria 
pro výchovu mládeže Knihovna pro mládež 
(1943-44,42 sv) s překlady německého dobro
družného čtivá (převážně se současnou váleč
nou tematikou) mělo být po válce kompenzo
váno tematicky shodnými knižnicemi původní 
tvorby Bojovníci (1945-47, 31 sv), na níž se 
autorsky podíleli mj. F. Běhounek, B. Březov- 
ský, J. K. Čemus, K. Černý, H. Dvořáková, 
M. Hanuš, E. A. Hruška, J. Kadlec, J. Morávek, 
V. Pazourek, J. Petrbok, A. Procházka, Z. Rón, 
J. V Rosůlek, R. Šimáček, J. Štenglová (pseud. 
Antoška), J. Valja, L. N. Zvěřina, a Knihovnič
ka odvahy (1945-46, 6 sv), kam přispěl H.
J. Slípka aj. Pro nej menší děti vycházela knižni
ce Korálky (1947-48^ 8 sv; mj. autoři B. Bře- 
zovský, A. Kraus, J. Š. Kubín, F. Semeráková, 
O. Šafránek), na niž bezprostředně navázalo 
stejnojmenné periodikum (roč. 1,1948/49, vy
šlo 20 čísel, red. L. Kolářová a J. Hiršal). Něko
lik literárněvědných titulů (I. Fik, M. Gorkij,
K. Krejčí) mezi převažující politickou temati
kou obsáhla knižnice Slovanský svět (1945-49, 
menší řada 18 nečísl, sv, větší řada 7 nečísl, sv). 
Knižnice Kdo je (1946-49,150 sv, red. J. Krof- 
tová s red. kruhem) byla koncipována jako 
soubor stručných životopisů významných čes
kých i světových osobností ze všech oborů 
lidské činnosti. Původní stati o literátech 
napsali B. Balajka (H. Sienkiewicz), E. Čapek 
(J. A. Komenský), K. Dobeš (Prokop Chocho- 
loušek), B. Golombek (Rudolf Těsnohlídek), 
V. Havlíčková (Bechyňová) (Kiril Christov), 
I. Hollman (V. I. Němirovič-Dančenko), J. Ho- 
stovský (V. G. Bělinskij), V. Houška (L. N. Tol- 
stoj), V. Čháb (K. Havlíček Borovský, Jan Her
ben), A. Chaloupka (Vítězslav Hálek), M. Jariš 
(N. G Černyševskij), K. Jelínek (Anatole Fran
ce), E. Krejčí (Miguel Cervantes, A. I. Gercen), 
B. Ludvík (Jaroslav Hašek), J. Marek (Josef 
Jungmann, A. S. Puškin), E. Maška (G. B. 
Shaw), V. Múller (V. K. Klicpera, Ladislav 
Stroupežnický, F. A. Šubert), L. Novák (Matěj 
Kopecký), V. Preclík (F. J. Rubeš), M. Šmrhová 
(George Sandová), B. Šretrová (Eliška Krás- 
nohorská), J. Teichman (J. J. Kolár), H. Žantov- 
ská (Elisabeth Barrett Browningová). Ediční 
program O. po 1945 výrazně rozkolísaly stálé 
organizační i koncepční změny, což se projevi
lo i v porušení průběžného číslování svazků 
některých nových knižnic. Nakladatelství po
kračovalo rovněž v některých starších knižni-
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cích, zpravidla novými řadami s nečíslovanými 
svazky. Poválečný společenský vývoj obráží 
knižnice brožur Přednášky a diskuse (1946-49, 
26 sv., red. J. Žantovský; autoři A. Kolman, 
E Kovárna, V. Kovářík, J. B. Kozák, O. Mrkvič
ka, J. Pilař, L. Svoboda, L. Štoll, E Trávníček 
aj.). Kulturněpolitická knihovna (1947-49, 
7 sv., red. J. Žantovský) přinesla mj. sborník 
Sjezd národní kultury a materiály z prvního 
poúnorového sjezdu českosl. spisovatelů Od 
slov k činům (1949). Propagaci Sovětského 
svazu byly věnovány knižnice brožur Třicet ví
tězných let SSSR (1947-48, 15 nečísl, sv., red. 
B. Havránek a A. J. Šťastný) a Malá knihovna 
sovětské vědy (1948-52, 47 sv., red. P. Hrubý 
aj.). Převážně užitému umění byla věnována 
knižnice Malé knížky o velkých věcech (1948, 
4 nečísl, sv.). 1948 byl O. pověřen vydáváním 
knižnice nejvýznamnějších děl české literatury 
Národní knihovna (v O. jen 1948-53, 37 sv.). 
Její původní program z podnětu min. infor
mací a osvěty koncipovala a vydávání řídila 
ediční rada vedená A. Pražákem (členové 
A. Grund, B. Havránek, J. Mukařovský a F. Vo
dička). Po personálních změnách v redakci 
a rezignaci A. Pražáka na jaře 1950 (knižnici ří
dil do sv. 17) byl ediční program pozměněn 
a 1953 převzalo vydávání nově založené Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umě
ní. Od 1946 O. nakladatelsky zajišťoval knižni
ce Matice české Naše minulost (1946-49,5 sv.), 
věnující se historii a výtvarnému umění (O. 
Blažíček), a Památky staré literatury české 
(1946-52, 17 sv., od 1953 v Nakladatelství 
ČSAV). Spolu s dalšími nakladatelstvími se O. 
podílel i na Sebraných spisech Z. Nejedlého 
(v 0.1948-54,10 sv.). - Nej významnějším pe
riodikem O. byl deník Prager Presse (1921-38; 
red. A. Laurin, 1938 A. S. Mágr) s denní pří
lohou Fremdenfúhrer, informující o denních 
společenských podnicích v Praze, a s nedělní 
obrázkovou a literární přílohou Die Welt am 
Sonntag, který zabezpečoval šíření oficiálních 
informací jak pro zahraničí, tak pro návštěvní
ky Československa a pro německojazyčné 
obyvatelstvo republiky. Příležitostně vycháze
la zvláštní čísla o některém odvětví českoslo
venského života. Obdobné funkce měly týde
níky Gazette de Prague (1920-26), založený 
ještě před vznikem O., a navazující UEurope 
Centrále (1926-38), dále The Central Europe- 
an Observer (1923-38) a měsíčník Centralnaja 
Jevropa (1927-38). Pro domácí potřebu vydá

val O. měsíčník Zahraniční politika (1922-39), 
k němuž připojil knižnici Knihovna Zahranič
ní politiky (1926-37,11 sv., red. A. Hajn). Rov
něž při časopisu Radiojournal (1923-38) a po
válečném časopisu Náš rozhlas (1945-53) 
vycházely (zprvu jako přetisky s použitím saz
by časopisu) formálně jejich nákladem a v ge
nerální komisi O. knižnice Knihovna Radio- 
journalu (1929-35, 7 sv.; mj. vzpomínky 
sportovního reportéra J. Laufra s ilustracemi
O. Sekory) a Stopy (1936-41,10 sv.) s převahou 
dobrodružného čtivá (z českých autorů E. Fi- 
ker, J. Grmela, Z. V. Peukert pod pseud. Edgar 
Collins, J.Teichman aj.). Společenským vědám 
byl věnován dvouměsíčník Prager Rundschau 
(roč. 1-8,1931-39, red. K. Krofta, odp. red. A. 
Hartl, spolunakladatelem roč. 1-2 byl W. 
Rothschild, Berlín). Statěmi k literární proble
matice přispěli J. B. Čapek, O. Fischer, P. 
Fraenkl, P. M. Haškovec, A. Mráz, J. Mukařov
ský, A. Novák, M. Rutte, J. Urzidil, J. Vašica, 
F. Wollman, recenzemi a poznámkami též
P. Eisner, A. Hartl, F. Kleinschnitzová, M. No
votný, R. Pannwitz, A. M. Píša, M. Pišút, J. Šno- 
br, O. Vočadlo. Nakladatelský časopis Orbis 
vycházel 1927-28 (5 čísel) a 1930 (jen č. 1), odp. 
red. byl F. Halas. Kromě propagačních statí 
a úryvků z vydávaných publikací otiskl anketu 
B. Markalouse o publikační činnosti české 
vědy (přispěli mj. M. Weingart a F. Wollman). 
Počátkem války vycházel týdeník Okno do 
světa (1940-41,72 čísel, red. F. Němec), zamě
řený především na populární zeměpisné re
portáže. - Kvalitní tisk publikací O. zajišťovala 
převážně vlastní tiskárna, na grafické úpravě 
a obálkách se podíleli zejména R. Hála (biblio
filské tisky) a O. Poskočil, po válce J. Ficenec, 
B. Hanš, J. Istler, Z. Rossmann, B.Trita a L. Weis- 
bergerová.^ Dále spolupracovali výtvarníci 
E Bidlo, J. Čapek, J. Lada, V. Mašek, F. Muzika, 
A. Pele, O. Sekora, F. Tichý aj. Úpravu dět
ských knih po válce řídil K. Pekárek, na ilus
tracích se podíleli dále K. Lhoták, J. Paukert, 
P. Sovák, M. Šašek, F. Škoda aj.

KNIŽNICE (zahájené do března 1949). Beletrie 
a práce o literatuře a umění: Ars (1924-40); Knihy 
osudů a práce (1928-48); Knihovna Radiojournalu 
(1929-35); V Evropě a za oceánem (1929-41); 
Perspektivy (1930-40,1948); Veselá mysl (1932—41); 
Stopy (1936-41); Brána poznání (1940-49); Mistři 
malířství (1941-47); Duch a dílo (1942-45); Knihov
na pro mládež (1943-44); Knihovnička odvahy 
(1945-46); Bojovníci (1945-47); Slovanský svět
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(1945-49); Kdo je (1946-49); Naše minulost 
(1946-49); Přednášky a diskuse (1946-49); Památky 
staré literatury české (1946-52); Korálky (1947-48); 
Třicet vítězných let SSSR (1947-48); Kulturněpoli- 
tická knihovna (1947-49); Malé knížky o velkých 
věcech (1948); Národní knihovna (1948-53). - 
Ostatní: Politická knihovna (1923-39,1948-51); Po- 
litische Búcherei (1924-36); Časové otázky 
(1924-39, 1945-48); Knihovna Radioamatéra 
(1925-36); Sociologická knihovna (1925-37); Stopa
mi dějin (1925-38,1946-48); Publikace archivu Mi
nisterstva zahraničních věcí (1926-28); Letáky Ra
dioamatéra (1926-29); Knihovna Zahraniční 
politiky (1926-37); Sbírka průvodců Orbis 
(1926-38); Domácí učení (1926^14); Czechoslovak 
Sources and Documents (1926-48, též řady fran
couzská Sources et documents Tchécoslovaques, 
1926-47; německá Tschechoslowakische Quellen 
und Dokumente, 1926-38; ruská Čechoslovackije is- 
točniki i dokumenty, 1946-47); Quellen und Doku
mente zur tschechoslowakischen Zeitgeschichte 
(1928-30); Politické dokumenty (1930-31); Prací 
k úspěchu (1930-39); Sbírka spisů právnických a ná
rodohospodářských (1930-39); Sources et docu
ments internationaux (1931, též německá řada In
ternationale Quellen und Dokumente, 1931); 
Organizace a řízení (1931-33); Národnostní otázky 
(1933-38); Economica (1935-41, 1947-48); Delta 
(1936-41,1946); Brána jazyků (1936—49); Janua lin- 
guarum (1937-38); Prameny k dějinám osvobození 
(řada 2, 1938, jen 1 sv.); Velká brána jazyků 
(1939-41); Nová cesta k jazykům (1939-42); Na 
okraj nové doby (1940-42); Projevy (1941); Nová 
Evropa (1941-42); Knižnice Úřadu (později Minis
terstva) lidové osvěty (1942-43); Českosl. prameny 
a doklady (1945-48); Knižnice odborného vzdělání 
(1945-48); Podněty (1946-47); Příroda a věda 
(1946-49); Knihovna informací (1947); Daňové pře
hledy Orbisu (1947-48); Dvouletka v plánu a v či
nech (1947-48); Československé právo (1947-49); 
Malá knihovna sovětské vědy (1948-52). I SOU
BORNÉ VYDÁNÍ: Z. Nejedlý. I Z DALŠÍ PRO
DUKCE (do března 1949): U. Sinclair: Dům divů 
(1922); Nové evropské umění a básnictví (1923); 
Slovanský přehled 1914-1924 (1925); R. Saudek: 
Vědecká grafologie (1925) + Zločin v písmě (1933); 
Sborník prací věnovaných prof. dr. Václavu Tillovi 
k 60. narozeninám (1927); sb. Naše maminky (1933); 
sb. Děti dětem (1934); Atlas Republiky českoslo
venské (1935); N. Melniková-Papoušková: Praha 
před sto lety (1935); sb. Otto Piek zum 50. Geburts- 
tag (1937); P. Valéry: Mladá Parka (1937); F. Kovár
na: Zemi milované. Mánesův odkaz národu (1939); 
V. Novotný: Postavy českých dějin v umění výtvar
ném (1939); M. Očadlík: Smetanovská diskografie 
(1939); J. Horák: Český Honza (1940); A. Jenšovská: 
Josef Mánes a jeho sourozenci (1940); J. John: Příbě
hy dona Quijota (1941); V. Krychtálek: Bolševici, 
Beneš a my (1941); O. Kuba: Vývoj německého myš
lení (1941, pseud. J. Zlom); V. Průšková: Lidé a věci 

v Japonsku (1941); A. Vyskočil: Příběhy Robinsona 
Crusoe (1941); Zeitungen und Zeitschriften im Pro
tektorát Bóhmen und Máhren (1941); A. J. Kožíšek: 
Moře bídy (1942); W. Jacobi: Golem... metla Čechů 
(1942) + Země zaslíbená (1943); E. Linklater: Juan 
v Americe (1943); J. Krecar, R. Horalová: Pohádky 
z oblačných brodů (1944);J.Scheinost,A. J. Kožíšek, 
K. Werner: Banská Bystrica (1944); J. Kunc: Slovník 
soudobých českých spisovatelů 1,2 (1945,1946); sb. 
Naše Kladsko (1946); F. Běhounek: V horách Větrné 
řeky (1947); B. Březovský: Tajemný hrad Svojanov 
aneb Paměti Františka Povídálka (1947); J. Král: 
Masaryk, filozof humanity a demokracie (1947); 
E Roubík: Přehled českých dějin (1947); O. Šafrá
nek: Než vypluje loď... (1947); F. Šimek: Slovníček 
staré češtiny (1947); Adresář československého tis
ku 1 (1948); R. Faukner: Explorer III (1948); F. Ne
chvátal: Honza tulipán (1948); sb. O Zdeňku Nejed
lém (1948); L. Štoll: Skutečnosti tváří v tvář (1948); 
J. Teichman: Z českých luhů do světa (1948); J. Hir- 
šal: Snídaně v lese (1949); J. Štefánek: Moskva v čes
kém písemnictví od nejstarších dob do 2. světové 
války (1949). I PERIODIKA (zahájená do března 
1949): Gazette de Prague (1920-26); Prager Presse 
(s příl. Fremdenfúhrer a Die Welt am Sonntag, 
1921-38); Zahraniční politika (1922-39); The Cen
tral European Observer (1923-38); Radiojournal 
(1923-38), pokr. Náš rozhlas (1939-41); Radio
amatér (1925-48), pokr. Elektronik radioamatér 
(1949-51); UEurope Centrále (1926-38); Orbis 
(1927-30); Centralnaja Jevropa (1927-38); Veřejná 
správa (1931-38); Prager Rundschau (1931-39); 
Týden rozhlasu v (1934-45), pokr. Náš rozhlas 
(1945-53), pokr. Československý rozhlas (1953-72); 
Okno do světa (1940-41); Světozor (1940 od č. 24 - 
1943); Němčina (1940-42), pokr. Němčina roz
hlasem (1943-45); Časopis Národního muzea 
(1946-47); Korálky (1948-49). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih, které vydalo 
a má na skladě nakladatelství O. (b. d., 1933,1934, 
s doplňky 1935, 1936); Dobré knihy (1938, 1939, 
1940, 1947, 1948); Seznam knih nakladatelství O. 
(b. d., 1948). I LITERATURA: O. - tiskařská, na
kladatelská a novinářská společnost akciová. Vznik 
a vývoj (1926); Deset let tiskařské, nakladatelské 
a novinářské společnosti akciové O. (1931); První 
rok svobodné práce (leták, b. d., 1946); I. Litošová: 
Význam nakladatelství O. pro českou knižní kulturu 
v období 1. republiky (rigorózní práce Filoz. fak. 
UK, 1974); 55 let nakladatelství O. 1921-1976 
(1976). I Mimostavovské podnikání v oboru knih
kupeckém a nakladatelském v Československé re
publice (ref. J. Kubíčka a diskuse), sb. První týden 
české knihy a sjezd Svazu knihkupcův a nakladatelů 
RČS v Praze (1927, s. 144); J. L. Fischer: Portréty 
českých nakladatelství 2, Index 1930, s. 13; dr. F. K. 
(Kocourek): Hovory s nakladateli 6 (s J. Fukátkem), 
Přítomnost 1932, s. 536; m (Praha): Veselá letní čet
ba (o edici Veselá mysl), LidN 1. 7. 1939; an.: Na 
okraj nové doby, sb.Tri roky v Říši (1942, s. 31); f: ref.
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Knihovna pro mládež, LidN 16. 4. 1943; Š. Engel: 
Abrahámoviny nakladatelství O., n. p., Čtenář 1971, 
č. 4, příL s. 3; J. Hiršal in Vínek vzpomínek (1991, 
s. 207,219).

oh,az

O. K. Oresitrofos

* 16.5.1848 Vysoké nad Jizerou
† 18. 4.1924 Praha

Autor epické básně a veršovaných tragédií; filozof, 
psycholog, pedagog a filolog.

VI. jm. Oldřich Kramář. Podepisoval se též 
O. Kramář (Oresitrofos), v německy psaných 
odborných textech J. Udalrich Kramář a J. C. 
Udalrich Kramář. - Byl synem lékárníka, uči
tele a autora učebnic chemické technologie. 
Studoval reálku v Liberci a německou reálku 
v Praze (mat. 1864), poté Akademické gymná
zium v Praze (jako soukromý žák se zaměře
ním na klasické jazyky, mat. 1866), dále filozo
fii, matematiku, přírodní vědy a filologii na 
pražské filoz. fakultě. 1869 byl promován 
doktorem filozofie a po státní zkoušce z klasic
ké filologie a filozofické propedeutiky učil na 
střední škole v Přerově, od 1879 na Akade
mickém gymnáziu v Praze a od 1883 na gym
náziu v Jičíně. 1895 odešel ze zdravotních dů
vodů do výslužby a vrátil se do Prahy, kde se 
1911 stal čestným členem Jednoty filozofické. - 
Otec středoškolského profesora a psychologa 
Oldřicha K. (1877-1914) a středoškolského 
profesora, historika a etymologa Karla K. 
(1881-1949), autora svérázných knih o pra
vlasti a celosvětových vlivech Slovanů.

Do literatury vstoupil O. v krátkém časovém 
úseku rozsáhlou epickou básní a dvěma ver
šovanými tragédiemi (ze zamýšlené trilogie) 
vydanými vlastním nákladem. Pod vlivem an
tického dramatu a klasicismu v nich rétoric
kým veršem parafrázoval biblická podo
benství, tematizoval konflikty duchovních sil, 
principů vytvářejících i rozkládajících řád svě
ta a nadhazoval klasické téma viny a trestu. 
Naivismus stylizovaný jako tvůrčí upřímnost 
přitom spojoval s filozofickou didaxí, schema- 
tičnost abstraktních idejí se pokoušel oživit 
personifikacemi přírodních živlů. Znám je pře
devším jako filozof, jenž vyšel z herbartismu 
a stal se tvůrcem osobitého filozofického 

systému směřujícího k panteismu. Zabýval se 
též problémy psychologickými (nevědomí, 
vztah citu a obrazotvornosti), lingvistickými 
(polemika O. Hujera zdůrazňující názorovou 
zastaralost) i etymologickými; jako pedagog 
prosazoval reformu středního a vysokého 
školství, narazil však na všeobecný odpor. Jeho 
názory na výuku klasické filologie pak vyvola
ly přímou polemiku J. Krále.
ŠIFRA: Dr. Old. Kr. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis po
krokového studentstva (1902-04); Čes. mysl 
(1900-04,1911; 1900 Základy metafyziky, 1901 O ci
tech a obrazotvornosti a vzájemném jich poměru, 
1902-03 Roztřídění citů a obrazotvornosti, 1904 
O původu časomíry, 1911 Psychologická kritika 
v mluvozpytu); Domácí hospodyně (1884-87); Kole
da (1876); Politik (1899-1901); Program reál, gym
názia v Přerově (1874); Roční zpráva Akademické
ho gymnázia v Praze (1879-82; 1879 Některé 
základní názory ku všeobecné teorii mluvy, 1882 
O spánku a snu); Studentské směry (1901); Student
ský sborník (1901-02); Věstník čes. profesorů 
(1900); Výr. zpráva gymnázia vyššího v Jičíně za šk. 
roky 1888/89-1890/91 (studie O nevědomých před
stavách, i sep.). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ztracený syn 
(B 1877); Satan (D 1878); Kain (D 1878). - Ostatní 
práce: Das Problém der Materie (1871); Die Hypo- 
these der Seele, ihre Begrúndung und metaphysi- 
sche Bedeutung 1,2 (Lipsko 1898); Úvahy o střední 
škole (1902, překlad z Politik 1899-1900 Betrach- 
tungen uber den Unterricht an den Mittelschulen); 
O výchově a učitelstvu (1904). I

LITERATURA: • ref. Ztracený syn: B. Čermák, 
Čes. včela 1876, s. 175; P. L„ Koleda 1876, s. 525; -dr-, 
Lumír 1877, s. 96; O. Hostinský, Osvěta 1877, s. 632 •; 
H-b-a. (H. Babička): ref. Ztracený syn a Satan, Ko
leda 1879, s. 143; • polemika k Betrachtungen liber 
den Unterricht an den Mittelschulen: an. a J. K. 
(oboje J. Král), LF1899, s. 392,478 a 1900, s. 396,506; 
V. Flajšhans, Věstník čes. profesorů 1900, s. 362 •; M. 
Hýsek in Literární Morava v letech 1849-1885 
(1911); O. Hujer: Věda a báchora (polemika s prací 
Psychologická kritika v mluvozpytu z Čes. mysli 
1911), Čes. kultura 2,1913/14, s. 83 a 100; • nekrolo
gy: E. Čapek, Čes. slovo 24. 4.1924; Kí. (E Krejčí), 
Ces. mysl 1924, s. 188 + Almanach Čes. akademie 
1925, s. 130 •; E. Pejhovský: Vzpomínka na filozofa 
dr. O. K., LidN 27.4.1944.

Im

Orfeus
1920-1921

Revue mladé umělecké generace na začátku 20. let.
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Podtitul: Umělecký měsíčník. - Redaktoři: L. Vlady- 
ka a K. Teige (1. č.), L. Vladyka s red. kruhem (2. 
a 3. č.). - Vydavatel: Umělecký klub, Praha. - Perio
dicita: měsíčník; vyšla pouze 3 čísla: 1. č. červenec (ve 
skutečnosti září) 1920, 2. č. leden 1921, 3. č. březen 
1921.

O. byl jedním z prvních pokusů nové pováleč
né umělecké generace o vlastní časopisecký 
orgán. Změny v redakci i v okruhu přispěvate
lů odrážely skupinové rozpory a názorová 
střetnutí začínajících umělců. Po odchodu 
K. Teiga z redakce určovala podobu druhého 
a třetího čísla skupina, v níž byli M. Jirko, 
Z. Kalista, J. Knap, A. M. Pisa, J. Wolker aj.; její 
nesourodost se rovněž velmi brzy projevila. O. 
byl vydáván literárním a výtvarným odborem 
Uměleckého klubu, který financoval hudební 
skladatel, dirigent a podnikatel V. V. Šak (po 
3. č. majitel vydávání zastavil).

Poezii zde publikovali J. Frič, J. Hora, M. Jir
ko, S. Kadlec, Z. Kalista, E Němec, A. M. Pisa,
J. Seifert, J. Wolker, J. Zrzavý Prózu tiskli
K. Čapek, J. Durych, A. Hoffmeister, J. Knap, 
V. Vančura. Kritické stati a recenze (věnované 
literatuře, hudbě, divadlu a výtvarnému umě
ní) otiskovali A. Hoffmeister, J. Hora (šifra 
J. H.), M. Jirko (šifra -o.), J. Knap (i šifra K.), 
V. Nebeský, A. M. Píša, V. Polívka, Z. Rykr,
L. Sůss, V. Vančura (i šifra VI. V), K. Vaněk,
L. Vladyka (i šifra L. V) aj; V O. byly reprodu
kovány výtvarné práce J. Čapka, B. Feuerstei- 
na, J. Havlíčka, R. Kremličky, B. Kubišty, 
Z. Rykra, L. Sůsse, V Špály, K. Teiga, A. Wachs- 
mana (některé jako původní grafické přílohy).
LITERATURA: Z. Kalista in Kamarád Wolker 
(1933); in J. Wolker: Dopisy (1984; zejm. koresp. se 
Z. Kalistou).

zt

Oriente iam sole
Po 1250

Latinská legenda o sv. Václavu.

Rozsáhlá legenda O. i. s. (Když vycházelo už 
slunce), napsaná stylisticky propracovanou 
prózou, kterou neznámý autor protkal hojný
mi citáty z bible, je spolu s legendou Ut annun- 
cietur (Aby zvěstováno bylo), s níž souvisí 
vývoj jejího textu, nej významnějším literárním 

projevem rozkvětu václavského kultu ve 
13. století. Její předlohou byla Kristiánova le
genda. Vznikla po smrti dánského krále Erika 
(1250), neboť vypravuje, jak tomuto panovní
kovi ve snu přikázal Kristus, aby vystavěl ke cti 
sv. Václava chrám, jak se král stal horlivým šiři
telem křesťanské víry a jak byl posléze podob
ně jako český světec zavražděn vlastním bra
trem; horní hranice vzniku legendy je dána 
méně bezpečně rukopisem olomoucké kapi
tulní knihovny č. 230 z konce 13. století, v němž 
se již čte přepracované znění její starší verze. 
Jak ukázal už J. Pekař, dochovala se stejně jako 
Ut annuncietur ve dvou recenzích (Oriente 
I a II a Ut annuncietur I a II). J. Ludvíkovský 
došel po Pekařovi a V. Chaloupeckém k závě
ru, že nejstarší v chronologické řadě těchto 
textů je Ut annuncietur I, jež vznikla mezi 1170 
a koncem 13. století, po ní následuje Oriente I, 
asi ne o mnoho později, ještě před koncem 
13. století, Ut annuncietur II, obsahující mj. 
přímé ohlasy Oriente I, a konečně Oriente II, 
která je kontaminací Oriente I a Ut annuncie
tur I, ale čerpá také z jiných pramenů, mezi ni
mi z kroniky Františka Pražského, z níž přejí
má poslední dva zázraky k letům 1338 a 1347 
(Z. Uhlíř klade tuto recenzi za rok 1370). - 
Oriente hrála významnou úlohu ve sporu o tzv. 
Kristiána. Odpůrci pravosti Kristiánovy legen
dy - R. Urbánek, Z. Kalandra, nověji Z. Fiala - 
hledali v Oriente oporu pro názor, že toto dílo 
je falzum ze 14. století; pokoušeli se dokázat, 
že Kristiánova legenda nebyla předlohou Ori
ente, nýbrž je na Oriente naopak závislá.

Neznámý autor založil legendu na tragic
kém zápasu mladého knížete s pohanstvím. 
Krajní části vyprávění o Václavově životě 
a umučení (kap. 1-3,8-11) jsou složitě vystavě
né celky: první z nich vyrůstá z obrazu slunce 
křesťanské víry vycházejícího nad pohanskou 
zemí, na začátku druhého autor tento obraz 
evokuje znovu, ale vztahuje jej již přímo na hr
dinu díla; střední část tohoto vyprávění (kap. 
4-7), vyprávění o přenesení Václavova těla 
z Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze (kap. 
12-13), vyprávění o Václavových posmrtných 
zázracích (kap. 14-19) a vyprávění o Václavově 
druhu Podivenovi (kap. 20) tvoří naproti tomu 
sled jednotlivých výjevů. Ústřední motiv zápa
su křesťanství s pohanstvím autor rozvedl 
v ostré protiklady, jež prorůstají, nadány vlast
ní slovesnou energií, významovou i tvarovou, 
celkem díla i jednotlivými epizodami a určují
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Václavovu povahu, jeho skutky i jeho osud: vy
cházející slunce křesťanství osvětluje drsnou, 
nevzdělanou, pustou zemi; Václav, jehož duši 
ozařuje božská moudrost, musí už jako chla
pec čelit matce, která, zosobněné pohanství, je 
krutější než dravá šelma; k jiným laskavý, je 
sám k sobě přísný, a ač kníže, vede asketický ži
vot; pokořuje pohanské kmeny a dostává se 
mu poct na císařském dvoře, přitom však touží 
obléci mnišský šat; je obklopen pohansky di
vokým národem, ale vládne mu s mírností ma
je za to, že lidský duch se dá spíše po dobrém 
vést než násilím vléci; vyniká dobrotou, a stává 
se obětí pohanského spiknutí, v jehož čele je 
jeho krutý bratr a do něhož je zasvěcena jeho 
matka. V hagiografické tradici zde Václav vy
stupuje poprvé nejen jako světec oslavený zá
zraky, ale též jako ochránce národa. Je jím ne
toliko v pozemském životě, z jehož vězení 
touží být vysvobozen, nýbrž i - ve vyšším, zdu- 
chovnělém, vystupňovaném smyslu - po své 
smrti, jíž se podle legendistových slov stal z vé
vody králem, protože ověnčen slávou mučed
nictví usedl na nebeském trůně, z něhož, spra
vedlivý mrtvý, trestá bezbožné živé.

EDICE: J. Pekař in Die Wenzels- und Ludmilale- 
genden und die Echtheit Christians (1906; Oriente 
I). - Překlad do češtiny: in ant. Na úsvitu křesťanství 
(1942, ed. V. Chaloupecký, přel. J. Ludvíkovský) 
—> (ukázka in) Výbor z české literatury od počátků 
po dobu Husovu (1957; s úpravami překladatele). I

BIBLIOGRAFIE: Z. Uhlíř in Literární prameny 
svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozd
ním středověku (1996, s. 175, č. 59-62). I LITERA
TURA: J. Pekař: Nejstarší kronika česká, ČČH 
1902, s. 456 + in Nejstarší kronika česká (1903; do 
knihy pojata přeprac. studie z ČČH 1902) + in Die 
Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit 
Christians (1906); E Vacek: Úvahy a posudky o lite
ratuře svatováclavské 8, Sborník Historického 
kroužku 30,1929, s. 22 a pokr.; V. Novotný in Český 
kníže Václav svátý (1929); V Flajšhans: Jména osob 
a míst v legendách svatováclavských, Svatováclav
ský sborník 1 (1934); V. Chaloupecký in Prameny 
10. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. 
Ludmile, Svatováclavský sborník 2, sv. 2 (1939) + in 
ant. Na úsvitu křesťanství (1942, ed. V. Chaloupec
ký); Z. Kalandra in České pohanství (1947); R. Ur
bánek in Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusit
ských legend ludmilských i václavských a její autor 
1,2 (1947,1948); J. Ludvíkovský: O Kristiána l,Naše 
věda 26, 1948/49, s. 209 (ref. o Z. Kalandrovi) + 
O Kristiána 2, Naše věda 1950, s. 158 a pokr. (ref. 
o R. Urbánkovi) + Václavská legenda 13. století Ut 
annuncietur, její poměr k legendě Oriente a otázka 

autorství, LF 1955, s. 196 (doplněk k tomu, bez nad
pisu, LF1957, s. 149); Z. Fiala: O pramenech t. ř. Da
limila k jeho historii sv. Václava, ČsČH 1971, s. 871; 
J. Ludvíkovský: Latinské legendy českého středově
ku, SPFF Brno, ř. E 18-19,1973-74, s. 267; Z. Fiala 
in Hlavní pramen legendy Kristiánovy (1974); D. 
Třeštík: Kristián a václavské legendy 13. století, 
AUC Praha, Philosophica et historica 2, 1981 
(1983), s. 45; Z. Uhlíř: Legenda O. i. s. v hagiografic
ké tradici 13.-15. století, tamtéž, s. 143; J. Hošna in 
Kníže Václav v obrazu legend, AUC Praha, Philolo- 
gica 85,1981 (1986); Z^Uhlíř: Svatováclavská hagio- 
grafie a homiletika v Čechách 14. a 15. století, Stra
hovská knihovna 20-21, 1985-86 (1990) + in 
Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve 
vrcholném a pozdním středověku (1996).

jl

Jan Orpheus

* kolem 1515 Žatec
† 1.10.1542 Praha

Humanistický básník, člen literární družiny Jana 
Hodějovského.

Psal se též Orphaeus. - Pocházel z nezámožné 
měšťanské rodiny, jeho mladší bratr byl huma
nista Vít Traianus. Základní vzdělání získal 
v rodném městě. Ve studiích pokračoval na 
pražské univerzitě, kde byl žákem M. Collina; 
1534 se stal bakalářem, 1541 mistrem. Vyučo
val na škole u Sv. Jindřicha. 1541 byl vychova
telem syna Jana Popela z Lobkovic Mikuláše, 
pravděpodobně 1542 se stal profesorem na 
univerzitě a t. r. získal erb a přídomek z Chotě- 
řiny. Zemřel na mor a byl pohřben v Betlém
ské kapli.

O. byl jedním z nejnadanějších básníků dru
žiny Jana Hodějovského. Náměty jeho básní, 
vyznačujících se názorností a uměřeným výra
zem, jsou drobné události ze soukromého ži
vota, úvahy o básnictví a ohlasy dobového 
dění. Převážná část O. tvorby vyšla ve Farragi- 
nes (čtyřdílném souboru, který z produkce své 
družiny uspořádal Jan Hodějovský); část jí 
byla obsažena v rukopisném sborníku Hodě
jovského, zničeném při požáru Staroměstské 
radnice 1945.
EDICE: in Farrago 1-4 (1561-62, ed. J. Hodějov
ský); in Renesanční poezie (1975, ed. H. Businská, 
ukázky s překladem do češtiny). I

BIBLIOGRAFIE: in Rukověť humanistického 
básnictví 4 (1973). I LITERATURA: J. Hejnic in
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Dva humanisté v roce 1547 (1957); in Rukověť hu
manistického básnictví 4 (1973).

hš

Jiří Orten
* 30. 8.1919 Kutná Hora
† 1.9.1941 Praha

Básník intimní milostné lyriky, reflexivní poezie exi- 
stenciálních témat, aktuálního tragického národního 
osudu a hledání jistot ve vztahu k domovu. Autor 
snových próz, knižních dramat a literárně zaměře
ných deníků.

VI. jm. Jiří Ohrenstein. - Pocházel z česky ori
entované rodiny drobného židovského ob
chodníka. Jeho umělecké sklony podněcovala 
patrně matka, jistý vliv měl i strýc, básník 
J. Rosenzweig-Moir. V době gymnazijních 
studií v Kutné Hoře (1929-36) i později se 
O. účastnil letních táborů Jednoty nemajet
ných a pokrokových studentů, pořádaných 
Studentským časopisem nebo Mladou kultu
rou (setkání s J. Krejčím, I. Sekaninou, V. Van
čurou, s vrstevníky I. Blatným, B. Březovským, 
J. Pilařem ad.). Od podzimu 1936 žil v Praze, 
po neúspěchu při prvních zkouškách na kon
zervatoř nejdříve rok studoval na jazykové 
škole a zároveň pracoval jako archivář u firmy 
Crediton v Karlině, od 1937 studoval na dra
matickém oddělení pražské konzervatoře, a to 
po vzoru staršího bratra, divadelníka Oty Or- 
nesta (* 1913); také mladší bratr Zdeněk Or- 
nest (1929-1990) a synovec Jiří Ornest (* 1946) 
se stali herci. Brzy po příchodu do Prahy se za
čal podílet na kulturním dění: 1936-37 spolu
pracoval s redakcí Haló novin v Rubrice mla
dých, posléze jako literární a divadelní 
recenzent zejména s časopisy PanQráma, Čte
me a Rozhledy. Hlavně se však věnoval diva
dlu v generačních podnicích: v Divadelním ko
lektivu mladých Na Zbořenci (P. Tigrid, Z. 
Janů, V. Schónová ad.) vystupoval jako herec 
a recitátor (mj. večer poezie věnované září 
1938 s přednáškou V. Černého) i jako autor 
dramatizací děl F. Jammese, G. Apollinaira 
a A. Gida, později působil v Divadélku pro 99. 
V divadelním prostředí se též seznámil s he
rečkou V. Fingerovou (jejich několikaletý trist
ní vztah dokumentují mj. O. deníky a vzájemná 
korespondence). Časem před divadlem dosta

la přednost literatura. O. navázal kontakty s F. 
Halasem, V. Holanem, J. Horou, V. Závadou, 
přátelil se s K. Bednářem, I. Blatným, B. Bře
zovským, Z. Urbánkem, stýkal se i s dalšími ge
neračními druhy z kruhu kolem Jarního alma
nachu básnického 1940 a Bednářova Slova 
k mladým (K. Bochořák, H. Bonn, J. Pilař) 
i kolem Skupiny 42 (J. Chalupecký); k obojím 
snahám choval výhrady. V létě 1938 strávil mě
síc v Paříži. Ve šk. r. 1939/40 byl z rasových dů
vodů vyloučen z konzervatoře i z veřejného 
uměleckého života, přesto se však zcela nezře - 
kl působení ani hereckého (v D 99 byla pod 
vedením G. Schorsche uvedena jevištní úprava 
Horova Jana houslisty s O. partem znějícím ze 
zákulisí), ani literárního (časopisecké i knižní 
publikace pod pseudonymy za patronace F. 
Halase a s pomocí přátel); stupňující se oku
pační perzekuce mu však obojí znemožnila. Na 
jaře 1939 nevyužil možnosti emigrace, a dokud 
to bylo možné, střídal příležitostná zaměstnání 
(např. 1940 díky H. Bonnovi v Židovské nábo
ženské obci v Praze, kde externě spolupraco
val s redakcí Židovských listů, poté sezónní ze
mědělské práce na venkově), místa pobytu 
(Praha, Kutná Hora, Kralupy, Kunštát, Ostrava 
aj.) i pseudonymy (Karel Jílek, Jiří Jakub). 
Zemřel sražen německým sanitním autem; 
pohřben byl na Novém židovském hřbitově 
v Praze.

Již 1928-29 O. psal deníkové zápisky a bás
nické pokusy (svépomocí vyrobenou knížečku 
Mládí, věnovanou matce, podepsal Jiří Zruč- 
ský). Od poloviny 30. let začal publikovat bás
ně a krátké prózy časopisecky. Současně s prv
ními studentskými básněmi pod silným vlivem 
F. Jammese vznikaly prozaické práce Eta, Eta, 
žlutí ptáci, Malá víra, Pro děti, Podivná smrt 
Eilipa Frieda - Román v devíti převlecích. Poz
ději psal jen kratší prozaické texty, některé ja
ko součást svých deníků. Jeho prózy, sourodé 
motivicky (úporné pátrání po útočišti až k tou
ze nebýt zrozen, hledání bezpečí, jistoty upro
střed upřímných lidských vztahů a pohádkově 
prostých věcí, vyvolané pocity ohrožení a tra
gickým tušením katastrof), různorodé rozsa
hem, jsou neobvyklými konstrukcemi ze zá
znamů snů, polobdění a představ, převážně 
s autobiografickými rysy, se symbolickým syže- 
tem, uvolněnou epickou strukturou, zřetelnou 
sebeprojekcí a etickým apelem. V podobném 
duchu se O. pokusil také o dramatickou tvor
bu: výsledkem jsou obtížně inscenovatelná
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lyricko-filozofická moralizující podobenství 
(drama o čtyřech dějstvích a Exodu Blahosla
vení tiší na námět prózy Florián a mlčení z kni
hy spoluautora hry Z. Urbánka Úžeh tmou 
a dále pohádka o čtyřech jednáních Smutná 
princezna). Prózy, dramata ani nečetné překla
dy poezie nebyly za jeho života knižně vydány. 
- Dominantou O. literární tvorby je poezie. 
Ovlivňoval ji tlak doby za časů české národní 
krize a určovaly ji autorovy osobní rysy: hyper- 
senzitivnost, zvýšené sebeprožívání, vášeň pro 
absolutno a krajní meze, nutkání potvrdit se 
a zdůvodnit tvorbou. Témata O. poezie se sice 
opakovala, básnický výraz se však vyvíjel s po
zoruhodnou rychlostí a intenzitou i přes trvalé 
ovlivnění četbou (zejména R. Weinera, R. 
M. Rilka, M. de Unamuna, S. Kierkegaarda, B. 
Pasternaka, L. Bloye, F. M. Dostojevského, W. 
Shakespeara aj.). Osobitěji se začal projevovat 
po vydání prvotiny Čítanka jaro. V období 
okupace ještě vyšly již cenzurované sbírky 
Cesta k mrazu a Ohnice a litanická báseň Jere
miášův pláč. Sbírky Elegie a Scestí O. sice do
končil a připravil k tisku, rasová perzekuce 
a smrt však vydání zabránily. Pro O. juvenilní 
poezii jsou charakteristické verše tryskající 
z přemíry smyslového a citového utkvívání 
a inspirované dojmy, náladami i prostými pod
něty (příchylnost k věcem, naivní podoby 
lásky, resp. milostných přeludů, čisté dětství, 
všeobjímající empatie, pokorné odevzdání se 
apod.), s jednoduchou obrazností i veršovou 
fakturou, čirou, jakoby intuitivní melodií 
a s neurčitým sdělením zamženým naivistický- 
mi představami; básnění tohoto typu u něho 
s časem ubývalo, leč docela nezmizelo nikdy. 
Již v knize Cesta k mrazu, a zejména pak ve 
sbírkách Ohnice a Scestí přibylo dramatičtěj
ších básní založených na analýze tragických 
střetů se světem, které se promítaly do témat 
již složitěji strukturovaných (láska a zrada, sa
mota; válka, porobená země a naděje; vina 
a Bůh; ideál nenarození a nemožnost návratu 
do dětství; marnost, úzkost, smrt a víra v moc 
slova, poezie). Tuto tematiku podněcovala na
léhavá potřeba sdělit osobní situaci a dospět 
k poznání okolního světa i sebe samého. Tomu 
odpovídala i proměna tvaru, rušení klidné me
lodické linie ostrými předěly, exklamacemi, 
gradací, dialogizací až s obžalobnou či sebe- 
trýznivě důslednou útočností i využívání oxy- 
mórické obraznosti a expresivního slovníku. 
Vyústění a završení O. úsilí dobrat se podstaty 

sebe sama, poezie a snad i světa, syntézu for
málních i myšlenkových pochodů a současně 
epilog díla představují Elegie, cyklus devíti 
rozsáhlejších básnických skladeb zralého výra
zu, v nichž se tematickým i formálním princi
pem stal paradox. Verše oscilující mezi kon
krétní předmětností a lyrickou reflexí jsou 
osnovány na jinotajné retrospektivě s epickým 
půdorysem; proti iluzím o lásce i proti skepsi 
vůči možnostem individuální vůle stojí vědomí 
sounáležitosti se zemí a národem, přesvědčení 
o platnosti nadosobních nepomíjejících trans
cendentních hodnot i vůle přijmout svůj osud, 
ač nevolený, a pokusit se přesáhnout ho svým 
dílem. Vývoj ve ztvárnění O. příznačných té
mat lze sledovat také ve svébytném literárním 
díle, v denících (1938-41; Modrá, Žíhaná 
a Červená kniha). Představují sugestivní svě
dectví o době i vnitřním dění básníkově. Vedle 
deníkových zápisů, obvykle lyricky reflexivní 
povahy, obsahují i záznamy snů, básně publi
kované i nepublikované, kratší prózy, výpisky 
z četby, opisy korespondence, seznamy četby 
apod. Výrazná sebestřednost tu není překáž
kou výpovědi týkající se obecných souvislostí; 
posléze jde už nejen o O. vlastní integritu, ale 
o samu existenci v chaotickém světě, nejen 
o strastná řešení privátních krizí, ale o odhod
lané přijetí vlastního údělu. Duchovním smě
řováním, autenticitou, emocionalitou i vytříbe- 
ností básnického tvaru, ukazujícího k novým 
výrazovým možnostem, O. zásadně ovlivnil vý
voj české poezie. Vliv i možnosti nejednoznač
ného výkladu dokládají rovněž poválečné růz
norodé ohlasy a interpretace, v nichž se O. stal 
předmětem ideologických sporů, detektivních 
pátrání i legendou.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jiří Jakub, Karel Jílek; 
-en., J. J., J. O. I PŘÍSPĚVKY in: Akord (1940-41); 
Čes. slovo; Čteme (1938-39); Eva; Haló noviny; Hej 
rup (1936-37); Jarní almanach básnický 1940 (1940); 
Kalendář českožidovský; Kritický měsíčník 
(1938-41); Lid. noviny (1939-40); List mladých; 
Lumír (1940); Mladá kultura (1936); Nár. osvoboze
ní (1936-38); Nár. práce (1939-40); Naše zprávy 
(1939-40); Noc (privátní časopis skupiny kolem 
K. Bednáře, 1938); Panoráma (1938^40); Právo lidu 
(1937-38); Program D 39, D 40; Rozhledy 
(1937-38); Studentský časopis (1936-38); Židovské 
listy - Júdisches Nachrichtenblatt (1940-41); - po
smrtně: sb. Za J. O. (1945, ed. K. Bednář; Pátá ele
gie); Kritický měsíčník (1945-47); Dvěma nepří
tomným (tisk k večeru poezie J. O. a H. Bonna, 
1948); kat. J. O. (1969, ed. R. Hamanová; P Magnet-
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ka pro póly země z 1938); Kmen (1986). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Čítanka jaro (BB 1939, pseud. Karel Jílek); 
Cesta k mrazu (BB 1940, pseud. Karel Jílek; 1. úpl
né vyd. in Dílo J. O., 1947); Jeremiášův pláč (B 1941, 
novoroční tisk, pseud. Jiří Jakub); Ohnice (BB 1941, 
pseud. Jiří Jakub, cenzurováno; 1. úplné vyd. 1964); 
- posmrtně: Elegie (BB 1946); Scestí (1947, in Dílo
J. O., ed. V. Černý); Eta, Eta, žlutí ptáci (P 1966, ed. 
M. Křížková, K. Svátek; Prózy, sv. 1); Pro děti. Kníž
ka naslouchajícím (PP 1967, ed. M. Křížková,
K. Svátek; Prózy, sv. 2); Převleky. Podivná smrt Fili
pa Frieda (P 1968, ed. M. Křížková, K. Svátek; Pró
zy, sv. 3); Citový průvodce po Kutné Hoře ve verších 
a fotografiích (BB 1991, novoroční tisk, ed. J. Fra
něk; pův. básnický cyklus Mé město z 1940 k foto
grafiím O. Reinera, pseud. J. Hron); Modrá kniha 
(deník z 1938-39; 1992, ed. M. R. Křížková); Žíhaná 
kniha (deník z 1939-40; 1993, ed. M. R. Křížková); 
Červená kniha (deník z 1940-41; 1994, ed. M. R. 
Křížková). - Výbory: Deníky J. O. (z Modré, Žíhané 
a Červené knihy, 1958, ed. J. Grossman); Čemu se 
báseň říká (BB, PP, korespondence, deníkové zápisy, 
1967, ed. M. Křížková, J. Kocián); Hrob nezavřel se 
(BB 1969, ed. J. Štroblová, doplň, vyd. 1994); Verše 
(BB 1970, ed. M. Křížková); Sám u stmívání (kore
spondence s matkou, BB, PP, deníkové zápisy, 1982, 
ed. Z. Ornest);Tisíc nahých trápení (BB, PP, deníko
vé zápisy, dokumenty, 1985, ed^ J. Adam); Veliké 
stmívání (BB 1987, ed. J. Holý); Červený obraz (BB 
1991, ed. M. Langerová); Čechy za oknem smutných 
duší (BB, deníkové zápisy, 1993, ed. M. Borešová, 
O. Ornest). - Souborná vydání: Dílo J. O. (V. Petr, 
1947, ed. V. Černý; obs. autorem připravená necen
zurovaná vyd. všech sbírek, včetně 1. vyd. knihy 
Scestí, básně porůznu otištěné a výbor z básní netiš- 
těných); Prózy J. O. (Severočeské nakl. Liberec, 
1966-68, 3 sv., ed. M. Křížková, K. Svátek); Spisy 
J. O. (Čes. spisovatel, od 1992, ed. M. R. Křížková; 
obs. deníky, knihy veršů, prózy). I SCÉNICKY. Dra
matizace a úpravy her: F. Jammes: Anýzové jablko 
(1937); G. Apollinaire: Prsy Tirésiovy (1937); A. Gi- 
de: Betsabé (1938). I KORESPONDENCE: an.: 
Dopisy životu (neuvedeným adresátům z 1929^10, 
úryvky), Mladá fronta 8.7.1945; in sb. Nevyúčtován 
zůstává život (s G. Schorschem z 1938-40; 1948, 
ed. J. Kopecký); in J. O.: Čemu se báseň říká (V. Fin- 
gerové z 1937-41; 1967, ed. M. Křížková); J. O.: Sám 
u stmívání (s matkou z 1936-41; 1982, ed. O. Ornest 
pod jm. Z. Ornest); in J. John: Polohy srdce (J. Joh- 
novi z 1941; 1982, ed. M. Krulichová, M. Vinařová); 
H. Entner: První stopy J. O. (J. Veselé z 1937), Kmen 
1986, č. 3; M. Špirit: Neobyčejný Jindřich (J. Chalu- 
peckému z 1940), Revolver Revue 1995, č. 29; J. O.: 
Hořký kruh (s V. Fingerovou z 1937-41; 1996, ed. 
J. Víšková, J. Jiskrová). - Citace částí korespondence 
s K. Bednářem, I. Blatným, F. Halasem, V. Holanem, 
J. Nohou, F. Schulmannem (pseud. Jiří Daniel) aj. 
obsahují i deníky. I

LITERATURA: sb. Za J. O. (1945, ed. K. Bed
nář); J. Kocián: J. O. (1966); kat. J. O. Výstava 

k 50. výročí narození (PNP1969, ed. R. Hamanová). 
■ gra.- (B. Gratum): ref. insc. F. Jammes, Ranní novi
ny 27.10.1937; ns.: ref. insc. A. Gide, NO 12.6.1938; 
V. Černý: Ještě o básnících ve dnech krize..., KM 
1939, s. 1; • ref. Čítanka jaro: amp. (A. M. Píša), Nár. 
práce 11. 11. 1939 —» K vývoji české lyriky (1982); 
B. Slavík, LidN 27. 11. 1939; V. Černý, KM 1939, 
s. 458; J. Červinka, Řád 1940, s. 209; P. Bojar, Stu
dentský časopis 20,1940/41, s. 315 •; V. Černý: Slovo 
úvodní, Jarní almanach básnický 1940; • ref. Jarní 
almanach básnický 1940: P. Bojar, Studentský časo
pis 19, 1939/40, s. 282; P. Polán, KM 1940, s. 243; 
B. Václavek, LidN 6.5.1940 •; • ref. Cesta k mrazu: 
Rfš., Zvon 40,1939/40, s. 699; -va-, Vlajka 14. a 21.7. 
1940; J. Pilař, Venkov 4. 9.1940; AMP. (A. M. Píša), 
Nár práce 8.9.1940 —> K vývoji české lyriky (1982); 
V. Černý, KM 1940, s. 324 Tvorba a osobnost 
(1994); vbk. JV. Běhounek), Dělnická osvěta 1940, 
s. 281; J. B. Čapek, Naše doba 48,1940/41, s. 51; M. 
Dvořák, Akord 8,1940/41, s. 169;{šr. (J. Šnobr), Čes. 
osvěta 37,1940/41, s. 173 •; J. B. C. (Čapek): ref. Je
remiášův pláč, Naše doba 48,1940/41, s. 504; • ref. 
Ohnice: chal. (J. Chalupecký), Volné směry 36, 
1940/41, s. 254 —» Obhajoba umění (1991); P. Bojar, 
Studentský časopis 20,1940/41, s. 294; J. B. Č. (Ča
pek), Naše doba 48, 1940/41, s. 437; V. Č. (Černý), 
KM 1941, s. 240 —> Tvorba a osobnost (1994); J. 
Heyduk, LidN 25.2.1941; J. Pilař, Venkov 4.5.1941; 
J. Strnadel, Nár. práce 20. 7.1941 •; J. Červinka in 
O nejmladší generaci básnické (1941); an.: Pěvci ná
roda na rozcestí, Árijský boj 1941, č. 30, s. 5; an.: Žid 
vede mladé básníky, tamtéž, č. 33, s. 5; H. Ječný: Ge
nerace sama pro sebe, Vlajka 30. 8.1941; V. Černý: 
Torzo... (nekrolog), KM 1941, s. 293 + Básnický pro
fil J. O., KM 1945, s. 196 —> obojí Tvorba a osobnost 
(1994); J. Grossman: Nad dílem J. O., Mladá fronta 
8.7.1945; • opožděné nekrology; K. Bednář, NO 11. 
7.1945; J. Janů, Svob. noviny 31. 8.1945; B. Březov- 
ský, NO 1. 9.1945; Z. Urbánek, tamtéž; J. P. (Pilař), 
Zeměd. noviny 2. 9.1945 •; Ik (L. Kundera): Ve stí
nu J. O., Rovnost 19.12.1945; J. Hrabák: Poezie J. O., 
List Sdružení mor. spisovatelů 1, 1945/46, s. 277; 
• ref. Elegie: E Kafka, Svob. slovo 5. 7. 1946; 
G (F. Gótz), NO 16. 7.1946; A. M. Píša, Práce 28. 9. 
1946 —» K vývoji české lyriky (1982); B. P. (Pavlok), 
Akord 13,1946/47, s. 313 •; • k 5. výr. smrti: K. Bed
nář, NO 1. 9.1946; J. Grossman, Mladá fronta 1. 9. 
1946; Mik. (O. Mikulášek), Rovnost 1.9.1946; J. Lin
hart, PL 1. 9.1946 •; B. Březovský: Poslední rozho
vor s J. O., Kytice 1946, s. 427; P. Eisner: J. O., Věstník 
Židovské náboženské obce 1946, s. 84; Urb. (Z. Ur
bánek): Poněvadž se množí omyly... (jak O. zahy
nul), NO 3. 9.1946; D. Šajtarj Alkoholismus, in Zlo
mená gesta (1946, s. 67); V. Č. (Černý) in Dílo J. O. 
(1947) —»Tvorba a osobnost (1994);•ref.Dílo J. O.: 
G (F. Gótz), NO 30.11.1947; J. Grossman, Lid. kul
tura 1947, č. 6; M. Sedloň, tamtéž, č. 51-52; J. Linhart, 
PL 20. 1. 1948; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 1948, 
s. 280; J. P. (Pistorius), KM 1948, s. 82 •; B. Březov
ský: Dva přátelé (J. O. a H. Bonn), Almanach Kme-
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ne 1948, s. 62; Z. Urbánek: Jeden z klíčů k O. básnic
kému světu, Kytice 1948, s. 93; B. Polán: K výročí 
J. O., LidN 30.8.1949; V. Dostál: J. O. a jeho dědictví, 
Var 3,1950/51, s. 80; V Peška: J. O., Skutečnost (Že- 
neva, Anglie, Mnichov) 1952, č. 2; I. Žáček: Poezie J. 
O., Křesťanská revue 1954, s. 243; J. Mourková: 
Bloudění české poezie?, Květen 2, 1956/57, s. 70; 
J. Hořec: Setkání s J. O., tamtéž, s. 92; B. Březovský: 
Tento básník vyvolán bude jménem, LitN 1956, č. 
36; J. Trefulka: Svědectví J. O., HD 1957, s. 160; 
J. Grossman: Deníky, in Deníky J. O. (1958) —> Ana
lýzy (1991); O. Ornest: O bratrovi, in Deníky J. O. 
(1958); Z. Urbánek: Podoba J. O., in Deníky J. O. 
(1958) —> Zvláštní případy (1993); • ref. Deníky 
J. O.: J. Vostrý, Květen 3,1957/58, s. 570; M. Červen
ka, LitN 1958, č. 10; J. Mourková, Kultúrny život 
1958, č. 28; jbd (J. Binder), LD 9.3.1958; I. Skála, RP 
22.3.1958 —» Kontinuita (1980); S. Svoboda, Mladá 
fronta 27.4.1958 •; F. Halas: J. O. (asi z 1947), in Ma
gická moc poezie (1958) -» Imagena (1971); J. Be- 
náček: Sedmá elegie J. O., Archa (Mnichov) 1958, s. 
218; M. Vacík: Neuzavřené dílo, RP 1.9.1959; J. Ko
cián: J. O. jako problém filozofický, ČLit 1963^s. 507; 
B. Doležal: Svět O. poezie, Tvář 1964, č. 8; J. Sotola: 
Píši vám, Karino..., HD 1964, č. 4; J. Hořec: Neznámý 
O.?, Českosl. voják 1964, č. 18; B. Březovský in J. O.: 
Ohnice (1964) (k tomu: bd.,tj. B. Doležal: O. zpívá 
tence, Tvář 1964, č. 9-10; J. Štroblová: Ó Bože, Bo
že..., Plamen 1965, č. 2); K. Bednář: O odkaz J. O., 
Plamen 1965, č. 3; V. Černý: Za J. O. (text z 1948), 
HD 1966, č. 9 —> První a Druhý sešit o existencialis- 
mu (1992); B. Frýdl: J. O. po 25 letech, Plamen 1966, 
č. 9; P. Eisner: J. O., bořitel ghetta, tamtéž, č. 10; Z. 
Urbánek in J. O.: Eta, Eta, žlutí ptáci (1966); • ref. 
Eta, Eta...: V. Černý, HD 1966, č. 5 —> Tvorba a osob
nost (1994); O. Sus, Dialog 1967, č. 4; Z. Kožmín, 
LitN 1967, č. 18; J. Kocián, Impuls 1967, s. 512; 
J. Mourková, Plamen 1967, č. 8 •; V. Karfík, Z. Heř
man, V. Steklač, D. Moldanová (Sedmá konfronta
ce), Sešity pro mladou literaturu 1967, č. 9; M. Kříž
ková: Ortenova Cesta k mrazu, tamtéž; A. Brousek 
a O. Ornest in J. O.: Čemu se báseň říká (1967); 
V. Černý: Dvakrát znova J. O., HD 1968, č. 4 
—» Tvorba a osobnost (1994); J. Kocián: Všeobecná 
platnost estetické hodnoty v díle J. O., ČLit 1968, s. 
700; • ref. Pro děti: J. Štroblová, Lit. listy 1968, č. 23; 
O. Sus, Dialog 1968, č. 5 •; J. Štroblová in J. O.: Hrob 
nezavřel se (1969); M. R. Křížková: Básník smrti 
a lásky, Židovská ročenka 5733, 1972-73, s. 93; 
M. Ivanov: Kryptogram básníkovy smrti, in Historie 
skoro detektivní (2. vyd. 1973) (k tomu: Z. Grmolec, 
ČLit 1976, s. 172); V. Fischl: O J. O., Nár. politika 
(Mnichov) 1980, č. 2; O. Ornest: J. O. - básník a člo
věk, Židovská ročenka 5741,1980-81, s. 83; (vbc) (V. 
Vrabec): Básník úzkosti a naděje, Svob. slovo 29v8. 
1981; V. Závada: Klíč k poezii J. O., Z. Ornest: Ži
votopisná a ediční poznámka, oboje in J. O.: Sám 
u stmívání (1982); M. Blahynka: O. korespondence 
s matkou, ČLit 1983, s. 468; J. Adam in J. O.: Ohnice 
(1984) + in J. O.: Tisíc nahých trápení (1985) + Něha 

a hněv J. O., Kmen 1985, č. 7; J. Holý in J. O.: Veliké 
stmívání (1987); L. Chytilová: „Kdyby mne nechali 
žít“, Židovská ročenka 5749,1988-89, s. 89; M. Po- 
horský in J. O.: Elegie (1988); J. Med in J. O.: Elegie 
(1988) —> Slovník básnických knih (1990); V. Peška 
(V. Mikeš): Jeden z deníků střední Evropy (pův. pod 
pseud. V. Zedník s tit.Text, který čte sám sebe, in in
edit. sb. k 80. narozeninám V. Černého), Svědectví 
1989, č. 86, s. 424 a poté Kritický sborník 1991, č. 2; 
J. Svoboda: Zastavení u J. O., Lit. měsíčník 1989, č. 7; 
(vbc) (V. Vrabec): Ortenoyské meditace, Svob. slovo 
30. 8. 1989; Z. Kožmín: Čas a prostor v O. poezii, 
Akord 15,1989/90, č. 4 -> Studie a kritiky (1995); 
J. Štroblová: Duši rozmetat nelze, Listy 1990, č. 6; jm 
(J. Med) in Slovník básnických knih (1990, Ohnice); 
Z. Urbánek: Dva (J. O. a I. Blatný), Fragment 
K 1991, č. 8 -» Zvláštní případy (1993); J. Žantov- 
ský: Zavražděný básník J. O., Roš chodeš 1991, č. 9; 
H. Žantovská: Dokola samá tma, tamtéž; J. Schwarz- 
-Červinka: Snad smím..., LitN 1991, č. 39; J. Bednář: 
Na všechny na Vás myslívám (k dopisům K. Bocho- 
řáka J. O.), Akord 17,1991/92, č. 10; S. Richterová: 
Etika a estetika literárního deníku, Kritický sborník 
1992, č. 2; O. Ornest in J. O.: Modrá kniha (1992); 
J. Holý: ref. Spisy, LidN 17. 9.1992, příl. Národní 9; 
O. Ornest in J. O.: Čechy za oknem smutných duší 
(1993); I. Diviš: Ortenovy Elegie, in Slovem do 
prostoru (Bratislava 1993); Z. Urbánek: Okouzlující 
i deptající skladba, LitN 1994, č. 42 (k tomu: O. 
Ornest: Okouzlující i deptající skladba, LitN 1994, č. 
46 a Z. Urbánek: Zasláno, LitN 1994, č. 48); O. Or
nest: Nebudu dobrá píštalkal, M. R. Křížková: Nad 
knihami J. O. (pův. samizdat, edice Kvart, 1978, s tit. 
J. O., básník smrti a lásky, přeprac.), oboje in J. O.: 
Červená kniha (1994); J. Víšková: Vysvětlivky a ko
mentáře, in J. O.: Hořký kruh (1996); J. Trávníček: 
Divadlo bolesti (J. O: Elegie), in Poezie poslední 
možnosti (1996); J. Štroblová: Osobnost J. O., Host 
1996, s. 129; M. Bauer: Interpretace O. poezie českou 
literární kritikou,Tvar 1997, č. 6, příl.; M. R. Křížko
vá in J. P: Prózy 1 (1997).

jip

Antonín Osička
* 11.5.1888 Bílovice (Velké B. u Břeclavi)
† 19.6.1949 Praha

Autor próz, fejetonů a reportáží z každodenního ži
vota a především českých anglistických učebnic 
a slovníků.

Zprvu se podepisoval i Antonín J. Osička. - 
Středoškolská studia absolvoval na gymnáziu 
ve Strážnici. Po maturitě (1907) studoval sedm 
semestrů na pražské filoz. fakultě češtinu (v se-
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Osička

mináři F. Pastrnka odevzdal práci o bílovickém 
nářečí) a němčinu (u A. Krause); 1912 složil 
zkoušku z češtiny, 1913 klauzurní zkoušku 
z němčiny, ale ještě v letním semestru 1913 od 
státní zkoušky z němčiny ze zdravotních důvo
dů odstoupil. 1913-19 žil v USA a jako dělník 
si vydělával na vysokoškolská studia, která ab
solvoval 1916-18 na Northwestern University 
v Evanstonu u Chicaga, kde získal doktorát 
(nostrifikace v ČSR 1920); po studiích učil na 
chicagské Harrison High School. Po návratu 
do Prahy byl v listopadu 1919 jmenován lekto
rem angličtiny (s hodinovým platem) pro po
sluchače všech fakult UK a vzápětí ho požádal 
V. Mathesius, aby řídil praktické kursy při ang
lickém semináři; současně byl lektorem anglič
tiny i na Vysoké škole ekonomické a na Ces. 
vysokém učení technickém. Teprve 1928 se stal 
smluvním lektorem. V létě 1928 absolvoval let
ní dvouměsíční kurs v Cambridge o viktorián
ském období (Anglii znovu navštívil o prázd
ninách 1946). Po násilném uzavření českých 
vysokých skol za 2. světové války byl profeso
rem na Českoslovanské obchodní akademii 
v Resslově ul., ale po válce se opět vrátil k vy
sokoškolské lektorské činnosti. Jeho dlouhole
té existenční provizorium se zlepšilo až od září 
1948, kdy bylo jeho celoživotní lektorství změ
něno ve státnězaměstnanecký poměr (s titu
lem „vědecký úředník“), když valnou část své
ho zájmu před válkou i po ní věnoval úsilí 
o sociální zajištění vysokoškolských lektorů. 
Nespokojen a ubíjen poměry po únoru 1948 
vzal si dobrovolně život.

O. literární činnost byla z větší části zaměře
na na práci učebnicovou a slovníkovou, z men
ší části na beletrii. V románu českého „studen
ta v pracovní blůze“ V zemi dolaru zachytil 
prostředí českých vy stěhováků do USA s čet
nými prvky autobiografickými; obdobně ladě
ná je novela pro mládež Do Ameriky na zkuše
nou (ilustrovaná synem Ctiborem). Rovněž 
v „obrázcích a dojmech“ Ze země mrakodrapů 
O. vycházel z důvěrné znalosti amerických reá
lií, často s osobitě laskavou ironií. V nenáročné 
sbírce básní z let 1941-44 Stepi promluvily (ob
měňující formu sonetu) vyjádřil bolest nad 
uzavřením českých vysokých škol, vyvraždě
ním Lidic, vězněním a popravami českých lidí, 
ale i radost nad vítěznými bitvami postu
pujících spojeneckých vojsk a víru v osvoboze
ní domova. Kromě toho publikoval občas ve 
20. letech v časopisech fejetony a reportáže 

z každodenního amerického života. Z četných 
a několikrát rozšířených a reeditovaných (i po
smrtně) O. prací anglistických je vedle oblíbe
ných učebnic {Angličtina v 1000 slovech aj.) 
nej významnější mnohokrát vydaná Mluvnice 
jazyka anglického a do reprezentativní slovní
kové řady nakladatele A. Neuberta Unikum 
zařazený Velký česko-anglický slovník a Velký 
anglicko-český slovník, zpracovaný společně 
s I. Poldaufem. Zcela ojedinělé jsou O. překla
dy spolkových materiálů o zásadách a cílech 
pro 66. distrikt Rotary international, působící 
od 1927 v ČSR.
PŘÍSPĚVKY in: Čas (1921); Gentleman (1927); 
Lid. noviny (1920,1925); Nová svoboda (1926-27); 
Právo lidu (1926,1929). I KNIŽNĚ. Beletrie: V zemi 
dolaru (R b. d., 1926); Ze země mrakodrapů (FF 
1928, s FF L. Osičkové); Do Ameriky na zkušenou 
(P pro ml., 1930); Stepi promluvily (BB 1945). - Pře
klady (pro Rotary klub): Plán pro cíle a účely (b. d., 
1933); Služba v klubu (b. d., 1933); Služba v povolá
ní (b. d., 1933); Služba veřejnosti (b. d., 1933); Služba 
mezinárodní (b. d., 1933). - Slovníky a učebnice: 
Učebnice anglické řeči a výslovnosti (1921); Anglic
ky v 1000 slovech 1 (1927); Mluvnice jazyka anglic
kého pro školy, kroužky a jednotlivce (1928, pře- 
prac. a rozšiř, vyd. 1932); English in 50 lessons (1929, 
revid. T. O. Hirst; čes. 1931 s tit. Anglicky v 50 lek
cích); Kolibří slovníček anglicko-český a česko-an- 
glický (1930); Anglicky pro pokročilé = Anglicky 
v 1000 slovech 2 (1933; oba díly přeprac. a rozšiř, 
vyd. 1946); Velký česko-anglický slovník Unikum 
s mluvnicí, výslovností, vazbami a frazeologií (1941, 
s I. Poldaufem); Velký anglicko-český slovník Uni
kum (1948, s I. Poldaufem; 2. vyd. 1956 s tit. Anglic
ko-český slovník s výslovností, přízvukem, mluvni
cí, vazbami a frazeologií; 4. vyd. 1970 s tit. 
Anglicko-český slovník, s dodatky). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Popular business reader 
(1935); J. Šindelář: Anglický host v hotelu a v re
stauraci (1947, upravil angl.); V. Hnátek: Zábavná 
anglická frazeologie (1948,3. opr. a rozšiř, vyd., zre
vidoval). I

LITERATURA: • ref. V zemi dolaru: Š. Jež, Sa
mostatnost 10.12.1926; -a. (J. Hora), RP 25.12.1926; 
J. M. (Macek), Naše doba 34,1926/27, s. 314; J. Hrů- 
ša, Tribuna 23.1.1927; V. Brtník, Venkov 10.2.1927; 
J. Staněk, LidN 3. 5.1927 •; Š. Jež: ref. Do Ameriky 
na zkušenou, Samostatnost 17.10.1930; • ref. Stepi 
promluvily: B. Polán, KM 1945, s. 245; Z. K. (Kondr), 
NO 1. 12. 1945 •; • nekrology: V. Fried, CMF 33, 
1949/50, s. 140; O. Vočadlo, Naše věda 1950, s. 189 •; 
M. Štemberková: Autor učebnic, nad nimiž se žáci 
nemračí, Nové knihy 1988, č. 20.

em

699



Osten

Jan Osten
* 23.3.1871 Zdislavice u Vlašimi
† 19. 4.1921 Praha

Prozaik, autor několika románů, četných povídek 
a črt, vypravěč sentimentálních příběhů ze života 
úředníků, studentů a drobných lidí.

VI. jm. Ohrenstein. - Po škole v rodišti a ve 
Vlašimi studoval na reálce v Praze-Karlíně. Po 
maturitě (1888) se stal učitelem, ale po dvou 
letech učitelské povolání opustil a od 1890 stu
doval na Čes. vysokém učení technickém 
v Praze technickou chemii. Pak působil jako 
úředník na ředitelství pošt a telegrafů v Praze, 
v polovině 90. let pracoval v technickém oddě
lení pošty v Bregenzi u Bodamského jezera, 
odkud po dva a půl roce přešel do Čes. Budě
jovic, pak se vrátil do Prahy a byl zde úřední
kem technického oddělení poštovního ředi
telství. Za svého pobytu v Bregenzi hojně 
cestoval (Německo, Švýcarsko, Itálie), i pozdě
ji často navštěvoval Mnichov.

O. literární činnost byla zaměřena k širokým 
čtenářským vrstvám. V prvních spíše črtách 
než povídkách jim přibližoval městské úřed
nické prostředí (^Kancelářské obrázky). Vzdal 
se v nich psychologických, sociálních i typolo- 
gických analýz postav, příznačných pro soudo
bou literaturu, a v portrétech úředníků i v po
pisu prostředí zůstal u realistické, soucitem 
a humorem provázené drobnokresby. Ta určo
vala ráz následujících knih shromažďujících 
většinou drobnou časopiseckou produkci; 
v nich O. podával jednak dojímavá vyprávění 
o citovém světě úředníků, zejména o jejich mi
lostných příhodách na prázdninových poby
tech a na cestách do Alp a k moři, jednak 
úsměvné obrázky z pražských hospod, vináren 
a ze života studentů. Pokusy o větší práce po
strádaly pevnou románovou formu a rozpada
ly se do několikerého vyprávění jen velice vol
ně skloubeného skrovným dějem (Veliké cíle, 
Tri lásky, Pozdě, ale přece). Aktovka Hromobi
tí je dramatická obdoba jeho obrázků z kance
láře. Vedle knižních překladů anglické (J. H. 
Mackay), německé (M. Brod, M. Schmidt) 
a norské (K. Hamsun) prózy v Lumíru 1899 
a 1902 otiskl i překlady veršů H. Heina; jen 
scénicky se uplatnil překlad hry M. Broda. 
PSEUDONYMY: Jan Blanický, Orestes. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1893-1916); sb. České be
sedě liberecké (1905); Divadelní list Máje (1905); 

Hlas národa (1901-03); Horkého týdeník (1909); 
Humoristický kalendář; Lumír (1894-1907); Máj 
(1903); Narodnie noviny (Turč. Sv. Martin 1900); 
Nár. listy (od 1891); Nár. obzor (1908); Nár. politika; 
Niva (Brno 1893-96); Osvěta (1909,1917); Pražská 
lid. revue (1905-16); Slovenské noviny (Budapešť 
1891-97); Smích republiky; Švanda dudák 
(1893-1900); Tábor (1896-97); Topičův sborník 
(1916-18); Velký slovanský kalendář na rok 1914, 
1915; Venkov (1916-18); Vesna (1894-95); Volné 
směry; Vzlet (1918); Vzpomínky členů Máje (1904); 
Zlatá Praha (1890-1916; 1902 R Veliké cíle). I 
KNIŽNĚ. Beletrie: Drobné črty (1894); Kancelářské 
obrázky (PP b. d., 1896); Páni a sprosťáci (PP 1896); 
Na venku (PP b. d., 1898); Raněná srdce (PP b. d., 
1902); Duše i srdce (P 1903); Cestou života (PP 
1904); Veliké cíle (R b. d., 1904); Květy bez plodů 
(PP 1906); Paní Klára (PP 1910); Hromobití 
(D 1911, prem. 1912); Den ze dne (PP b. d., 1911); 
Lidé řádní a ledajací (PP 1913); Láska a flirt (PP 
1918); Záchvěvy srdcí (PP 1918); Iři lásky (R 1919); 
Lev a myška (PP 1919); Návštěva a jiné povídky 
(1919); Páni a panáci (PP 1919);- posmrtně: Pozdě, 
ale přece 1, 2 (R 1921, 1922). - Překlady: M. 
Schmidt: Haničička, chodské děvče (1896) + Pám- 
bičkův plášť (1897); J. H. Mackay: Lidé v manželství 
(1898); K. Hamsun: Povídky (1906); M. Brod: Česká 
služka (1911). I SCÉNICKY. Překlad: M. Brod: Půl 
srdce (1923).!

LITERATURA: • ref. Drobné črty: jp., Lit. listy 
16,1894/95, s. 268; P. Vychodil, Hlídka lit. 1895, s. 300 
•; • ref. Kancelářské obrázky: Rč., Rozhledy 6, 
1896/97, s. 848; M., Lit. listy 18,1896/97, s. 273; E V. V. 
(Vykoukal), Světozor 31, 1896/97, s. 563; J. Šč. (B. 
Prusík), Lumír 1897, s. 372; an. (A. Procházka), MR 
1897, sv. 6, s. 125 •; • ref. Na venku: J. Karásek, Lit. 
listy 20,1898/99, s. 36; E V. Vykoukal, Osvěta 1899, 
s. 77 •; • ref. Raněná srdce: A. Novák, Lumír 30, 
1901/02, s. 299; J. Havlasa, Obzor lit. a umělecký 4, 
1901/02, s. 257; O.Theer, ČČM 1902, s. 486; K. Z. Klí
ma, LidN 3.9.1902 •; F. D. Zenkl: Spisovatelé kraje 
táborského (b. d., 1902); • ref. Veliké cíle: an., Lumír 
32,1903/04, s. 382;-ánský, Zvon 4,1903/04, s. 631; OF 
+ Hc2 (O. Fischer, J. Laichter), Naše doba 12, 
1904/05, s. 227 •; • ref. Duše i srdce: V. O., Přehled 2, 
1903/04, s. 581; V. Č. (Červinka), Zlatá Praha 21, 
1903/04, s. 334 •; • ref. Květy bez plodů: an. (E V. 
Krejčí), PL 24.12.1905; e, Lumír 34,1905/06, s. 292; 
Ds (J. D. Konrád), Máj 4, 1905/06, s. 384; E, Zlatá 
Praha 23,1905/06, s. 154 •; -v- (A. Novák): ref. překl. 
Hamsun, Přehled 4,1905/06, s. 836; • ref. Paní Klára: 
Ds. (J. D. Konrád), Máj 8,1909/10, s. 276; R (V. Čer
vinka), Zlatá Praha 27,1909/10, s. 203; an. (J. Vrch
lický), Zvon 10,1909/10, s. 334; il (A. Novák), LidN 
28.1.1910 •; • ref. Den ze dne: -ejč. (J. Krejčí), Naše 
doba 1910, s. 789; D. s. (J. D. Konrád), Máj 9,1910/11, 
s. 544; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 28,1910/11, s. 
448; F. Sekanina, Zvon 11,1910/11, s. 702; il (A. No
vák), LidN 28.5.1911; F. V. Vykoukal, Osvěta 1911, 
s. 707; J. Rowalski (A. Bačkovský), Samostatnost
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Ostravický

22.7.1911; O. Šimek, Novina 5,1911/12, s. 27 •; • ref. 
Lidé řádní a ledajací: Ant. Veselý, Čes. revue 6, 
1912/13, s. 637; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 30, 
1912/13, s. 479 •; Kaz. (F. S. Procházka): ref. Lev 
a myška, Zvon 19,1918/19, s. 686;- : ref. Návštěva..., 
Osvěta 1919, s. 253; P. F. (Fingal): ref. Záchvěvy srdcí 
a Láska a flirt, Vzlet 1919, s. 207; Rad.: ref. Páni a pa
náci, Osvěta 1919, s. 637; • k padesátinám: -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 21,1920/21, s. 379; J.B. (Borecký), 
Topičův sborník 8, 1920/21, s. 283; -1, Osvěta 1921, 
s. 254 •; • nekrology: -r., Topičův sborník 8,1920/21, 
s. 370; an., Naše kniha 1921, s. 39; an., LidN 20. 4. 
1921 odp. vyd.; F. Khol, LidN 22.4.1921 •; J. Hašek: 
Nejtlustší český spisovatel J. O., RP 10. 10. 1937 
—> Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona 
(1963, s. 150); J. Pouzar in Podblanickou minulostí 
(1996, s. 112).

dh

Čechoslav Ostravický

* 12.6.1869 Frýdek (Frýdek-Místek)
† 5.5.1912 Cleveland (USA)

Slezský básník-samouk, epigon lumírovců, ovlivně
ný však i vystoupením P. Bezruče; čechoamerický 
novinář.

VI. jm. Antonín Hittler (podepisoval se Hútt- 
ler, v Americe též Huettler); pseudonym si 
zvolil podle řeky Ostravice, na níž leží jeho ro
diště, křestní jméno pak bylo výrazem jeho ná
rodního uvědomění, v duchu jednoty Slezska 
s Čechami a též původu matky z Čech; jelikož 
své práce podepisoval většinou jen Č. Ostra
vický, bývala zkratka rozepisována mylně jako 
Čeněk. - Narodil se jako třetí syn truhláře; zá
hy osiřel (matku ztratil při narození, otce v os
mi letech) a byl vychováván u otcovy sestry. Po 
ukončení německé pětitřídní obecné školy se 
vyučil kovářem (1883—86) a poté strávil asi tři 
roky na vandru; prošel Čechami, Rakouskem 
a částí Německa, delší dobu pracoval ve slo
vinském Mariboru. Když se vrátil, v Příboře se 
1892 vyučil ještě zámečnictví; styk se studenty 
učitelského ústavu ho přivedl k zájmu o litera
turu a 1891 k prvním básnickým pokusům. Ně
kolik měsíců pracoval ve Vídni; 1893 vstoupil 
na českou průmyslovou školu v Brně, kde 
absolvoval 1. roč. mistrovské školy strojnické, 
ale pak pro nedostatek finančních prostředků 
studia zanechal. Koncem 1894 se stal aspiran
tem, později podúředníkem (výpravčím, správ
cem stanice) u státních drah většinou na Pod- 

řipsku. Sloužil v Jenišovicích (dnes stanice 
Vraňany), Čes. Brodě (1895-96), Zvoleněvsi 
(od 1896, kdy se také oženil), v Dolních 
Beřkovicích (1898-99) a v Neuměřicích 
(1899-1905). V místech působení se účastnil 
společenského a kulturního života; debutoval 
v brněnské Nivě a také se seznámil s J. Vrchlic
kým, který ho podporoval v tvůrčí práci a uve
dl do pražských literárních časopisů. Na pře
lomu století se O. sblížil s řadou představitelů 
slezského kulturního života (E Sláma, A. Ota- 
hal, F. Sokol-Tůma aj.) i se slezskými studenty 
v Praze (zvi. A. Kubiš) a začal přispívat do slez
ského tisku. Pod vlivem vystoupení P. Bezruče 
a masarykovského realismu se záhy (1903-04) 
rozešel s vlasteneckou buržoazií ve Slezsku 
a sblížil se se sociální demokracií (zvi. spolu
prací s ostravským Duchem času); 1905 byl 
přeložen do Prahy, kde vstoupil do spisovatel
ského spolku Máj a 1906 se podílel na založení 
i činnosti spolku Slezan (pozdější Nár. jednoty 
slezské). Osobní krizi, vyvolanou blíže nevy
jasněnými příčinami, se pokusil v červnu 1907 
vyřešit náhlým odjezdem do Ameriky, kam jej 
později následovala i rodina. Stal se v Cleve- 
landu redaktorem katolického deníku Ameri
čan, pro názorové neshody s vydavatelem však 
1908 odešel a pokusil se v Baltimore zřídit díl
nu na výrobu a postříbřování zrcadel. Od 1909 
byl prvním redaktorem socialistických Ame
rických dělnických listů a účastnil se také poli
tické práce. Z činnosti jej 1911 vyřadila náhle 
propuknuvší tuberkulóza hrtanu, jíž záhy pod
lehl.

Po neosobitém souboru dovedně zveršova- 
ných slezských lidových pověstí a báchorek, 
šťastnějších v humorných motivech (knížka 
vznikla z podnětu F. Slámy a plnila funkci lido
vé četby), vydal O. žeň své pětileté tvorby ve 
sbírce Šerem k ránu. Obsáhla intimní verše, re
flexe o životních nadějích, bolestech a zklamá
ních, v nichž se lumírovská poetika střídala 
s melodickou formou hálkovskou, a též burcu
jící básně o situaci slezského domova, v nichž 
rétoričnost ve stylu S. Čecha vystřídala myš
lenková i tvárná inspirace P. Bezručem (včetně 
volného verše). Autorovo nejvýznamnější dílo, 
lyrický epos Píseň o Ondrášovi, soustředěný 
na city a pocity romanticky pojatého, místy až 
byronovsky rozervaného hrdiny, bylo nadto 
ovlivněno i dvěma konkrétními skladbami, 
Smrtí Jánošíkovou od J. Botta a Bezručovým 
Ondrášem (tehdy ještě netištěným - O. jej znal

701



Ostravický

z opisu A. Kubiše). Se vzníceným patosem 
oslavil tu básník beskydskou krajinu a titulní 
postavu podal jako idealizovaný symbol úsilí 
o svobodu, sociální spravedlnost a humanitu.
V další tvorbě, z níž vyšel knižně jen zlomek 
(Zpěvy podbeskydské), se projevila inklinace 
k bezručovským epickým písním se sociální 
tematikou, novum představovaly básně ve 
slezském dialektu. V časopisech a novinách zů
staly rozptýleny satiry, z nichž jsou nejzdařilej- 
ší epigramy na kulturní poměry ve Slezsku, 
a četné prózy s tematikou slezskou, dělnickou, 
železničářskou, renegátskou, historickou i au
tobiografickou; kromě nenáročných črt a hu
moresek psal O. také úvahy vlastenecko-poli- 
tické a později protiklerikální a protiměštacké.
V amerických listech publikoval i vzdělávací 
články a překlady povídek z angličtiny. - V po
zůstalosti zůstalo množství básní i několik dra
matických pokusů, zvláště hra Bludné cesty 
z 1900, o jejíž vydání a uvedení na jeviště mar
ně usiloval. O. život inspiroval M. Rusinského 
k románu Bludička slávy (1940).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. E Lerhut, A.T. Lerhut, 
Clevelandský, Čechoslav, Lumír; Ar., -ar- (Slezský 
věstník, Americké dělnické listy), Ost., -r (americké 
časopisy), -X. I PŘÍSPĚVKY in: Americké dělnic
ké listy (Cleveland 1909—11); Američan (Cleveland 
1907-08); Besedy Času (1906); Časopis českého 
úřednictva železničního (1906); Čtenář (Příbor 
1907); Duch času (Mor. Ostrava, Vítkovice 1903-06); 
Hlas lidu (New York); Humorist, listy (Cedar Ra- 
pids, od 1908); Kalendář slezský pro Slezsko, Mora
vu a Čechy na léta 1901-03 (Olomouc); Lubina (Pří
bor 1906-07); Lumír (1896-99); Máj (1905-07); Nár. 
obzor (1908); Nár. politika; Niva (Brno 1895-97); 
Noviny těšínské (Těšín 1899-1902); sb. O národních 
kmenech moravských (Brno 1903, stať O Laších); 
Obrana lidu (Rychnov n. Kn. 1899); Opavský týde
ník (1901-02); Ostravan (1902); Ostravský deník 
(1902-05); Pamětní list k lOletému jubileu tělocvič
né jednoty Sokol v Orlové (1905); Pozor (Olomouc 
1902-06); Rozhledy (1903-04); Slavnostní list k sle
tu moravskoslezské obce sokolské a výletu české 
obce sokolské na Ostravsko ve dnech 7. a 8. září 
1902 (Mor. Ostrava); Slezský věstník (Raduň 
u Opavy 1905); Spravedlnost (Chicago 1908); Světo
zor (1898-1906); Švanda dudák (1900); Zlatá Praha 
(1899-1905); Zvon (1902-06); Železniční listy. 
■ KNIŽNÉ. Beletrie: Některé pověsti slezské ver
šem (BB 1900); Šerem k ránu (BB 1901); Píseň 
o Ondrášovi (B 1902);- posmrtně: Zpěvy podbes
kydské (výbor z pozůstalosti, 1937, ed. M. Rusin- 
ský). - Překlady (pod jm. A. Húttler): V. L. Berger: 
Co chtějí socialisté? (Cleveland 1909); E. David: 
Referent. Návod, jak osvojiti si znalosti a schopnos

ti pro úkol socialistického agitátora a referenta 
(Cleveland 1910). I KORESPONDENCE: an. (F. 
Roháček): Naše zprávy (F. Roháčkovi z 1895), Niva 
6,1895/96, s. 95 —> D. Šajtar: Pět studií ve znamení 
Petra Bezruče (1958, s. 80); D. Šajtar: Dva dopisy Č. 
O. z Ameriky (F. Hiittlerovi z 1908 a L. a J. Vinšovým 
z 1909), SISb 1950, s. 368 + Dopis Č. O. F. Slámoví 
(z 1900), tamtéž, s. 516 + Dopisy Č. O. J. Vrchlické
mu (z 1895-1903), SISb 1951,s. 87 + Rodinné listy Č. 
O. z Čech a z Ameriky (F. Hiittlerovi z 1894-1902, F. 
Hiittlerovi ml. z 1895, L. a J. Vinšovým z 1907-11), 
tamtéž, s. 214 + Č. O. S. Čechovi a A. Kubišovi 
(S. Čechovi z 1899, A; Kubišovi z 1901-02), SISb 
1952, s. 144 + Z listáře Č. O. (listy a koncepty dopisů 
A. Kubišovi z 1901, redakci Srdce z 1901-02, A. Ota- 
halovi z 1902, J. Smýkalovi z 1902, Výboru Matice 
opavské z 1902, V. Praskovi z 1902-03, J. Rysovi 
z 1903), SISb 1953, s. 65.1 REDIGOVAL periodi
kum: Americké dělnické listy (Cleveland, leden 
1909 - červen 1911, pod jm. A. Huettler). I

LITERATURA: H. Fryčaj: ref. Některé pověsti 
slezské veršem, Noviny těšínské 15. 9. 1900; A. Ku
biš: Č. O., Noviny těšínské 14.4.1900 + in Č. O.: Še
rem k ránu (1901) + Č. O., Kalendář slezský pro 
Slezsko, Moravu a Čechy na r. 1902 (1901, s. 104); 
• ref. Šerem k ránu: L. (K. Leger, dub.), Zvon 1, 
1900/01, s. 274; an. (J. Vodák), Čas 19.3.1901 •; • ref. 
Píseň o Ondrášovi: F. Sokol-Tůma, Ostravan 18. 5. 
1902; o 2. vyd. 1906 (obálkovém): D., Pozor 11. 5. 
1906; an. (J. Vodák), Čas 30.9.1906; Sk. (F. Skácelík), 
Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 39; -a-, Máj 5, 1906/07, 
s. 486 •; • nekrology: an., PL 30.5.1912, pní.; M. S. T. 
(F. Sokol-Tůma, dub.), MS1R 8,1911/12, s. 461; -n-, 
Zvon 12,1911/12, s. 608 •; V. Martínek: Č. O., MS1R 
9,1912/13, s. 17 + Slezsko a Ostravsko v literatuře, 
sb. O Slezsku a Ostravsku (1912,s. 58) + Slezsko v li
teratuře krásné, Věstník Matice opavské 1917, s. 145 
+ Č. O., Moravskoslezský sborník 2,1919/20 Živ
né zdroje (1972); E. Mlček: Č. O., PL 6.5.1922, příl. 
Sobota; J. L. Mikoláš: Z korespondence Čeňka O. 
(dopisy J. Vrchlického z 1895-1900, A. Otahala 
z 1900-01), Věstníky Matice opavské 1924, s. 76; an.: 
Pozůstalost Č. O., Černá země 1,1924/25, č. 7; J. L. 
Mikoláš: Život a literární pozůstalost Č. O., Naše 
kniha 1925, s. 49; V. Martínek: Literární život slezský, 
Vlastivědný sborník slezský, část 2 (1926, s. 63); 
A. Schmied (J. L. Mikoláš, dub.): Život a literární 
pozůstalost Č. O., Frýdecko-místecký kraj 1927, č. 
21; J. L. Mikoláš: Americká pozůstalost Č. O., Černá 
země 5, 1928/29, s. 137 + Z americké literární čin
nosti Č. O., Naše kniha 1929, s. 206 + Z korespon
dence Č. O., básníka slezského (dopisy od B. Čížko
vé z 1899, B. Peška asi z 1901, B. Vaška z 1902, V. 
Dorazila z 1904, F. Kyprá z 1907, E. S. Vráze po 1909, 
L. Cimlera z 1911, F. Kysely z 1912), Věstník Matice 
opavské 1932, s. 106; M. Rusinský: Slezským písem
nictvím, Iskra 1932, č. 3; an.: Památce slezského bás
níka Č. O., Moravskoslezský deník 12. 5.1932; J. V. 
Smejkal: O., zapomenutý básník Slezska, Polední 
list 15. 5.1934; J. L. Mikoláš: Život a dílo slezského

702



Ostrovská píseň

básníka Č. O., Sborník výstavy Bezručova kraje ve 
Frýdku (Frýdek 1935, s. 117) + Dva dopisy poslance 
J. Prokeše básníku Č. O., Černá země 13,1936/37, s. 
137; E Schuster: K 25. výročí úmrtí slezského básní
ka Č. O., Podřipský kraj 3, 1936/37, s. 117 + Č. O., 
Frýdecko-místecký kraj 1937, č. 9 + Č. O. v řipském 
kraji v Čechách, in Č. O.: Zpěvy podbeskydskéýFrý- 
dek 1937); M. Rusinský: Č. O. - epigramatik, Černá 
země 13,1936/37, s. 135 + in Č. O.: Zpěvy podbes- 
kydské (1937); J. L. Mikoláš in Č. O.: Zpěvy podbes- 
kydské (1937); Z. Vavřík: Slezská jubilea, Rozhledy 
1937, s. 137; Ó. L. (Lysohorsky): Otiskujeme tyto laš- 
ské verše... (o lašským nářečím napsané básni Č. O. 
Slezská), U 1937, s. 383; • ref. Zpěvy podbeskydské: 
P. (K. Polák), PL 19. 6.1937; A. N. (Novák), LidN 5. 
8.1937 •; M. Rusinský in Bard první z Beskyd (1947, 
s. 14,42); D. Šajtar: Č. O. - básník z rodu Bezručova, 
SISb 1953, s. 189 —> (přeprac. s tit. Básník Č. O.) Pět 
studií ve znamení Petra Bezruče (1958); in Vrchlic
ký v dopisech (1955, ed. A. Pražák, 2 dopisy J. Vrch
lického z 1895-98); jp.: Zapomínaný básník, Svob. 
slovo 12. 5.1962; V. Skuta: Padesát let od úmrtí bás
níka Č. O.,Těšínsko 1963, č. 5 + Č. O.,Těšínsko 1969, 
č. 2; M. Rusinský: Č. O., Ostravský kulturní zpravo
daj 1974, č. 6; V. Ficek in Biografický slovník širšího 
Ostravska, seš. 3 (1979); W: Vzpomínky na básníka, 
Těšínsko 1979, č. 1; V. S. (Škuta): k jubileu, Těšínsko 
1980, č.l.

PP

Ostrovská píseň

Po 1264

Píseň k svátku Božího těla; jeden z nejstarších do
kladů básnické tvorby v národním jazyce.

Tzv. O. p. se dochovala v iluminovaném latin
ském kodexu z knihovny benediktinského 
kláštera na Ostrově u Davle, zničeného husity. 
Podle A. Paterý do něho byla zapsána asi 
1260-90. Zjištění J. Vintra, že byla složena 
k svátku Božího těla, posunuje její vznik za rok 
1264, kdy byl tento svátek zaveden papežem 
Urbanem IV. Toto datování potvrzuje i hlásko- 
slovný rozbor. Text s incipitem „Slovo do světa 
stvořenie“ je sice na rozdíl od latinských zpě
vů, jež kodex obsahuje, zapsán bez not, ale stří
davý rým a pravidelné střídání různoslabič- 
ných veršů - typické znaky staročeského 
zpěvního básnictví - dovolují předpokládat, že 
byl určen ke zpěvu.

Autor písně, parafrázující Athanasiovo sym
bolům, adventní hymnus Verbum supernum 
prodiens (Božské slovo vycházející), jeho stej

nojmennou úpravu z oficia svátku Božího těla 
od Tomáše Akvinského a mariánskou sekven
ci Verbum bonům et suave (Slovo dobré a lí
bezné) z konce 11. století, shrnuje ve zkratce, 
vymezené čtyřmi čtyřveršovými slokami, Kris
tovo vykupitelské dílo. O spasiteli, seslaném 
vykoupit lidstvo z Evina hříchu, mluví jako 
o vtěleném Slově, jež bylo do stvoření světa 
skryto v božství. Fakta a děje, jež připomíná - 
pra-existenci Slova, úkol odčinit Evin hřích, 
zvěstování Panně Marii, narození spasitele, je
ho zrazení, ukřižování a zmrtvýchvstání -, 
k sobě řadí jako uzavřené články a na malé 
ploše tím dosahuje monumentalizujícího účin
ku. Dva a dva verše sloky, neměnné vyznačené 
syntaktickým paralelismem hlavní věty a ved
lejší věty vztažné, stojí proti sobě v antitezích. 
Převaha jmen ve slovní zásobě, pasivní tvary 
sloves a téměř úplný nedostatek básnických fi
gur podtrhují jejich strohost, sevřenost, hiera
tickou slavnostnost.
EDICE: in ČČM 1878, s. 289 a pokr. (ed. A. Patera); 
V. Flajšhans in Nejstarší památky jazyka i písemnic
tví českého 1 (1903); in Archiv fúr slawische Philo- 
logie (Berlín) 1920, s. 406 (ed. F. Spina); R. Jakobson 
in Nejstarší české písně duchovní (1929); in ČNM 
1940, s. 196 (ed. F. Tichý); in Nejstarší česká duchov
ní lyrika (1949, ed. A. Škarka); in Denkmáler der 
alttschechischen Literatur... (Berlín 1955, ed. H. 
Kunstmann); in Výbor z české literatury od počátků 
po dobu Husovu (1957); in Česká středověká lyrika 
(1990, ed. J. Lehár). ■

LITERATURA: A. Patera: Píseň staročeská ze 
13. století..., ČČM 1878, s. 289 a pokr.; Z. Nejedlý in 
Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách (1904) 
—> Dějiny husitského zpěvu 1 (1954); A. Patera, A. 
Podlaha in Soupis rukopisů metropolitní kapitoly 
pražské 1, č. 86 (1910); F. Spina: Ober das alttsche- 
chische Ostrower Lied: Slovo do světa stvořenie, 
Archiv fúr slawische Philologie (Berlín) 1920, s. 406; 
R. Jakobson in Nejstarší české písně duchovní 
(1929) + Odpověď dr. Františku Tichému, Slavia 
1931, s. 396; B. Havránek in Vývoj spisovného jazyka 
českého, Českosl. vlastivěda, ř. 2 - Spisovný jazyk 
český a slovenský (1936); F. Tichý: Píseň tzv. Ostrov
ská, ČNM 1940, s. 196; P. Trošt: K nejstarší české du
chovní poezii, SaS 11,1948/49, s;162 Studie o ja
zycích a literatuře (1995); A. Škarka in Nejstarší 
česká duchovní lyrika (1949) —» in Půl tisíciletí čes
kého písemnictví (1986); D.Tschižewskij in Kleine- 
re Schriften 2. Bohemica (Mnichov 1972); P. Trošt: 
Zuř áltesten tschechischen geistlichen Lyrik, Wie
ner slawistischer Almanach 1979, s. 286 + Drei An- 
merkungen zur alttschechischen Literatur (revize 
autorova staršího výkladu), Wiener slawistisches 
Jahrbuch 32,1986, s. 75 —> oboje Studie o jazycích
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a literatuře (1995); J. Lehár in Česká středověká ly
rika (1990); J. Vintr: Styl dvou vrcholných děl nej
starší české duchovní lyriky - Ostrovské písně 
a Kunhutiny modlitby, ČLit 1991, s. 313; E. Pražák in 
Stati o české středověké literatuře (1996).

jl

Osvěta (1)
1862-1863

Časopis určený mládeži, zejména středoškolské, 
s cílem všestranně rozšiřovat její vzdělanost.

Podtitul: Obrázkový časopis pro duševní vzdělání 
(od č. 19). - Redaktor: E Schulz (č. 1-20); F. O. Mikeš 
(č. 21-36). - Vydavatel: J. Grégr a F. Šimáček 
(č. 1-11), E. Grégr (č. 12-36), Praha. - Periodicita: 
3x měsíčně od října 1862 do září 1863,36 čísel. Další
ho vydávání se nakladatel vzdal, protože časopis byl 
obsahově úzce vymezen a redakce často pokutována 
za překročení původního programu. Nahradila jej ší
ře pojatá, populárně-naučná Beseda.

Posláním O. bylo „v mladším pokolení náro
da“ šířit „myšlenky o hodnosti lidské, o prá
vech a účelu člověka, o povinnostech v obci 
a národě“, aby nenalézala prostor „nevážnost 
k duševním snahám, lhostejnost k zápasům 
myšlenkovým“. Probuzení touhy po aktivitě 
ve vědě, umění, průmyslu a obchodu mělo po
vzbudit ochablé vlastenecké cítění mládeže, 
napomoci jí v úsilí o národní emancipaci. Tex
tovou složku v druhém pololetí doplňovala 
část obrázková.

Snaha o všestranné vzdělávání mládeže ur
čila převažující populárně-naučný ráz časopi
su, jeho orientaci na historii, zeměpis, národo- 
pis, jazykovědu i přírodní vědy, dále na 
životopisy významných osobností historie, lite
ratury, vědy a světa vynálezů i na cestopisné 
stati. Historické příspěvky se orientovaly ze
jména na dějiny české (F. Schulz), slovanské 
(J. Kolář, E. Tonner) a antické (J. Brandl, F. Je
řábek). I články o literatuře měly historizující 
ráz, ať už šlo o monografické portréty (o K. J. 
Erbenovi psal J. Rank, o anglickém historikovi 
a básníkovi T. B. Macaulayovi E. B. Kaizl), pro
blémová pojednání (K. Adámek: Goethe o li
teratuře české, šifra -bk. o Gramatice J. Blaho- 
slava) nebo souhrnné přehledy (anonym 
o severoamerické literatuře). Beletrie přitom 
zůstala stranou. Jediná průběžná rubrika s titu

lem Strážce jazyka se zabývala nápravou ne
dostatků při běžném užívání češtiny.

ahm

Osvěta (2)
1871-1921

První česká reprezentativní revue zahrnující domácí 
literární tvorbu, soustavnou literární, divadelní, vý
tvarnou i hudební kritiku, stati literárněhistorické, 
uměnovědné, historické, politické i přírodovědné. 
Zprvu celonárodního dosahu, postupně se stále sil
něji orientovala na konzervativně a nacionálně za
měřenou čtenářskou obec.

Titul: 1871-1908 (roč. 1-38) O.; 1909-15 (roč. 39-45) 
Vlčkova O.; 1916-21 (roč. 46-51) O. - Podtitul: 
1871-1921 (roč. 1-51) Listy pro rozhled v umění, vě
dě a politice. - Redaktor: 1871-1908, do č. 9 (roč. 
1-38) V. Vlček; 1908, č. 10-12 (roč. 38) K. Kadlec;
1909- 15 (roč. 39-45) E A. Šubert; 1916-21 (roč. 
46-51) A. Srb. - Vydavatel: 1871-1908 (roč. 1-38) 
V. Vlček; 1909 (roč. 39) jménem vydavat. družstva 
J. Otto, majitelka A. Vlčková; 1910-15 (roč. 40-45) 
majitel, vydavatel a nakladatel jménem družstva 
J. Otto; 1916-19 (roč. 46-49) majitel a vydavatel na- 
kl. J. Otto; 1920-21 (roč. 50-51) majitel a vydavatel 
nakl. J. Otto, společnost s r. o.; vesměs Praha. - Pe
riodicita: měsíčník; 1871 (roč. 1) od 22.3. (jako dub
nové číslo) 9 čísel; 1872-1909 (roč. 2-39) 12 čísel;
1910- 18 (roč. 40-48) 11 čísel; 1919-21 (roč. 49-51) 
10 čísel ročně, vždy ve 2 dílech, ale s jednotným 
stránkováním celého ročníku. - Přílohy: 1881 (roč. 
11) F. Bačkovský: Ukazovatel ku prvým desíti roční
kům O. (1871-1880); 1885 (roč. 15) F. Bačkovský: 
Ukazovatel k ročníkům 11—15 O. (1881-1885); 1890 
(roč. 20) an.: Ukazovatel k ročníkům 16-20 O. 
(1886-1890); 1895 (roč. 25) M. Navrátil: Ukazovatel 
k ročníkům 21-25 O. (1891-1895); 1900 (roč. 30) 
M. Navrátil: Ukazovatel k ročníkům 26-30 O. 
(1896-1900); 1905 (roč. 35) an.: Ukazovatel k roční
kům 31-35 O.; 1914—15 (roč. 44-45) V. Vávra: Kores
pondence a zápisky B. Němcové; 1914-15 (roč. 
44-45) Obrazy (podobizny uměleckých osobností 
a reprodukce obrazů J. K. Ajvazovského, M. Alše, V. 
Brožíka, J. V. Hellicha, B. Knúpfera, K. Liebschera, 
A. Mánesa, J. Mařáka, J. Minaříka, J. Obrovského, V. 
V. Rainera aj.).

Když se 1871 V. Vlček, zprvu profesor v Čes. 
Budějovicích a pak člen redakce Nár. listů, roz
hodl založit vlastní vědeckou a uměleckou re- 
vui a nést všechny náklady s tím spojené, spo
léhal na české vzdělanecké publikum, které
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zaznamenalo v průběhu 60. let prudký růst, 
a mohlo proto podle jeho mínění vytvořit no
vému časopisu dostačující čtenářské zázemí. 
Proto od počátku usiloval o to, aby revue měla 
celonárodní dosah a přitom uspokojovala 
nejširší zájmy čtenářů, aby se stala moderním 
časopisem, který by do hloubky, zpravidla na 
několikeré pokračování, nicméně popularizu
jícím způsobem přinášel nejnovější poznatky 
ze všech oborů lidského konání a přitom dbal 
o prioritní postavení národní kultury a vědy. 
Podařilo se mu získat široký okruh spolupra
covníků, jak o tom svědčí výčet zakladatelů 
a podporovatelů O. na obálce 1. čísla, čítající 
přes 100 osobností českého veřejného života 
bez rozdílu generací a názorové orientace, od 
bývalých revolučních demokratů až po kon
zervativce. Následující číslo tento seznam ještě 
rozmnožilo o dalších 30 jmen. Literární svět tu 
zastupovali máj ovci J. Barák, V. Hálek, A. Hey- 
duk, J. Neruda a K. Světlá (se svým mužem 
P. Mužákem bezvýhradně podporovala Vlčko
vy snahy a dodala také vstupní text celé revue, 
povídku Hubička), ruchovci S. Čech, L. Quis, 
J. V. Sládek, další spisovatelé starší (F. Doucha, 
V. B. Nebeský, K. Sabina, J. E. Vocel) i mladší 
(J. Arbes, E. Bozděch, S. Podlipská), nejbližší 
Vlčkovi spolupracovníci E. Krásnohorská, 
F. Schulz a F. Zákrejs. Vedle spisovatelů se 
mezi spolupracovníky zařadili uměnovědci 
J. Durdík, O. Hostinský, M. Tyrš, historici F. 
Dvorský, J. Goll, A. V. Šembera, filologové 
M. Hattala a F. Šohaj, lékař E. Albert, přírodo
vědci J. Krejčí, F. J. Studnička, novináři a politi
ci E. Grégr, K. Sladkovský, E. Špindler, V. Váv
ra a mnoho dalších. Široké spolupráci nebránil 
ani redaktorův konzervativismus, který se 
ostatně pozitivně projevil neochotou k jakým
koli změnám, takže vnější úprava, vnitřní roz
vržení a tematický rozsah, rovnoměrný podíl 
beletristických, kritických a odborných pří
spěvků i členění rubrik zůstávalo po celou do
bu Vlčkova redigování listu neměnné. Teprve 
za redakce F. A. Šuberta od 1909 dostal časopis 
novou obálku a v příloze nově přinášel repro
dukce českých a ojediněle i cizích malířů a fo
tografie uměleckých osobností. Krátce po za
ložení se nejprve v O. utvářela první stálá 
rubrika Rozhledy literární (od 1878, roč. 8 se 
změněným titulem Nové písemnictví, krátce 
i České písemnictví), obsahující tehdy ojedině
lá souhrnná pojednání o výhradně českých li
terárních novinkách, k níž se postupně, avšak 

s ne zcela pravidelnou periodicitou, připojily 
obdobné Rozhledy v umění výtvarném, Diva
delní rozhledy i Rozhledy na poli technickém 
(L. Hajniš, méně F. Vejdovský) a nejpozději 
oddíl Česká zpěvohra. Příležitostně se v rámci 
těchto rozhledů vyskytovaly i shrnující infor
mace o domácích cestopisných, historických 
i právnických pracích. Od 1882 (roč. 12) se 
ustavily nejprve nepravidelně a pak soustavně 
Rozhledy v dějinách současných, popřípadě 
Rozhledy po dějinách nejnovějších naplňované 
J. J. Toužimským, V. Svobodou, A. Srbem, od 
1895 (roč. 25) Zprávy hospodářské a sociální 
E. B. Simka a pak V. Fáčka a od 1899 (roč. 29) 
též nepravidelná rubrika Ze světa slovanského 
(K. Jireček, K. Kálal - i šifra K. K., B. Prusík - 
i šifra B. P, J. J. Toužimský - šifra J. J. T., pseud. 
J. Volf). Stabilní složku časopisu pak tvořily ne
krology z oblasti domácí kultury, vědy i politi
ky s názvem Úmrtí, později hlavně Nové rovy.

Ač Vlček úzkostlivě dbal, aby se O. neocitla 
v drobných sporech a polemikách, vždycky se 
mu to nepodařilo. Zatímco politický postoj O. 
směřoval spíše k překlenování rozepří dvou 
hlavních politických stran a k národnímu smí
ru a navenek mířil hlavně na německý libera
lismus (vyostřený proti klerikalismu spjatému 
s vládními kruhy monarchie, ale současně také 
neuznávající práva jejích slovanských národů), 
lpění literární kritiky na tzv. ideálním realismu, 
vyžadujícím přetvoření skutečnosti a její po
vznesení k ideálnímu obrazu v duchu tužeb 
a potřeb národního života, plodilo už v 80. le
tech první projevy nesouhlasu a v 90. letech pak 
přivodilo prudké konflikty s mladou generací. 
Na začátku byl ovšem nástup O., zvláště v od
borné části, impozantní. Výsadní postavení v ní 
měly stati o české literatuře. Psal je F. Schulz 
(Příroda v českém básnictví, Česká balada a ro
mance, J. Jungmann, Český čtenář a český časo
pis), V. Vlček (J. Jungmann, V. Hálek), E. Krás
nohorská (J. K. Tyl), V. Zelený (K. Havlíček 
Borovský), F. Zákrejs (J. Jungmann a další ob- 
rozenští autoři), K.Tieftrunk (hlavně starší lite
ratura), A. Rybička, K. Šmídek (oba o obrozen- 
ských autorech), F. J. Zoubek (komenio
logické studie). O básnických překladech do 
češtiny od obrození a o slovanské symbolice 
v poezii pojednával P. Sobotka, do oblasti este
tiky se vydal V. Vlček (O krasocitu) a za humo
rem na základě Havlíčka a Nerudy O. Hostin
ský. Z cizích literatur se polskou (J. Slowacki) 
a ruskou (I. S. Turgeněv) zabýval A. Stašek,
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polskou též O. Mokrý, ruskou ještě J. V. Frič 
a ruským divadlem P. Durdík. Anglické litera
tuře se věnoval J. V. Sládek (A. Tennyson) 
a pro informování o francouzské literatuře zís
kal Vlček slavistu L. Légera. Stati o českém di
vadle publikoval V. Vlček a E. Miřiovský, 
o francouzském dramatu se kriticky vyslovil 
E Zákrejs. Výtvarnému umění věnovali studie 
E. Herold (A. Mánes) a K. Adámek (J. Kupec
ký). Z uměleckých kritik se nejdříve uplatnila 
literární, zprvu pojednávala o jednotlivých 
knihách, záhy se však soustředila na souhrnné 
referáty F. Schulze, V Vlčka a F Zákrejse a oje
diněle i O. Hostinského, o divadle psali G. Pfle- 
ger Moravský a po jeho smrti E Zákrejs, o ope
ře F Pivoda, V J. Novotný, výtvarné posudky 
obstarával M. Tyrš. Z ostatních oborů měla 
v O. největší zastoupení historie, především 
studie zabývající se českými dějinami (J. Čela- 
kovský, F. Dvorský, J. Emler, J. Goll, J. Hrubý,
J. Kalousek, A. Mezník, F. Schulz, F. A. Slavík), 
ale také francouzskými (V. Gabler, L. Léger,
K. Tůma), ruskými a slovanskými (J. V. Frič, 
J. Perwolf, E. G. Valečka) i americkými (J. V. 
Sládek). Filozofii reprezentoval J. Durdík, 
autor pojednání o Darwinově učení a také re
ferující o své návštěvě u učence v Anglii. 
O darwinismu psal také L. Čelakovský, o po- 
zitivismu J. Mikš, o medicíně E. Albert a pak i J. 
Thomayer. Politika byla zastoupena jak obec
nými úvahami (K. Sabina o vývoji myšlenky 
svobody), tak konkrétními analýzami soudo
bých poměrů (K. Mattuš, K. Tůma, V. Vlček), 
národohospodářstvím se zabýval zejména A. 
Bráf. Do cestopisného rázu článků o dění v ci
zině zpravidla pronikaly odbornější analýzy 
historických i politických poměrů v dané zemi. 
Věnovaly se slovanskému světu (S. B. Heller, 
J. Holeček, K. Jireček)i ostatní Evropě 
(K. Adámek, K. Jireček, E. Špindler, J. Wúnsch), 
Africe a Asii (J. Vlach), severní (J. V Sládek) 
i jižní Americe (J. Štolba). V beletristické části 
se na poezii od začátku projevila národně slu
žebná orientace O. množstvím příležitostných 
veršů k různým událostem a jubileím a bylo na 
ní znát, že tvoří jen doplňující část šířeji konci
povaného celku. Proto okruh přispěvatelů ne
byl rozsáhlý, spíše soustředěný kolem několika 
stálých spolupracovníků: V. Hálka, A. Heydu- 
ka, E. Krásnohorské, A. Staška (též báseň Krá- 
lovrah) a J. Vrchlického; jednotlivými básněmi 
se k nim připojili O. Červinka, F. Doucha, A. 
Dvořáková-Mráčková, J. Goll, J. Hrubý, J. V 

Jahn, S. Kapper (srbská legenda), E. Miřiovský, 
B. Múhlsteinová, O. Pfleger Moravský, A. V. 
Šmilovský, E. Špindler. Na krajní míru byly 
omezeny ukázky z cizí poezie: Mickiewiczova 
Pana Tadeáše představila E. Krásnohorská, N. 
A. Někrasova H. J. Mejsnar a Tegnérovu ságu 
o Frithiofovi F. Doucha. Próze vévodili čtyři 
autoři: V. Hálek (Pod dutým stromem. Na vej- 
minku, Pod pustým kopcem, hra Jiří z Podě
brad)^ K. Světlá (Hubička, Upomínky ad.), 
A. V Šmilovský (Rozptýlené kapitoly, Parna- 
sie, Za ranních červánků, Starohorský filozof) 
a V. Vlček (romány Věnec vavřínový, Zlato 
v ohni), k nimž se na sklonku 70. let ještě při
dali A. Jirásek povídkami a V. Beneš Trebízský 
románem Bludné duše. Jednorázově se na be
letrii v O. cestopisnými ěrtami podíleli ještě 
J. Neruda a J. V. Sládek, románem Přechody 
S. Podlipská a menšími pracemi S. Čech, 
F. Dvorský, F. Schulz, F. Zákrejs. - Už na konci 
70. let ročníky 9-10 naznačily, že pokud jde 
o vztah k literární tvorbě, revue se stává re
tardační větví české kulturní obce. Podnět 
k prvním konfliktům bezděčně poskytl O. Hos
tinský v kritice Vrchlického Epických básní 
(1878, roč. 7), kde jen mimochodem pozname
nal, že v nich chybí slovanské látky, což pak 
kriticky rozvedla E. Krásnohorská v recenzi 
almanachu Máj (1878, roč. 8); navíc v ní vytkla 
jeho přispěvatelům, že v tom následují Vrchlic
kého a že právě to je moment, který nám bás
níka odcizuje. Nato pokračovala statí o V. Hál- 
kovi (O Hálkovi slovo včas, 1879, roč. 9), v níž 
bránila básníka proti odsudku ve varšavské 
Revue slavě podepsanému malířem S. Pinka- 
sem (všeobecně se však předpokládalo, že byl 
inspirován Vrchlickým), což vedlo k polemice 
mezi Lumírem a O. (F. Schulz) a také k tomu, 
že Vrchlický po několik let přestal do O. při
spívat, a to přesto, že kritiky jeho díla se - až na 
občasné invektivy F. Zákrejse proti cizáctví - 
nesly zvláště z pera J. Nerudy v kladném du
chu. Neruda také spor uklidnil, když v úvaze 
o osudech kritiky v českých časopisech (1881, 
roč. 11) usoudil, že oba směry, národní i světo
vý, jsou si rovny a oba mají mít své místo v čes
ké literatuře. Nepochopení nových literárních 
proudů v O. se dále výrazně projevilo ve stati 
F. Schulze o É. Zolovi (Zolovy senzační romá
ny, 1880, roč. 10), v níž autor energicky vyžado
val, aby se znemožnil spisovatelův vliv na čes
kou literaturu, protože jeho díla jsou v rozporu 
s krásou i citem a plná sprostoty, hnusu a bestiál-
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nosti. Zdrženlivě, nicméně rovněž kriticky se 
po čase k Zolovým pracím vyslovil i J. Durdík 
(O naturalismu v básnictví, 1891, roč. 21), 
J. Mikš (pseud. Vojtěch Kalina, 1895, roč. 25) 
a pak i E. Krásnohorská v Zolově nekrologu 
(1902, roč. 32). Předzvěstí urputných vystou
pení O. na obranu pravosti RKZ se stala reka
pitulace dosavadních sporů, tentokrát ještě jen 
o RZ, s ostnem vůči pochybám A. V. Šembe- 
ry, od E Bartoše (1879, roč. 9). Po Gebauero- 
vě vystoupení se pak proti odpůrcům pravosti 
na stránkách O. angažovali A. Bělohoubek, 
M. Hattala, J. Jireček, J. Kalousek, F. Prusík a F. 
Zákrejs, zprávu o postupu muzejní komise pak 
podal V. V. Tomek (vše 1886-89, roč. 16-19). 
Nejbouřlivější průběh měl na stránkách O. 
spor mezi mladou literární generací a předsta
viteli starší literatury i nacionálně orientované 
politiky, jenž vedl ke vzniku České moderny. 
O. v něm připadla do značné míry iniciativní 
role. Již 1891 (roč. 21) tu F. Zákrejs otiskl stať 
Volné směry, jakýsi generální atak na nové 
proudy spjaté se skeptickým životním pocitem 
konce století, a ještě útočněji ve svém odporu 
pokračoval 1894 (roč. 24) v článcích Volné roz
hledy a Nová světla, kdy v rámci zdrcující kri
tiky veršů J. Karáska (Bezcestí) se pokusil 
zesměšnit literární i lidský typ českého deka- 
denta: ironizoval přitom i sloh F. X. Šaldy. Po 
Macharově kritickém článku o V. Hálkovi 
v Naší době se k odpůrcům mladé literatury 
opět přidala E. Krásnohorská jednak přímými 
polemikami s J. S. Macharem, jednak pokusem 
spolu s výpady vůči nové generaci pozitivně 
vymezit starší literaturu v obsáhlé studii České 
básnictví posledních dvou desetiletí (1895-96, 
roč. 25-26). Současně v kritickém přehledu no
vých veršovaných prací vysoce ocenila J. Vrch
lického, který se již dříve se svými verši do O. 
(1896, roč. 16) vrátil. Vrchlický to pak Krásno- 
horské oplatil oslavnou studií (1907, roč. 37). 
Postupem času literatura ve sporu ustoupila do 
pozadí a zápas vlekoucí se prakticky až do 
nového století (E. Krásnohorská: Slovo o mla
dé literární generaci, 1902, roč. 32) se přenesl 
na pole politiky proti Masarykově Naší době, 
Herbenovu Času a J. S. Macharovi. Vedle 
V Vlčka (J. S. Machar et Cie, 1899, roč. 29) se 
uplatil zejména F. Zákrejs (šifra E. J. S.), který 
ještě 1905 (roč. 35) vystoupil s protimasary- 
kovským článkem Konec českého realismu. 
Současně se polemiky O. s Macharem a Masa
rykem propojily s obnovenými snahami o ob

hájení pravosti RKZ (V. Flajšhans, F. Zákrejs, 
1896, roč. 26). - Postupná ztráta celonárodního 
ohlasu se za Vlčkova redigování nijak výrazně 
neprojevila ani na vnější podobě, ani na vnitř
ním rozčlenění listu; jedinou změnou byla jen 
přirozená obměna části spolupracovníků, po
dobně orientovaných jako jeho zakladatelé. 
V oblasti české literární historie k dosavadním 
oporám E. Krásnohorské, A. Rybičkovi, V. Vlč
kovi a E Zákrejsovi přistoupili s husovskou 
tematikou V. Flajšhans, se statěmi o autorech 
19. století zvláště F. Bílý, F. V. Vykoukal a J. Vo- 
borník, jediným příspěvkem o J. Kollárovi Jan 
Jakubec a o Z. Wintrovi Č. Zíbrt. V souhrn
ných kritických analýzách současné poezie se 
postupně vystřídali F. Schulz, E Zákrejs (neod
pouštějící si zpravidla výpad proti generaci 
90. let, zatímco J. Vrchlický byl už pro něho 
opět velikým básníkem, ale i vůči němu si kri
tik posteskl, že Bar Kochba mohl být předsta
ven jako národovec) a F. Bílý, současnou prózu 
posuzovali F. Schulz, F. Bílý, F. V. Vykoukal, 
L. Čech a ojediněle i J. Voborník, o literárně- 
historických pracích psali O. Josek (i pseud. Ja
roslav Božek) a B. V. Spiess. Větší prostor než 
dosud získala pojednání o evropských literatu
rách. F. Zákrejs pokračoval v portrétech ev
ropských, zejména francouzských dramatiků, 
o současné francouzské literatuře podal zprá
vu i J. Vrchlický, novější proudy ve francouzské 
(E. Renan, H. Taine, É. Zola) i německé 
(F. Nietzsche) kultuře představoval J. Mikš 
(pseud. Vojtěch Kalina), který pod svým jmé
nem soustavně informoval o dění v ruské lite
ratuře. Tou se zabýval méně i J. Hrubý, anglic
ké se věnoval V. E. Mourek, polské F. Kvapil, 
E. Jelínek, jednotlivě i P. Maternová, španěl
skou literaturou se častěji obíral A. Pikhart, je
dinou studii o italském písemnictví otiskl V. 
Krtička. O novinkách ve slovanských literatu
rách občas psali J. J. Toužimský (i šifra J. J. T.) 
a K. Jireček. Autory literárních nekrologů 
zpravidla byli F. Čenský, Jar. Vrba, J. L. Turnov
ský a E V. Vykoukal. K stálým referentům 
o současné činohře E Zákrejsovi (i šifra E. J. S.) 
a V. Vlčkovi (i šifra R. O.) se v novém století 
přidali V. Červinka, E K. Hejda a zejména J. 
Ladecký, studiemi o českých dramaticích i her
cích pak F. A. Šubert a J. L. Turnovský, o čes
kých divadelních společnostech a ochotnic
kém divadle V. Stech. Studie i kritiky 
o výtvarném umění po smrti M. Tyrše psala nej
prve jeho žena R. Tyršová, někdy i K. Chytil,
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poté léta pravidelně E X. Harlas. Konečně čes
kou zpěvohru nejprve sledovali E. Chvála a V. 
V. Zelený a pak dlouhá léta K. Knittl, též autor 
četných studií; v novém století ho v obojím ná
sledoval Z. Nejedlý. V referátech o přírodních 
vědách L. Hajniše vystřídal B. Bauše. Vedle li
terární historie si i nadále centrální postavení 
v O. udržoval novější dějepis volně přecházejí
cí v politiku. Českými dějinami, popřípadě vý
vojem celého mocnářství se z tohoto hlediska 
zabývali O. Josek (pseud. Jaroslav Božek), J. N. 
Harrach, J. A. Helfert, A. Rezek, B. Rieger, E 
A. Slavík, H. Toman, J. J. Toužimský, J. Trkal 
a zejména A. Srb. Osudům Slezska věnovali 
pozornost V. Prásek, pak I. Hořica a F. V. Vy
koukal, ze 16. století čerpal látku ke svým kul- 
turněhistorickým studiím Z. Winter, k selským 
válkám a dějinám Habsburků se obracel J. 
Svátek, hlavně k národopisu F. Bartoš a k ar
cheologii J. V. Prášek a F. Velišský. Ve studiích 
o Francouzské revoluci pokračoval V Gabler 
a nově se k němu přidal J. Kryštůfek. Dějinami 
jižních Slovanů se zaobíral J. Hudec, ději na 
britských ostrovech K. Tůma, životem ve sta
rém Římě L. Brtnický. Osudy Slovenska sou
stavně sledoval K. Kálal, dějiny slovanského 
práva K. Kadlec a školství J. Šafránek. Oproti 
literární historii, historii a politologii přírodní 
vědy ustupovaly do pozadí, lékařské vědy za
stupoval především psychiatr K. Kuffner. Nao
pak značný podíl v časopise připadl různým ty
pům cestopisu. Vedle zkušených cestovatelů, 
jejichž cílem bylo podat především poučení 
(E. Fait, O. Feistmantel, E. Holub, J. Kořenský,
J. Wůnsch), se uplatňovali i autoři beletristic
kých črt (P. Albieri, J. S. Guth-Jarkovský, L. Ku
ba, J. Štolba) i specialisté na určitou oblast jako
J. Holeček (Bosna, Černá Hora), K. Jireček 
(Bulharsko), V. E. Mourek (Anglie, Skotsko), 
speciálně o klášteru v Athoně psal S. Breiier 
(pod řeholním jménem Sava Chilandarec). 
Z beletrie byla ještě dále posílena doprovodná 
funkce veršů stereotypním opakováním pří
spěvků několika kmenových autorů, jako byli
I. Geisslová, A. Heyduk, do své smrti Jos. Jaku
bec, J. Kalus, E. Krásnohorská, A. E. Mužík, 
přičemž někteří z nich, jako J. Beránek (pseud. 
Jan Polom), F. Kyselý, F. Leubner, J. Vřesnický, 
nezanechali v české poezii výraznější stopu. 
S menší pravidelností se v O. vyskytovali ještě
K. Červinka, O. Červinka, F. Chalupa, R. Jesen
ská, B. Klimšová, F. Kvapil, K. Leger, E. Miři- 
ovský, V. Pakosta, F. S. Procházka, K. V. Prokop, 

K. V Rais, A. Škampa a F. Tomek, ojediněle 
pak ještě L. Arleth, E. Čenkov, X. Dvořák, M. 
Fučík, K. Jonáš, B. Kaminský, A. Klose, A. Kou
kl, V. Krofta, J. Kuchař, S. Mráz, J. Náměstek,
J. Neruda, R. Pokorný, V. J. Pokorný, L. Quis, 
F. J. Rypáček (pseud. Jaroslav Tichý), J. V Slá
dek, A. Sova, M. A. Šimáček, F. Táborský aj., ze 
Slováků pak S. Hurban Vajanský a E. Podjavo- 
rinská. Ještě řidčeji než dříve se v O. objevova
ly překlady: J. Holeček představil finskou lyri
ku a F. Tropp v ukázkách Lermontovovy 
poemy. Podstatně lépe na tom byla původní 
próza zásluhou autorů, kteří časopisu poskytli 
na pokračování své obsáhlejší práce, zvláště
J. Holečka (7. díl Našich), A. Jiráska (V cizích 
službách, Maryla, první 2 díly F. L. Věka),
K. Klostermanna (Ze světa lesních samot, Za 
štěstím), G. Preissové (Gazdina roba), K. 
V. Raise (Pantáta Bezoušek, Západ). V. Vlček 
tu publikoval svůj román Samohrad. Povídka
mi a drobnějšími prózami pak ještě přispěli 
J. Arbes, F. J. Čečetka, R. Čechová, J. Dunovský, 
J. V. z Finberka, I. Geisslová, J. Havlasa, F. He- 
rites, M. Jahn, K. Leger, V. Mrštík, J. Náměstek, 
J. Pelcl, F. Procházka, E Schulz, K. Světlá, 
Z. Winter a J. Zeyer, posmrtně tu byl zastou
pen i V. Beneš Irebízský. - Do 1909 (roč. 39) 
vstoupila O. s novým redaktorem (F. A. Šu
bert) i názvem pietně se hlásícím k jejímu 
zemřelému zakladateli (Vlčkova Osvěta). 
Otevíralo ho prohlášení 68 spolupracovníků 
vyslovující odhodlání neuchýlit se z dosavadní 
cesty, uchovat O. nadále nezávislost na stra
nách i na politických zřetelích. Signatáři též vy
zvali čtenáře k věrnosti časopisu a k pomoci 
při jeho šíření. Nový redaktor pokračoval 
v osvětovém zaměření listu, na jehož tematic
kém rozvrhu mnoho nezměnila ani nová vněj
ší úprava, uskutečněná v posledních dvou le
tech před Šubertovou smrtí. Zato v základní 
orientaci se Šubert pokusil posunout tradicio- 
nalistický a nacionalistický ráz revue směrem 
k menší zaujatosti a větší objektivitě. Ačkoli 
zejména ve společenských vědách nedošlo 
k radikální proměně spolupracovníků (o poli
tickém dění nadále psal K. Mattuš, též Š. Řadič 
aj., o národohospodářství A. Bráf, o právní his
torii K. Kadlec, o historii O. Josek pod pseud. 
Jaroslav Božek, J. Kryštůfek, A. Srb, Z. Winter 
a o poměrech na Slovensku K. Kálal), objevily 
se v rámci přehledu o českých politických stra
nách i stati o sociální demokracii (F. A. Šubert,
L. Winter) a dokonce i o Masarykově pokro-
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kové straně (C. Dušek), úvahy o socialismu (Z. 
Hobza), o vztahu mravnosti a sociálnosti, svo
body a rovnosti a liberálním socialismu (K. H. 
Hilar na základě cizích pramenů), pojednání 
o příčinách světové války a analýzy jejího prů
běhu (F. A. Šubert, A. Srb). O českých menši
nách referoval F A. Šubert, aktuální česko- 
-polské vztahy ve Slezsku sledoval J. Kudela, 
osudy Lužických Srbů J. Pátá. Svou tematikou 
je rovněž zajímavý ojedinělý příspěvek E. Be
neše Národohospodářský význam výroby 
alkoholu (1915). K výraznější obměně autorů 
došlo v článcích z literární historie a u rozhle
dů po literatuře, divadle, výtvarnictví i hudbě. 
Pokud jde o bohemistické studie, pouze V. 
Flajšhans pokračoval v husitské tematice a O. 
Josek (pseud. Jaroslav Božek) se zabýval I. J. 
Hanušem. Nově se představili zejména V. 
Dresler (J. V. Sládek, A. Stašek, Z. Winter, pol
ská literatura), F. Strejček (J. Neruda, S. Čech, 
lumírovci a jejich boje), F. A. Šubert (A. Jirá
sek, L. Stroupežnický aj.), J. Šach (J. K. Tyl, J. 
Zeyer), L. N. Zvěřina (P. Bezruč, A. Sova, v re
cenzi též J. S. Machar), Jos. Karásek (přede
vším studie o J. Vrchlickém jako básníku, dra
matiku, kritiku a prozaiku i překladateli), 
pozůstalosti spisovatelů zkoumal J. Vejvara (J. 
Jungmann, V. Hanka, manželé Čelakovští, J. 
Neruda, G. Pfleger Moravský). Z cizích litera
tur o ruské pokračoval ve studiích J. Mikš a no
vě psal A. Spisar, o polské nově V. Kredba, ital
ské A. Bačkovský (pseud. Jean Rowalski), 
anglické K. Mušek, bulharské J. Pátá. Souhrn
né recenze o české poezii nadále podávala
E. Krásnohorská a nově V. K. Blahník a L. N. 
Zvěřina, o próze stále F. V. Vykoukal, o divadle 
K. Čvančara a V. K. Blahník, o zpěvohře 
K. Hoffmeister a pak soustavně V. Frida 
a O. Zich, výtvarné rozhledy nadále obstarával
F. X. Harlas, autor několika dalších studií, mé
ně M. Čtrnáctý. Nekrology povětšině jsou z pe
ra F. V. Vykoukala. Výrazně se proměnilo au
torské zastoupení beletrie. Mezi básníky 
z dřívějších autorů si pravidelnou spolupráci 
udržel jen A. E. Mužík, z nových soustavněji 
verše tiskli L. N. Zvěřina a J. Žemla, v omezené 
míře z tradičních přispěvatelů A. Heyduk, 
R. Jesenská, A. Klášterský, E. Krásnohorská, 
J. V. Sládek, A. Šnajdauf, nově se objevili 
R. Broj (pseud. R. B. Orchis,), A. Czech z Cze- 
chenherzu, V. Hánek, M. Jahn, V. Martínek, K. 
Nový, F. Taufer, Z. Tlamich a řada dalších auto
rů, kteří se projevili jen jednorázově. Z nich se 

stali v literatuře známější K. Babánek, M. B. 
Bóhnel, J. Borecký, K. Dewettter (pseud. K. de 
Wetter), O. Hanuš, J. Náměstek, G. R. Opočen
ský, J. Opolský, J. Pelíšek, K. Toman (podp. K. 
V. Toman), Q. M. Vyskočil a A. Wenig, ze Slo
venska J. E. Holuby. Překlady se opět vyskyto
valy jen ojediněle: albánskou poezii uváděl J. 
Vinař a polské romantiky A. Mickiewicze a J. 
Stowackého F. Tropp. V próze se vedle dosa
vadních autorů (J. V. z Finberka, R. Jesenská, 
K. Klostermann, K. Leger, G. Preissová) kme
novými spolupracovníky stali hlavně A. Lauer- 
mannová (pseud. Felix Téver), A. Tesková 
(pseud. Václav Jiskra) a V. Walter (pseud. Emil 
Tréval, též s ukázkami z dramat), ve válečných 
letech je rozmnožila i A. M. Tilschová; k nej
cennějším příspěvkům té doby patří novela A. 
Sovy Pankrác Budecius, kantor. Jednotlivě se 
ještě v O. vyskytovaly práce M. B. Bóhnela, R. 
Broje (pseud. R. B. Orchis), F. J. Čečetky, R. 
Čechové, K. Červinky, K. Dewettera (pseud. K. 
de Wetter), F. Flose, M. Gebauerové, M. Jahna, 
J. Marii, K. Rožka, L. Suchého, J. K. Šlejhara 
a Q. M. Vyskočila, v překladu V. Stephanové 
pak také R. Thákura. Ze svých vzpomínek 
ukázky tiskli G. Preissová, K. V Rais a F. A. Šu
bert. - Nové vedení po Šubertové smrti (1915) 
především vypustilo z titulu revue Vlčkovo 
jméno a vrátilo se k původnímu názvu (1916, 
roč. 46). Ve vstupním prohlášení, tentokrát po- 
depsaném jen redaktorem A. Srbem a jménem 
vydavatelského kruhu J. Ottou, zdůraznilo vůli 
soustředit kolem časopisu v těžkých válečných 
časech v zájmu všenárodního prospěchu „nej
přednější pracovníky na českém osvětovém 
poli“ a udržet nezávislost revue. A. Srb pak 
v obsáhlém nekrologu (na rozdíl od Dykova 
Lumíra) nastínil životopis mrtvého císaře 
a stručněji i jeho následníka Karla. Vznik sa
mostatného státu O. zaznamenala otištěním 
prohlášení Národního výboru a poté několika 
studiemi analyzujícími hospodářskou, finanční 
i populační politiku nového státu. Samo váleč
né dění ani krátká poválečná existence časopi
su neovlivnily podstatněji vůdčí postavení po
litiky, historie a literární historie v něm. Vedle 
politologických statí F. Fiedlera, E. Lederera 
(též o českožidovství) a V. Červinky (o pomě
rech v Rusku, zejména po válce) a historických 
studií hlavně A. Srba, ale též K. Krofty, J. Tei- 
geho aj., se výrazněji uplatnila hlavně filozofie 
(F. Drtina, F. Oberpfalcer, E. Svoboda) a medi
cína (L. Haškovec, K. Chodounský, D. Paný-

709



Osvěta

rek), méně už přírodní vědy, většinou obhos
podařované B. Baušem (též studie Film). I me
zi literáměhistorickými příspěvky se objevila 
nová jména: české literatuře se věnovali J. Frič 
(A. Jirásek, A. Mrštík, K. Klostermann), P. 
M. Haškovec (J. Zeyer), M. Hýsek (B. Janda), 
Jos. Karásek (K. J. Erben), V. Novák (A. Hey- 
duk), J. Pešek (obrození), E Sekanina (A. Ji
rásek), K. Svoboda (obrození). Komeniolo
gickými studiemi přispěl J. V. Novák. 
O Shakespearovi psal V. Mathesius, o Ibsenovi 
G. Pallas, o Mickiewiczovi J. Karník (podp. J. 
Svítil), o I. Vazovovi J. Pátá, o řecké básnířce 
Sapfo F. Stiebitz, o L. Štúrovi K. Kálal. Jako 
rozkolísané se jeví rubriky souhrnně referující 
o beletristických a uměleckých novinkách. 
Takřka zmizela výtvarná kritika, literaturu měl 
stále ještě na starosti F. V. Vykoukal a od 1919 
(roč. 49) pak o ni pečovala tříšť více než deseti 
šifer. Divadlu se dále krátce věnoval K. Čvan- 
čara, doplňovaný tu a tam K. Engelmullerem 
a především O. Fischerem, autorem soubor
ných Divadelních studií. Od 1918 (roč. 48) tuto 
funkci převzal J. Borecký, který také začal pe
čovat o osiřelý hudební a operní referát. Ne
jméně výraznou složkou se v tomto údobí sta
la beletrie, protože k tradičním dlouhodobým 
přispěvatelům (A. E. Mužík a ještě stále i A. 
Heyduk a E. Krásnohorská) přibývali jen au
toři málo významní a také beletrii postihovala 
válečná cenzura (např. z básně A. Sovy Rodné
mu bratru zbyla jen prázdná stránka). Mezi 
prozaiky se ze známějších autorů nově objevi
li jen F. K. Hejda, E. Lederer (pseud. Leda), J. 
Osten a Jan Vrba. Již 1919 (roč. 49) byla v O. 
zveřejněna úpěnlivá výzva ke čtenářům, aby 
pomáhali při rozšiřování okruhu odběratelů za 
času čtenářské krize, která nakonec - po neú
spěšných pokusech o sloučení revue s Lumí
rem - způsobila její zastavení. Se čtenáři se 
v 10. čísle 51. ročníku (1921) rozloučil jeden 
z posledních žijících pamětníků začátku O. - E. 
Krásnohorská. Rekapitulovala historii časopi
su, vyzvedla zásluhy V. Vlčka o jeho existenci 
a svůj nekrolog zakončila povzdechem, že 
„převaha tvrdé, nemilosrdné hmoty zavalila 
ideální cestu nepřekonatelným kamenem“.
LITERATURA: • ref. O.: D. (J. Durdík), Světozor 
1871, s. 150; E. Miřiovský, Pokrok 28.12.1883 + 1.6. 
1884; an., NL 22.12.1885; Č. Seifert, Hlídka lit. 1886, 
s. 81; an., Čas 1,1886/87, s. 202; E Bý (Bílý), Hlídka 
lit. 1888, s. 19; H. G. Schauer, NL 25. 4. 1890; -vb.- 
(J. Voborník), Hlas národa 30.11.1890; J. Nk, Lit. lis

ty 13,1891/92, s. 113; V. E. Mourek, ČČM 1895, s. 133 
a 326 •; J. S. Machar in Knihy fejetonů 2 (1902); V. 
Dyk: V. Vlček, Lumír 36,1907/08, s. 522; A. Vlčková: 
V prvních počátcích Vlčkovy O., Osvěta 1911, s. 133; 
A. Heyduk: Z mého bratrství s V. Vlčkem, Osvěta 
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odbor Umělecké besedy... (o zamýšleném sloučení 
O. s Lumírem), LidN 14.12.1921; E. Krásnohorská: 
Za Vlčkovou Osvětou, Osvěta 1921, s. 577; J. Máchal 
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ZP

Josef Osmera

* 10.3.1899 Loukovice u Třebíče
† 20.12.1977 Klobouky u Brna

Lyrický básník inspirovaný především krajinou rod
né Vysočiny a jižní Moravy; autor a editor literárních 
učebnic, popularizačních brožur a výborů pro mlá
dež; literární kritik a publicista.

Narodil se v rolnické rodině. Absolvoval jedno- 
třídku v rodišti, měšťanskou školu v Jaroměři- 
cích n. Rokytnou (kde učil i O. Březina) a v Mo
ravských Budějovicích, 1914-18 učitelský ústav 
v Brně. Po maturitě učil na obecných školách 
v Moravských Budějovicích (1918-19), Kojeti- 
cích u Třebíče (1919-21) a v Dětmarovicích- 
-Koukolné na Karvinsku (1921-22). 1922-45 
působil na měšťanské škole v Kloboukách na 
Moravském Slováčku (1927 se zde oženil). Na 
sklonku 20. let se začal soustavně věnovat lite
ratuře a publicistice, 1930 spoluredigoval břec- 
lavský časopis Stan, 1930-32 redigoval dětský 
časopis Paprsek (vydávaný v Břeclavi sokol
skou župou slováckou); 1936 se stal členem 
Moravského kola spisovatelů. 1945 v Klobou
kách založil a krátce řídil místní list Průkopník 
svobody, poté se přestěhoval do Brna, kde pra
coval jako okres, a posléze krajský knihovnický 
inspektor a lektor v knihovnických kursech, od 
1950 jako učitel na osmileté a jedenáctileté ško
le na Mendlově nám. (byl též spolupracovní
kem redakce Zpravodaje Okres, pedagogické
ho sboru v Brně, Ústavu pro další vzdělávání 
učitelů a Výzkumného ústavu pedagogického). 
Od 1959 žil jako důchodce v Kloboukách, stal 
se městským kronikářem a pokračoval v boha
té osvětové a přednáškové činnosti.
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Osmera

V O. poezii převažuje přírodní lyrika (s ne
výraznými meditativními momenty), jejímž 
trvalým zdrojem bylo sepětí s krajem rodné 
Vysočiny a jižní Moravy. Vychází ze smyslové
ho (zejména vizuálního) okouzlení, nevýbojně 
a často v sentimentálním naladění zdůrazňuje 
jistoty domova, duševní vyrovnanost a pokoru, 
zamýšlí se i nad rodovou tradicí, charakterem 
krajiny, odvěkým lidským zápasem o zachová
ní existence a lepší budoucnost. Po prvních 
sbírkách, zahrnujících skici a útržky intimních 
krajinných impresí, se O. postupně zbavoval 
sklonu k rétoričnosti a zdobnosti a volil spíše 
úsporné vyjádření a melodiku navazující na 
lidovou píseň. Výrazově jistější a obrazově 
osobitější soubory Chvíle a Kapka rosy při
nesly též milostné a rodinné i sociální motivy, 
podobně jako kniha Režnou nití (s ozvuky 
okupačních prožitků i pocitů stárnutí a po
míjivosti, překonávaných vědomím povinnosti 
a morálního poslání). 1977 rozeslal O. nejbliž- 
ším přátelům strojopisný soubor veršů Na 
splavu času. - O. literární kritika a kulturní 
i odborná publicistika úzce souvisela s jeho pe
dagogickou činností. Pro mládež a školní po
třeby vydal ve 30. letech sérii nerozsáhlých po
pularizačních profilů význačných českých 
spisovatelů (ve spolupráci se Státním nakla
datelstvím), napsal učebnice s informativními 
přehledy vývoje české, slovenské i světové 
literatury, uspořádal a zběžnými medailony 
a komentáři doplnil výbory především z mo
derních českých i slovenských básníků, příle
žitostně překládal z němčiny, věnoval též po
zornost regionální problematice a lidové 
slovesnosti. Pro rozhlas připravil v letech 
1933-53 několik desítek pásem, přednášek 
a fejetonů.

ŠIFRY: J. O., JO, jo, -JO, O. J., Oš, oš. I PŘÍSPĚVKY 
in: Apollon (1923); Archa (1940-41); Bibliofil 
(Uher. Hradiště, od 1932); Cesta (1930); Ces. osvěta; 
Českosl. demokracie (1946,1948); Českosl. noviny; 
Čes. dělník (od 1925); Čes. jazyk a literatura; Čin 
(1929-38, i lit. ref.); Domov (Ml. Boleslav 1918, 
deb.); Fujara (Břeclav 1926); sb. Hustopečsko 
(1928); sb. Jižní Morava (Brno 1973); sb. K poctě 
zbraň praporu! (1945); Klas (Brno 1931); sb. Klo
bouky u Brna. Minulost a současnost (Mikulov 
1969);sb. Klobouky u Brna. Šedesát let muzea (Klo
bouky, b. d., 1967); Kolo (Brno, od 1938); Komenský 
(Zábřeh); Kulturní politika; Kulturní revue (Jihlava 
1935); Kulturní zpravodaj, pokr. Panoráma 
(1927-35, i lit. ref.); sb. Kyjovsko (1939); Lid. kni
hovna; Lid. noviny (1925-44); Lit. noviny (1927, 

1941); Lit. rozhledy (1928-30); Magazín DP (1936); 
Malovaný kraj (Břeclav, od 1970); Měšťanská škola 
(Brno); Mladá fronta; Mládí (Brno); Mladý svět; 
Mojmírova říše (Náklo u Olomouce 1940); Mor. no
viny (Brno); Mor. slovo (Brno 1939); Moravskoslez
ská osvěta (Brno 1946-48, i lit. ref.); Mor. jih (Břec
lav); sb. Mrtvým vlastencům (Klobouky 1945); Nár. 
osvobození (1925-38,1946,1948; 1933 Román tou
lavého Tondy, pro ml.); Naše kniha; Naše zprávy 
(1939-40); Našinec (Olomouc 1936); Niva (od 
1923); Nová svoboda (1939); Nové Čechy (1929); 
Nový lid (Brno); Nový život (Brno 1924); sb. Od 
Hradské cesty 1970,1971-72 (Zarošice 1965,1972, 
1974); sb. Od Moravy k Dyji (Kroměříž 1941); Osvě
tová práce; Paprsek (Břeclav 1930-32); Pestrý tý
den; Práce; Propagace Moravy (Brno 1937); Prů
kopník svobody (Klobouky 1945); Rodina a škola; 
Roj; Rovnost (Brno 1967-70); Rozhledy (1936-37); 
Rozkvět (1920); Rudé právo; Ruch (Brno); Sever 
a Východ (Turnov 1930); Skautka (1947-48); Slovo 
národa (Brno); Stan (Břeclav 1929-30, i lit. ref.); sb. 
Strom (Soběslav 1941); Středisko (Brno 1932-33); 
Svob. slovo; Topičův sborník (1922); Tvar (1927); 
Tvořivá škola (Olomouc, Zlín); Učitelské noviny; 
Úhor (1927); Venkov (1937-42); Věstník Ústřední
ho spolku jednot učitelských na Moravě (Brno); Vý
chova a škola (od 1927); Země (1923-34); Zeměd. 
noviny; Zlatá brána; Zpravodaj Okresního pedago
gického sboru v Brně; Zpravodaj sokolské župy slo
vácké (Hodonín); Zvon (1937-39). I KNIŽNÉ. Be
letrie a práce o literatuře: Den i noc (BB 1928); Pod 
jilmem (BB 1931); Pět sonetů (BB 1933; 1935 in 
Chvíle); Josef Kajetán Tyl (medailon pro ml., 1935); 
Krátký přehled světové literatury (učebnice, 1935; 
1937 upr. vyd. slovenský, s A. Hollým; 1948 přeprac. 
a rozšiř, vyd.); Chvíle (BB 1935); Karel Hynek Má
cha (medailon pro ml., 1936); Krátký přehled české 
a slovenské literatury s dodatkem o slovesnosti pro 
měšťanské školy (učebnice, 1936; přeprac. a rozšiř, 
vyd. 1946); Otokar Březina (medailon pro ml.,
1937) ; Jan Herben (medailon pro ml., 1937); Božena 
Němcová (medailon pro ml., 1938); Kapka rosy (BB
1938) ; Karel Jaromír Erben (medailon pro ml.,
1939) ; Režnou nití (BB 1947); Rok do světa krok 
(leporelo pro ml., 1948); Pokusný metodický text ke 
knize B. Polevého Příběh opravdového člověka 
(Výzkumný osvětový ústav Praha, 1953). - Překlad: 
Goethovy a Schillerovy balady (výbor pro ml., 1941, 
s jinými, i ed.). - Ostatní práce: T. G. Masaryk v Klo
boukách (1936, bibliof.). I REDIGOVAL časopisy: 
Stan (1930, č. 7-8, s A. Kučíkem, J. Sekerou a J. Za- 
mazalem), Paprsek (1930-32), Propagace Moravy 
(1937), Průkopník svobody (1945); sborníky: Kra
jem Portášů (1937), Od Moravy k Dyji (1941, s jiný
mi), Klobouky u Brna. Šedesát let muzea (1967). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Československé básnic
tví novější doby (výbor pro ml., 1938); Malá lyra 
(Výbor z novodobé lyriky československé, pro ml., 
1939); A. a V. Mrštíkové: Řok na vsi (upr. výbor pro 
ml., 1939); Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova
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Otahal

(1940, s V. Bukovanským a V. Samcem); sb. Mrtvým 
vlastencům (1945); Recitujeme! Výbor z poezie 
a prózy k přednášení na školách 2. stupně (pro ml., 
1946, s jinými). I

LITERATURA: • ref. Den i noc: -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 29,1928/29, s. 14; K. Kapoun, Pano
ráma 6,1928/29, s. 178; B. F. (Fučík), RA 4,1928/29, 
s. 204; an. (J. Sekera, dub.), Stan 1929, s. 16; A. N. 
(Novák), LidN 23. 3. 1929 •; • ref. Pod jilmem: 
F. Neužil, Středisko 2, 1931/32, s. 211 (i ref. Den 
i noc); Nk. (B. Novák), RA 7,1931/32, s. 224; J. B. 
Č. (Čapek), Čin 3, 1931/32, s. 856; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 32, 1931/32, s. 546; V. H. (Z. Kalis- 
ta), Lumír 58,1931/32, s. 529; J. Knap, Venkov 4. 5. 
1932; -zb- (Z. Bár), Iskra 1932, s. 78 •; • ref. Pět so
netů: Kp. (J. Knap), Rozhledy 1934, s. 16; J. B. Č. (Ča
pek), Čin 1934, s. 1196; •; • ref. Krátký přehled svě
tové literatury: Kp. (J. Knap), Venkov 16.5.1935; j. t. 
(J. Taufer), Index 1935, s. 80 •; • ref. Chvíle: J. B. Č. 
(Čapek), Čin 1935, s. 236; B. Slavík, LidN 20.7.1935; 
B. Václavek, Index 1935, s. 113; M. (E. Masák), Archa 
1935, s. 237; V. H. (Z. Kalista), Lumír 62, 1935/36, 
s. 190; Kp. (J. Knap), Venkov 8.2.1936; va (K. Vach, 
dub.), Rozhledy 1936, s. 238 •; Vch. (K. Vach): ref. 
Karel Hynek Mácha, Rozhledy 1936, s. 156; • ref. 
Krátký přehled české a slovenské literatury...: 
K. Plecer, NO 3. 3.1937; -nš- (J. Šnobr), Úhor 1937, 
s. 47 •; • ref. Kapka rosy: V. Hrbek (Z. Kalista), Lu
mír 64,1937/38, s. 419; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 
16.7.1938; B. Slavík, Zvon 39,1938/39, s. 42 •; • ref. 
ant. Československé básnictví...: V. H. (Z. Kalista), 
Lumír 65, 1938/39, s. 162; jšp. (J. Šup), KM 1939, 
s. 142 •; KACH. (K. Průcha): ref. Karel Jaromír 
Erben, Naše zprávy 1939, č. 33; • ref. ant. Pověsti 
z kraje...: jms. (J. M. Slavík), Archa 1940, s. 271; kp. 
(K. Polák), Nár. práce 5.1.1941 •; V. Samec in sb. Od 
Moravy k Dyji (1941); vpa (V. Pazourek): ref. překl. 
Goethovy a Schillerovy balady, LidN 7. 6. 1942; 
• ref. Režnou nití: J. Pistorius, KM 1947, s. 411; Ný 
(J. O. Novotný), Moravskoslezská osvěta 2,1947/48, 
s. 39 •; V. Stratil: Zastavení nad dílem J. O., sb. Od 
Hradské cesty (1964, s. 48); V. Richter: Nad dílem 
J. O., sb. Jižní Morava (1969); • k 75. narozeninám: 
V. Richter, Čes. jazyk a literatura 24,1973/74, s. 382; 
vl (Š.Vlašín),Tvorba 1974, č. 11 •;an.: J. O., Malova
ný kraj 1994, č. 2; J. Pavlík: Rukopisná sbírka J. O. Na 
splavu času, Naším krajem 1994, s. 70 + Už jen píseň 
zbývá, Alternativa nova 4,1997/98, č. 3.

5v, Im

Antonín Otahal
* 13.7.1864 Plešovec u Kroměříže
† 9.4.1911 Opava

Básník a novinář, vlastivědný a národopisný pracov
ník spjatý se životem opavského Slezska.

Od počátku své literární činnosti též používal 
podle rodiště literárního přídomku Plešovský. 
- Studoval v arcibiskupském semináři v Kro
měříži (mat. 1884), na bohoslovecké fakultě 
v Olomouci (1884-86) a na filoz. fakultě v Pra
ze (1886-89), kde se přednáškami podílel na 
činnosti literárního odboru Matice moravské. 
Studium nedokončil, působil krátce jako učitel 
v Čechách a poté jako žurnalista v Kroměříži, 
Uherském Hradišti, v Ostravě a Olomouci. Od 
1895 až do své smrti byl redaktorem (od 1902 
též vydavatelem) Opavského týdeníku. Bě
hem opavského působení se horlivě věnoval 
spolkové práci, zejména v pěvecko-hudebním 
spolku Křížkovský a v Matici opavské. Byl 
spoluzakladatelem organizace moravskoslez
ských žurnalistů. Slezskou problematiku se 
snažil popularizovat rovněž přednáškovou čin
ností v Praze, Plzni aj. Ke konci života trpěl 
těžkou chorobou (vysychání míchy). Pohřben 
byl v Opavě.

Z O. literárních prací mají trvalejší hodnotu 
jeho časopisecky publikované kulturněhisto- 
rické studie se slezskými náměty, které přispí
valy k osvětlení historie národního obrození 
ve Slezsku. Ve Věstníku Matice opavské otiskl 
např. články Národní garda r. 1848 (1909), 
Slezská hymna (1910), ve Vlasti Vývoj slezské
ho časopisectví (1910). Jako beletrista psal po
vídky ze života prostých lidí ve Slezsku (Jurka, 
Opavský týdeník 1895) a vlastenecky laděné, 
melodické básně, prostoupené steskem nad 
národnostním i sociálním útlakem a nadějí ve 
změnu poměrů. Některé z nich zhudebnili 
E. Bartoníček (Slezské kvéty) a E Černín. Jedi
ná knižní práce Ječmínek, vydaná k příležitosti 
25 let činnosti čtenářsko-pěveckého spolku 
Ječmínek v Chropyni, podává vedle přehledu 
o kulturním životě města různé verze morav
ské pověsti o Ječmínkovi. Překládal časopisec
ky (Opavský týdeník) ruskou a polskou prózu. 
PSEUDONYM, ŠIFRY: A. O. Plešovský; a-a, -aa-, 
A. O., A. O. P., O. P...ý. I PŘÍSPĚVKY in: ČČM 
(1909); Čes. lid; Hlídka literární (Brno 1886); Mor. 
orlice (Brno); Moravskoslezská revue (Mor. Ostra
va, Brno); Náš domov; Niva (Brno 1893-95); Opav
ský týdeník (1895-1911); Slezský kalendář na rok 
1898; Vesna (1886-87); Věstník Matice opavské 
(1909-11); Vlasť (1885-1910); alm. Zora (1885). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Ječmínek (P 1890). I REDI
GOVAL časopis: Opavský týdeník (1895-1911). I

LITERATURA: J. Vyhlídal: nekrolog, Věstník 
Matice opavské 1911, s. 58 + Dva redaktoři Opav
ského týdeníku, sb. Vlastenecké vzpomínky slezské
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(1935, s. 90); M. Rusinský in Bard první z Beskyd 
(1946, s. 41 a 127) + Z historie českých novin ve 
Slezsku, in Kapitolky ze Slezska (1946, s. 45).

mu

Otep myrhy viz 4. díl (Dodatky: Lyrika 
středověká)

Oto, opat viz in Kronika zbraslavská

V. Otomar

* 7.11.1867 Požega (Slavonie)
† 1.12.1946 Přerov

Autor realisticky laděných próz, dramatik, publicista 
a kritik; jeho literární aktivita byla spjata především 
s časopisem Srdce.

Podepisoval se i vl. jm. Otomar Viglic (zejména 
odborné práce). - Po maturitě na reálce v Par
dubicích (1884) vystudoval obor stavby strojů 
na Čes. vysoké škole technické v Praze (Ing.), 
kam se po praxi v hutích v Král. Dvoře a v li
beňské strojírně (Praha-L.) vrátil jako asistent 
na katedru mechanické technologie (1892-93). 
1894-96 působil jako suplent na průmyslové 
škole v Brně a od 1896 jako profesor strojnic
ké průmyslové školy v Přerově. 1901 založil 
s K. Rožkem časopis Srdce. Zabýval se též me
zinárodním jazykem ido. Do 1904 byl členem 
Kruhu čes. spisovatelů.

O. zprvu tiskl v časopisech povídky a črty 
z moravského prostředí. Jeho prozaické práce 
se soustředily především na téma hledání 
vnitřní síly a rovnováhy rozumu a citu, vyzna
čovaly se realistickou popisností a střízlivostí 
výrazu, obsahovaly naturalistické i dušezpytné 
momenty. V souboru Povídky shrnul své poku
sy o psychologizující pohled na milostnou pro
blematiku. V próze Dvě ženy dovedl drama 
manželské nevěry (zachycené s důrazem na 
etické aspekty) až k překvapivě idylizujícímu 
závěru. Románem Rezignace, v němž hlavní 
postava překonává mladistvé duševní a milost
né zmatky vyloučením extrémů a příklonem 
k prostému každodennímu životu (hraničícím 
však až s fatalismem) a k trpělivé praktické 

činnosti, se nejvýrazněji přiblížil postulátům, 
jež vyjadřoval jako publicista (vyslovoval se 
pro umění „kladné syntézy“, proti kosmopoli
tismu, za návrat k tradičním hodnotám, pro
klamoval vzájemnou podmíněnost rozvoje ná
rodního života a literatury, v níž zdůrazňoval 
výchovné tendence). - V časopisech O. tiskl též 
dramata a recenze domácích novinek i překlá
dané literatury, ojediněle psal melancholicky 
laděnou milostnou a přírodní lyriku. Některé 
prameny uvádějí jinak nedoloženou sbírku po
vídek Z kouře, prachu a bláta (1907).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: O. Valášek, Valášek, 
V. Havran; O. V, V, V. O. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach na rok MCM (1900); Kalendář Lid. novin na 
přestupný rok 1904; Lid. revue moravskoslezská 
(1905); sb. Morava svým Maticím (Brno 1897); Mor. 
orlice (Brno 1894, P Mladé lásky); Moravskoslezská 
revue (1905-06); Naděje (Brno 1905); Nár. obzor; 
Naše žně (Přerov 1907, D Dohra); Neděle (Brno 
1904); Niva (Brno 1893-95; mj. 1895 P Maloměstská 
silueta); Niva (1921-22; 1921 P Na samotě); Nové 
proudy (1893); kal. Palacký (1906); Rozhledy 
(1894-99); Srdce (1901-04; 1902 D Jan Hus, 1902-03 
P Pomsta, 1904 P Provždy sám); Vesna (1896-97; 
1896 R Rezignace); Volné směry (1897-98); Zdra
votnické rozhledy; Ženské směry. I KNIŽNĚ. Be
letrie: Dvě ženy (P1902); Povídky (1902); Rezignace 
(R 1904). - Ostatní práce: Mechanická technologie 
1,2 (1900-01). I KORESPONDENCE: in F. Skáce- 
lík: Krásná setkání (F. Skácelíkovi z 1901; 1970, s. 
44). I

LITERATURA: • ref. Dvě ženy: Ž., Zvon 2, 
1901/02, s. 350; F. X. Zdařil, Srdce 1,1901/02, s. 218; 
A. Novák, Lumír 30,1901/02, s. 252; F. Sekanina, Čes. 
revue 5, 1901/02, s. 847; F. V. Krejčí, Rozhledy 12, 
1901/02, s. 1224; O. Theer, Srdce 1, 1901/02, s. 249 
(k tomu polemika V. Otomar, s. 256 a O. Theer, 
V. Otomar, s. 288); -lar. (K. H. Hilar), Moderní život 
1902, s. 14; an. (J. Vodák), Čas 17. 5. 1902; kzk. (K. 
Z. Klíma), LidN 26.9.1902 •; an. (J. Vodák): ref. Jan 
Hus, Čas 28. 6. 1902; • ref. Povídky: an. (J. Vodák), 
Čas 19.9.1902; M. Marten, MR1902/03, sv. 14, s. 168; 
S. (F. Sekanina), Máj 1,1902/03, s. 294; F. X. Zdařil, 
Srdce 2,1902/03, s. 25; Ž.-, Zvon 3,1902/03, s. 139 •; 
Neklaň (J. Soukenka): Pan Valášek v Srdci napsal... 
(odsudek O. filipiky proti překladům), Moderní ži
vot 1903, s. 31; J. Staněk in Vývoj literatury české ve 
střední a severní Moravě (1934); E Skácelík in Krás
ná setkání (1970); L. Merhaut in Cesty stylizace 
(1994).

lni
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Otradovicová

Jarmila Otradovicová
* 27. 8.1908 Praha
† 16.3.1996 Praha

Autorka reflexivní lyriky, literárněhistorických stu
dií, na dobové problémy reagujících esejů a veršova
ných i prozaických knížek pro děti.

Otec byl stavbyvedoucí, padl v říjnu 1914 na 
srbské frontě. Dvouletou Veřejnou obchodní 
školu Ženského výrobního spolku českého 
O. absolvovala 1925, při zaměstnání úřednice 
pak navštěvovala večerní kursy na obchodní 
akademii (mat. 1926). 1924-34 pracovala 
u různých soukromých firem v administrativě 
(stenotypistka, samostatná korespondentka, 
vedoucí oddělení korespondence, sekretářka 
správní rady železářského kartelu). 1930 se 
provdala za básníka a esejistu K. Bodláka. 
Spolu s ním se za německé okupace účastnila 
odbojové činnosti, řízené výborem inteligence 
Nár. revolučního výboru v Praze, při níž se přá
telsky sblížila s F. Halasem, jenž měl zásadní 
vliv na její literární činnost. 1940 se s K. Bodlá
kem podílela na přípravě časopisu Strom, kde 
začala publikovat básně, kritické glosy a eseje 
(vyšla jen dvě čísla). Po osvobození studovala 
na Filoz. fakultě UK v Praze srovnávací lite
rární vědu a filozofii, studia však nedokončila. 
Zároveň působila jako literární lektorka pro 
min. informací a Svaz českosl. spisovatelů. Od 
1949 se zapojila do tzv. sbližování tvůrčích pra
covníků s dělnickou třídou, což se projevilo 
v její literární tvorbě; v rámci kulturní patrona
ce mj. navázala kontakty s východočeskými 
horníky (O svatoňovických dolech a jejich 
havířích) a seznámila se s výstavbou velko
kapacitního podniku {Gigant}. V téže době 
připravovala pro Českosl. rozhlas reportáže 
a komentáře, 1954 napsala rozhlasovou hru 
Svárovští tkalci. Byla členkou literární skupiny 
Pevný bod.

Nej vlastnější žánrovou polohou díla O. je 
reflexivní poezie, zrcadlící autorčino citové 
i duchovní hledání. Filozofující ráz a vzrušená 
emocionalita spolu se sklonem k abstraktní 
symboličnosti sbližují její válečnou prvotinu 
Jezero s poetikou K. Bednáře. Volné verše 
sbírky Legendy a sny hledají a nacházejí v ci
vilních faktech a setkáních každodenního ži
vota rozměr touhy, snových předtuch a roman
tizujících osudových nápovědí. Radikální 
výrazové oproštění charakterizuje rozsáhlou 

skladbu Listy matce, citově apelativní lyrický 
deník, vyrovnávající se se smrtí milované by
tosti a promítající osobní žal i do nadosobní, 
všelidské roviny. Pozdější básnická tvorba O. je 
poznamenána snahou o smír mezi obecně hu
manistickou vizí člověka a tendencí vyhovět 
tzv. společenské objednávce, o smír ústící do 
optimisticko-utopických iluzí o povaze socia
listické přítomnosti. Společensky angažované 
příležitostné verše soustředila ve sbírce Údery 
hodin. Autorčina tvorba pro děti významně tě
ží ze vzpomínek na vlastní dětství a často se je
jím tématem stává vztah dětí a zvířat. Pováleč
né soubory úvah, esejů a aforismů Otevřené 
listy, Slovo a svět se zabývají česko-německými 
vztahy, apelují na společenskou sebereflexi 
křesťanství a církve a sledují kulturněpolitic- 
kou problematiku. Vždy emocionálně akcen
tovaný vztah k obdivovaným autorům vyjádři
la O. v časopiseckých studiích o tvorbě např. 
V. Holana, J. Havlíčka, F. Kafky a především 
v knize Básnický profil Jaroslava Durycha. 
PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Benda (čas. a sb. 
Strom); J. O., j. o., JOT, jot. I PŘÍSPĚVKY in: sb. 
Básně a písně barikád (1975); Básnický almanach 
1974; Beseda naší rodiny (1953); Beseda venkovské 
rodiny (1949); Čteme (1943); sb. Jasmínová noc a ji
né básně českých autorek (1983); Jiskra (M. Svato- 
ňovice 1949, 1953); sb. Jsme s tebou, Chile (1973); 
Květy (1955); Lid. kultura (1946-47); Listy 
(1946-48); Lit. měsíčník (od 1974); sb. Moravská 
Třebová Petru Bezručovi (1957); sb. Národní umě
lec V. Nezval 1900-1960 (Znojmo 1960); Nové knihy 
(1977, 1982); Nový život (1949, O svatoňovických 
dolech a jejich havířích); Ohníček (1953); sb. Pevný 
bod (1967); Práce (1972-73,1981); sb. Praha, to jmé
no samo zpěv (1980); Rozsévačka (1952-54); Rudé 
právo (1981-83); sb. Sborový zpěv (1975); Signál 
(1981); sb. Souhvězdí Aurory (1977); Strom (1940, 
studie Cesta básníka Vladimíra Holana); sb. Strom 
(1941); Svob. noviny; Svob. slovo (1973); sb. Tobě, 
Ostravo (1978); Tvorba (1972); sb. V pohotovosti 
(1953); Výběr z nejzajímavějších knih (1981-86); sb. 
Výbor z prací a překladů mladých autorů z okruhu 
Stromu (1943); sb. Zdeňku Nejedlému k 75. naroze
ninám (1953); Zeměd. noviny (1956-57); Zpravodaj 
Umělecké besedy (1947-48); sb. Žít v míru (1983). 
I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Jezero (BB
1942) ; Básnický profil Jaroslava Durycha (studie,
1943) ; Přítelkyně kočka (P pro ml., 1943); Otevřené 
listy (kulturněpolit. stati, 1946); Slovo a svět (EE 
a aforismy, 1946); Přátelé (PP pro ml., 1946, obs. 
i Přítelkyně kočka); Svět loutek (4 básn. leporela, 
1946); O myšce, pejskovi a kočce (verš, leporelo, b. 
d., 1947); Vichřičné dny (BB 1949); O svatoňovic
kých dolech a jejich havířích (P 1949); Gigant (D b.
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d., 1950); Hrdinství je prosté (P 1960); Cestou bojů 
(PP 1961); O kavce, čápovi a holčičce s červeným 
míčem (pohádka a BB pro ml., 1967, s K. Bodlá
kem); Večer naděje (BB 1968); Krakonošova za
hrádka (pohádka, 1969); Legendy a sny (BB 1970); 
Listy matce (B 1974); Podivuhodná setkání (BB 
1977); Píseň Polabí (B 1982); Údery hodin (BB 
1982); Mé dálky (BB 1988). I SCÉNICKY. Melo
dram: My havíři (1950, hudba F. Bartoš). I REDI
GOVALA sborník: Pevný bod (1967, s K. Bedná
řem). I

LITERATURA: • ref. Jezero: Ns (J. Nečas), Čte
me 1942, s. 141; j (J. Heyduk), LidN 20. 9.1942; vbk 
(V. Běhounek), Dělnická osvěta 1942, s. 214 •; • ref. 
Básnický profil Jaroslava Durycha: M. D. (Dvořák), 
Akord 11,1943/44,s.359;A. Vala,Řád 1944,s. 211 •;
• ref. Přítelkyně kočka: bg (B. Golombek), LidN 10.
I. 1944; N. Č. - F. H. (Černý, Holešovský), Komenský 
73,1948/49, s. 265 •; A. Urbanová: ref. Gigant (insc.), 
LidN 4.3.1950; • ref. Hrdinství je prosté: J. V. Pleva, 
Rovnost 10.4.1960; D. Moldanová, Plamen 1960, č. 
5 • ref. Legendy a sny: rsk (M. Borský), Práce 10. 
2.1971; J. Otradovicová (rozhovor), Svob. slovo 24. 
8.1973; m (R. Matys), Týdeník Rozhlas 1973, č. 9 •;
• ref. Listy matce: M. Slupecká, RP 27. 3. 1974; ku 
(J. Kutina), LD 21. 4. 1974; mat (R. Matys), Nové 
knihy 1975, č. 9; Š. Vlašín, Tvorba 1975, č. 9 •; • ref. 
Podivuhodná setkání: J. Otradovicová (ke vzniku 
knihy), Nové knihy 1977, č. 26; M. Blahynka, Rov
nost 9.11.1977 •; • ref. Údery hodin: (v) (M. Vacík), 
LD 20.10.1982; J. Rumler, Lit. měsíčník 1983, č. 2 •;
J. Rumler: ref. Píseň Polabí, Lit. měsíčník 1982, č. 9;
• k 75. narozeninám: V. Ciml (rozhovor), Večerní 
Praha 26. 8. 1983; (v) (M. Vacík), LD 27. 8. 1983; 
(ýn), Svob. slovo 27. 8.1983; D. Moldanová, Tvorba 
1983, č. 32, příl. Kmen; Z. Heřman, Nové knihy 1983, 
č. 35; J. Rumler, Lit. měsíčník 1983, č. 7; J. Urbánko
vá, O knihách a autorech 1983 - léto •; (m) (R. Ma
tys): Dvě podoby J. O., Týdeník Rozhlas 1987, č. 31;
• k osmdesátinám: A. Vrbová, Práce 26.8.1988; (as) 
(A. Fetters), Pochodeň 26. 8. 1988; A. Vernerová 
(rozhovor), LD 27.8.1988; -ku- (J. Kutina), Kulturní 
rozvoj 1988, č. 4; dp, Kmen 1988, č. 34; D. Moldano
vá, Lit. měsíčník 1988, č. 7 •; • ref. Mé dálky: J. Háj
ková, Svob. slovo 26. 8,1988; V. Píša, Lit. měsíčník 
1989, č. 2 •; V. Durych: Na okraj Boží duhy (o studii 
o J. Durychovi), Svob. slovo 2.7.1991.

mn

Sixt z Ottersdorfu viz Sixt z Ottersdorfu

J. Otto

Působnost 1871-1949

Pražské nakladatelství s rozsáhlou produkcí beletrie 
i naučné literatury, které svým působením a promyš
leným edičním programem výrazně ovlivnilo český 
kulturní a vědecký život od 80. let 19. století do po
čátku 1. světové války; knihtiskárna, knihkupectví.

Založil je Jan Otto (* 8. 11. 1841 Přibyslav, 
† 29. 5. 1916 Praha). Pocházel z pěti dětí, byl 
druhorozeným synem původně vojenského lé
kaře, který provozoval praxi převážně v men
ších českých městech. J. O. se vyučil v Praze 
kupcem a soukromě si doplňoval obchodní 
vzdělání; 1862 byl přijat na přímluvu J. Fiigne- 
ra do nového knihtiskařského podniku E. Gré- 
gra, kde působil nejprve jako účetní a koncem 
60. let jako disponent firmy, 1867 se stal po
kladníkem a jednatelem Spolku pro vydávání 
laciných knih českých Matice lidu, která byla 
fakticky podnikem Grégrova nakladatelství. 
1869 se oženil s dcerou nakladatele J. Pospíšila 
Miladou; z jejich dětí se dožily dospělosti 4 
dcery a syn. Počátkem 1871 odešel od Grégra, 
převzal a modernizoval tchánovu knihtiskár
nu, která se stala základem jeho vlastního 
podniku. K němu 1874 připojil knihkupectví 
(obchodvedoucím se stal F. Kohout), které 
1884 přenechal nově se utvořivší firmě Buršík 
& Kohout. Firmu soustředil do tří postupně za
koupených domů na Karlově náměstí, kde 
otevřel nové knihkupectví především pro pro
dej vlastního nákladu, od 1899 s filiálkou ve 
Vídni. Knihtiskárnu t. r. včlenil do nově tvoře
ného podniku Čes. grafické Unie, jež ho zvoli
la svým prvním předsedou. Po celý život se vý
razně angažoval v profesním i společenském 
životě. Patřil k zakladatelům a pak dlouhole
tým členům výboru (1900-01 byl předsedou) 
Spolku čes. knihkupců a nakladatelů, od 1881 
byl několik let starostou Grémia pražských 
knihtiskařů i oficiálním knihkupcem české 
univerzity. Pracoval v Pražském Sokole, 
v Umělecké besedě, ve Výboru pro postavení 
Nár. divadla, v Matici školské, v Průmyslové 
jednotě a ve správních radách několika peněž
ních ústavů. Stál v čele Sboru pro zřízení a vy
držování Českoslovanské akademie obchodní 
a byl jejím protektorem, dále byl členem Kura
toria Uměleckoprůmyslového muzea a Tech
nologického muzea v Praze, několik let příse
dícím obchodního soudu, od 1880 aktivním 
členem sboru obecních starších, potom praž
ské městské rady. Obdržel titul dvorního rady 
a 1912 byl jmenován doživotním členem pan-

715



Otto

ské sněmovny. Vrcholu své činnosti dosáhla 
firma J. O. v posledním desetiletí 19. a prvním 
desetiletí 20. století (tehdy také získala na do
mácích i zahraničních výstavách řadu oceně
ní). Dlouholetým redaktorem nakladatelství 
byl J. Loukota, firmou prošlo několik dalších 
osobností oboru, budoucí nakladatelé (F. Bo
rový, A. Hejda, Jan Laichter, V. Petr a J. Šváb) 
i knihkupečtí odborníci, zaměstnání v podniku 
našli i spisovatel a redaktor I. Herrmann, 
dramatikové E Oliva a V. Werner, do úzkého 
kruhu spolupracovníků patřili E. Jelínek, A. E. 
Mužík, F. Schulz, J. V. Sládek, F. A. Šubert. Ve 
svém závodě O. zaměstnal i bratra Edvarda 
(† 1908) a sestru Annu († 1924). Monografie
J. Švehly J. O. - život a dílo z počátku 40. let 
20. století zůstala nevydána (stránkové obtahy 
sazby z 1948 v LA PNP). - Po zakladatelově 
smrti vedli firmu jako plnomocníci dědiců syn 
Jaroslav Vladimír O. (1883-1942) a zeťové, pů
vodně bankovní úředník a pak ředitel Čes. gra
fické Unie G. Kugler a výtvarný kritik a histo
rik K. B. Mádl, který převzal vnitřní vedení 
závodu. J. O. byl také tchánem malíře a grafika 
H. Bóttingera a dědečkem tanečnice a cho
reografky M. Mayerové. Pro trvající neshody J. 
V. O. z podniku po vyplacení podílu odešel 
a zbylí dědicové přeměnili 1919 firmu na spo
lečnost s názvem J. Otto společnost s r. o. Jed
natelem společnosti a ředitelem firmy se stal 
R. Řivnáč (1881-1953), syn významného praž
ského knihkupce A. Rivnáče. Po krátkém pů
sobení v rodinné firmě pracoval nejprve v Ber
líně, pak 1909-18 u nakladatelské, knihku
pecké a tiskařské společnosti M. O. Volf v Pet
rohradě, kde se za 1. světové války zapojil do 
protirakouského odboje. Do Prahy se vrátil 
koncem 1918 a hned 1919 vstoupil do O. závo
du, 1927 se stal společníkem firmy, 1933 z ní vy
stoupil, osamostatnil se a vydával propagační 
publikace a průvodce. Přestože za působení R. 
Rivnáče byla dokončena některá rozpracova
ná díla a došlo i k oživení činnosti (1922 byla 
založena filiálka knihkupectví v Bratislavě 
a zrušena ve Vídni), nenašla firma, stagnující 
již v posledních letech života svého zakladate
le, v poválečných podmínkách nosný program 
a dostala se do finančních potíží. Na podzim 
1930 zahájila rozsáhlé výprodeje skladu, 1931 
prodala domy na Karlově nám. (1937 je nahra
dily novostavby) a do 1936 postupně rozpro
dávala zbytky nákladů jednotlivých knižnic, 
souborů spisů i rozpracovaných vícesvazko- 

vých děl jiným firmám, z nichž jen některé po
kračovaly ve vydávání dosavadních řad. Brati
slavskou filiálku převzala 1934 firma Jos. R. Vi
límek, 1935 proběhlo vyrovnání s věřiteli. 1939 
koupilo zbytky skladu a do firmy přeneslo čin
nost bývalé Vojenské odborné knihkupectví, 
postižené na počátku okupace zákazem čin
nosti a nucenou likvidací. Tehdy s využitím po
pularity firemního jména byla obnovena 
nakladatelská činnost (za války byl ředitelem
K. Vomáčka, na redakci publikací se podíleli 
B. Mencák a M. Novotný), která po válce in
tenzivněji pokračovala až do zániku soukro
mých nakladatelství 1949. - Nakl. J. O. sídlilo
1871- 79 na Václavském nám. 24, 1879-83 
v Jungmannově tř. 22, 1883-1936 na Karlově 
nám. 34,1937-39 v paláci Lucerna ve Vodičko
vě ul., 1939-49 v Sokolské tř. 29 (dnes 33); 
knihkupectví 1874-82 na Václavském nám. 14, 
1883-1936 na Karlově nám. 34 (od 1903 též 
s prodejnou reprodukcí v č. 36), od 1937 na 
Karlově nám. 29 (dnes 27, též Žitná 2); knih
tiskárna 1871-79 na Václavském nám. 24, 
1879-83 v Jungmannově ul. 22, 1883-99 na 
Karlově nám. 34.

Snahou o univerzální nakladatelský profil, 
jenž by zahrnoval jak široký výběr české i svě
tové beletrie, tak literaturu naučně vzdělávací 
z filozofie, estetiky, politiky, sociologie, histo
rie, práva, přírodovědy, pedagogiky, zdravot
nictví, ekonomiky, průmyslu i zeměpisu, O. ne
přímo navázal na nakladatelský program I.
L. Kobra. Vydával i časopisy, naučné slovníky, 
hudebniny, výtvarné publikace i reprodukce 
obrazů, učebnice a učební pomůcky, kalendá
ře. Ve svém cílevědomém a systematickém bu
dování edičního profilu spojoval O. náročné 
projekty s obchodní zdatností, střízlivostí 
a opatrností. Ve svých knižnicích i časopisech 
toleroval různé umělecké směry i protikladné 
názory, úzkostlivě se však snažil zamezit ost
rým politickým i uměleckým střetům. Ve snaze 
získat co nejširší odběratelskou základnu 
vydával jednotlivé tituly nejprve po sešitech 
a teprve po ukončení spisu nabízel odběrate
lům desky a současně uváděl na trh celý titul 
v původní nakladatelské vazbě, často v růz
ných cenových relacích. V počátcích samostat
né nakladatelské činnosti vycházel O. ze svých 
zkušeností při řízení Matice lidu. V jejím du
chu se první knižnice Ottova laciná knihovna 
národní (do 1883 Laciná knihovna národní,
1872- 1930,271 sv., red. postupně J. O., O. Mok-
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rý, A. Jirásek a J. Loukota) obracela k širokým 
lidovým vrstvám s cílem získat je pro soudo
bou hodnotnou četbu a tak postavit hráz „po- 
třeštěným fantaziím a krvákům“. Po desítky 
let jim poskytovala kontakt s obecně přístup
nou původní prózou domácí i přeloženou. 
V knižnici publikovali: P. Albieri, J. Antoš,
J. Arbes, V. Beneš Šumavský, V. Beneš Iřebíz- 
ský, B. Benešová, J. Braun, K. M. Čapek Chod,
K. Červinka, Václav Červinka (pseud. Q. E Re- 
natus), J. Dunovský (i pseud. J. D. Hradišťský), 
J. V. z Finberka, J. Formánek Činoveský, B. Fri- 
dová, J. S. Guth-Jarkovský (pseud. S. Jarkov- 
ský), B. Havlasa, J. Havlasa, J. Havlík, J. Č. Hav- 
lín, F K. Hejda, S. B. Heller, J. Herben,
F. Herites, I. Herrmann, V. Hladík, I. Hořica,
J. M. Hovorka, J. R. Hradecký, M. Jahn, J. Jaho
da, J. Janča, E. Jelínek (i pseud. E. J. Pražský), 
R. Jesenská, A. Jirásek, K. Jonáš, K. Kálal, 
B. Kaminský, J. D. Konrád, F. J. Košťál, F. 
V. Krejčí, R. J. Kronbauer, Z. M. Kuděj, J. Laci
na (pseud. Kolda Malínský), Jos. Laichter, 
H. Malířová, K. Mašek, J. Merhaut, E. Miřiov- 
ský, O. Mokrý, A. Mrštík, V. Mrštík, A. E. Mu
žík, G. Náchodská, A. Nečásek, J. Osten, V. Pitt- 
nerová, G. Preissová, F. Procházka, K. V. Rais,
K. Rožek, V. Řezníček, K. Sabina, F. Schulz, 
V. Schwab (i pseud. P. List), R. Schwarzová, 
R. Sicha, F. Sláma, A. H. Sokol, F. Sokol-Tůma, 
J. J. Stankovský, A. Stašek, L. Stroupežnický, 
J. Sumínt K. Světlá, F. X. Svoboda, K. Šípek, 
J. Šír, J. Štolba, J. Tesař, A. Tesková (i pseud. 
V. Jiskra), F. Téver, T. E. Tisovský, J. Vávra, 
V. Vlček, J. Vrba, Z. Winter, R. K. Zahálka, 
B. Zahradník Brodský, E. Zítek, v nových 
vydáních i V. Hálek a G. Pfleger Moravský. 
Z cizích autorů byli v knižnici zastoupeni: P. 
A. Alarcón, F. Becič, A. Bělot, B. Bjórnson, 
H. Conway, F. Coppée, G. P. Danilevskij, 
A. Daudet, G. Deledda, Ch. Dickens, J. Diniz,
G. Eliot, Th. Gautier, Ks. Š. Gjalski, E. a J. de 
Goncourtové, H. Gréville, S. Grudzinski, L. 
Gualdo, K. Hamsun, N. Hawthorne, W. von 
Heidenstam, F Herczeg, V. Hugo, S. Hurban 
Vajanský, V. Cherbuliez, M. Jókai, A. L. Kiel- 
land, R. Kipling, J. I. Kraszewski, E. Kumičič, Z. 
Kvederova-Jelovškova, S. Lagerlófová, M. a A. 
Leblondové, N. A. Lejkin, M. J. Lermontov, J. 
Lie, P. Loti, J. van Maurik, A. Michajlov, Z. Mil- 
kowski (pseud. T. T. Jež), V I. Němirovič-Dan- 
čenko, E. Orzeszkowa, I. N. Potapenko, B. Prus,
H. Raffi, J. H. Rosný, W. Scott, H. Sienkiewicz, 
J. F Smith, F. R. Stockton, A. Šenoa, A. Theuri- 

et, L. de Tinseau, A. P. Valděs, I. Vazov, J. Verne, 
M. E. Wilkinsová, S. Žeromski. Jejím protěj
škem, prozrazujícím názvem, jednotnou módní 
úpravou i vazbou náročnější program a repre
zentační roli, se stala Salonní bibliotéka 
(1876-1908, 120 sv., red. zprvu anonymně 
B. Havlasa, 1883-94, od sv. 31 F. Schulz aj.). 
Orientovala se takřka výhradně na soudobé 
české básníky i prozaiky, z cizích literatur při
nesla jen díla Z. Krasiňského a P. Mériméa. 
J. Vrchlický sem soustavně zadával své nové 
sbírky z tohoto období, několik sbírek tu tiskl 
i J. V. Sládek, verše i prózy J. Zeyer, prózy také 
S. Čech a Z. Winter. K dalším autorům v edici 
patřili J. Arbes, K. M. Čapek Chod, J. Červen
ka, K. Červinka, J. Dunovský, F. Herites, A. 
Heyduk, V. Hladík, I. Hořica, F. Chalupa, M. 
Jahn, J. Jakubec, O. Jedlička, B. Jelínek (po
smrtně), E. Jelínek, R. Jesenská, A. Jirásek, K. 
Kálal, B. Kaminský, A. Klášterský, F. Klement, 
J. D. Konrád, R. J. Kronbauer, K. Kučera, F. 
Kvapil, J. Lacina (pseud. Kolda Malínský), J. 
Lier, O. Mokrý, A. E. Mužík, J. Osten, S. Podlip- 
ská, G. Preissová, F. S. Procházka, F. Schulz, K. 
Světlá, J. K. Šlejhar, F. Táborský, O. Theer, B. 
Zahradník Brodský. Z románové přílohy časo
pisu Paleček Ozvěna vznikla Bibliotéka humo
ristická (1874-76, 9 sv.), do které svými texty 
přispěl zejména L. Stroupežnický, dále mj. J. 
Hubáček, A. Melišová-Kórschnerová, A. Ne
všímal, J. Štolba, J. Vrchlický a anonymně O. 
Hostinský. V nevelké knižnici Nejlacinější zá
bavné čtení pro lid (1880-81, 9 sv.) vyšla obál
ková vydání starší beletrie, převážně z Ottovy 
laciné knihovny národní. Nákladem O. vychá
zela významná edice vydávaná ČAVU a věno
vaná výlučně poezii a dramatu s titulem Sbor
ník svétové poezie (1891-98, 1903-34, 169 sv., 
red. J. Vrchlický, později postupně J. V Sládek 
a A. Klášterský). O. měl knižnici nejprve jen 
v komisi, sv. 62-77 vydal nakladatel A. Wies- 
ner, sv. 78-169 O, od sv. 170 z 1935 pokračova
la ve vydávání Čes. grafická Unie. Spolu s ča
sopisem Lumír sehrála edice zásadní úlohu 
v přibližování předních děl světové literatury 
českému čtenáři a širokou škálou překláda
ných autorů podstatně přispěla k rozmachu 
českého překladatelství, a to zvláště v poslední 
třetině 19. století. Vůdčí osobností projektu se 
stal J. Vrchlický (Zuřivý Roland L. Ariosta, 
Faust J. W. Goetha, Tryzna A. Mickiewicze, 
výbor z Květů zla Ch. Baudelaira s J. Gollem, 
verše S. Petófiho s F. Brábkem, A. Aškerc,
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R. Hamerling, hry Voltaira, W. Shakespeara, 
E Schillera aj.). Jemu po boku stál J. V. Sládek 
(hry W. Shakespeara, nově přepracovaná H. W. 
Longfellowa Píseň o Hiawatě, Konrád Wallen- 
rod A. Mickiewicze, písně a balady R. Burnse,
S. T. Coleridge). Dále se na knižnici výrazněji 
podíleli: V. A. Jung (A. S. Puškin: Evžen Oně- 
gin, G. G. Byron: Don Juan), E. Krásnohorská 
(A. S. Puškin: Boris Godunov a verše, G. G. By
ron: Childe Haroldova pouť, A. Mickiewicz: 
Pan Tadeáš), L. Quis (A. V. Kolcov, J. W. Goe- 
the), O. Mokrý (J. Slowacki), F. Táborský (A. 
S. Gribojedov, M. J. Lermontov), E Kvapil 
(A. Mickiewicz, J. Slowacki, Z. Krasiňski,
A. Asnyk, K. Przerwa Tetmajer, dvoudílný sou
bor Polská moderní poezie), A. Klášterský 
(G G. Byron: Vězeň chillonský, P. B. Shelley,
N. Lenau, W. Shakespeare a zejména dvou- 
svazkový výbor Moderní poezie americká),
S. Bouška (E Mistral, J. Verdaguer), J. Král (So- 
fokles), K. Pražáková (Euripides),E Loukotka 
(Aischylos), R. Dvořák (Kniha Rút, Píseň pís
ní), J. S. Kubín (Píseň o Rolandovi), J. Hudec 
(I. Vojnovic: Smrt matky Jugovičů, P P Njegoš: 
Horský věnec), J. Holeček (Srbská národní 
epika 1-3, Národní epika bosenských moha- 
medánů 1, 2), A. Kurz (Byliny), A. Pikhart 
(Starošpanělský zpěvník), J. Vinař (Národní 
zpěvy albánské, I. Gundulič), M. Kalašová 
(M. Maeterlinck), K. Kučera (H. Ibsen). Z ang
ličtiny pro knižnici ještě překládali V. Černý 
(P. B. Shelley), J. J. David (pseud. A. Zvičinský; 
J. Milton), J. Franke (pseud. J. Skalický; W.
B. Yeats, W. Blake), F. Krsek (G. G. Byron,
T. Moore, A. Tennyson, H. W. Longfellow); 
z francouzštiny J. Borecký (T. Banville), 
J. Haasz (Th. Gautier), M. Jiránek (A. de Mus- 
set), F. Sekanina (P. Verlaine), J. Spáčil Žera- 
novský (J. M. Hérédia); z němčiny L. Arietto 
(L. Uhland), A. Breska (H. Hofmannsthal), 
B. Kaminský (F. Schiller), J. Sutnar (F. Hebbel),
O. Vaňorný (J. W. Goethe); z ruštiny P. Křička 
(V. Brjusov), Z. Spilka (N. Gumiljev); z maďar
štiny F. Brábek (I. Madách); z literatur jiho- 
slovanských národů Ad. Černý, J. Kolář; z lite
ratury polské J. Borecký (S. Wyspiaňski), 
J. Karník (J. Kochanowski); z italské B. Frida 
(V. Alfieri); z holandské M. Seifert; ze sanskr- 
tu J. Zubatý (Kálidása). Národním literatu
rám byly věnovány dvě knižnice. Ruská kni
hovna (1889-1930,115 sv., red. J. V. Kalaš, od 
1891, sv. 8 J. Hrubý, od 1902, sv. 35 P. Papáček, 
od 1919, sv. 71 Vine. Červinka) byla koncipo

vána jako rámec souborných vydání beletris
tických spisů předních ruských klasických 
a po 1918 i soudobých, zejména exulantských 
autorů. Zastoupení v nich měli L. N. Tolstoj 
(1889-1909,15 sv.), I. S.Turgeněv (1891-1902,8 
sv.), N. V. Gogol (1891-1921, 4 sv.), F. M. Do- 
stojevskij (1891-1922,18 sv.), M. J. Saltykov- 
-Ščedrin (1893-1910, 4 sv.), A. F. Pisemskij 
(1894-1927, 7 sv.), A. S. Puškin (1899, 1 sv.), 
I. A. Gončarov (1900-22, 6 sv.), N. S. Leskov 
(1903 a 1926, 2 sv.), D. V. Grigorovič (1906, 
1 sv.), I. N. Potapenko (1908 a 1927, 2 sv.), V. 
G. Korolenko (1909-25, 5 sv.), V. M. Garšin 
(1911, 1 sv.), A. P. Čechov (1911-20, 10 sv.), 
A. I. Gercen (Hercen) (1913-26, 3 sv.), P. 
D. B obory kin (1921-25,4 sv.), L. N. Andrej ev 
(1923-28, 5 sv.), J. N. Čirikov (1924, 1 sv.), I. 
S. Šmelev (1924-26, 2 sv.), N. G. Garin-Mi- 
chajlovskij (1924-27, 2 sv.), A. K. Tolstoj 
(1925, 1 sv.), D. N. Mamin-Sibirjak (1925, i 
sv.), A. V. Amfitěatrov (1925, 1 sv.), V. I. 
Němirovič-Dančenko (1925-26, 3 sv.), P. I. 
Melnikov-Pečerskij (1926-30, 4 sv.), V. Kres- 
tovskij (1927,1 sv.), I. Bunin (1928,1 sv.), A. 
A. Jablonovskij (1929, 1 sv.), G. I. Uspenskij 
(1929,1 sv.). V rámci knižnice založená Nová 
řada děl kritických, liter árněhistorických 
a vzpomínkových (1928, red. Vine. Červinka) 
obsáhla pouze dva svazky: A. L. Bém: Tajem
ství osobnosti Dostojevského a soubor studií 
věnovaný L. N. Tolstému. Vedle redaktorů J. 
Hrubého, P. Papáčka a Vine. Červinky (jinde 
též pseud. E. Adámek) k nejpilnějším překla
datelům edice patřili P. Durdík, G. Foustková- 
-Laglerová, K. V. Frypés, K. V. Havránek (jin
de i pseud. Vladislav Sluka), B. Herbenová, B. 
Holečková-Seidlová, I. Hošek, M. Kalašová, J. 
Mikš, S. Minařík, V. Mrštík, J. Pelíšek, Ž. Po- 
horecká (-Šebková), V. Prach, J. K. Pravda, B. 
Prusík (jinde i pseud. Jiří Ščerbinský), H. Rů
žičková-Váňová, K. Špecingerová-Baušová, K. 
Štěpánek, A. Tesková (i pseud. Akim-Set), A. 
A. Vrzal (pseud. A. G. Stín). Druhou knižnici 
představovala Anglická knihovna (43 sv.: 1. řa
da 1899-1901,7 sv.; 2. řada 1902-13,36 sv., red. 
Jos. Bartoš), jež však přinášela i literaturu ame
rickou; vyšel v ní Mark Twain: Dobrodružství 
Frantíka Finna, N. Hawthorne: Rudé písmeno, 
L. Sterne: Sentimentální cesta po Francii a Itá
lii, W. M. Thackeray: Kniha snobů, H. G. Wells: 
Stroj času, Neviditelný, prózy R. Kiplinga, po
hádky O. Wilda aj. Jako její nová řada byla 
koncipována Ottova anglo-americká knihovna
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(1929-34, 9 sv.) s díly soudobých autorů 
(A. Bennett, E. Hemingway, S. Lewis, H. 
G. Wells aj.). Spolu s redaktorem první knižni
ce J. Bartošem se na překladech obou kniho
ven zvláště podíleli J. J. Benešovský-Veselý, J. 
J. David, M. Jesenská, S. Jílovská, K. Kol- 
man, B. Koppová, A. Koudelka (pseud. O. 
S. Vetti), P. Moudrá, K. Mušek, B. Prusík, 
E. Vajtauer, E Žilka. Nejrozsáhlejší knižnicí 
nakladatelství byla Světová knihovna (od 1926 
jako Ottova světová knihovna, 1896-1931,1905 
čísel, 512 sv., do 1925 red. J. Kvapil, naučnou 
část od 1906 red. Z. V. Tobolka), inspiro
vaná typem populární německé knižnice Rec- 
lams Bibliothek. Převažovala přeložená belet
rie, přibližně pětinu z 468 titulů od 335 autorů 
však představovala literatura naučná z růz
ných oborů společenských i přírodních věd; 
mnohé svazky vyprovázejí úvody či studie. Vy
cházely zde překlady z beletrie anglické, bul
harské, dánské, finské, francouzské, gruzínské, 
chorvatské, indické (Buddhistické pohádky, R. 
Thákur), islandské, italské, latinské antické 
i středověké, lotyšské, lužickosrbské, maďar
ské, německé, norské, polské, rumunské, rusín- 
ské, ruské, řecké antické i nové, slovenské, slo
vinské, srbské, španělské, švédské, turecké 
a výbory z literatury čínské, hebrejské, japon
ské a litevské. Z nej významnějších děl zde vy
šly: Aischylos: Oresteia, V. G. Bělinskij: Kritic
ké články, E. G. Bulwer: Poslední dnové 
Pompejí 1-5, G. G. Byron: Manfred, L. de Ca- 
móes: Lusovci, M. de Cervantes y Saavedra: 
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, P 
Corneille: Cid, Dante Alighieri: Božská kome
die 1-3, Ch. Dickens: Klub Pickwickův, Eras- 
mus Rotterdamský: Chvála bláznovství, Euri- 
pides: Foeničanky, J. W. Goethe: Utrpení 
mladého Werthera, F. R. de Chateaubriand: 
Atala a René, G E. Lessing: Mina z Barnhel- 
mu, J. Macpherson: Básně Ossianovy, J. Milton: 
Ztracený ráj, Moliěre: Lakomec, Tartuffe, A. F. 
Prévost: Manon Lescaut, E. Rostand: Cyrano 
de Bergerac, P B. Shelley: Odpoutaný Promé
theus, Staroskotské balady, J. Swift: Gulliverovy 
cesty, L. N. Tolstoj: Kreutzerova sonáta, Voltai- 
re: Candide aneb Optimism. Z významnějších 
literárněvědných publikací zde vyšly Česká 
prozódie J. Krále a Bájesloví slovanské J. Má
chala. V domácí tvorbě byla dále věnována 
soustavná pozornost novým edicím starší lite
ratury (zejména J. Hus a dále Bible kralická, 
Cestopis tak řečeného Mandevilla, M. Dačický 

z Heslová, J. Hasištejnský z Lobkovic, Historia 
o životu doktora Jana Fausta, M. Kabátník, 
Kárej IV, Karel st. ze Žerotína, J. A. Komen
ský, Š. Lomnický z Budče, Hynek z Poděbrad, 
Vavřinec z Březové); častým editorem byl ze
jména Č. Zíbrt. Z novější literatury se v edici 
vyskytli převážně v dalších vydáních téměř 
všichni reprezentanti tvorby 19. století. Zbytky 
nákladu knižnice zakoupilo Nakladatelské 
družstvo Máje, které vydávalo její 2. řadu s dí
ly laureátů Nobelovy ceny. Některé knižnice 
dostaly pojmenování podle časopisů, které O. 
vydával a při nichž jako jejich přílohy knihy 
edice v sešitech vycházely. Knižnice též zacho
vávaly ráz daný zaměřením časopisů a vlastně 
pouze obměňovaly rozdíly mezi prvními O. be
letristickými edicemi, Lacinou knihovnou ná
rodní a Salonní bibliotékou. Knihovna Zlatě 
Prahy (1893-1921, 77 sv.) směřovala k nároč
nějšímu čtenáři, jemuž vedle ojedinělých čes
kých prací (F. V Krejčí, H. Malířová, J. Matějka 
z pozůstalosti) přinášela široký výběr z klasic
ké i soudobé tvorby předních světových spiso
vatelů, hlavně prozaiků. Několikrát v ní byli 
zastoupeni G. Flaubert, A. France, K. Hamsun, 
P. Loti, I. N. Potapenko, E. Rod, S. Žeromski 
a dále mj. P. Altenberg, L. Andreje v, A. Aver- 
čenko, H. Bahr, H. de Balzac, R. D. Blackmore, 
W. Blake, P. Bourget, A. Bouvier, I. Cankar, 
A. P. Čechov, F. Herczeg, R. Huch, V. Cherbu- 
liez, R. Kipling, J. Leskovar, J. London, J. 
H. Mackay, D. N. Mamin-Sibirjak, H. Mann, 
Mark Twain, G de Maupassant, E. Orzeszko- 
wa, E. Pardo-Bazánová, H. Pontoppidan, H. de 
Régnier, J. Richepin, R. M. Rilke, Ch. Seals- 
field, M. Seraová, G. B. Shaw, A. Strindberg, A. 
Thierry, G. Zapolska, S. Zweig. Proti tomu šir
šímu a méně náročnému čtenářskému okruhu 
byla určena jen prozaická Knihovna Besed li
du (1894-98,120 sv., red. A. E. Mužík). Obsa
hovala hlavně menší útvary, povídky a novely, 
soudobých i klasických autorů, nejčastěji I. 
N. Potapenka a É. Zoly; k dalším autorům mj. 
patřili E. Castelnuovo, A. P. Čechov, Ch. Dic
kens, I. Franko, F. Bret Harte, V. Hugo, M. Jó- 
kai, M. Kukučín, N. S. Leskov, Mark Twain, G. 
de Maupassant, G. Ohnět, E. Orzeszkowa, E. 
Pardo-Bazánová, H. Pontoppidan, E. Souvest- 
re, L. N. Tolstoj, I. Vazov. Aby si získala čtenáře 
pestřejším výběrem, často sdružovala kratší 
prózy do větších celků podle žánru (Veselé his
torky ze severu, Z anglického humoru), téma
tu (Dvě povídky štědrovečerní, Z bojů za vol-
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nost otčiny - z novořečtiny) nebo národní lite
ratury (Vybrané novely španělské, Trojlístek 
ruských povídek) apod. V novém století na tra
dici knižnic provázejících časopisy navázaly 
ještě Knihovna Lumíra (1902-16,21 sv.) s pře
vahou domácí původní tvorby. Vyšlo v ní šest 
děl K. M. Čapka Choda, po dvou R. Svobodo
vé a J. K. Šlejhara a dále knížky V Dýka, V 
Hladíka, R. Jesenské, K. Kamínka, S. Kovandy,
V Mrštíka. Podobně se na soudobou domácí 
beletrii (s jedinou výjimkou) orientovala ilus
trovaná Obrázková knihovna Besed lidu 
(1907-09,4 sv., sv. 4 s tit. Obrázková knihovna 
Světozoru a Besed lidu) s pracemi P. Albieriho, 
R. J. Pšenky a V. Řezníčka, zatímco Obrázková 
knihovna Světozoru (1912-14, 2 sv.) obsáhla 
jen román A. Dumase st. Ze dvou řad Ženské 
bibliotéky ta první, obsahově pestrá (1872-78, 
18 sv., red. S. Podlipská), zahrnovala vedle po
jednání o roli ženy ve společnosti vyzývajících 
k jejímu zrovnoprávnění a vedle prací estetic
kých (H. Taine) a psychologických (J. Durdík) 
převážně původní beletrii českou (G. Dórfl, 
A. Jirásek, E. Krásnohorská, S. Podlipská, 
K. Světlá) a též paměti B. Rajské a její kore
spondenci s E L. Celakovským a B. Němcovou. 
Druhá řada (1897-98, 6 sv., red. T. Nováková) 
se zaměřila pouze na beletrii ženských autorek 
sledující osud žen (E. Maróthy Šoltésová, Nee- 
ra, M. Konopnicka, z domácích S. Podlipská, 
A. Řeháková a K. Světlá). Soustavnou pozor
nost věnovalo nakladatelství od začátku cesto
pisné literatuře. Vedle jednotlivých prací 
domácích i cizích autorů vycházela také v edič
ních řadách. Knižnice Z našich a cizích vlastí 
(1883-1915, 21 sv., red. 1883-84 F. A. Šubert, 
1884-91 F. Schulz) zahrnovala převážně práce 
českých autorů (P Albieri, J. V. Prášek, F. Slá
ma, J. Štolba, F. A. Šubert) a v překladu zejmé
na dílo S. Hedina. Knihovna ilustrovaných ces
topisů (1913-22, 5 sv., red. B. Benešová, 
vydavatel Uměleckovýchovná sekce Pedago
gického muzea Komenského) přinášela jen 
práce domácích autorů - T. Novákové z vý
chodních Čech a dále K. V. Adámka, Vine. Čer
vinky, O. Pertolda. Od B. Z. Nekovaříka pře
vzalo nakladatelství edici knih o přírodě 
Walden (1927-30,15 sv., red. J. S. Procházka).
V jejím rámci vycházela nová vydání starších 
svazků knižnice, jako Spisy E. T. Setona 
(1927-29, 11 sv.), které doplnily Spisy W. J. 
Longa (1928-29, 2 sv.). Jen krátce vycházela 
i 2. řada edice (1930,2 sv.). Pozdní pokus oživit 

produkci firmy tvorbou mladších spisovatelů 
znamenala knižnice Ottovy nové knihy 
(1934-35,5 sv., red. M. Novotný), v níž vyšli Č. 
Jeřábek, E Křelina, J. Mařánek, V. Neff, J. J. 
Paulík. Po obnovení činnosti nakladatelství 
koncem 30. let vznikla ještě velmi různorodá 
Malá Ottova knihovna (1940-47, 99 čísel, 11 
sv., red. M. Novotný). Vedle drobných beletris
tických titulů domácích (F. Hampl, R. Nekola, 
A. M.Tilschová, Ant. Veselý) i cizích autorů za
znamenala i Vodňanské vzpomínky F. Herite- 
se, E. Lešehrada edici korespondence K. To
mana s E. Haunerem a průhledy na mládí K. 
Světlé a J. Nerudy od A. Čermákové-Slukové. 
Další pokus představovala knižnice Ohlasy 
války (1946,4 sv.) s časovou produkcí (mj. me- 
moáry M. Bláhové, provd. Honzíkové, Bojova
la jsem). - Specializované knižnice pro mládež 
zahájilo Zábavné čtení pro mládež (1874-82, 
9 sv.) mj. s příspěvky S. Podlipské a V. Kredby. 
Laciná bibliotéka pro mládež (1875-78, 30 sv., 
red. J. L. Mašek) přinášela pohádky, pověsti 
a povídky českých autorů, zejména J. L. Maš
ka, a dále tu publikovali F. Andrle, J. Formánek 
Činoveský, V. Kryšpín, A. Machač, B. Peška, 
V. Pok Poděbradský, S. Podlipská, F. Tesař; 
v menší míře se objevily překlady z angličtiny, 
francouzštiny, němčiny, chorvatštiny a srbštiny. 
V knižnici Bibliotéka mládeže studující (2. řa
da, 1888) vydal O. jen 1 sv. (reedici Vrchlického 
Legendy o sv. Prokopu) a v jejím naplňování 
pokračovalo nakl. I. L. Kober. Práce ze spole
čenskovědních i přírodovědných oborů i pů
vodní a přeloženou beletrii zahrnovala Česká 
knihovna zábavy a poučení (1894-1918,36 sv., 
red. F. Bílý, od 1910, sv. 26 J. Satranský), jejímž 
vydavatelem byl Ústřední spolek čes. profeso
rů. Edice byla určena studující mládeži a obsa
hovala z literární historie zejména monografie 
V. Vávry o B. Němcové a J. Voborníka o K. 
H. Máchovi, soubor studií F. Bílého Od koléb
ky našeho obrození a A. Nováka Myšlenky 
a spisovatelé, F. Rutha Bájesloví řecké i řím
ské, dále edice F. Bartoše Sto lidových písní, 
V. Ertla Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, 
K. Hikla výbor z Jungmannových spisů. Z do
mácí beletrie převažovaly výbory z děl básníků 
19. století, J. F. Hruška tu vydal své chodské 
bajky, A. Sedláček Sbírku pověstí historických 
lidu českého. Později podobně domácí i školní 
četbu naučnou i beletristickou přinášela kniž
nice Ottovy zlaté klasy (1915-20, 5 sv., red. 
J. Horčička). Vedle povídek G. Preissové a vý-
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boru z knih Z. Wintra obsahovala životopisy 
E L. Čelakovského, J. Husa a J. Kollára od 
J. Horčičky, doprovázené úvody F. V. Krejčího. 
Ve 40. letech vycházela volná nečíslovaná řada 
blížící se charakteru edice Knihy (též Ottovy 
knihy) pro mládež (1942—48, red. B. Mencák) 
obsahující původní i přeloženou poezii a prózu 
(mj. F. Běhounek, J. Hubálek, A. Jaroš, J. S. Ku
bín, J. Lada, K. Michl, H. Rudlová). O. vydával 
též knižnice jinojazyčné. Slawische Romanbib- 
liothek (1904-11,13 sv., red. J. Kamper) měla 
propagovat vybraná díla česká a drobná díla 
slovanských literatur v německých jazykových 
oblastech. Z českých autorů byli do ní zařazeni
I. Herrmann, A. Jirásek, Jos. Laichter, K. V. Rais,
J. K. Šlejhar a J. Zeyer. Zejména pro školní po
třebu ruské emigrace byla určena produkce 
vydávaná u O. pod firmou Slavjanskoje izdatel- 
stvo „Kreml“. Knižnice Izbrannyje proizvede- 
nija russkich pisatele] (1920,1. série 14 sv., 2. sé
rie 10 sv., red. A. M. Jelagin) přinášela základní 
díla klasických ruských autorů v originále, 
knižnice Izbrannyje proizvedenija francuz- 
skich pisatele] (1921, 1 sv., red. A. M. Jelagin) 
začala vydávat díla ve francouzském originále. 
Několik ruských titulů vyšlo též mimo knižni
ce a nakladatelství se pokusilo i o obnovení 
měsíčníku Russkaja mysl (1922, jen 7 čísel, red. 
P. B. Struve). - Současně s beletristickými řa
dami vycházely u O. i knižnice zájmové a po
učné. Osvěta lidu (1871-1903,1. řada 1871-76 
s podtit. Bibliotéka prostonárodních předná
šek, 18 sv., red. J. Barák; 2. řada 1903 jako Kni
hovna laciných spisů, přednášek a rozprav, 1 
sv., red. J. B. Zyka) zahrnovala naučné spisy 
z různých oborů a životopisy významných 
osobností (J. Hus, Jiří z Poděbrad, J. Jungmann, 
M. Kopernik, G. Washington, Jan Žižka). Po
pularizací vědy v rámci univerzitních extenzí 
se zabývala Sbírka přednášek a rozprav 
(1879-1915, 58 sv. v 6 sériích, red. J. Goll a O. 
Hostinský, od 1907,5. série E Drtina). Dostup
nější formou soustřeďovala naučné práce z li
terární historie (J. Vrchlický o G. Leopardim, J. 
B. Košut o Háfizovi, J. Janko o W. Shakespea
rovi, V. Tille o M. Maeterlinckovi, A. Kraus o B. 
Bjórnsonovi a H. Ibsenovi), estetiky (O. Hos
tinský: Umění a společnost), uměnovědy (K. 
Chytil, K. B. Mádl, Z. Nejedlý, M. Tyrš), filozo
fie (J. Dur dík, R. Dvořák, O. Fischer, T. G. Ma
saryk), historie (J. Goll, K. Krofta), klasické fi
lologie a archeologie (J. Král, J. Wůnsch), 
medicíny (E. Albert), národohospodářství (A. 

Bráf, J. Kaizl) aj. Politická bibliotéka česká 
(1880-88,5 sv.) obsahovala především J. Malé
ho Naše znovuzrození a řeči E L. Riegra. Otto- 
va naučná knihovna (1915-26, 10 sv., red. Z. 
Tobolka) zahrnovala spisy různých oborů (mj. 
F. Loliée: Obraz světových dějin literárních). 
Do edičních řad sice nepatří, nicméně jistý 
soubor tvoří portréty českých spisovatelů vy
tvořené J. Barákem Přednášky Josefa Baráka 
(1884-85,8 čísel, ed. J. Podlipný a V. Řezníček), 
představující F. L. Čelakovského, K. J. Erbena, 
V. Hálka, P. Chocholouška, B. Jablonského, K. 
H. Máchu, B. Němcovou a G. Pflegra Morav
ského. - Zvláště kolem Světové knihovny se O. 
podařilo soustředit množství kvalitních překla
datelů jak univerzálních, tak specializovaných 
na určitou jazykovou oblast (např. A. Koudel
ka pod pseud. O. S. Vetti jen v této jediné řadě 
prostředkoval díla z literatury estonské, island- 
ské, finské, lotyšské, novořecké i ukrajinské, 
i v ní J. Vrchlický uváděl verše a dramata ze 
všech významných evropských jazyků, i J. V. 
Sládek tu uplatnil převody z angličtiny, španěl
štiny, norštiny a polštiny, atd.). Vedle již dříve 
zmíněných překladatelů u jednotlivých edic se 
na převodech pro Světovou knihovnu a další 
řady ještě podíleli z angličtiny E J. Andrlík 
(i pseud. Jaroslav Lipovský), E Flos, Z. Franta,
E. Hácha, D. Hanušová, R. Jiřík, O. Klazar, K. 
Mašek, J. Pšenička, F. X. Šalda (J. Ruskin), J. E. 
Šlechta, O. Theer (O. Wilde), E. Valenta 
(pseud. Jan Snášel), J. Váňa (J. Swift), K. Za
hrádka; z ruštiny L. Baudyšová, M. Beňa, M. 
Gebauerová, E. A. Górlich, N. Mrštík, J. V 
Sterzinger, Am. Šlechtová, V Unzeitig; z fran
couzštiny J. Arbes, B. Bauše, V Durych, O. Fi
scher, M. Fučík, A. Gottwald, J. S. Guth-Jar- 
kovský (i podp. Jiří Guth), J. Hájek, H. Jelínek,
F. V. Krejčí, O. Kunstovný, E. Lešehrad, M. Ma
jerová, M. Marten, A. Muťovský (i pseud. V. 
Rovinský), P. Projsa, A. Schulzová, E Šamber- 
ger, O. Šimek, Aug. Šlechtová, K. Titz, J. Vobru- 
bová-Koutecká (podp. Vobrubová-Veselá), 
Jindř. Vodák, J. Zeyer (Moliěre); německou li
teraturu překládali L. Arleth, K. Augenthaler, 
A. B. Dostal (pseud. Anna Bóhmová), Z. Hos
tinská, K. Kamínek, O. Klein, J. Lówenbach, E. 
Miřiovský, A. E. Mužík, T. Nováková, A. Řehá
ková, K. Šípek, K. Švanda ze Semčic, F. Tichý 
(pseud. Z. Broman); italskou A. Bačkovský 
(pseud. Jean Rowalski), V. Hanuš, V. Jiřina, A. 
Ostenová, E. Řeháková, N. Tučková, M. Votru- 
bová-Haunerová, G. Žďárský; španělskou J.
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Jetmar a Jul. Vodák; polskou B. Beneš Buchto
ván, E. Čech, A. Kotík, V. Kredba, J. E Kuhn, J. 
J. Langner, P. Maternová, J. Novotný (pseud. 
Jaroslav Lipenský), K. V. Rypáček, V. Sommer 
(pseud. Jakub Rydvan), K. Vika, E Vondráček; 
ze severských literatur H. Hackenschmied, H. 
Kosterka, J. Kvapil (H. Ibsen, B. Bjórnson), 
J. Osten, G. Pallas, V Petrů (i šifra V P.), V Šu
mán, K. Vetter, E. Walter; z jazyků jihoslovan- 
ských národů L. Brtnický, Ad. Černý, J. Doležal 
(pseud. J. K. Pojezdný),T. Dubrovská, M. Fab- 
kovičová, F. Fahoun, R. Nasková, J. Pátá, J. 
Z. Raušar, K. Schulz, F. Veverka (pseud. F. Ve- 
ver); z ukrajinské literatury E Hlaváček, 
J. Rozvoda, T. Turnerová; z bulharské K. Drož, 
J. Koněrza; z maďarské B. Anders, G. N. Mayer- 
hoffer; z latiny F. Hoffmeister, R. Kuthan, 
A. Macek, A. Novák, J. Sedláček, R. Schenk; 
z řečtiny J. Hrabák; z litevštiny V Vážný; z tu
rečtiny J. Rypka. - Souborná vydání spisů čes
kých autorů zahájil J. V. Frič: Sebrané spisy ver
šem i prózou (1879-80, 4 sv.). Následoval 
A. Jirásek: Sebrané spisy (1890-1930, 45 sv.; 
nové uspořádání 1927-34,47 sv.), J. Vrchlický: 
Souborné vydání básnických spisů (1895-1913, 
65 sv.; Nové souborné vydání 1913-30, 21 sv., 
red. B. Frida a J. Voborník, pak v nakl. F. Růžič
ka), A. Heyduk: Spisy (1897-1926, 62 sv.),
S. Podlipská: Romány (1899, 2 sv.), G. Pfleger 
Moravský: Romány (1899-1900,3 sv.), K. Svět
lá: Sebrané spisy (1899-1904, 30 sv.), J. Arbes: 
Sebrané spisy (1902-16,40 sv.), V Štech: Knihy 
(1904-22, 13 sv.) a Spisy (1925-34, 28 sv.) 
a Dramata (1911-31,13 sv.), K. J. Erben: Veš
keré spisy básnické (1905,1 sv., red. J. Sutnar), 
J. V. Sládek: Spisy básnické (1907,2 sv.), F. He- 
rites: Sebrané spisy (1908-20,15 sv.), G. Preis- 
sová: Spisy sebrané (1910-15, 18 sv.), Z. Win- 
ter: Sebrané spisy z beletrie a kulturních studií 
(1911-25, 16 sv.) a Výbor ze spisů (1928-30, 
13 sv.), E. Krásnohorská: Básnické spisy 
(1920-25,4 sv.), A. a V. Mrštíkové: Sebrané spi
sy (1920-26, 14 sv.), J. Vrba: Sebrané spisy 
(1926-33,41 sv., pak v nakl. L. Mazáč). Soubo
ry cizích autorů byly zpravidla vydávány 
v rámci knižnic. Výjimku tvoří dramata W. Sha
kespeara v překladech J. V. Sládka a A. Kláš
terského (1898-1922, 37 sv.) a Výbor lyriky
T. Tassa v překladu J. Vrchlického (1906,3 sv.). 
- Vyvrcholením O. nakladatelského úsilí byl 
Ottův slovník naučný (1888-1909, 28 sv.), 
demonstrující vyspělost české vědecké obce 
konce 19. století. Po rozvrhu J. Malého, opíraje 

se o koncepci hesláře vypracovaného pod ve
dením T. G. Masaryka a vzápětí pod vlivem 
V. V Tomka, ustavil O. odbornou redakci (F. 
J. Studnička, J. Čelakovský, E. Maixner, O. 
Feistmantel, J. Šolín, K. Borový, E Krásí, red. 
tajemníci J. J. Kořán 1887-92, R. Dvořák a P. 
Sobotka 1898-1908), s níž spolupracovalo přes 
tisíc sto autorů. Dodatky, koncipované součas
ně jako samostatný Ottův slovník naučný nové 
doby (1930-43,12 sv., v nakl. J. O. jen 6 sv., ve
doucí redaktor B. Němec, od 1934 sbor vrch
ních redaktorů), převzato od 1936 nakl. Novi
na, které je však rovněž nedokončilo (po 
písmeno U včetně). Torzem zůstal rovněž Ot
tův divadelní slovník (jen A-G, 1914-20), kte
rý po několikaletých přípravách J. Ladeckého 
redigoval K. Kamínek a později jeho spolupra
covník K. Engelmúller. V oblasti vzdělávacích 
slovníků vydal O. dále pro běžnou potřebu 
Malý Ottův slovník naučný (1904-06,2 sv., red. 
F. A. Šubert) a Ottův kapesní slovník naučný 
(1908, s doplňky 1926). K nim se řadí Slovník 
zdravotní (1899, red. K. Chodounský a J. Tho- 
mayer), Ottův obchodní slovník (1924-25, red. 
J. Pazourek) a několik jazykových slovníků. 
Naučnou literaturu doplňovaly mapy, plány, 
průvodce a atlasy, zejména Ottův zeměpisný 
atlas (1924). Vlastivědné encyklopedii se zpra
cováním některých částí přibližovalo repre
zentativní dílo Čechy (1883-1908, 14 sv. v 15 
dílech), vzniklé „společnou prací spisovatelů 
a umělců českých“ (red. F. A. Šubert, od 1884, 
sv. 2 s F. A. Borovským, od 1892, sv. 7 F. A. Bo
rovský, od 1896, sv. 10 A. Jirásek, red. obrazové 
části K. Liebscher). Základní obrazovou doku
mentaci k dějinám české a slovenské literatury 
shromáždil B. Vavroušek s přispěním A. Nová
ka v díle Literární atlas československý (1. díl 
1932, 2. díl vydalo 1938 nakl. Prométheus). - 
V období největšího rozvoje firmy vydávalo 
nakladatelství výtvarná díla, zejména alba re
produkcí (Album Zlaté Prahy, Česká galerie, 
Sborník moderních reprodukcí, V. Brožík, A. 
Chittussi, L. Marold aj.), jednotlivé reproduk
ce, portréty českých osobností, dopisnice, plas
tiky aj. Ojediněle též vycházely výpravné, bo
hatě ilustrované knihy beletristické (např. 
Alšův Špalíček), později i bibliofilské tisky. 
Nejčastějšími ilustrátory byli M. Aleš, E. Bo
háč, H. Bóttinger, J. Dědina, F. Engelmúller, V. 
Jansa, A. Kašpar, K. L. Klusáček, A. J. Levý, A. 
a K. Liebscherové, L. Marold, V. Oliva, A. 
Scheiner, G. J. Schulz, J. Wenig aj. Výjimku
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z celkově konvenční a tradicionální grafické 
úpravy knih nakladatelství tvoří Písmo svaté 
s ilustracemi G. Doréa a vydání Pohádky máje 
V. Mrštíka v grafickém pojetí Z. Braunerové 
(1897). Po 1. světové válce byl kmenovým 
knižním grafikem nakladatelství K. Svolinský 
- Prvním periodikem, které firma vydávala, se 
stal humoristický Paleček (1872-78,6 roč.). Od 
1878 (roč. 6, č. 27) jej od O. převzal nakrátko 
Fr. Borový. Záhy zanikla jeho románová přílo
ha (a příloha Pražských hospodářských novin) 
Ozvěna (1878,1 roč., red. B. Frida, odp. red. I. 
Herrmann; od č. 14 u F. Borového). Mezi nej
známější a nejoblíbenější periodika náležely 
dlouhá léta vycházející ilustrované rodinné ča
sopisy popularizující dobrou beletrii a mající 
současně široký rozhled po světovém dění, což 
se projevovalo přílivem různorodých a zajíma
vě podaných informací. Typologickým před
chůdcem těchto žurnálů byl čtrnáctideník Do
mácí krb (1881-84, 3 roč., zpočátku jako příl. 
Pražských hospodářských novin, od 1883 sa
mostatně, red. J. Dumek, od 1883 O. Mokrý). 
Vycházel jen krátce a pak uvolnil prostor re
prezentativnímu, na křídovém papíře velikého 
formátu tištěnému týdeníku Zlatá Praha 
(1884-1929, 46 roč.). Jeho protějšek, čtrnácti
deník Besedy lidu (1892-1921, 29 roč.), plnil 
obdobnou funkci, ale pro širší publikum (jeho 
náplň často obstarávaly ukázky z děl, která 
právě v nakladatelství vycházela). Podstatně 
rozšířenou obrazovou složkou oba časopisy 
ještě doplňoval týdeník Světozor (1901-33, 33 
roč., poté do 1941 v majetku P. Altschula); prv
ní čtyři ročníky vycházely s názvem Ilustrova
ný svět, od něhož se odvíjí také číslování roční
ků (časopis není totožný se Šimáčkovým 
Světozorem, který 1900 splynul se Zlatou Pra
hou). Tyto žurnály vytvářely základní profil 
nakladatelství v oblasti periodického tisku. 
Ostatní časopisy literárně orientované našly 
u O. útulek jen na přechodnou dobu. Z nich 
nejdéle vycházel a pro rozvoj literatury byl 
nej významnější Lumír (založen 1872, u O. jme
novitě od 1898, fakticky od 1893, do 1932, roč. 
21-58; od 1928 jen ve vlastnictví O., přičemž 
vydatelem byl Literární odbor Umělecké be
sedy a Kruh českých spisovatelů). Posledním. 
měsíčníkem byla Osvěta (u O. 1909-21, roč. 
39-51), která vedle literární části poskytovala 
úvahy kulturního, politického i společenského 
rázu v tradicionálním duchu. Beletristický ráz 
měly ještě Ženský svět (1897-99,3 roč.), časo

pisecká varianta k Ženské bibliotéce, a poučně 
zábavný měsíčník pro mládež Budečská zahra
da, kterou O. převzal 1874 a měl v nákladu do 
1889 (roč. 6-20). Druhou skupinu tvoří časopi
sy vědeckého charakteru a sborníky. Přechod
ně to byl měsíčník Athenaeum (1883-86, 3 
roč.), který jeho redaktor T. G. Masaryk po vy
stoupení k RKZ a konfliktu s nakladatelem 
převzal do vlastní režie. Dále přírodozpytný 
měsíčník Živa (1891-1914, 24 roč.) a pedago
gický týdeník Posel z Budče (1892-1909) s pří
lohami Věstník literární (1893) a Literární ob
zor (1892-96). Další obory pokrýval měsíčník 
Slovanský sborník statí z oboru národopisu, 
kulturní historie a dějin literárního i společen
ského života (1881-87), čtrnáctideník Sborník 
historický (1883-86, 4 roč.) a měsíčník Ze
měpisný sborník (1886-90, 5 roč.). Z Vídně 
k O. přešly Akademické listy (1880-81,2 roč.). 
O. byl též nakladatelem několika časopisů od
borných a zájmových korporací. Prvním poku
sem o nakladatelský věstník byl Literární 
zpravodaj (1892, red. Jan Laichter), obnovený 
po několika letech (1898-99, anonymně red. 
L. K. Žižka). Ambice přesáhnout úzký rámec 
ryze propagačního věstníku měl měsíčník 
U Ottů (1926-28,3 roč., red. Ad. Veselý). Po je
ho zániku pokračovala pod stejným názvem 
rubrika v časopisu Světozor. Od 1898 vydával 
O. také hudebniny a nejrůznější kalendáře 
(např. Velký slovanský kalendář na rok 
1872-1915).
KNIŽNICE. Beletrie: Ženská bibliotéka (1872-78, 
1897-98); Ottova laciná knihovna národní (též Laci
ná knihovna národní, 1872-1930); Bibliotéka humo
ristická (1874-76); Zábavné čtení pro mládež 
(1874-82); Laciná bibliotéka pro mládež (1875-78); 
Salonní bibliotéka (1876-1908); Nejlacinější zá
bavné čtení pro lid (1880-81); Z našich a cizích vlas
tí (1883-1915); Bibliotéka mládeže studující (1888); 
Ruská knihovna (1889-1930) a Nová řada děl kri
tických, literárněhistorických a vzpomínkových 
(1928); Sborník světové poezie (1891-1934); Kni
hovna Zlaté Prahy (1893-1921); Knihovna Besed 
lidu (1894-98); Česká knihovna zábavy a poučení 
(1894-1918); Světová knihovna (též Ottova světo
vá knihovna, 1896-1931); Anglická knihovna 
(1899-1913); Knihovna Lumíra (1902-16); Slawi- 
sche Romanbibliothek (1904-11); Obrázková kni
hovna Besed lidu (též Obrázková knihovna Světozo- 
ra a Besed lidu, 1907-09); Obrázková knihovna 
Světozora (1912-14); Knihovna ilustrovaných cesto
pisů (1913-22); Ottovy zlaté klasy (1915-20); Izbran- 
nyje proizvedenija russkich pisatelej (1920); Izbran- 
nyje proizvedenija francuzskich pisatelej (1921);
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Walden (1927-30); Ottova anglo-americká knihov
na (1929-34); Ottovy nové knihy (1934-35); Malá 
Ottova knihovna (1940-47); Ohlasy války (1946). - 
Ostatní: Osvěta lidu (1871-1903); Sbírka přednášek 
a rozprav (1879-1915); Politická bibliotéka česká 
(1880-88); Prostonárodní právní knihovna (1882); 
Sbírka spisů filozofických (1895-96); Sborník spisů 
politických a národohospodářských (1898-1905); 
Lidové rozpravy lékařské (1900-31); Knihovna Po
sla z Budče (1907-08); Knihovna Pražských hospo
dářských novin (1907-12); Ottova naučná knihovna 
(1915-26); Dobré Ottovo dílo (1940). I SOUBOR
NÁ VYDÁNÍ. Čeští autoři: J. Arbes, K. J. Erben, 
J. V. Frič, E Herites, A. Heyduk, A. Jirásek, E. Krás- 
nohorská, K. H. Mácha, A. a V. Mrštíkové, G. Pfleger 
Moravský, S. Podlipská, M. Z. Polák, G. Preissová, 
J. V. Sládek, K. Světlá, V. Štech, J. Vrba, J. Vrchlický, 
Z. Winter. - Cizí: A. V. Amfitěatrov, L. N. Andrejev, 
P. D. Boborykin, I. Bunin, A. P. Čechov, J. N. Ciri- 
kov, E M. Dostojevskij, N. G. Garin-Michajlovskij, V.
M. Garšin, A. I. Gercen, N. V. Gogol, I. A. Gončarov, 
D. V. Grigorovič, A. A. Jablonovskij, V. G. Koro- 
lenko, V. Krestovskij, N. S. Leskov, W. J. Long, D.
N. Mamin-Sibirjak, P. I. Melnikov-Pečerskij, V. I. 
Němirovič-Dančenko, A. F. Pisemskij, I. N. Pota- 
penko, A. S. Puškin, M. J. Saltykov-Ščedrin, E. T. Se
tou, W. Shakespeare, I. S. Šmelev,T.Tasso, A. K.Tol- 
stoj, L. N. Tolstoj, I. S. Turgeněv, G. I. Uspenskij. I 
ENCYKLOPEDIE: Ottův slovník naučný 
(1888-1909); Slovník zdravotní (1899); Malý Ottův 
slovník naučný (1904-06); Ottův kapesní slovník 
naučný (1908, s doplňky 1926); Ottův divadelní slov
ník (1914-20); Ottův obchodní slovník (1924-25); 
Ottův slovník naučný nové doby (1930-35).
1 Z DALŠÍ PRODUKCE. Původní práce: E. Ho- 
lub: Sedm let v jižní Africe 1,2 (1880,1881) + Dra 
Em. Holuba rakousko-uherská výprava do Afriky 
(1881) + Kolonizace Afriky (1882) + Druhá cesta po 
jižní Africe (1890); Almanach Matice divadelní 
(1881, red. J. V. Frič, J. L. Turnovský); E A. Šubert: 
Národní divadlo v Praze (1881); sb. Čechy 1-15 
(1883-1908); Přednášky Josefa Baráka (1884-85, 
ed. J. Podjipný a V. Řezníček); V. V. Zelený: Tomáš 
Pěšina z Čechorodu (1884, správně asi 1887); Písmo 
svaté (1888^92); J. Durdík: O poezii lorda Byrona 
(1890); sb. Černá hodinka. Vzpomínky členů Máje 1,
2 (1892,1893); J. Kořenský: Cesta kolem světa 1,2, 
1893-1894 (1896, 1897) + Nové cesty po světě 1-9 
(1907-10); J.Voborník: Alois Jirásek (1901) + O Bo
ženě Němcové (1920); A. Čermáková-Sluková: 
Vzpomínky na Karolínu Světlou (1909) + Karolína 
Světlá ve stycích s Janem Nerudou (korespondence, 
1912); Zlatá Praha památce Lva Nikolajeviče Tol- 
stého (1910); Ottův literární almanach (1912, ed. 
A. Macek); F. Strejček: Jos. Václav Sládek, jak žil, 
pracoval a trpěl (b.d.,1915);F.Tichý: Adolf Heyduk 
a jeho dílo (1915); K. Čapek: Boží muka (1917); ant. 
Mistři novelistiky severské 1, 2 (1920, 1921, ed. 
G. Pallas); V. Nezval: Abeceda (1926) + Nápisy na 
hroby (1927); K. Domin: 20 000 mil po souši a po 
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moři 1-4 (1928-31); E. Bass: Potulky pražského re
portéra (1929); Z. Braunerová: Kolem Pohádky 
máje a prvního jejího vydání (1930); B. Vavroušek: 
Literární atlas československý 1 (1932); sb. Paměti 
českých spisovatelů z dětství (1946, ed. F. Pražák); 
sb. Přátelský kruh Boženy Němcové (1946); 
D. Stránská: Lidové kroje v Československu 1 
(1949). - Překlady: A. E. Brehm: Život zvířat 1-4 
(1881-90); C. Flammarion: Konec světa (1894); G. 
Brandes: Hlavní proudy literatury století devate
náctého (1895); A. Jensen: Jaroslav Vrchlický 
(1906). I PERIODIKA: Paleček (1872-78); Budeč- 
ská zahrada (1874-89); Ozvěna (1878); Pražské hos
podářské noviny (1878-1914); Samosprávný obzor 
(1879-1908); Akademické listy (1880-81); Hlasy ře
meslnické (1881-82); Domácí krb (1881-83); Listy 
průmyslové (1881-83); Slovanský sborník statí 
z oboru národopisu, kulturní historie a dějin literár
ního i společenského života (1881-87); Athenaeum 
(1883-86); Sborník historický (1883-86); Zlatá Pra
ha (1884-1929); Zeměpisný sborník (1886-90); Živa 
(1891-1914); Literární zpravodaj (nakl. věstník, 
1892,1898-99); Posel z Budče (1892-1909, příl. Lite
rární obzor 1892-96 a Věstník literární 1893); Bese
dy lidu (1892-1921); Obzor národohospodářský 
(1896-1932); Ženský svět (1897-99); Lumír 
(1898-1932); Ilustrovaný svět (1901-04), pokr. Svě
tozor (1905-33); Osvěta (1909-21); Válka (1912-13); 
Russkaja mysl (1922); U Ottů (1926-28). I

BIBLIOGRÁFIE: Seznam knih vyšlých nákla
dem knihtiskárny a knihkupectví J. O. (1878); Se
znam knih vydaných nákladem knihkupectví J. O. 
v Praze (1880); Seznam knih a časopisů, hudebnin 
a uměleckých prací, jež vlastním nákladem vydal 
J. O. (1896,1899,1902,1905,1908); Seznam knih, ča
sopisů, hudebnin a uměleckých děl, které vlastním 
nákladem vydal J. O. v Praze (1898, 1912); Úplný 
přehled knih, časopisů, hudebnin a uměleckých pra
cí... J. O. (1900); Seznam knih, časopisů a děl umě
leckých, kteréž vlastním nákladem vydal J. O. v Pra
ze 1871-1911 (1911) + ... 1871-1916 (1916); Stručný 
seznam knih, které vydalo nakladatelství J. O. (1924, 
1931); Seznam Světové knihovny podle čísel (1926) 
+ ... podle autorů (1926) + ... podle literatur (1926) + 
... podle oborů (1926); Seznam knih, časopisů, hu
debnin a děl uměleckých, které vydalo nakladatel
ství J. O. (1927). I LITERATURA: Konfiskace 
u Ottů ve válečných letech 1914-1918 (1928, ed. 
J. Medek a Ad. Veselý); Soudné a nezaujaté veřej
nosti na uváženou! (leták, 1931, s citacemi z článků 
o výprodejní akci). I • prospekty: Náš Jirásek 
(1904,1911); O Jaroslavu Vrchlickém (b. d., 1910); 
J. Arbes: Sebrané spisy (1912) •; an. (J. Neruda): 
J. O., Humorist, listy 1887, s. 30 —» Podobizny 3 
(1954); an.: Dvacet let nakladatelství J. Ottova, Zla
tá Praha 8,1890/91, s. 273,283,295; an.: J. O., vynika
jící knihtiskař a nakladatel český, Besedy lidu 10, 
1901/02, s. 33; • ref. a vzpomínky k O. slovníku nauč
nému: F. Sekanina, Máj 2,1903/04, s. 712; J. Sekani
na,! Loukota, J. Guth (-Jarkovský), vše Zlatá Praha



25, 1907/08, s. 418; an. (L. K. Žižka), Knihkupecké 
rozhledy a zprávy 4,1908/09, č. 3 •; • 40 let naklada
telství a sedmdesátiny J. O.: A. M. (Macek), Čes. bib- 
liofil 1910, s. 87; K. P. (Pelant), Besedy lidu 19, 
1910/11, s. 156; an. (L. K. Žižka), I. Herrmann 
(—> O živých, o mrtvých 3,1940),J. M. Hovorka, E 
Kučera, J. Laichter, K. Pešek, J. Šváb, K. Simon, J. 
Záruba, vše Knihkupecké rozhledy a zprávy 5, 
1910/11, s. 37; E. Krásnohorská, A. Pražák, J. L. 
(Loukota), L Janča, vše Zlatá Praha 28,1910/11, s. 
267; E A. Šubert, Osvěta 1911, s. 176; an., I. Herr
mann, J. V. K-š (Kalaš), vše NL 1.3.1911; A. Pražák 
in Seznam knih, časopisů a děl uměleckých, kteréž 
vlastním nákladem vydal J. O. v Praze 1871-1911 
(1911) •; an.: Co psali spisovatelé p. J. Ottovi k jubi
leu, Máj 9,1910/11, s. 468, 479; A. Macek: Kulturní 
práce českého nakladatele, sb. Ottův literární alma
nach (1912); • 1000 svazků Světové knihovny: A. 
Pražák, Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 365; A. Novák, 
NL 14.4.1912; K. Pichl (L. K. Žižka), Knihkupecký 
oznamovatel 1912, s. 81 •; • nekrology o J. O.: M. (A. 
E. Mužík), Světozor 16,1915/16, č. 41; F. Bílý, F. He- 
rites, R. Jesenská, A. Jirásek, vše Zlatá Praha 33, 
1915/16, s. 422; an., NL 30. 5.1916; an., LidN 30. 5. 
1916; an., Nár. politika 30.5.1916; an., Knihkupecký 
oznamovatel 1916, s. 88,92; A. S. (Srb), Osvěta 1916, 
s. 394; V. Dyk, LidN 8. 6.1916 + (V. D.) Lumír 1916, 
s. 326; E. Krásnohorská, NL 21.6.1916 •; K. Pichlo- 
vá (L. K. Žižka): J. O. a česká literatura ženská, Žen
ské listy 1916, č. 8; J. Pešek: Z galerie českých 
nakladatelů 5, Lit. rozhledy 10, 1925/26, s. 379; 
• k 10. výr. úmrtí J. O.: an., Světozor 26,1925/26, s. 
348; am (A. Novák), LidN 29. 5.1926; Gd. (J. Gott- 
hard), Českosl. knihkupec 1926, s. 207 •; J. Loukota: 
Před čtyřiceti lety, U Ottů 1926, s. 10 a pokr.; M. Hý
sek: Jubileum Ruské knihovny, NL 26. 11. 1926; E 
Borový: O velkém nakladateli, LidN 5.12.1926; G. 
(F. Gótz): Nakladatelský problém, NO 3.4.1927; E. 
Bass: Radostná událost u Ottů (Dodatky k O. slov
níku naučnému), LidN 8. 3.1929; J. Loukota: Moje 
styky s profesorem Masarykem v nakladatelství Ot- 
tově, Památník Světozora k 80. narozeninám první
ho prezidenta Českosl. republiky T. G. Masaryka 1 
(1930, s. 41); Č. (E. Čapek): Výprodej literatury, No
vé Čechy 13,1930/31, s. 219; • k padesátinám R. Řiv- 
náče: Mdk (J. Medek), Světozor 31, 1930/31, příl. 
s. 262; Gd. (J. Gotthard), Českosl. knihkupec 1931, 
s. 301 •; an.: Památce J. O., Českosl. knihkupec 1931, 
s. 89; Dr. F. K. (Kocourek): Hovory s nakladateli 
(s R. Řivnáčem), Přítomnost 1932, s. 474; L. K. Žiž
ka: Jedenapadesát let, Českosl. knihkupec 1932, 
s. 358; Mdk. (J. Medek): Z činnosti nakladatelství 
J. O., Typograf i a 1935, s. 331; J. Gotthard: Včera 
a dnes, Českosl. knihkupec 1935, s. 338; F. Novotný: 
„Kdo chvíli stál, už stojí opodál...“, LitN 8,1935/36, 
č. 8; Gd (J. Gotthard): O nakladateli J. O., Českosl. 
knihkupec 1936, s. 36 + Smutné jubileum, tamtéž, 
s. 91; J.: Konec Ottova nakladatelství?, LidN 5. 3. 
1936; A. N. (Novák): Český nakladatel, LidN 29. 6. 
1936; M. Novotný: Konec Ottových domů, LitN 9, 

Oujezdský

1936/37, č. 12 + Dílo nakladatele J. O., Čes. bibliofil 
1937, s. 53; Jago (J. Gotthard): Poslední kapitola 
románu, Českosl. knihkupec 1937, s. 131; Ž. (L. K. 
Žižka): O Vrchlického, tamtéž 1938, s. 49; J. Švehla: 
K nové činnosti nakladatelství J. O., LidN 3. 12. 
1939; an.: Ottovo nakladatelství - do nového života, 
Knihkupec a nakladatel 1940, s. 110; • 70 let nakla
datelství: M. N. (Novotný), LidN 26. 2.1941; V. Há- 
nek, Venkov l. a 8. 3.1941 •; • k 100. výr. narození 
J. O.: L. K. Žižka, Knihkupec a nakladatel 1941, s. 
425 a pokr.; E. Bass, LidN 8. 11. 1941 •; J. Švehla: 
Básník a nakladatel (J. V. Sládek a J. O.), Knihkupec 
a nakladatel 1941, s. 454 + Nakladatel a spisovatel (J. 
O. a V. Mrštík), Nár. politika 8.11.1941; an.: nekro
log o J. V. O., Knihkupec a nakladatel 1942, s. 116; E. 
Adámek (V. Červinka)^ U Ottů před 40 lety, Nár. 
politika 10.10.1942; J. Švehla: Začátky nakladatel
ství J. O., LD 2. 3.1946; H. Jelínek in Zahučaly lesy 
(1947, s. 344); J. Švehla: V cizích službách, Knihku
pec a nakladatel 10,1948/49, s. 81,91 + Nakladatel
ská reklama před šedesáti lety, tamtéž, s. 147 + Když 
vyšel Ottův slovník naučný..., tamtéž, s. 178; O. 
Štorch-Marien: Dluh by měl být splacen (k Švehlo- 
vě chystané monografii o J. O.), Kulturní noviny 
1968, č. 10; J. Špét: K počátkům Ottova slovníku na
učného, sb. Strahovská knihovna 4 (1969, s. 226); J. 
Švehla: J. O., Kmen 1969, č. 9; J. Šnobr: Dva domy, 
LD 2. 12. 1970; J. Švehla: Ottův divadelní slovník, 
Prolegomena Scénografické encyklopedie, část 18 
(1973, s. 45) + Tuskulum českých nakladatelů, sb. 
Zbraslav (1977, s. 63); (L. P): Život a dílo J. O. 
(o Švehlově monografii o J. O. v LA PNP), Knihy 
93,1993, č. 18; F. Kolář: J. O., knihtiskař a nakladatel, 
Historický obzor 1997, s. 91.

oh,az

Alexandr Oujezdský

* po 1500 Újezd u Plzně
† 1577 asi Litomyšl

Knihtiskař.

Psal se i Aujezdecký, Plzeňský; též jen Ale
xandr. - Byl vyučencem plzeňských tiskařů, 
pracoval v litomyšlské tiskárně P. Olivetského, 
s jehož dcerou se oženil. Po jeho smrti pokračo
val v jeho činnosti: 1539-45 tiskl sám bratrskou 
literaturu i významné spisy celospolečenského 
zájmu (Práva městská Brikcího z Licka, J. Ca- 
riona Kniehy kronik v překladu humanisty Bu
riana Sobka z Kornic). Předstíraný přestup ke 
katolictví po stavovském povstání 1547 neza
bránil jeho pronásledování; odešel do Polska 
a do Královce, kde 1549-56 tiskl polské knihy
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Outratová

(Rejův spis Kupiec, 1549, Seklucjanovo vydání 
polského Nového zákona, 1552-53, kancionál 
zpracovaný polský podle českého kancionálu J. 
Roha, 1554). Po krátkém působení v Prostějově 
1558 se stal v novém exilu v letech 1561-64 tis
kařem polského šlechtického přívržence jed
noty bratrské Lukáše z Gorký v Šamotulách. 
S jeho souhlasem tam pro jednotu vytiskl 1561 
proslulý Šamotulský kancionál, upravený J. 
Blahoslaveni, jako nákladně vypravené a gra
ficky vynikající dílo. Po návratu do Čech tiskl 
1565 opět v Litomyšli. Podle tradice se jako od
borník účastnil budování bratrské tiskárny 
v Ivančicích. Některé své tisky opatřoval vlast
ními předmluvami a podílel se na nich jazyko
vě a redakčně (sborníček o Turcích a válkách 
proti nim s Historií neb kronikou tureckou M. 
Konstantinoviče z Ostrovice, 1565).

Z PRODUKCE: Brikcí z Licska: Práva městská 
(1536); M. Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma 
a Ejipta... (1539); J. Augusta: O závazcích křesťan
ských zákona Kristova (1540) + Pře Jana Augusty 
a kněžstva kališného ... (1543); J. Carion: Knieha 
kronik... (1541); N. Rej: Kupiec (Královec 1549); 
Testament Nowy zupelny (Královec 1552-53); Can- 
tional albo Ksi^gi chwal Boskich... (1554); Piesně 
chval božských... (Šamotuly 1561); M. Konstantino- 
vič z Ostrovice: Historia neb Kronika Turecká... 
(1565). I

BIBLIOGRAFIE (soupis tisků in): P. Buchwald- 
-Pelcowa: Alexander Augezdecky, Królewiec - Sza- 
motuly 1549-61 (?), Polonia typographica saeculi 
sedecimi, seš. 8 (Wroclaw 1972); M. Bohatcová: 
Knihtiskařská linie Olivetských, CNM 1982, s. 152. 
■ LITERATURA: J. Jireček in Rukověť 1 (1875); 
J. Bidlo in Jednota bratrská v prvním vyhnanství 
(1900); J. Volf in Dějiny českého knihtisku do roku 
1848 (1926) + Z kterého Újezdu na Plzeňsku pochá
zel slavný knihtiskař Alexandr Plzeňský či Oujezd- 
ský?, Typografia 1933, s. 161; A. Birkenmajer: 
Augezdecky Alexander, Polski slownik bibliogra- 
ficzny (Varšava 1935); E Horák in Česká kniha 
v minulosti a její výzdoba (1948); M. Daňková in 
Bratrské tisky ivančické a kralické (1951); A. Ka- 
wecka-Gryczowa, K. Korotajowa: Drukarze dawnej 
Polski od XV do XVII wieku, t. 4: Pomorze (Wroc
law 1962, s. 17); K. Chyba in Slovník knihtiskařů 
v Československu od nejstarších dob do r. 1860, sa- 
most. příl. sb. Strahovská knihovna 1,1966 - 18-19, 
1983-84; P. Buchwald-Pelcowa: Alexander Augez
decky, Królewiec - Szamotuly 1549-61 (?), Polonia 
typographica saeculi sedecimi, seš. 8 (Wroclaw 
1972); M. Bohatcová: Knihtiskařská linie Olivet
ských, ČNM 1982, s. 129 + in Česká kniha v promě
nách staletí (1990).

A

Dagmar Outratová
* 14.5.1905 Praha
† 12.9.1968 Praha

Autorka lyrických próz a básní, překladatelka z ruš
tiny.

Roz. Šimáčková; podepisovala se též Darča 
Outratová a Dagmar Autratová. -Vnučka žur
nalisty a nakladatele Františka Š. (1834-1885), 
dcera nakladatele B. Šimáčka (1866-1945), 
sestra spisovatele R. Šimáčka (1908-1982). 
1920-22 absolvovala Státní odbornou školu 
grafickou, obor umělecké knihvazačství, u V. H. 
Brunnera a L. Bradáče. Poté působila jako prů
myslová výtvarnice, zejména v oboru knižní 
vazby (krátce též v dílně L. Bradáče); byla také 
autorkou několika plastik. 1925 se provdala za 
gymnaziálního profesora J. Outratu. Po ovdo
vění (1935) absolvovala zdravotnický kurs; za 
války byla nasazena v malostranské Frágnero- 
vě lékárně. Od 1953 pracovala jako sekretářka 
v Hygienicko-epidemiologickém ústavu.

Do literatury O. vstoupila souborem literár
ních parodií Tak jako..., v němž (většinou zda
řile) motivicky a stylově napodobila básnickou 
a prozaickou tvorbu domácích i zahraničních 
autorů (J. Zeyer, O. Březina, V. Nezval, J. Kará
sek, A. Jirásek, J. Durych, A. Loosová, M. M. 
Zoščenko). V dalších knihách těžila ze svého 
lyrického naturelu. Sentimentálně laděné a lí
bivě psané povídky (Pastely) zachycují často 
bolestné milostné příhody a sny sedmi dívek 
a žen, zasazené do exkluzivních prostředí. Ver
šovaný deník Cestou močálem z let 1938-45 
dokumentuje úzkostné, nadějeplné i radostné 
prožitky a duševní reflexe válečných událostí 
a osvobození. - Jako překladatelka z ruštiny se 
věnovala rozmanitým žánrům (milostná próza 
A. A. Verbické, historické a válečné prózy M. 
A. Aldanova a V. Ivanova, teoretické stati 
M. Gorkého).

PŘÍSPĚVKY in: Českosl. žena (1945); Lid. demo
kracie (1945-46); Lid. noviny (1940); sb. Památce 
hrdinů in memoriam dílny Praha-Bubny (1947); 
Svob. zítřek (1945,1947); Zvon (1941). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Tak jako... (PP a BB 1936); Pastely (PP 
1944); Cestou močálem (BB 1946); Filmový festival 
(BB 1947, dub.). I Překlady: A. A. Verbickaja: Mat
ka nebo dcera? (1928); M. A. Aldanov: Spiknutí 
(1929) + Svatá Helena, malý ostrov (b. d., 1930); 
V. Ivanov: Na Borodinském poli (1947); M. Gorkij: 
Stati o literatuře a umění (1947). I
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LITERATURA: • ref. Tak jako...: drb. (J. Borec- 
ký), Zvon 37,1936/37, s. 491; K. P. (Polák), PL 27.1. 
1937; m. n. (M. Novotný), LidN 20.5.1937 •; kp. (K. 
Polák): ref. Pastely, Nár. práce 6.3.1945.

bs

Jaroslav Ovečka
* 26.12.1882 Litenčice u Kroměříže
† 29.9.1953 Moravec u Žďáru nad Sázavou

Překladatel španělské katolické literatury, zejména 
vrcholných mystických děl 16. století, autor teologic
kých pojednání.

Podepisoval se i Jaroslav Štěpán Ovečka, k vl. 
jménu připojoval iniciály S. J. (tj. Societas Jesu) 
nebo T. J. (tj. Tovaryšstvo Ježíšovo). - Narodil 
se v rodině rolníka jako první z pěti dětí. Pět 
tříd obecné školy (od 1888) vychodil v rodišti. 
Poté vstoupil do arcibiskupského semináře 
v Kroměříži, vystudoval zde gymnázium a po 
maturitě 1902 se přihlásil do kněžského semi
náře v Olomouci, pro mimořádné^ nadání byl 
arcibiskupem vyslán na studia do Říma (kolej 
Germanikum, obor filozofie a teologie). Po 
prvním roce alumnátu (v říjnu 1903) vstoupil 
do jezuitského řádu. Dvouletý noviciát prodě
lal v Castel Gandolfo u Říma (první řeholní 
sliby složil v říjnu 1905); 1905-06 absolvoval 
rétoriku ve Sv. Ondřeji v Korutanech, 1907-09 
křesťanskou filozofii v Bratislavě, 1910-13 
bohovědu v Innsbrucku (vysvěcen v červenci 
1912), 1913-14 studoval ještě v Tullamore v Ir
sku a vykonal tzv. třetí probaci (poslední ře
holní sliby složil 1915 v kostele sv. Ignáce 
v Praze). Po návratu do Čech byl vybrán za bu
doucího profesora na arcibiskupském katolic
kém gymnáziu v Praze-Bubenči. Potřebnou 
profesorskou aprobaci získal 1914-18 studiem 
klasické filologie na Filoz. fakultě UK v Praze 
(doktorát 1918 prací Quomodo imperatoris 
Augusti potestas orta siť). 1918-38 vyučoval 
latinu, řečtinu, češtinu, němčinu (nepovinně 
také angličtinu a italštinu), 1928-29 též filoz. 
propedeutiku a 1937-38 filozofii na gymnáziu 
v Bubenči. V meziválečném období podnikl za 
studijními účely nebo jako účastník katol. 
shromáždění několik zahraničních cest (1923 
katol. sjezd v Birminghamu, 1926 Španělsko, 
1928 sjezd katol. studentstva Pax romana 
v Londýně, Cambridge a Oxfordu, 1935 Belgie 

aj.). V srpnu 1938 přesídlil na Velehrad, kde ja
ko profesor klasických jazyků působil na je
zuitském gymnáziu až do jeho zavření nacisty 
(1942), pak se věnoval přednáškové činnosti 
pro laiky a duchovenstvo. V srpnu 1945 byl 
provinciálem řádu povolán na prozatímní je
zuitské gymnázium v Brně, kde přednášel ději
ny filozofie; 1946 přesídlil s tímto ústavem do 
Děčína. 1949 se vzdal profesury a působil v du
chovní správě při kostele sv. Ignáce v Praze. 
Zde byl v dubnu 1950 spolu s dalšími členy řá
du zatčen a deportován do Bohosudova, v září 
byl internován v Oseku u Duchcova, od konce 
t. r. byl v soukromé péči své neteře v nedaleké 
Krupce. Od října 1951 žil v charitním domově 
řeholních důchodců v Moravci u Žďáru n. Sá
zavou.

Veden zájmy jezuitského řádu a duchoven
stva vůbec i ohledem na laické čtenáře, zaměřil 
se O. na překlady a interpretaci náboženské 
literatury, která dosud vůbec či dostatečně 
nebyla zpřístupněna v češtině. K této práci při
stupoval nejen s teologickou erudicí, ale i jako 
poučený filolog uplatňující moderní překlada
telské a ediční zásahy. Podle kritických vydání 
i s využitím vlastních materiálových studií ve 
španělských archivech pořídil první kompletní 
český překlad spisů zakladatele jezuitského 
řádu, sv. Ignáce z Loyoly (exercicie s tit. Du
chovní cvičení, k nimž jako 2. díl připojil para
frázované světcovy výroky Návod k rozjímavé 
modlitbě..., dále paměti a listy). Literárně vý
znamný byl především první český překlad spi
sů sv. Jana od Kříže. Toto vrcholné dílo španěl
ské mystické literatury 16. století tlumočil O. 
podle nejnovější kritické edice, obsahující i ví
ce redakcí některých zachovaných opisů, a po
sléze je uspořádal do čtyřdílného souboru 
(Výstup na horu Karmel, Temná noc, druhá re
dakce Duchovní písně, druhá redakce díla Pla
men lásky žhavý ve spojení s Drobnými spisy; 
původní projekt počítal ještě s vydáním prv
ních redakcí posledních dvou spisů, mimoto do 
tisku již připravený doplňující 5. svazek, Život 
sv. Jana od Kříže, nemohl z politických důvodů 
po 1948 vyjít); originalitu předlohy, v níž se po
jí metaforicky bohatá kontemplativní lyrika 
s obsáhlými prozaickými reflexemi jejího 
transcendentního obsahu a smyslu, usiloval O. 
vystihnout co nej adekvátněji (zachováním sty
listických i prozodických zvláštností, např. 
strofických útvarů zvaných lira, romance, glo
sa) a přiblížit ji úvodními studiemi a dopro-
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vodnými poznámkami. Obdobným způsobem 
připravil i soubor spisů sv. Terezie od Ježíše, 
jehož vydání se však po 1948 již nemohlo rea
lizovat. Problematiku křesťanské mystické 
a asketické filozofie pojednal O. ve studii Mys
tika, literatura, metafyzika, víra (stala se pak 
součástí knihy Úvod do mystiky...), v níž se do
tkl i otázky mysticismu O. Březiny, popíraje 
oprávněnost snahy spojovat básníka inklinují
cího k panteismu s křesťanskou mystickou ex
tází. O. překlad románu pro mládež Mílek 
z Kampionu od amerického jezuity F. J. Finna 
stejně jako několik teologických pojednání ur
čených i laikům (o sv. přijímání) sledovaly vý
chovné cíle. O. též autorsky přispěl do Čes. 
slovníku bohovědného.
ŠIFRA: Očka. (Čes. slovník bohovědný). I PŘÍ
SPĚVKY in: Acta Academiae Velehradensis; Ame
rika (1928, Agrární reforma v ČSR, t. r. i sep.); Časo
pis katol. duchovenstva; Hlasy svatohostýnské 
(Kroměříž, od 1921); Hlídka (Brno 1922-23); Květy 
mládí (Brno, od 1923; 1923 Vznik a prameny Du
chovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly, i sep.); La civil- 
ta catholica (Řím 1929, La riforma fondiaria ceco- 
slovacca, i sep.); Posel božského srdce Páně; Rádce 
duchovní; sb. Řoma sacra (Vídeň 1925); SS. Eucha- 
ristia (Kroměříž, od 1913; 1913 Dva různé názory 
o povolání, i sep.); sb. Školy duchovního života 
(Olomouc 1938); Ve službách Královny (1922); 

Vlast (1937, Mystika, literatura, metafyzika, víra, 
i sep.); Vychovatelské listy (Ivančice 1926); Zprávy 
z Bubenče (1924-29). I KNIŽNĚ. Překlady: Du
chovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly 1, 2 (1921-22, 2. 
díl s tit. Návod k rozjímavé modlitbě podle Duchov
ních cvičení...); Paměti sv. Ignáce z Loyoly, zaklada
tele Tovaryšstva Ježíšova (1929); F. J. Finn: Mílek 
z Kampionu (1931); Výbor z listů a instrukcí sv. Ig
náce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova 
(1940); Spisy sv. Jana od Kříže, učitele církevního 
1-4 (1940-47; 1940 Výstup na horu Karmel, 1941 
Temná noc, 1942 Duchovní píseň. Druhá redakce, 
1947 Plamen lásky žhavý. Druhá redakce, Drobné 
spisy, zde oddíl Básně s A. Fuchsem). - Ostatní práce: 
Čhléb náš vezdejší. Poučení o častém svátém přijí
mání (1911); Nechte dítek přicházeti ke mně! (1913, 
1940 společně s pojednáním Chléb náš vezdejší s tit. 
Svaté přijímání); Exercicie (1926 —> Čes. slovník bo
hovědný); Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže 
a sv.Terezie od Ježíše (1940,1948 rozšiř, vyd.). I

LITERATURA: • ref. Duchovní cvičení...: J. Du- 
rych (o 2. dílu), Rozmach 1923, s. 150; t-m, Muzeum 
55,1923/24, s. 26 •; an.: ref. překl. F. J. Finn, Hlídka 
1923, s. 131; • ref. Úvod do mystiky...: -ček, Muzeum 
71,1939/40, s. 125; dr. F. Činek, Hlídka 1940, s. 188 •.

mhs

Ozvěna viz in Paleček (2)
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