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o dějinfuhliteratur)
české
literatur1,jejichžprunísua4k, pojedrlduajlcí,

jsou pokusemo soustaané
pojetíujuoje
marxi,stické
starší,se dostáuddo rukou čtendřsfua,
jednounačné:
jsou
nent
našíndrodni literatur1. Jejich praktické určení,
ldroaeň určen1t
jako
přtru,čka.
u.ylsokoškolskd,
i školdn
Neči,ntsi,ruÍrokuna dei širšíčtenóřské
aeřejnosti,
jsou
podrobnjm,
prant
přnhlídkou noaj,ch
předstupněm
k
ději,nóm
sptše
finitiunost:
před kteréstaaílitnómí dějepisdoba budouónísocialistnu.
úknlů,
Jeji,ch rozsah nebudeproto příliš lnačnj: asi 2000 stránek roaděbnjch do čt1lřdíIů
ujaoje čnkéliteratur1l.Českjtí,terdrní,
aJlaoj
nent,početuelikj, jde-Ii, o aýíčenítisíciletého
je u Dějindch rozuržendo čt1řúseků,
z nich pruní zabírd celou dobu od staroslouěnskjch
panátek do zač,itkuobrození,.
Každj z dalšíchtří naprotitomuobsáhnepřibli'žněpouhé
pak majísaéčlenění
půlstoletí
unitřní:ueuětší
čdsti(jen a litera.
ajuoje.Jednotliuéúsek2
pododdělení(u úsecích
ušech).
tuře dofulstarší,jež
zaujímdněkolikstaletí)a a drobnější'
Rozhranl těchtočástía pododděleniodpouídajtužd2určiým proměndtl ue společenském
pokroděníajejich odrazua literatuře.Hlauní úseful:staršíliteratura, obro4ení,ro4uoj
literatur1l,cesta české
literatury k děInickétřídě' odpoaídajtlhruba tra.
kouóněšťanské
předělůmezi jednotliujni pododděIenírni,
ba i mezi
dičníperiodisaci.Nózory o umístění
mohouněkd1různit.Tak např.na rozhranímezi úsekem
2. ( obrozen,í,)
a 3.
úsek1l,
se oušem
(rozuojpokrokoué
rněšťanské
literatur1)jsou u Dějinfuh létapadesóhipřiřazena k období
k sujn nejaětšírn
dí.lůrn
autoři, kteří začali
obrozenskému,
lrotože a tétodlbě dorůstají,
suouliterárníčinnostu doběpřed reuolucíz r. IB4B; jde zejménao K. Haulíčka.Borousepři dělenísouuislostodrazureaoluce
ského,K. J. Erbena a B. Němcoaou;3důra1ňuje

z r. 1B4B u literatuře s dozróudnímpřtpraa k ní. Md ušaksaou opráuněnosttakénázor,
příprau k ro1machulet
obdobístojí ue znamenť,
že pokrokouóliteratura bachouského
šedesóýeha md bjt proto přiřazena k nim; a tln připadě stduá se ro4hranírnrok 1B4B
sám' i a literatuře,jakokonecobdobiobrozenského.

datum, ke kterémumd a2líčení
českého
literárntho uj,aoje
otdzkou b2lo i konečné
je
a Dějinách dospět./dsadní.obtí!příruiek literdrníchdějin tottžta, ženikÚ nemohou
dojít do skutečné
literárnt přttomnosti; kd2ž nic jiného, oddilujeje od ní doba u.1ltištění,

datum; budejím rok osuobozeni
kniful.RedakceDějin seprotorozhodlapro peunékonečné
1945.Po tomtodatupočirui4Ísadní,u dějindchlitera.
Rudou armtÍdou,
Českoslouenska
tur1 zcela noudprorněnafunkce literatur1lae společenském
žiaotě,jejtho aztahu ke skuještě
proměna
probthá
dnes,a obdobíkulturnt reuoluce,a u.1ltutitečnosti
i k čtendři.Tato
přítomnostliterdrnítuorb.2,
Ab2 mohlabjt a knize Ustižena,jak jen
ří tefulbezprostřední
stdle upljaajtcí,př{'totnnostu.1lstiienabjlt mů{e,bude na konci'IV. dílu Dějin připljen
jednak ze tř{' kapitol specidl.
oddí,Iujhtedoujl,skládajícíse jednak z kapitoý obecné,
pojednáaajících
o roruoji zókladních uměleckjchdruhů_ epib' brib a dramatu
ních,

u tétodobě.
Totik o uspořdddní
Dějin. Jde n1lnío to, charakterisoaat
stručněrnetodu,kteroujsou
pracoutin1.Dějin1 jsou pokusem o soustaanémarxisticképojetí,ajuoje českéliteratur1.
Literatura je proto pojata jako odraz třtdního 4Ípasu, s uědomím,že se tento <óPas
u nadstaubě
odrdžímnohd1sloěitěa žese někd1projeuujedokoncei rozpor1luunitřjednotli.
ajch děl; odhaloaat tuto slolitost, ro1po1ndaatrozpor) je úkolemrozboru literá.rně.
přitom pustit ze zřetele, žezdkladní
Rozbor liter,irněhistorickjnesmíoušem
hístorického.
jakožto
ujuojoaoutendencíliteratur1l
spobčenské
stfuje a každédobě tendencek překoná.
jakjkoli okamžiýpoměr
budoucnosti,
aťje aeskutečnosti
oóníminulostia k připrauouán{'
protojako zókladnÍ,měřítko
progresiunía reakční
a jednotliujchobdobích;
sífil tendence
je uplatňoudnoměřítkopraudiuostiuměleckého
urnělecké
<obrazení.Půaodciliterdrních
přÍ,slušníci
ald.dnoucích
tř,í.d;přuto ašak
děl minulosti, i pokrokoujch, bjaali nejčastěji
a lidu a jeho zápase 4 spraaedlnostmělo suů'jpůuodušechno,co kdy u literatuře b2lo
pokrokouého;
u1tuořeno
takélidouá uměIeckótaorba, ať aiditelněnebo lahaleně, fulla
st,ilýn zdrojem uněleckéinicíatiu1.
Ačkoli,je literatura odrazem třídníhoboje, má i suůj ulastní ujuoj, sice zduislj,
dění,jehož je odrazem, ale nepřetržitj. Není ašak unitřně jednonj,
na společenskérn
je pln protikladů,jež u něm uanikají,
jako odraz sPolečenskjch
ro7porů;tjlto rolporyl
neboť
procesu. Viditelnjlni projeu1ltétl Únitřnt diahktik1 jsou
aýudřejt dialektiku ujuojouého
Iiterárnísrněr1la škol1,generace,prostředk2organisan literámího žiaota,jako časopis1,
Iiterárnísdru{ení,nakladatelstaí,někd1líterórníalmanath1, tnanifestyatd.
literaturase neu1uíjÍ.
bez souuislosti'
s ji,ými ruirodnhniliterafu'rami.
|,una ruirodní.
Staršíliterdrni uěda tu mluuí,ualao ulioecha rnínila tím aztahjednosměrnj,při kterém
literatur2,zprauidla literaturyuelkjchzdpadníchndrodů,bU plkládáry ea saněkteré
literdrníchuliuů,Marxistickd' literdrní aěda u.ylchózí
mofiejmé7droje ,,a2zařoudní,,,
předpnkladu,
z
žeuztah) mezi li,teraturamiději se zdsadněna aikladě aaijemnérounosti
a častopř{.méaaijennos.ti a {e to,.ca z jedn! ndrodní,litnatury je přejímá.nodo jiné'
B

je přejímáno
přejatéliterdrt

Pro hskj, liter
Znamendtoto

literatur1
české
k literaturdm
kultur, I nich:
silnějšímulia t
vinnostíliterdn

Vaójemné
určitéz nich,
19. stol.se ne
jínak' a jinéJ

českó,nejbllže
a a praních tl
nepřetržitj a t

oliu2 zópadní
kosrnopolitis
Iíteraturuara
stauých proj,

slooanskjch i
(tak olia lite
roTbor, nj,br
cizích uliuůt

uliultu literat
tur, platí pln

aztahůmezi
ušakje probl

mtr1lodlišnó
a souaislosti.

Je n1ní.t
raturou.,ru,m
oidjl jisté roz
btch, kd1 b1
nafolklór př

; budrjím rok osaobopni
ósadní,u dějindchlítera.
tě'jejího uztahu ke sku.
;ulturntreuoluce,
a ulttudjak jen
a knize ujlstižena,
IV. dílu Ději,n připojen
b ze třt kapitol specitÍI-

- epib, furifuta dramatu
ntčnimetodu,kteroujsou
í ýuoje českéliteratur1.
rmím,{e se tento 4ipas
i rolpor1luunitřjednotlikolernrozboru literárněit p $etele, žezdkladní
dobětendence
k překontíj ak,jlkoliokamžiýpoměr
h jako adkladní měřítko
:ení.Půuodciliterdrních
ouchh tříd; přesto ašak
co kd1,a literatuřefu1o
,n'ěnebo
4haleně, b1la
stní ujuoj, sice <duislj
ašakunitřně jednotnjl,
ch ro1porů;t1ltoro3por1t
unitřní dialekti@ jsou
:o(iuota,jako časopis2,
úfesQatd.
ndrodní,mi,
li terahr ami.
při, kterém
iednosměrnj,
bb pokldddu za saliterární uěda u2chdzÍ,
kladěuzij emntíroanosti
uje přejínáno do jíné,

je přejímánoproto, le toho sllolečnost,
která u2tudřípřejímají,cí
literaturu,potřebuje;
proto nouého
přejatéliterdrnípruky, aťobsahoué,
ideoaého
sm1lslu.
aťformdln{.,nabj,uají
Pro čukjl literdrní dějepis,kterjl nepřiliš ddunoprošelobdobimpřeceňoudnícizích aliuů,
znamendtoto hlediskoaisadní uměnumetod1.Ke uzájennjm aztahůmpatří u historii
Tenje ušakzcelajinéhorózu nežaztah)
literatur1takéuztahk literatuřeslouenské.
české
a nepřetrlitou souuislostceljch duou ndrodních
k literaturám jinjm: jd"e tu o nejužšÍ,
kultur, z nichžkažddje nern1slitelnóbez stálépřttomnosti druhé;i, k@žjednou sejeuil
je !o.
a zBmíchčeskjlch,
na Sloaenskua jindjl opět slouenské
silnějšímtlliu kultury české
jako s nepřetržiým.
uinnosttliterdrníhistoriepočítat
s ní,mna oboustran,i,ch
Vz.íjemnéu4ah1l mezi, ndrodníni' literaturami, fohlÍ,žíne.Iina ně ze stanouiska
určitéz nich, nejsoustejně zó.aažnéani stejně nepůsobí.Tak např. u českéliteratuře
19.stol. se nejzřaelněji,uptatnifu ulia1 německé,francouzské
a ruské,každj z nich ušak
jinak' ujinéfunkci a takés jinou z,iaažností.Tak k literatuře německé
měla literatura
polouině
19. stol.
čuká nejbltie u době obro4nské,k literatuřefrancou1skéu druhé
a u pruníchtřuh dest'tilet{,ch
stol. 20. Vtiu literatur1l rusképak je a 19. a 20. stol.
nepřetržiýa md 4ela jtnoufunkci nežuztahke kterékllize zdpadníchliteratur; kdežto
aliu1lzápadníchliteratur, i kd1lžmnohdyne neplodné,
obsahoua|lu sobě uždynebezpečl
protikladern
kosmopolitismu,b1ll uliu ruskjl užd) dialektickjm
k nim - u!d2 českou
literaturuuraceljejímu nejulastnějšímu
ntirodnímurdzu. Vedlejnzenouanj,ch
uliuůsouprojeuil2se během19. a 20. stol. i uliail někteýchj,,l,h ndrodníchliteratur,
staanJlch
přechodnějšího
slouanskj,chi neslouanskj,ch,
rtÍ7u,přesto ušak mnohd1 aelmi zdaažné
(tak ulia literatur1polské,s těžištěm
a obdobíobro3nském)).Nejde zd'e ušako jejich
roabor, nj,br! jen o obecnoucharakteristikumetod1,jaké fullo použitopři sledoudní
jakjm se uplatňoaabcizí
ciz,í,ch
uliaůna českouliteraturu; nemluuíme
4de o 7působu,
qdjemné
uliu.1t
u literatuředofulstarší;coje1de řečeno
o zásadn{,
rounostínórodníchliteratur, platí plnou měroui pro dobustarší,a platí pro ni,i aÍsadau7djennjlchdialektickjlch
aztahůmezijednotliujmi aliu1l,působícími
4iroueňna určitounárodníliteraturu.Přesto
ušakje problematikastaršíliteratur1lstejnějako ujinjch otdzkáchi u otózceuliuůdo té
projednóna
mír2odlišndod problematik1lliteratur2 nouější,
žemusíbjlt u saékonkrétnosti
u souaislostise staršíliteraturou.
jakj,mjsouu Dějindchpojaj uztah.1l
me<iliteJe n1nítřebaaspoňzmínkjlo způsobu,
raturou,,umělou,,,
a lidououslouesností.
Tradičníliterórníhístoňeprojeuoualaa tétouěci
jen u oněchobdouždljisté rzzpak). o uliuufolktóru na umělouliteraturumluuila téměř

btch' kÚ full ze stran1luměIéliteraturyprogramouj,.A otózku uliuu literaturyumělé
předÍuším
nafolklór přehližela - a téaki průkopntlgstqli, se literórní,uěd'ci'rnarxistíčtt,

pojínali
(d. Nejedlj a B. Vfulauek, kteří aztah mezi literaturou a lidoaou sloaesností
dialekticful'jako uztah aadjemnj. Nejde zde oašemo folktór sám, ale o to, ab2 fullo
objasněno,že dialektickj charakter uztahu mezi literaturou uměloua lidouou sloaesnostt
předplktddó stálékladení,otdzk2po ofiahu mezi' obhna těmitoúah1 literárníchprojeuů,
při každen ojuojouént,
úsekuliteratur1lumělé,nejenon tatn, kde je jejich souafialnost
pela najeuě;užd)může
položenítétootázk) objasnit literdrnt dění,,někd2 i p strónk1l
nečekané.
( dialektbképouah2 oztahu mezi uměIouliteraturoua lidoaou slouesností
u1pljud i metodologbkjlpo{adauek, abj tento uatah b2l zkoumdn u celésuéštři a rozmanitosti,nejenoms ?řihlížení,m
ke ,,klasickému,,
folklóru; o1s@týíse za určiÚchhi.

stortckjch okolnosttbdsnickézjea1, kterémají např. souuis\osts ptsní kramářskou,jiné
aas s dětskjmi říkadl1 atd.
jaké usitujíDějin1l.(dkladnípředNakonecněkoli,kslou o pojetíuměleckéformjl,o
poklad je zde ten, že ulastnímjódrem bósnického4bra4ní je obsah,a leforrna (kromě
je k totnu,ab1t
přtpadů'kd1 ustrnujeueformuli, a ztrful tak souuislostse skutečností)
sloužilapraudí'aostiuměleckého
spojenís jeho ideouj,mobsahem.
zobrazenía nedí,lném

jednotliuého
Uměhckd,Jorma je už podle suépoaaly těsněspjata s osobnostíkaždého
spisouatele,tím ujlraaněji,,čtmaětštje spisouatel,o kteréhojde. A přece má, u každárn
onohoobdobí
obdobíuměIeckd
r1s7 společné
ašetnspisouatelům
forma literatur1li některé
(popř. jisté generace'jistého literdrního směru); jsou to rys1 u2plj,uajíc!'z obecného
(generace
směřoaánídob.1l
atd. umělec.
ideouého
atd.), takžeI<ek\óst i otózku ,,dobouého,,
kéhomistroustaí.
Pokusili jsme se u nejstninžjšín obr.1lsecharakterisouatmetodu, s jakou Dějin2
přistupují k u.ylíčení
litnárního ujuoje. o souuislj,jeho obraz se pokoušejí,,obecné,,
jednotliaá pododdilení.Nejsou to, jak bjualo zu2kern,pouhé
kapinQ' kterj,ni počínají
je u nich hlaanízsnoaaknihil. Prduě on1lmaji za úkoluk,Ízatliterdrníproces
úuod1,:
spíše
jako odra7 společenského
pfunutí,díalektikujeho poh2bui lurat1,
děni,jeho nepřetržité
kterj,miprochdaí.Je oušemneu1lhnutelné,
kapitoldch ustupují
že u těchto,,obecn;ých,,
do lozadí jednotliuéosobnostiueprospěchobecného
literdrníhodění:přihózí se často,že
jednotliajch
se o
osobnostech
děje zttú,nkana několika místech,častou různj,chpododděleních,ba í úsecích,
Budou proto u Dějinách mno.í autoři' jejich{ celkouj,profil bude
třeba shled,iuatpodle rejstříku.
jinak, nerněIo-lise u1l!,čení
českého
literdrniho tlj,uojero<padnout,
Nefulo ušakrnožné
jak tomu bjaalo u starš'Í,ch
příručkdchdějin literatur2, u kapito|l o jednotliujlchspisoaa.
te[,ích,
kteréb1 oušunuůbecnemohll a1stihnoutdialektiku literórnthoprocesu.,( druhé
stran1 neb1llooušemmožnéu1lloulitz Dějin osobnosti,neboťto fu takéb1lo pokřiuení,m
10

celkouého
obrazu.C
uj,ch tendencí,a čí
činitelspTjujícílit(
pokro
společenského

někotik kapitol líč
Vjběr neful snadn
kapitlu' nají bjt t
k takoujn období
úiinnos
společenské
je-ti ta která osobn
typickou;a jsou m

otnezenorozsahern
i při nejpečIiaějš
žehlauně a2nikají
něji uskutečnění
ol
(a ani, a budoucn
Iiterómíhoprocesu
měli jako umělci d,

literaturltza spole
Iiteraturl monogr
nostem,jejichž jn

,0u sllaesnlstí pojínali

ím, ale o to, aful fullo
ru a lidououslouesností
ah1lliterárnichprojeuů,
l je jejich souuztažnost
,ění,někdyi
7e strdnk1
u a lidouou slouesností
.n a celésuéšíři a roz.
tnjt se aa určiých hiplsní kramóřskou,jiné
Dějin1. {ikladní přediah,a /e forma (kromě
je k tomu, abjl
čností)
ieho ideoujmobsahern.
jednotliuého
tt každého
A přen mó, u každhn
onohoobdobí
souatelům
ujlpljuajíc,t,
< obecného
atd. umělec,dobóuého,,

je přecenositelemobjektiuních,
uj,uojo.
celkouého
nadosobních
obrazu.osobnost,jednotliuec
je
jeho
uj,chtendencí,a čín účinnější
aisah do uj,uoje,tím zřetelněji se uplatňujejako
činitelspojujícíliteraturuse žiaotemspolečnosti,
se 4ípasemtříd1, kterdje nositelkou
pokroku.Proto b1llodojednotliujchpododdělení
aloženo
společenského
za kapitolu obecnou
cestu aelkjch spisouatelůté doful.
co možná ušestrannětuůrčí,
několik kapitol líčících
při
(dsadou
něm b1lo, {e osobnosti,na kterépřipadnou zuláštní
Vjlběr neb2l snadnj,,
pro danéobdobíUpické- podle tohob2Q taképřiřazouin1
kapitlb, mají bjlt osobnosti
k takoujm obdobím,u kterjch se jejich činnostuplatnila nejujrazněji & stanouiska
účinnostiliteratur1l.Jsou oušernn!fu moby poch1bnostia diskuse o tom,
společenské
je.li ta která osobnosttak důsažnjrn
zjeuern,abjl rnohla bjt naluóna ae smjlsluhistorickém
je nutně
kapitll o jednotliujchosobnostech
t2pickou;a jsou možn1l
tí,msp{,š,
žemnožstaÍ,
pro ,,monografické,,
kapitol2 nemohlse tedy
llnezenorozsahemDějin. Vjběr osobností,
je
při
i
nejpečIiaější,m
ujběru stót nesporýrn. Nupornjl ušak metodologickj,princip'
probojouáuají
spisouatelé
sujmi induuidudlnimituůrčími
čin1l
nejúčinžehlaaněa1lnikajtcí
něji uskutečněni
objektiuníchpokrokoujch tendencíu literdrntm ujluoji'a že proto nejde
(a ani a budoucnosti
nepůjde)o osobiý rozbor ašechjednotliaujlchautorů,kteřt se kQl
liter,irnihoprocesuzúčastnili,njlbr{ o soustředěnípo7ornosti hlauně na ý Z nich, kteři
měli jako umělci dostsíl1, ab1lsujm indiuiduólnímuměleckjlmúsilhnstanuli u čele4ípasu
pokrok.Je oušem
třebanakonecpo1namenat,že u obdobístarší
literatur1za společenskjl
Ii,teraturyl
monografické
kapitol2 z ualnéčdsti nemo}l|lbjlt uěnoudn1l
autorskjm osob.
nlstern,jejichžjménajsou ndm častone<ndma,ale jednotliujlmliterdrnímdílům.

etodu,s jakou Dějin1l
se pokoušejí,,lbecné,,
pouhé
bjualozu1lkem,
! ukázatliterdrníproces
t jehopohlbu i, zaraU,
i,, kapitoldchustupují
t: ?řihdzí se často,že
úou rů,lnjchpododdě,hžulkouj, profl bude
úhoajuojeroupadnout,
oj ednotliujchspisouanlho procesu.( druhé
y takéb2topokřiuením
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