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Vítězslav Hálek
/1.835-1874/
Lyr|ckf básník' žurnalista a krltlk, spo|u s |. Ncrudou če|nfz|cv
druž|nymájové.Byl iniciatlvnÍm organizátorem soudobého
ku|turníhodění.Y poezll vynlkt |ako |yrik citovétouhy
a smyslovéhookouzlenÍ,v prÓze obrázky z vesnickéhožlvota"
Psa| l časovébásně a dramata.
Naroďl se 5. 4. 1835 v DolÍnku nedaleko Prahy; v polabskfch vesnicích' kde ieho rodiče naiímali hostinec (Zátlot, Byškovice, Brrkol), strávil
cďé dětsM a mláď. Aby se naučil německy' pobyl krátce v testčebí.Rozhoduiící vfznam měl pro něho pňíctod do Prah5 do škol' hlavně když se stal
(1847) ákem Akademického gyaňzia. Humanitní vzdělání, podporující
zálibu v četbě'a studentsképrostieď,v němž se formovďy literární kroužky
a ''vydávaly.. psané časopisn probuďly i v Hálkovi touhu po umělecké
činnosd. Na piání roďčťrměl sice iít studovat na kněze, ďe odmítl. Piihlásil
se na filozofickou fakultu, avšak stuďa nedokončil - &ry se rozhoď bjt
spisovatďem. Horlivě pracoval v ruznfc.h oblastech kulturního Života a vy.
stupoval.společně s ostatními členy školy májové. od založenÍNárodních
list (186l) byl iejich redaktorem. Byl čirnnf v Akadenickém čtenáiském
spolku a v Umělecké besedě. Reďgoval edici pÚrvodních a piďoženfch
ronánú Slatlanshébesedy(od 186l) a po Mikovcovi časopis Lw r (1863),
kterf pÍeněnil v ZlatouPraha (1864)' chtěie vywočit novf českf list rodinnf. S Nerudou začalvydávat Koěty (L865' v |. 1867_72 ie iíďl sám) a Lunír
(1873)' s Nerudou a F. Schulzem byl pověŤen Ťízením sb|tky Poezie
stlětotld. Několikrát pobyl ve fdni' podnikl cestu do Krakova a Tater,
na Bďkán a do Itálie. Zemiel neočeHvaně uprostčed práce 8. l0. 1874
v Praze.
Hálk&v život naplĎovďo pŤedwšímumění: na literární tvoÍbu vsadil své
osobnÍ naděie i ctiádost a s literaturou spoiil i svou vťrli slouát národu.
Chtěl bft ,,věštcen.., kterÍ by zušlechťovď svfm zpěven cbarakter lidÍ
a ukazovď lepší cesty celému lidstvtr; touŽil stát se ,,písničkáÍem..'kterj'
by zpíval iako tidovf improviátor to' co se IíbíposluchačŮm, a kterÍ by
reagoval na ieiich nálady a púsobil na iejich city. Na rozďl od J. Nerudy,
ienž proál takika celÝ svŮj časv Praze a jehož životnípostoi byl pozname.
nán sociálními starostmi městskÍch vrstey' byly Hálkovy názory i celéieho
\m|mání slutečnosti ovlirměny léty strávenfmi na venkově. leho koÍeny
tkvěly v klidněiším' vyrovnanějšÍma tradičnějšímvesnickém společensM
a v pťlrodě' iď spoluuwáiďa ieho piedstavu životního iádu. V jehcrworbě
piwládaly optimistické tÓny a snaha harmonizovat vztahy 6g2i liÍ{Íni.f,qyněžtoto zaněťení pŤispívďo k tomu, žese Hálek stď áhy vedoucím básnickfm piedstavitelem svégenerace.
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Nejprve se iím stal jako čelrrf spisovatel družiny májové a zastánce
jeiího programu, na jehož fornulaci se podÍlel i jako publicista. ZŤejmě
z jeho a z Nerudova podnětu se také zrodil památaÝ alnanach Mdj aa rck
1858, ačkoliv pak byl jako jeho redaktor uveden J. BaÍák. (DruhÝ až črvrt!
ročníkMáje redigoval Hálek sám.) v tomto sborníku básď a prÓzy piedstavila se poprvé společně nová generace spisovatelŮ reprezentujícÍpotom
takťkarrÍhradně literaturu 60. let. Kromě Nerudy a Hálka pŤispěli do almanachu ieště R. Mayer, K. Světlá, J. v. Frič, ze staršÍchpak K. Sabina'
K. J. Erben a B. Němcová. Tato škola programově naváza|a na Máchovu
romantickou nespokojenost, pokoušela se ii však vyslovovat hlavně v rámci
obyčeiného,věrně kreslenéhoživota rÍrznfch společenskfch wstev a v sepětí
se soudobjmi ideami denokratickjmi.
Později získal Hálek vfznačnépostavení i v měÍítku šitšíB' a to zeiména
jako agilní členrrÍboru Umělecké besedy a vedoucí ieiího [terárního odboru. Tento spolek byl z'a|ožeav r. 1863 jako reprezentativní kutturní insti.
tuce národď. Měl sdružovat všechny českéumělce' spisovatele r(taého
zaměiení, autory staršíi mladé, hudebníky a vjtvarníky a jeho posláním
bylo na společnfch debatách a piednášMch vyiasĎovat rikoly národnÍho
umění, pŤispívatk ieho rozvoji a k informovanosti umělcťra zprosďedkovat
styk vďejnosti s novou tvorbou. V 60. letech - a potom ještěobčaspozději byla Umělecká beseda vskutku vlivnou a prospěšnou kuttuťď institucí.
Největší ohlas měla Hálkova vlastnÍ tvorba, protože dobňe odpovídďa
náladám a cit{rn doby, ieiím mladÍm myšlenkám i ieiím dosud neiasnfm
tužbám. S nebfvaljm rispěchen setkala se hned jebo první knížkamilostné
|ytíky Večentípísně(1859). Láska opěvovaná v těchto jednoduchfch mďo.
dickfch písničkách,oproštěná od náboženskfch a spolďenskích piedsudkŮ'
jistě tryskďa z citové bezprostiednosti. PŤestovšak byly Večemípísně spíše
než verši o skutečnj'ch subjektivďch proátcích básněmi o citově woucí'
něŽnéa dťrvěŤivé
lásce ideální, jež se mtrŽe stát ne|vyššímprincipem lidského života vťrbec. Tato piedstava absolutnÍ lásky' jež iako hannoďzující
síla nawací lidskému životu rovnováhu, otvírá srdce a naplĎuje je ušlechtil1imi vzněty, procházela pak ce m Há|kovj'm ďlerr. Básník v ď nalezl
pevnj'bod, kterf mu poskytovď pocit plnosti a iistoty, potěšeníz krásy
prarnen:
a z lidské blízkosti a ároveĎ uvolliovď ieho neivlastněiší tvťlÍčí
dťrvěňivé
opojení životem. Prolínáď lásky s motivy probouzeiící se piírody
bralo na sebe ve Vďerních písních i dobově symbolickÝ vfznam. Pro
novou generaci, iež doufala, že se postavenl českéhonároda piece ien změ.
ní, jako piichází po zimě jaro, znamenaly Večerď písně také pÍedzvěst
tohoto očekávanéhoprocitnutí národa. Byly čteny s dtrvětou, že pÍseĎ
básníkova ''ve smrt ávot vlívá... Ptrsobily schopností všechno kolem
okrášlit citorrÍm kouzlem, ieŽ dává vyzrít poezii jako oslavě života' krásy
a lásky, a mladí lidé vyznávali si ieiich pomocí své city.
Vlivnost Hálkova postavení posilovalo, že byl Žurnalistou. Psď pilně do
Národnich listťr kritiky divadelní a literární, fejetony časovéa cestopisné'
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Vítězslav Hálek
/1.835-1874/
Lyrlckf básník,žurnalista a kr|tik, spolu s |. Ncrudou čelnf zjcv
druž|nymájové.By| iniciat|vním organ|zátorem soudobého
kulturnÍho děnÍ.Y poezll vyn|k| jako lyri|c citovétouhy
a smyslovéhookouzlení, v prÓze obrázky z vesntckéhoživota.
Psa| l časovébásně a dramata.
Naroďl se 5. 4. 1835 v Dolínku nedaleko Prahy; v polabskfci vesni.
cÍch' kdc iebo roďče naiíma|i hostinec (Záwot, Byškovice, Brrkol), strávil
cďé dětsM a mláď. Aby se naučil německy' pobyl krátce v tesďebí. Rozho.
dujÍcívfznam měl pro něho pňíchod do Prahn do škol, hlavně když se stal
(1847) áken Akademického gymnázia. HumanitnÍ vzdělání, podporuiící
álibu v četbě'a studotské prostňedí'v němž se formovďy literární kroužky
a ,,vydávaly.. psané časopisn probudily i v HáIkovi touhu po umělecké
činnosd. Na piánÍ roďčú měl sice jÍtstudovat na kněze, ale odmÍtl. PÍiblásil
se na filozofickou fakultu, avšak stuďa nedokoočil - brzy se rozhoď bft
spisovatďem. Horlivě pracoval v ruafch oblastech kulturního ávota a vy.
stupovď společně s ostatnfuni členy školy májové. od založeni NáIodních
listú (186r) bvl iejicn fedaktorem. Byl čirnnf v Akadenickém čtenáiském
spolku a v Umělecké besedě. Redigoval eďci ptrvodních a piďoženfch
románŮ Slatlanskébesedy(od 186l) a po Mikovcovi časopisLtanb (t863),
kterf pieměnil v Zlatou Praha (1864)' chtěie vywoňit novf českf list rodinnf. S Nerudou začalvydávat Květy (l865'vl. |867-72je fidil sám) a Lunít
(1873)' s Nerudou a F. Schulzen byl pověien iÍzením sbLtky Poezie
xlětood. Několikrát pobyl ve vfrlni, pqdnikl cestu do Krakova a Tater'
na Bďkán a do ltálie. Zqgel neočekávaně uprostÍed práce 8. l0. 1874
v Praze.
Hálk&v Život naplĎovďo piedevším umění: na literámí tvolbu vsadil své
osobní naděie i ctiádost a s liteÍatuÍou spoiil í svou vťrli slouát národu.
Chtěl bft ,,věštcem.., kterÍ by zušlechťoval svfm zpěvem charakter liď
a ukazoval lepší cesty celému lidstvrr; toužil stát se ,,písničkáÍem..,kterj'
by zpíval iako tidovf imFroviátor to' co se lÍbíposluchačŮm, a kterf by
reagoval na ieiich .álady a pŮsobil na ieiich city. Na rozďl od J. Nerudy'
jenŽ prožil takika cďf svúi časvPraze a iehož životnípostoj byl pouramenán sociáloími staros i městskfch vrstev' byly Hálkovy náznry i celéieho
vnímánÍ s}utečnosti ovlirměny léty strávenfmi na venkově. Jeho koňeny
tkvěly v klidněišlm' vyrovnaněišÍm a traďčněiším vesnickém společensM
a v pÍhodě' ježspoluuwáčďa jeho piedstavu ávotního Íádu. V ieho tvorbě
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Nejprve se jÍm stal jako čelnf spisovatel družiny májové a zastánce
ieiího programu, na jehož formulaci se podflel i iako publicista. Ziejmě
z jeho a z Nerudova podnětu se také zroďl památnf almanach Mdj na rck
1858, ačkoliv pak byl iako iebo redaktor uveden J. BaÍák. (DťuhÝ až čtvrtf
ročníkMáje redigovď Hálek sám.) V tomto sborďku básní a prÓzy pied.
stavila se poprvé společně nová generace spisovatelú Íeprezentuiícípotom
takčkavÍbradně literaturu 60. lď. Kromě Nerudy a HáJka pÍispěli do ďmanachu ještě R. Mayer, K. Světlá' I. v. Frič, ze staršíchpak K. Sabina'
K. J. Erben a B. Němcová. Tato škola programově naváza|a aa Máchovu
romantickou nespokoienost, pokoušela se ii však vyslovovat hlavně v rámci
obyčejného,věrně kreslenéhoávota rťrafch spolďenskfch wstev a v sqlětí
se soudobfmi ideami demokratickfmi.
Pozděii získal Hálek vfznačnépostavení i v měfítku šiÍším'a to zejména
iako agilní členvÍboru Umělecké besedy a vedoucÍ iejího literárního odboru. Tento spolek byl založen'v r. 1863 jako reprezentativní kulturní instiruce národní. Měl sdnržovat všechny českéunělce' spisovatďe rťtzného
zaměňení,autory staršíi mladé, hudebnlky a vÍwarníky a jeho poslán{m
bylo na společnfch debatách a piednáškách vyiasůovat rikoly národního
uměď, piispívat k jeho rozvoji a k iďormovanosti umělcŮ a z1rrosďedkovat
sryk vďejnosti s novou tvorbou. V 60. letech - a potom iďtě občaspozděii .
byla Umělecká beseda vskutku vlivnou a prospěšnou kulturní institucí.
Největší ohlas měla Hálkova vlastní tvorba, protože dobie odpovÍdala
náladám a citurr doby' ieiÍm mladfm myšlenkám i iejÍm dosud nejasnfm
tužbám. S nebjvalfm rispěcbem setkala se bned ieho první knlžka milostné
|yttky Veěeraípísně (L859). Láska opěvovaná v těchto iednoduchfch mďodickÝch písďčkách, oproštěná od náboženskfch a společenskfch pÍedsudkŮ'
jistě tryskďa z citové bezprosďednosti. PĚesto však byly Večernípísně spíše
než verši o skutečn ch sub|ektivních prožitclch básněmi o citově vroucl,
principem lidské.
něŽnéa dťrvěfivélásce ideální, iež se mtržestát nejvyšší;m
ho života vťrbec. Tato pťedstava absolutní lásky, jež iako hannonizující
síla nawací lidskému životu rovnováhu, otvírá srdce a naplĎuje je ušlechtiljmi vzněty, procházďa pak cetjrn Hálkornjm dflerr. Básník v ní nalezl
pevnf bod, kter! mu poskytoval pocit plnosti a jistoty, potěšeníz krásy
a z lidské blízkosti a ároveĎ uvolĎoval ieho neivlastněiší tvťlÍčípfamen:
dťrvěňivéopojení životem. Prolínání lásky s motivy probouzeiící se pňírody
brďo na sebe vc Večerních písďch i dobově symbolickf vfznam. Pro
novou generaci, iež doufala, že se postavení českéhonároda piece ien měni, jako pňichází po zimě jaro, znamenaly Večerní písně také piedzvěst
tohoto očekávanéhoprocitnutí národa. Byly &eny s drivěrou' že písď
básníkova ''ve smrt ávot vlívá... PÍrsobily schopností všechno kolen
okrášlit citovlm kouzlem, iež dává vyznít poezii jako oslavě Života' Hsy
a lásky, a mladí lidé vyznávďi si iejich pomocí své city.
Mivnost Hálkova postavení posilovalo, že byl žurnalistou. Psal pilně do
Národních listťr kritiky ďvadelnÍ a literámí, fejetony časovéa cestopisné'
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a v duchu svého pňesvědčenÍ
politické i kulturní' staral se o vkus čtenáťÍr
pčedevšímzvyšo.
že
lze
společrrosti
názor,
ke
spraveďivé
dospět
zastáva|
váním mravní hodnoty individua. Zaujatá ričastna veiejném a kulturním
dění náror|.nlm prornítala se i v Hálkově tvorbě, zejménav dramatech a ve
velkfch básních epickfch. V jeho historickj'ch tragéďích' psanfch pod
vlivem Schillerovfm' neměly hlavní vjlznam ani postavy (povahy byly
pouze všeobecně načrtnuty a aktualizovány)' ani děi (bvl sice napínavj'
a spletitj', ale libovolně osnovanj'). A pŤece vyvolávala Hálkova dramata
aspoĎ na chvÍli potlesk, protože v jejich historickjlch kulisách a kostjmech
byly pateticky tozez'nlvárty myšlenky o svobodě a o spraveďidch právech
každéhočlověka a každéhonároda. Romantičtí hrdinové pčinášelitak na
scénu zejména časovéovzduší; jakmile pominulo porozuměnÍ publika pro
dobové souvislosti, ztratili podstatu svépňitažlivosti. Na Hálkovy hry' iako
byl Zár:iš z Falkmštejna (prem. |860), Kreil Vukašín (jeho premiérou
bylo 1862 otevíráno Prozatímní ďvaďo) nebo Sergizs Catilina (prem.
1863), se brzy zapomnělo' stejně jako na jeho lyrickoepické básně' jako byl
Goar (|864), Černllprapor (1867),DědícooéBítéhory (1869).
Uměleckou životnost zato neztrati|y Hálkovy obrázky ze života vesnice,
aťuž byly psány prÓzou nebo veršem, a jeho lyrika piírodnl. Prozaik, když
chtěl ovlivnit kladné rysy národního charakteru, mohl navazovat na
B. Němcovou. V souhlase s plánem májovcfi pozaávat a věrně líčit Život
ie ovšemu Hálka patrnÍ větši zietel ke konkrétnímu zobtazovánl prostťedí
a sociálrrích poměrťr na českémvenkově (rozpad patriaÍchální vesnice,
sedlák a chalupďk' vfminek' generač:ri spory). Protože však bylo stále
podstatnjm autoroqÍm záměrem posilovat Hadné lidské vlastnosti' zťrstává
poňád v základech ieho prÓzy napětí mezi idealizovanou piedstavou píirozeného žjvota a mezi věrohodnjm obrazem skutečnosti. Hálek se soustieďovď na takovépňíběhy a postavy, jeŽ by pťrsobily prostňednictvím ušlechtilfch vlastností stdce. Dělal to obvykle srovnáváním skutečnosti s ideálem
a náznakem, jak hrdina jednající poďe hlasu svého nitra naráž| na bez.
citnost, pňedsudky uebo nepŤátelstvíve svém okolí. NeiznámějšÍz jeho
povídekje Muzikantskd Liduška (186l), vyprávějícío nešťastné
počátečních
lásce a o jejím tragickémkonci, z pozděišíchpr6z, jež si více všímalyširšíhosociálního rámce, Pod dutllm strofnetn(č.1872)' Na statku a o chalaupce
(č. 187l) nebo Na oejninku (č. 1873). Konečně z pr6z zanéÍenjlchspíše
k psychologicky odstíněnécharakteristice prostÍ'ch lidí (Hálek je označovď
,,kÍídovékresby..) vynikají Potilík rumaf (č. 1873) a ,,,Študent,,Kxoch
(č.1874). Souběžněs povídkami psal Hálek takémenšíveršovanouepiku.
V baladách' romancích a pohádkách kteslil charakteristické postavy, s humorem nebo s tragikou líčilvšednía zajímavéscénya poetizoval vzpomlnky;
některé jeho figury se staly velmi populární, napč. chvástavj' vojenskj'
vysloužilecFrajtr Kalina. Sbírka těchto básní vydaná později jako Pofuidky
z našízlesnice(1874) nabízela pest4f, laskavf i posmutnělj' obraz českého
venkova, pravdivěiší'nežtomu bylo doposud v česképoezii.

H

75

Piedobraz mládí, radosti a harmonického iádu' po němž trvale toužil'
poskytovala Hálkovi kromě vesnice a lásky ještěpÍíroda; měl k ní vždycky
ttizto syÍm srdcem i rousseauovsky poiímanÍm liygtním ideálem. Z tohorc pod,Ílětuvyrostla troi.lílná sbírka Z pfirodě (|872, |874), obsahující
drobné lyrické písně inspirované vzpomínkou, vděčrrostía smyslovjm
okouzlením. Pčírodadarovala básníkovi klid a odpočinek' osvěŽovala jeho
smysly a obraznost. Ale pocit osobní rilevy souzněl opět s šiÍšímizáměry.
Hálek chtěl čtenáŤedojímat velkolepostí pťírodníhoňádu, chtěl oslavovat
věčněse obnovující energii piírody a dávat piíklady platné pro uspoňádání
lidskfch poměrÍr. Proto prornítal do obrazu pňírody v počem!'ch rďexívních a časovfch glosách svépojmy o životě, a tím dostávala sbírka rovněž
akuáIní platnost. osobitlm pŤínosemHálkovy pčírodnípoezie byly však
verše, jež dokázaly zachytit kmitavj'mi' barevnlmi a jasnjmi lyrickjmi
obrazy okamŽitf dojen. Nejběžnějšímotivy (ztajicí pole nebo jamí mez'
sluncem osvětlená krajina nebo rosná stráĎ) stávďy se podnětem ke svěŽím
improvizacím, jež byly manifestací života, pohybu, radosti a souladu.
NadějnÝ rozběh Hálkovy worby byl pietržen náhlou smrtí. Neienže se
nenávratně uzaviel časdruŽiny májové, ale citelně byla dotčenacelá česká
kultura. Neboé Hálek odešel ve chvíli, kdy z národního ávota uprostŤed
70. let valem mizela v piíboji nelitostn!'ch vnitiních politickÝch boi{r''ideálnost.., právě jím jakoby ztělesĎovaná.

Václav Hanka
/7791-186r/
obrozenskf spisovate|,vydavatelstaročeskfchpamátek.
Byl propagátorem lidovépoezie a básníkemprvníchohlasovfch
sk|adeb.Proslul jako objevite|Rukopisukrá|ovédvorského'
a jak se
později ukáza|o,podstatněse podíIelna vytvoŤenítohoto padělku
i jinfch rukopisnfch podvrhú.
Narodil se l0. 6. |79| v Hoiiněvsi, studoval gylrrnázium v Hradci
Králové, filozofii v Ptaze, práva rok ve Vídni a v Ptaze. Pozadím celéieho
pozdějšíkariéry byla proslulost' kterou si získal jako objevitel domněle
staločesképamátky, Rukopisu královédvorského:od t. L82| aŽ do srrrrti
(l2. l. 1861 v Praze) byl správcem knihovny NárodnÍho muzea' dopisovď
si s mnoha slavistick mi učenci, od roku 1848 piednášel na univerzitě
ruštinu a staroslověnštinu, dostal četná vědecká uÁiní, ťády a tituly,
zvláště z oficiálních kruhtr carského Ruska, kam se nejvíc obracela |eho
malicherná touha po slávě i jeho kulturní zákulisní pletichy.
odborné vědomosti si získal piedevšim soukromjrm stuďem u J. Dob-
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politické i kulturní, staral se o vkus čtenáŤtra v duchu svého pŤesvědčení
zastával názot, že lze dospět ke spraveďivé společnosti pŤedevšímzvyšovánírn mravní hodnoty individua. Zaujatá ričastna večejnéma kulturnim
dění národním promítala se i v Hálkově tvorbě, zejménav dramatech a ve
velkj'ch básních epickfch. V jeho historickj'ch tragéďích' psanj'ch pod
vlivem Schillerovjrm' neměly hlavní v!'znam ani postavy (povahy byly
pouze všeobecně načrtnuty a aktualizovánÍ)' ani děj (bvl sice napÍravj'
a spletit!'' ale libovolně osnovanj'). A pčece vyvolávala Hálkova dramata
aspoĎ na chvíli potlesk, protožev jeiich historicklch kulisách a kostjmech
byly pateticky tozeznivány myšlenky o svobodě a o spraveďivj'ch právech
kaŽdého člověka a kaŽdéhonároda. Romantičtí hrdinové pňinášeli tak na
scénuzejménačasovéovzduší;jakmile pominulo porozumění publika pro
dobové souvislosti, ^rati|i podstatu svépčitaŽlivosti. Na Há,lkovy hry, jako
by| Z oiš z Falkmštejna (prem. |860)' Kr l Vukašín (ieho premiérou
bylo 1862 otevíráno Prozatímď divaďo) nebo Sergizs Catil,ina (prem.
1863)' se brzy zapomnělo' stejně jako na jeho lyrickoepickébásně, jako byl
Goar (1864), Černllprapor (1867),DědicooéBíléhory (1869).
Uměleckou životnost zato neztratily Hálkovy obrázky ze života vesnice,
aťuž byly psány prÓzou nebo veršem, a jeho lyrika Pčírortní.Prozaik, kdyŽ
chtěl ovlivnit kladné rysy národního charakteru, mohl navazovat na
B. Němcovou. V soďrlase s plánem máiovcir poznávat a věrně líčit Život
je ovšem u Hálka patmÍ většízŤetelke konkrétnímu zobtazovánl prostiedí
a sociálďch poměrťr na českémvenkově (rozpad patriarchální vesnice,
sedlák a chalupník, vJrminek, generačníspory). ProtoŽe však bylo stále
podstatnjm autoror4im záměrem posilovat Hadné lidské vlastnosti' zťrstává
poŤád v základech ieho prÓzy napětí mezi idealizovanou piedstavou pňirozeného života a mezi věrohodnjm obrazem skutečnosti. Hálek se soustieďoval na takovépiíběhy a postavy, jež by pťrsobily prostiednicwím ušlechtilj'ch vlastností srdce. DělaI to obvykle srovnáváním skutečnosti s ideálem
a náznakem, jak hrdina jednající poďe hlasu svého nitra natáži na bezcitnost, pčedsudkynebo nepiátelství ve svém okolí. Nejznámější z jeho
počátečních
povídek je Muzikatltsk Liduška (186l)' vyprávějícío nešťastné
lásce a o iejím tragickémkonci, z pozděišíchpt6z, jež si více všímalyšir.
šíhosociálního rámce, Pod dutllm strotilefn(č.1872), Na statku a o chalaupce
(č. 1871) nebo Na aejminku (č. 1873). Konečně z prÓz zaměÍenjlchspíše
k psychologicky odstíněnécharakteristice pÍost',ch lidí (Hálek je označoval
,,kŤídovékresby..) vynikaií Poldík rurnaf (č. 1873) a,,,Študent,,Kzloch
(č.1874). Souběžněs povídkami psal Hálek takémenšívefšovanouepiku.
V bďadách' romancích a poMdkách kreslil charakteristické postavy, s humorem nebo s tragikou líčilvšednía zajímavéscénya poetizoval vzpomínky;
některé jeho figury se staly velmi populrírní, napň. chvástavj' vojenskj,
vyslouŽilec Frajtr Kalina. Sbírka těchto básní vydaná později jako Pofuidky
z naši oesnice (1874) nabízela pest4f, laskarn}i posmutněl;i' obraz českého
venkova, pravdivější'nežtomu bylo doposud v česképoezii.
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PÍedobtaz mládí' radosti a harmonického iádu' po němž trvale touŽil'
ještěpfÍroda; měl k ní vždycky
Doskytovala Hálkovi kromě vesnice a lásky
tlizto svym srdcem i rousseauovsky pojímanjm životnímideálem. Z to.
hoto podrrětu vyrostla trojdílná sbírka Z pŤírodě(L872' L874), obsahující
drobné lyrické písně inspirované vzpomínkou, vděčrrostí a smyslovjm
okouzlením. Piíroda darovala básníkovi klid a odpočinek, osvěžovďa jeho
smysly a obraznost. Ale pocit osobní rilevy souzněl opět s širšlmi záměry.
Háiek chtěl čtenáie dojímat velkolepostí pčírodrríhoňádu, chtěl oslavovat
věčněse obnovující energii pŤírodya dávat pňíklady platné pro uspoňádání
lidskÝch poměrir. Proto promítal do obrazu pčírodyv početnj'ch reflexívních a časovjlchglosách svépojmy o Životě, a tím dostávala sbírka rovněž
aktuální platnost. osobitjm pfínosem Hálkovy pčírodnípoezie byly však
verše, iež dokázaly zachytit kmitav1fmi' barevnjmi a iasnfmi lyrickjmi
obtazy okamžitj, dojem. Nejběžnějšímotivy (zrajíci pole nebo iarní mez'
sluncem osvětlená kraiina nebo rosná stráĎ) stávaly se podnětem ke svěžím
improvizacím, jež byly manifestací života, pohybu, radosti a souladu.
NadějnÝ rozběh Hálkovy tvorby byl pčeuŽennáhlou smrtí. Nejenže se
nenávratně uzavše|časdružiny májové, ale citelně byla dotčenacelá česká
kultura' Neboé Hálek odešel ve chvíli, kdy z národního života upťostňed
70. let valem mizela v piíboji nelítostnj'chvnitčníchpolitickfch boitr,,ideálnost.., právě jím iakoby aělesrlovaná.

Václav Hanka
/ 77 91-,186L /

obrozenskf spisovatel,vydavate|staročeskfchpamátek.
Byl propagátorem Iidovépoezie a básníkemprvníchoh|asovfch
skIadeb.Pros|uliako objevite|Rukopisu krá|ovédvorského'
a jak se
pozděii ukázalo, podstatněse podí|e|na vytvoňenítohoto padělku
i jinfch rukopisnfch podvrhrl.
Narodil se 10. 6. |79| v Hofiněvsi, studoval gymnázium v Hradci
Králové, filozofii v Praze, práva rok ve Vídni a v Praze. Pozadím celéieho
pozdějšíkariéry byla proslulost, kteÍou si získď iako objevitel domněle
staročeské
památky' Rukopisu královédvorského:od r. l82l aŽ do smrti
(l2. 1. 186l v Praze) byl správcem knihovny Národního muzea, dopisoval
si s mnoha slavistickjmi učenci, od roku 1848 pčednášelna univerzitě
ruštinu a staroslověnštinu, dostal četná vědecká uzrirlní, čády a tituly'
zvláště z oficiálních kruhťr carského Ruska, kam se nejvíc obracela jeho
mďicherná touha po slávě i jeho kulturní zákulisní pletichy.
Odborné vědomosti si získal piedevšímsoukrom m studiem u }. Dob-

