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Druhý díl Lexikonu české literatury zachovává všechny zásady vytčené v předmluvě, která 
byla otištěna v prvním dílu; týká se to jak předmětu celé publikace, tak organizace 
informační výpovědi o něm. Pojetí obsahu a funkce Lexikonu i z něho vyplývající důvody 
pro zařazení jednotlivých hesel stejně jako jejich technické zpracování tedy zůstávají beze 
změn.
Časovou řadu informací - zejména o knižních vydáních, publikování v časopisech a o litera
tuře předmětu - se tento díl pokusil dovést až k datu pracovní uzávěrky textu, tj. do konce 
roku 1989 (fakta z let 1990-92 byla podle možností doplňována až v korekturách). Je proto 
evidentní, že v souboru údajů o literární tvorbě a jejím ohlasu ve výkladové i bibliografické 
části hesla, závislém na stavu faktografické připravenosti, vzrostl podíl informací získaných 
z nejrůznějších zdrojů přímo autory nebo redaktory pro potřebu jednotlivých hesel; jednalo 
se zejména o údaje rozptýlené po literatuře a časopisech a soustavně dosud bibliograficky 
ani liter árněhistoricky nezpracované. Takto získané vědomosti jsou ovšem nutně vystaveny 
nebezpečí neúplnosti, ovlivněné někdy navíc i nedostatkem potřebných publikací v době, kdy 
probíhaly autorské i redakční práce. Týká se to zejména exilové a samizdatové literární 
produkce, jejíž evidování i popis byly ztíženy zprvu nedostupností či nahodilostí informací, 
později jejich dosud nedostatečnou bibliografickou zpracovaností. Z publikovaných prací 
shrnujících bibliografické a biografické údaje o této oblasti bylo pro druhý díl LČL použito 
zejména těchto prací (jejichž výčtem zároveň doplňujeme předmluvu k Lexikonu z prvního 
dílu v bodě 4.3): Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury
1948-1979  (Toronto 1982, usp. Jiří Brabec, Jiří Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš a Jan 
Lopatka); Zdeněk Rotrekl: Skrytá tvář české literatury (Toronto 1987, Brno 1991); 
Ludmila Šeflová: Bibliografie literatury vydané českými a slovenskými autory v zahraničí 
1948-72. S dodatkem do srpna 1978 (Kolín n. Rýnem - Paříž 1978); Ilja Kuneš: Svědectví. 
Jmenný a věcný rejstřík. Ročníky 1956-1987 (Paříž 1988). Zároveň bylo přímo přihlédnu
to k exilovým časopisům Svědectví (Paříž), Listy (Řím), Proměny (New York), Rozmluvy 
(Londýn), Studie (Rím) a Obrys (Mnichov), v nichž se výrazněji uplatňuje literární 
orientace a literárněkritická složka. Rozšiřování děl prostřednictvím domácích samizdato
vých edic je - pokud existovaly v době uzávěrky materiálové podklady - zmiňováno ve 
výkladové části hesel, případně uváděno v bibliografické části u pozdějšího knižního vydání 
díla.
Jako samostatnou část obsahuje druhý díl Lexikonu Dodatky k LČL 1, A - G. Zahrnují 
jednak hesla (Olga Barényi, Felix Achilles de la Cámara, Václav Černý), která byla 
obsažena už v původním hesláři a byla též textově zpracována, avšak v konečné fázi 
redakčních prací z politických důvodů na nátlak vypuštěna, jednak hesla omylem a na škodu 
důslednosti výběru opomenutá.
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ZNAČKY, ZKRATKY
(Ustálené nebo z kontextu jednoznačně srozumitelné zkratky neuvádíme)

■
AFP

AFPUŠ

alm. 
an.
AUC Praha

AUC Olomouc

B, BB 
b. d. 
b. m. 
čas.
ČAVU

ČČH
ČČM

ČL 
čl. 
ČLit 
ČMF

ČMM
ČNM

ČSAV

ČsČH

ČSPS 

d.

narození 
úmrtí 
práce téhož autora 
přetištěno v publikaci 
přetištěno z publikace 
o díle následují další infor
mace
ohraničení série monotema
tických bibliografických zá
znamů
předěl mezi bibliografickými 
rubrikami
Acta facultatis paedagog. 
Ostraviensis
Acta facultatis philosoph. 
Universitatis Šafarikanae 
almanach 
anonymně, anonym
Acta Universitatis Caroli- 
nae
Acta Universitatis Palackia- 
nae
báseň, básně 
bez data 
bez údaje místa 
časopisecky, časopis 
Česká akademie pro vědy, 
slovesnost a umění, Česká 
akademie věd a umění 
Český časopis historický 
Časopis Českého muzeum 
(muzea), Časopis Muzea 
Království českého (do 
1922) 
Český lid 
článek
Česká literatura
Časopis pro moderní filolo
gii, Časopis pro moderní fi
lologii a literatury
Časopis Matice moravské 
Časopis Národního muzea 
(od 1923)
Československá akademie 
věd
Československý časopis his
torický
Časopis Společnosti přátel 
starožitností českých 
díl

D, DD divadelní hra, div. hry
defin. definitivně, vydání poslední 

ruky
DP Družstevní práce
dub. dubiózní, údaj nejistý
E, EE esej, eseje
ed. editor, vydavatel, pořadatel; 

edice
ELK Evropský literární klub
F, FF fejeton, fejetony
FRB Fontes rerum Bohemicarum
GMB Gesellschaft des vaterlán- 

dischen Museums in Böh- 
men

HD Host do domu
in obsaženo ve ...
inedit. ineditní, rozšiřováno neve

řejně
Jahrbúcher BM Jahrbúcher des böhmischen 

Museums ...
kal. kalendář
KČSN Královská česká společnost 

nauk
KM Kritický měsíčník
Knihopis Knihopis českých a sloven

ských tisků ... do konce 
18. století (1925-1967)

KP (F. X. Šalda:) Kritické pro
jevy

LA Literární archív (Knihovny 
NM, PNP)

LD Lidová demokracie
LF Listy filologické
LidN Lidové noviny
LitN Literární noviny
LUK Listy pro umění a kritiku
ml. 1. mladší; 2. (dílo pro ml.:) 

děti a mládež
MR Moderní revue
MS1R Moravskoslezská revue, Re

vue moravskoslezská
ND Národní divadlo
NL Národní listy
NM Národní muzeum
NO Národní osvobození
NŘ Naše řeč
NŽ Nový život
P, PP próza, prózy
PL Právo lidu
PPB Památník Petra Bezruče
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PNP Památník národního písem
nictví

SISb
SNDK

Slezský sborník
Státní nakladatelství dětské

podp.
R, RR

podpis, podepsáno 
román, romány SNKLHU

knihy
Státní nakladatelství krásné

RA 
reed.

Rozpravy Aventina 
reedice, nové vydání

literatury, hudby a umění 
SPF Hradec Král. Sborník pedagogické fakul-

ref.
RK

referát, referáty (o díle) 
Rukopis královédvorský SPFF Brno

ty v Hradci Králové 
Sborník prací filozofické fa

rkp.
RKZ

rukopisně, rukopis
Rukopis královédvorský SPI Olomouc

kulty brněnské univerzity 
Sborník Pedagogického in

roč.
a Rukopis zelenohorský
1. ročenka; 2. ročně; 3. roč SPI Plzeň

stitutu v Olomouci
Sborník Pedagogického in

Rozhledy
ník
Rozhledy po literatuře SPPF Ostrava

stitutu v Plzni
Sborník prací pedagogické

Rp, RpRp
a umění (1932-34) 
reportáž, reportáže SPPI Ostrava

fakulty v Ostravě
Sborník prací Pedagogické

RP
Rukověť

Rudé právo
(J. Jireček:) Rukověť k ději SPPI Zlín

ho institutu v Ostravě 
Sborník prací Pedagogické

RZ 
ř.

nám literatury české do kon
ce 18. věku
Rukopis zelenohorský
řada

SVPŠ Plzeň

SVŠP Olomouc

ho institutu ve Zlíně
Sborník Vyšší pedagogické 
školy v Plzni
Sborník Vysoké školy peda

s.

SaS 
sb.

1. stránka; 2. (v lat. ná
zvech:) sanctus
Slovo a slovesnost
sborník, publikace s kolek

SVŠP Praha

ŠZáp

gogické v Olomouci
Sborník Vysoké školy peda
gogické v Praze 
Saldův zápisník

sep.
tivním autorstvím 
separátní vydání

t. r.
UK

téhož roku
Univerzita Karlova

SFFUP Olomouc Sborník filozofické fakulty VVM Vlastivědný věstník morav

SLit

Univerzity Palackého 
v Olomouci 
Slovenská literatúra

ZM
ský
Zlatý máj

ŠIFRY AUTORŮ HESEL

ab .... . . . Anna Blažíčková ik .... . . . Irena Kraitlová
ad .... . . . Alica Dubská is .... . . . Ilja Svatoňová
ah .... . . . Alena Hájková jb .... . . . Jiří Bečka
ak .... . . . Anna Karasová jc .... . . . Jarmila Cinková
az .... . . . Aleš Zach jg .... . . . Jiřina Glombová
bd . . . . . . . Blahoslav Dokoupil jh .... . . . Josef Hanzal
bs .... . . . Blanka Svadbová jho .... . . . Jiří Holý
bš .... . . . Břetislav Štorek jip • • • • . . . Jitka Pelikánová
dh . . . . . . . Dalibor Holub jk .... . . . Jaroslav Kolár
dv .... . . . Drahomíra Vlašínová jku .... . . . Jiří Kudrnáč
eh .... . . . Eva Hermanová ji.................... Jan Lehár
em .... . . . Emanuel Macek jlo .... . . . Jaromír Loužil
ep .... . . . Emil Pražák jm . . . . . . . Jaroslav Med
er .... . . . Eva Ryšavá jo .... . . . Jiří Opelík
et .... . . . Eva Taxová jP .... . . . Jiří Poláček
hp . . . . . . . Hana Pešatová jpo .... . . . Josef Polák
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jt ..........................
kh..........................
kp.........................

11^
H£> «••••••
11..............................
Im.........................
Is .........................
mb..........................
mh..........................
mhs .....................
meh.....................
mn..........................
mo..........................
mř.........................
ms.........................
msl.........................
msv .....................
mu..........................
oh.........................
os..........................
pb.........................
pc.........................
pk.......................... 

Jiřina Táborská 
Květa Homolová 
Krystyna Kardyni- 
Pelikánová 
Libuše Benešová 
Lenka Kusáková 
Ludmila Lantová 
Luboš Merhaut 
Ladislav Soldán 
Milan Blahynka 
Marie Havránková 
Marcella Husová 
Milada Chlíbcová 
Michaela Nondková 
Mojmír Otruba 
Marie Řepková 
Marie Schiitzová 
Markéta Selucká 
Martin Svatoš 
Marie Uhlířová 
Oleg Homola 
Oldřich Sirovátka 
Přemysl Blažíček 
Petr Cornej 
Pavel Koukal

pko.........................
pp.........................

íS • •••••• 
pvt.........................
rl *•••«•• 
rp.........................
sb 
sm.........................
šv.........................
vb.........................

vbo .....................
vf ••••••• 
vk.........................
vkř..........................
vm..........................
vp..........................
"V S ••••••• 
vv.........................
zdt..........................
zk • •••••• 
zp.........................
zpk ..........................
y^t •••««»• 
zu.........................  

Petr Kovařík 
Pavel Pešta 
Petr Šisler 
Petr Voit
Renata Listíková 
Radko Pytlík 
Sylva Bartůšková 
Stanislava Mazáčová 
Štěpán Vlašín 
Věnceslava Bechyňo- 
vá
Vladimír Borecký 
Vladimír Forst 
Viktor Kudělka 
Vladimír Křivánek 
Vladimír Macura 
Věra Pavlíčková 
Vlasta Skalická 
Věra Vladyková 
Zdeňka Tichá 
Zdeňka Kovářová 
Zdeněk Pešat 
Zdeněk Pírek 
Zina Trochová 
Zdeněk Urban
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Haase

Bohumil Haase

Působnost 1798-1824

Přední pražský knihtiskař a nakladatel; kamenotis- 
kař, knihkupec, obchodník s papírem.

Bohumil (Gottlieb) H. (* 25. 4. 1763 Halber- 
stadt, † 12. 2. 1824 Praha) se psal též Háse, 
Háze; v literatuře uváděn i jako Ház (v biblio
grafiích se někdy na jeho působnost nesprávně 
vztahuje označení Synové B. Haase). Byl ně
mecký evangelík, do Prahy přišel 1795. Zpočát
ku pracoval jako sazeč v tiskárně F. Jeřábka 
U půl zlatého kola, 1796 si v ní najal jeden lis, 
na kterém začal tisknout novoročenky a gratu
lace k jmeninám, které zdobil barevnými obráz
ky, novinkou, jež mu zajistila odbyt ve všech 
hlavních městech zemí rakouské monarchie. Již 
1798 si mohl koupit tiskárnu, pro kterou dostal 
ihned koncesi. T. r. byl spolusoudcem ve spo
rech tiskařského sboru. 1800-04 utvořil spolu 
se svým tchánem K. Widtmannem podnik s ná
zvem Haase a Widtmann. 1802 koupil na Staro
městském nám. dům U půl zlaté hvězdy a stal 
se pražským měšťanem (mj. mu patřila vinice 
Nebozízek na petřínské stráni). 1804 se 
B. H. znovu osamostatnil, získal titul „český 
stavovský tiskař“ a začal také obchodovat s pa
pírem. 1806 založil vlastní knihkupectví (sklad 
knih). 1811 otevřel půjčovnu knih a 1815 zřídil 
vlastní slévárnu písma. 1820 založil první kame- 
notiskárnu v Čechách a 1823-24 ji provozoval 
se společníkem K. Hennigem pod názvem Haa
se a Hennig. 1824 se stal B. H. dvorním tiska
řem. Vzkvétající podnik po něm převzali synové 
Ludvík a Ondřej a rozvíjeli jej pod názvem 
Synové B. Haase. - Nakladatelství, knihtiskár
na a knihkupectví byly 1802-24 umístěny na 
Velkém rynku v domě U půl zlaté hvězdy (dnes 
roh Staroměstského nám. a Týnské ul. 5).

Přestože byl B. H. Němec, brzy se sblížil 
s českým kulturním prostředím. Udržoval pra
videlné styky s českými spisovateli, jejichž práce 
tiskl i vydával. Do okruhu jeho zákazníků patři
li B. J. Dlabač, J. Dobrovský, V. Hanka, J. Hý
bl, J. N. Štěpánek, dále J. Javornický, A. Paří- 
zek, J. Rautenkranc, J. V. Zimmermann aj. Vy
šly u něho knihy, které měly nemalý vliv na 

stabilizaci spisovného jazyka a rozvoj novočes- 
ké literatury i na české národní uvědomění, mj. 
některé spisy J. Dobrovského a B. J. Dlabače, 
několik náročných překladů z evropských lite
ratur, Rukopis královédvorský. V produkci 
B. H. je možno také najít první zárodky českých 
knižnic, jako byla Hankova sbírka Starobylá 
skládanie (1818-23, 5 sv., u B. H. 4 sv.) nebo 
Štěpánková edice Divadlo (1820 — 32, 16 sv., 
u B.H. 10 sv.). B. H. je prvním nakladatelem 
a tiskařem v českých zemích, v jehož knižní 
produkci převažuje česká světská literatura nad 
českou literaturou náboženskou. Přispěl také 
k rozvoji grafické a technické úrovně českých 
tisků (např. vyobrazení rostlin v Berchtoldově 
a Preslově Rostlináři z 1820-23 jsou našimi 
prvními barevnými litografiemi). V 1. čtvrtině 
19. stol, byl B. H. naším největším tiskařem 
a nakladatelem a jeho na svou dobu rozsáhlý 
podnik patřil k předním v rakouské monarchii. 
- Na počátku své úspěšné činnosti se B. H. také 
pokusil o německé verše; vydal knížku Der 
Hochzeitsfeier meines Freundes Herrn Franz 
Widtmann am 6. 11. 1798...

Z ČESKÉ NAKLADATELSKÉ A TISKAŘSKÉ 
PRODUKCE. Beletrie a práce o literatuře: N. Nejed
lý: Ladislav a dítky jeho (1807); J. Rulík: Vlastenský 
mladý rekruta (1808); J. Milton: Ztracený ráj 1, 
2 (1811, přel. J. Jungmann); J. Jais: Krásné povídky 
k vzdělání rozumu a ušlechtění srdce roztomilých 
dítek 1, 2 (1812, 1813, přel. J. Javornický); J. Glatz: 
Paní Miloslavová... (1815, přel, a adapt. J. Javornic
ký); J. Javornický: Vysvětlená přísloví česká aneb 
Vyobrazení krásných cností a ohyzdných necností 1, 
2(1815, 1818) + Písně (české a německé) pro mládež 
školní (1817); Ch. G. Salzmann: Obšírné vypravová
ní..., kterak Arnošt Zábranský ze sedláka svobod
ným pánem učiněn byl (1815, přel. A. J. Suchánek); 
J. F. Hammerschmied: Allegoria. Próteus felicitatis et 
miseriae czechicae. Staročeská země... (1817, ed.
J. Hýbl); Starobylá skládanie 1-4 (1817-20, ed. 
V. Hanka; sv. 5, 1823, vyd. J. Vetterlová v Arcibisk. 
knihtiskárně); F. B. Štěpnička: Hlas lyry české 
1(1817, tisk H. a Somr, tj. Sommer); J. Chrněla: Bájky 
pro dítky 1 (pův. i přel, práce, 1818); Gessnerovy idyly 
(1819, přel, a ed. V. Hanka, nakl. B. H., J. Kraus,
K. V. Enders); Hankovy písně (1819); Rukopis krá
lodvorský (1819, ed. V. Hanka, nakl. a tisk. 
B. H. a J. Kraus); A. Kotzebue: Johanna z Montfokó- 
nu (1820, přel. J. Chrněla) + Zmatek nad zmatek 
(1820, přel. J. Chrněla); J. N. Štěpánek: Divadlo 1-10 
(souborné vyd. pův. her i překladů her a libret, 
1820-24; sv. 11-16, 1826-32, vyd. Synové B. H.); 
Slovo o pluku Igorově (1821, přel. V. Hanka); Igor 
Svjatoslavič, Hrdinný zpěv o tažení proti Polovcům 
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Haase

(1821, přel. V. Hanka); A. Duval: Josef a bratří jeho 
(1824, přel. J. K. Chmelenský, hudba E. H. N. Mé- 
hul); (J. E Kind:) Zpěv lovců a zpěv družiček ze... 
Střelce kouzedlníka (1824, přel. J. N. Štěpánek; s no
tací podle C. M. Webera). - Historická literatura: 
B. J. Dlabač: Nachricht von den in böhmischer Spra- 
che verfassten und herausgegebenen Zeitungen (1803) 
4- Allgemeines historisches Kůnstlerlexikon fůr Böh- 
men und zum Teil fůr Máhren und Schlesien (1815) 
4- Nachricht von einem bisher unbekannten böhmi- 
schen Neuen Testamente (1816) 4- Biographie des 
um die Wissenschaften sehr verdiensten Böhmen
M. Johannes Kampanus von Wodnian, mít einem 
Verzeichnisse seiner bisher entdeckten Schriften 
(1819) 4- Johann Chorinus. Nebst einem Verzeichnis
se seiner bisher entdeckten Schriften (1821); J. Do
brovský: Kritische Versuche die áltere böhmische 
Geschichte von spáteren Erdichtungen zu reinigen 
1-3 (1803, 1807, 1819; d. 1, Bořivojův křest, vyd. 
H. a Widtmann) 4- Beitráge zur Geschichte des Kel- 
ches in Böhmen (1817) 4- Cyrill und Metod, der 
Slawen Apostel... (1823); J. Rulík: Učená Čechia 1-3 
(1807, 1808); Ch. F. Růhs: Krátká historie slovan
ských národů starých... (1818, ed. V. Hanka); 
J. V. Zimmermann: Pokračování kroniky Beneše 
z Hořovic neb Příběhů Země české od léta 1393-1470 
zběhlých (1819). - Jazyková literatura: K. I. Thám: 
Neues kleines deutsch-böhmisches Wörterbuch... 
(1804); Pravopis ruský (1805, ed. A. J. Puchmajer); 
J. Dobrovský: Entwurf zu einem allgemeinen Ethy- 
mologikon der slawischen Sprachen (1813) 4- Ge
schichte der böhmischen Sprache und álteren Litera
tur (1818) 4- Lehrgebáude der böhmischen Sprache, 
zum Teile verkůrzt, zum Teile umgearbeitet und ver- 
mehrt (1819); V. Hanka: Pravopis český podle zákla
dů gramatiky J. Dobrovského (1817, znovu 1821) 
4- Mluvnice čili Soustava českého jazyka podle Do
brovského (1822); F. Novotný z Luze: Pravidla řeči 
české (1818). - Ostatní literatura: J. J. Ryba: Rado
vánky nevinných dítek o vánocích... (1804) 4- Svato
borský kůr... (1804) 4- Pohřební písně (1805); Marie 
Le Prince de Beaumont: Kniha pro chudé, řemeslníky, 
čeleď a lid venkovský (1813, přel. K. I. Thám); Krátké 
poučení o hospodářství polním pro obecný lid... 
(1817, přel. A. Puchmajer); B. Berchtold hrabě 
z Uherčic (Bedřich Všemír), J. S. Presl: O přirozenosti 
rostlin aneb Rostlinář... 1 (1820-23, tisk B. H., vyd. 
J. Kraus, K. V. Enders); J. Javornický: Dokonalý 
jednatel aneb Zemský advokát 1-3 (1820); J. Teplý: 
Naučení o chování, zšlechtění, hlídání a ošetřování 
ovocných stromů... (1822); - z kalendářů: Nová hos
podářská minucí (1804-24, vyd. Král, vlastenská hos
podářská společnost v Čechách, tisk a k dostání 
u B. H.); Kalendář hospodářský (1805-24, vyd. Král, 
vlastenská hospodářská společnost v Čechách, tisk 
a k dostání u B. H.). I

LITERATURA: J. V. Žák: Původ, rozkvět a nynější 
stav c. k. dvorní knihtiskárny synův Bohumila Haase 

v Praze, Veleslavín 1864; in sb. Die Grossindustrie 
Osterreichs 6 (1898); J. V. Žák: Der Annahof im Wort 
und Bilde (1908).

oh

Bohumila Haase synové (nakl.) viz
Synové Bohumila Haase

Jarmila Haasová-Nečasová
* 11. 2. 1896 Praha
† 30. 8. 1990 Dobříš

Překladatelka z němčiny, zejména děl E. E. Kische, 
komunistická novinářka.

Roz. Ambrožová; pocházela z vlastenecké rodi
ny, spřízněné z matčiny strany s rodinou malíře 
A. Slavíčka. Poprvé se provdala za posluchače 
lékařství a literáta Josefa Reinera (20. 11. 1897 
až 19. 2^ 1920 sebevraždou), publikujícího zejm. 
v čas. Červen a v listu Tribuna (pseud. Karel 
Šedý). Dílo J. Reinera s podtitulem Básně-Pró- 
zy-Kritiky-Aforismy vydala 1920 z pozůsta
losti G. Reinerová. Druhým manželem byl ně
mecký spisovatel a literární kritik Willy Haas 
(1891-1973; 1933-39 žil jako emigrant v Praze), 
třetím komunistický novinář Vincenc Nečas 
(1903-1972). Do 1948 publikovala pod jm. Jar
mila Haasová. - Vystudovala ženské gymnázi
um Minerva v Praze (mat. 1915), poté absolvo
vala pět semestrů lékařské fakulty. Od 1921 žila 
s W. Haasem v Berlíně a věnovala se novinářské 
a překladatelské práci; na začátku 30. let žila 
střídavě v Berlíně a v Praze, definitivně opustila 
Berlín po požáru říšského sněmu. 1934-35 žila 
v Paříži. Po návratu působila v komunistickém 
tisku, 1936-38 jako vedoucí kult, rubriky čas. 
Rozsévačka a zároveň část roku 1937 jako re- 
daktorka čas. Tvorba. Po válce byla redaktor- 
kou čas. Československá žena (1946) a listu 
Rudé právo (1947-48, vedoucí ženské rubriky), 
1949 přednostkou publikačního oddělení na 
min. informací, od 1952 vedoucí redaktorkou 
obnovené Rozsévačky, po jejím zániku 1954 
vedoucí kult, rubriky čas. Květy. Do důchodu 
odešla 1959.

Bohatou novinářskou činnost rozvinula jako 
redaktorka Rozsévačky, kde publikovala články 
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Haasz

o ženském komunistickém hnutí a referovala 
o knižních, divadelních a filmových novinkách; 
paralelně s tím tiskla v Tvorbě. Spolupracovala 
i s jinými levě orientovanými časopisy, svůj prv
ní překlad uveřejnila v Neumannově Červnu, 
kam přes němčinu přeložila (neuvedena) 
s J. Reinerem úryvek z Leninova Státu a re
voluce; překlad celého spisu 1920 byl první 
u nás. Nej významnějším překladatelským či
nem H.-N. bylo přetlumočení takřka celého 
díla E. E. Kische (Sebrané spisy v nakl. Pokrok 
a Svoboda). Přátelství s Kischem, trvající nepře
tržitě od začátku 20. let, vyústilo v plodnou 
spolupráci (o tom vzpomínkové statě H.-N. 
v brožuře Rodák ze Starého Města a v Kalen
dáři E. E. Kische). Překlady, Kischem samot
ným vysoce ceněné, doprovázela předmluvami 
nebo doslovy, v nichž často rekonstruovala ge
nealogii knih; uspořádala též několik výborů 
z jeho díla. Detailní znalost reálií z Kischova 
života i tvorby zúročila ve studii Pražský novi
nář E. E. Kisch (s V. Nečasem), v níž vyložila 
zejména rané období Kischovo a jeho vývoj od 
pražského lokálkáře po světově proslulého re
portéra a spisovatele. Spolupracovala též s Čs. 
rozhlasem (relace o J. Jabůrkové, H. Malířové,
M. Majerové, s V. Nečasem pásma z Kischo- 
vých reportáží) a s Čs. televizí (pásma o Gor
kém a Kischovi).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jana, Jana Durasová, Jar
mila; jah., j. há., J. Há., j. há-n., J. Há-N., JHN, jn, 
(jn), J. N., N. I PŘÍSPĚVKY in: Červen (1919, an. 
překl. V I. Lenina); Čs. žena (od 1945); Čs. novinář 
(od 1961); Čs. voják (od 1955); Dikobraz (od 1950); 
sb. Fronta (1927); Haló noviny (od 1935); Horizont 
(1928); Host do domu (1955); Index (1929); Kalendář 
E. E. Kische (1958; pův. něm. Kischkalender, Berlín 
1956); Kulturně politický kalendář 1958 (1957); Kvě
ty (od 1953); Lid. kultura (1937); Lit. měsíčník (1973); 
Lit. noviny (od 1928); sb. Náš Gorkij (1952); Plamen 
(1962); Plán (1929); Rodák ze Starého Města (katalog 
výstavy, 1959: O překládání Kische, Bibliografie spisů 
E. E. K.); Rovnost (od 1925); Rozpravy Aventina 
(1929); Rozsévačka (od 1936); Rudé právo (od 1928); 
Svět socialismu (1968); Šlehy (od 1926); Tribuna (od 
1922); Tribuna (1970, č. 29 rozhovor Jak byl poprvé 
přeložen Mikuláš Lenin do češtiny); Tvorba (od 
1929); Večerní Praha (od 1955). I KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Pražský novinář E. E. Kisch (1980, 
s V. Nečasem, podp. J. Nečasová). - Překlady:
N. I. Lenin: Stát a revoluce (1920, s J. Reinerem, 
J. H.-N. neuvedena); E. E. Kisch: Prašná brána 
(1928) -I- Zuřivý reportér (1928) 4- Caři, popi, bolše
vici (1929) + Vojákem pražského sboru (1930) 
+ E. E. Kisch dovoluje si předvésti americký ráj 

(1930, další vyd. s tit. Americký ráj) + Kriminalistic- 
ký cestopis (1932) + Zajatec Hitlerův (1933, an.) 
4- Pražský pitaval (1933) 4- V pěti dílech světa (1936) 
-I- Vojáci u moře (1938) + Objevy v Mexiku (1947, 
doplň, vyd. 1950) 4- Přistání v Austrálii (1948) + Ka
rel Marx v Karlových Varech (1949) 4- Továrna na 
boty (1949) 4- Den s Petrem Bezručem (1949) 4- Prv
ní a poslední reportáž (výbor, 1950) 4- Tržiště senzací 
(1952) + Tajná Čína (1953) 4- Asie od základů změ
něná (1953) 4- Vždycky na levém křídle (výbor, 1953) 
4- Cesta k protinožcům (úprava pro ml. knihy Přistá
ní v Austrálii, 1954) 4- Zuřivý reportér a poslední 
reportáže (výbor, 1955) 4- Dobrodružství v pěti dí
lech světa (výbor pro ml., 1955) 4- Vstup zakázán! 
(1955) 4- Ukradená Praha (1962) 4- E. E. Kisch se 
směje (výbor, 1962, 1973 přeprac. vyd. s tit. Smějeme 
ses Kischem) + Pražská dobrodružství (1968) 4- Pa
sák (1969); A. Holitscher: Neklidná Asie (1928, 
s B. Václavkem); L. Frank: Karel a Anna (1929); 
E. Gláser: Ročník 1902 (1929); M. Zimmering: Hon
ba za botou (1936); A. Seghers: Vzbouření rybářů 
(1937) + Úl (výbor z povídek, 1954, s jinými); 
B. Brecht: Pušky paní Carrarové (1946, prem. 1937). 
I SCÉNICKY Překlad: E. E. Kisch: Král zlodějů 
(1924). I REDIGOVALA časopis: Rozsévačka 
(1952-54). I USPOŘÁDALA A VYDALA: viz in 
KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: av (A. Vaněček): Šedesát let 
J. H.-N., LitN 1956, č. 8; • k sedmdesátinám: (JuS), 
Práce 9. 2. 1966; R (J. Rybák), RP 11. 2. 1966; jn 
(J. Novotný), Večerní Praha 11. 2. 1966; V. Dolejší, 
Novinář 1966, č. 2 •; 1: k osmdesátinám, Večerní 
Praha 11.2. 1976; • ref. Pražský novinář E. E. Kisch: 
J. Kliment, RP 27. 6. 1980; M. Imrich, Večerní Praha 
30. 6. 1980; L. Soldán, Svob. slovo 2. 10. 1980;
O. N. (Novák), Slovanský přehled 1981, s. 80; J. Pod
lešák, Věstník židovských nábož. obcí v Českosloven
sku 1981, č. 5 • k pětaosmdesátinám: J. Kliment,
RP 11.2. 1981; -aš-, Novinář 1981, č. 2 •;• k devade
sátinám: tom (J. Tomáš), Tvorba 1986, č. 6; dra, 
Novinář 1986, č. 2 •.

vv

Jaroslav Haasz

* 8. 9. 1860 Vyšehrad (Praha-V.)
† 29. 1. 1939 Praha

Překladatel francouzské a italské poezie, básník.

V dětství žil na Vyšehradě, později na Smícho
vě. Jeho otec byl tajemníkem obchodní a živ
nostenské komory. H. absolvoval Akad. gymná
zium v Praze (mat. 1877), kde získal důkladnou 
znalost klasických jazyků; soukromě se zabýval 
arabštinou a perštinou. Na pražské univerzitě 
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Haasz

studoval zároveň filozofii a práva (doktorát 
práv 1884) a velmi aktivně, hlavně přednáška
mi, působil v literárním a řečnickém spolku 
Slavia (1878-84); byl i spolupořadatelem alma
nachu Slavia (1881), v němž debutoval dvěma 
lyrickými básněmi. Jako právník vstoupil do 
služeb Zemského výboru království Českého 
(od 1886); do jeho referátu spadala péče o hos
podářské školy, Zemský archív, Národní muze
um aj. V této funkci setrval až do převratu 1918, 
kdy se stal tajemníkem Národního shromáždě
ní (penzionován 1920). Současně se věnoval pe
dagogické činnosti: vyučoval směnkářství 
a účetnictví na první veřejné škole sladovnické 
(od 1887) a přednášel obchodní zákony na ob
chodní akademii v Praze (1894-1918). Do 1894 
spolupracoval s redakcí Ottova slovníku nauč
ného. Organizačně se podílel na přípravě dvou 
reprezentačních výstav, Všeobecné zemské 
(1891) a Národopisné (1895). K jeho osobním 
zálibám patřila filatelie, amatérská fotografie 
(1890-92 předseda Klubu fotografů amatérů) 
a v pozdním věku studium japonštiny. Byl příte
lem O. Theera. Dcera Jiřina byla manželkou 
A. Nováka.

Jako překladatel vycházel H. ze školy 
J. Vrchlického. Orientoval se na poezii fran
couzskou (Ch. Baudelaire, T. Gautier, Leconte 
de Lisle, J. Moréas) a italskou (Petrarca, Dan
te), pomocí němčiny překládal též litevskou li
dovou poezii. Když některé své překlady roz
troušené po časopisech v rozmezí čtyřiceti let 
vydal knižně, působily již archaicky. Jediná je
ho vydaná básnická sbírka Jeřabiny (obs. výběr 
z tvorby 1877-1917) představuje neprůbojnou 
reflexívní poezii opírající se o lumírovskou poe
tiku.

PSEUDONYM: Jaroslav Zvonař. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. kultura (1912-13); Čes. lid (1894); Fotografický 
obzor (1893-95); Květy (1896, 1915-16); Lid. noviny 
(1924, 1929, 1933-34); Lumír (1886-87, 1913-36); 
Máj (1904-05, 1912-15); sb. Na paměť Otakara The
era (1920); Nedělní listy (1889, 1894); Památník na 
oslavu stých narozenin F. Palackého... (1898); Das 
Riff (1920); Rozhledy literární (1886-87); Ruch 
(1884-86); alm. Slavia (1881); Světozor (1886); Topi
čův sborník (1916); Všeobecná zemská výstava v Pra
ze 1891. Hlavní katalog (1891); Zlatá Praha 
(1887-1918); Zvon (1895, 1900-01). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Jeřabiny (BB 1918). - Překlady: Ch. Baude
laire: Výbor z Květů zla (1919); T. Gautier: Výbor 
z básní (1930); Litevské písně lidové (1937). - Ostatní 
práce: Rukověť směnkářství pro školy odborné 
(1907). I REDIGOVAL časopis: Fotografický obzor

(1893-95); almanach: Slavia (1881, s jinými). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Index časopisu Právník 
za ročníky 1-25, 1861-1886 (1892, s jinými); Jednací 
řád poslanecké sněmovny, senátu a stálého výboru 
národního shromáždění republiky československé 
(1920). I

LITERATURA: • ref. Jeřabiny: J. Borecký, Topi
čův sborník 6, 1918/19, s. 135; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 19, 1918/19, s. 377; O. Šimek, Lumír 47, 1919/ 
20, s. 281; -tr. (G. Winter), Rozhledy literární 23, 
1918/19, s. 154; Š. Jež, Cesta 1, 1918/19, s. 1 442 •; 
J. Hora: Z nových překladů, PL 22. 2. 1920; ne 
(A. Novák): Dr. J. H. sedmdesátníkem, LidN
7. 9. 1930; • ref. překl.T. Gautier: V Stupka, LidN 
31.12. 1930; O. Šimek, Lumír 57, 1930/31, s. 326 •; 
A. N. (Novák): Básnický pohled na starou Litvu, 
LidN 22. 11. 1937; Yes (J. Stivín): Překladatel Baude- 
laira, PL 8. 5. 1937; • nekrology: A. N. (Novák), 
LidN 30. 1. 1939; O. Šimek, Lumír 65, 1938/39, 
s. 261 •.

is

Alois Věkoslav Haber

* 9. 7. 1869 Praha
† 7. 1. 1908 Trnovany (Teplice-T.)

Anarchistický novinář a publicista, básník revoltují- 
cích výzev a osobních zpovědí, autor sociálních črt 
a povídek, literární referent.

VI. jm. Alois Josef H. - Syn krejčovského tova
ryše a zelinářky, pracoval jako rukavičkářský 
dělník. Od počátku 90. let byl činný v hnutí 
dělnické a studentské mládeže, záhy se připojil 
k tzv. neodvislým socialistům, kteří se postupně 
organizovali na ideologické bázi anarchismu; 
sblížil se s předním jejich představitelem 
V. Körbrem a publikoval v časopisech jím říze
ných. 1893 byl vězněn v pražské novoměstské 
trestnici současně s těmi představiteli pokroko
vého hnutí, kteří byli souzeni v procesu s Omla
dinou (s A. Čížkem, J. Dutkou a A. P. Veselým 
složil ve vězení píseň Na pražské policii). Na 
sklonku 1894 byl vyslýchán na základě obvině
ní anarchistů z přípravy sítě tajných spolků (tzv. 
„vosích hnízd“), přelíčení v dubnu 1895 ho 
i s ostatními zprostilo obvinění, byl však uvěz
něn za jiné přestupky (rušení veřejného klidu, 
urážka člena císařského domu). 1894-96 vydá
val s K. Auerem, A. P. Kalinou, F. Novákem 
a V. Rendlem anarchistický časopis Volný duch 
a 1897 se pokusil s A. P. Kalinou a za redakce 
V. Miňovského vydávat časopis Nový kult, kte
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Habervešl z Habernfeldu

rý po 4. čísle zanikl (spolupracoval s ním 
S. K. Neumann a převzal ho pak do své režie). 
Brzy nato H. odešel do Paříže, kde se zapojil do 
anarchistického hnutí a stal se sekretářem čas. 
L’Humanité nouvelle, řízeného teoretikem so
cialismu a anarchismu prof. A. Hamonem; 1900 
měl zastupovat české anarchisty na pařížském 
kongresu. V dubnu 1903 se vrátil do Cech a žil 
nejprve v Praze a pak na severu Čech. Pokračo
val v politické a novinářské práci mezi anarchis
ty, spolupracoval nadále s Omladinou, vydáva
nou od 1903 K. Vohryzkem jako časopis horní
ků. Na sklonku 1903 se dostal s Vohryzkem do 
sporu a byl jím nařčen z policejního konfident- 
ství; ohradil se proti tomu letákem (psaným 
společně s Č. Körbrem), v němž usvědčoval 
Vohryzka z účasti na loupeži (od H. se tehdy 
ostře distancoval S. K. Neumann). Od ledna do 
června 1904 vydával Nuselské listy - Pokrokové 
noviny, velmi krotkého, nár. socialistům blízké
ho zaměření. Již průběhem 1903 podporoval 
frakční tendence uvnitř anarch. hnuti; v březnu 
1904 založil s Č. Körbrem Politický spolek „Vi
lém Körber“ v Čechách a přispíval pak do jeho 
orgánu Bezvládí. Později spolupracoval s Vol
ným sdružením čes. horníků, jež se odtrhlo od 
Vohryzkovy České federace všech odborů, 
a s jeho časopisem Hornické listy. V prosinci 
1907 se ještě pokusil o vydávání časopisu Tribu
na, v lednu následujícího roku zemřel na tuber
kulózu.

Ze svých veršů, po léta otiskovaných časopi
secky, vydal H. na sklonku života útlou sbírku, 
jež vedle výzev k politické akci a gest revolty 
vyjádřila autorovy chmurné pocity, vyvolané 
chorobou a předtuchou smrti; na její proměnli
vou poetiku působila starší rétorická poezie 
i básnictví 90. let, zejména dekadentní. Proti 
sociálnímu bezpráví a mravní přetvářce v sou
dobém životě brojily jeho črty a povídky. Jako 
původní stoupenec individualistického anar
chismu, ideově a umělecky značně ovlivněný 
Moderní revuí, přisuzoval H. významnou osvo
bozovací roli kultuře a umění: z těchto hledisek 
psal literární referáty i úvahy, v nichž mj. plédo
val pro dekadenci jakožto typický projev anar
chismu v literatuře.

PSEUDONYMY, ŠIFRY Alois Věk, Věkoslav; ah., 
-ah-, Ah., V. H. I PŘÍSPĚVKY in: BezAáái (Nové 
Verneřice a Praha, 1905-07); Hornické listy (Duch- 
cov, 1906; v mimoř. příloze Příčiny vystěhovalectví ze 
severních Čech, s R. Mášou); Kalendář neodvislého 
dělnictva na rok 1900 (Trnovany, 1900); Moderní 

revue (1900); Nový kult (red. V. Miňovský, 1897); 
Nový věk svobody (1893); Nuselské listy, pokr. Po
krokové noviny (1904); Omladina (Praha, 1893, red. 
F. V Lorenc; Most, 1894, red. K. Rosák; Praha, 
1898-1900, red. V a Č. Körber; Nové Verneřice, Hro
by a Lom, 1903, red. B. Kalina, T Kaše); Tribuna 
(Trnovany, 1907-08); Volný duch (1894-96). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Mizerové (PP 1895); Listopad 
(BB, Trnovany 1907). — Ostatní práce: Morálka, inte
ligence a kultura (Trnovany 1907). I REDIGOVAL 
časopisy: Volný duch (1894-96, s jinými), Nuselské 
listy (leden-červen 1904, od dubna s tit. Pokrokové 
noviny), Tribuna (1907, č. 1-2). I

LITERATURA: S. K. Neumann: Anonymní le
ták.. ., Nový kult 1904 → Stati a projevy 2 (1966); -a.: 
ref. Listopad, Tribuna 1, 1907/08, č. 1; • nekrology: 
an. (H. Kepka), Tribuna 1, 1907/08, č. 3 (za nové 
redakce č. 1); an., PL 11.1. 1908 •; P. Koukal: Rebel, 
Revue Teplice 1978, č. 1.

et

Ondřej Habervešl z Habernfeldu
* konec 16. století asi Praha
† po 1645 asi Haag (Nizozemí)

Pobělohorský exulant, autor politické literatury.

Psal se i Habrvešl, Habrvašl, Habrwaschel, Ha- 
berbeschel aj.- Syn Albrechta H., měšťana Sta
rého Města pražského a člena zámožné patricij- 
ské rodiny, který 1594 získal za své zásluhy erb 
a přídomek z Habernfeldu. H. absolvoval, zřej
mě v zahraničí, studium medicíny, poté působil 
jako lékař na Novém Městě pražském. Manžel
ka Magdaléna byla příbuznou spisovatele Pavla 
Skály ze Zhoře. V době povstání 1618-20 byl 
H. ve službách dvora Fridricha Falckého. Po 
bitvě na Bílé hoře mu byl částečně zkonfiskován 
majetek a H. odešel do Nizozemí. Zde působil 
jako lékař opět v okolí Zimního krále a vydával 
své spisy. Pohřben byl patrně v Haagu.

Psát začal H. až v emigraci. Vydal několik 
politických spisů, v nichž vyslovil svůj proti
habsburský a protijezuitský postoj a jimiž hájil 
zájmy české protestantské emigrace. Nej obsáh
lejší, v Čechách stíhané dílo Bellům bohemi- 
cum... (Historie o válce české) je prvním poku
sem o vylíčení českého povstání 1620. Kniha 
měla podpořit českou myšlenku v protestantské 
části Evropy v době příprav vestfálských míro
vých jednání. Drobnější politické brožury, Hie- 
rosolyma restituta etc. (Jeruzalém znovu doby
tý) a pamětní spis Ad exceptiones contra Bohe- 
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mos... (Odpověď na vylučování...), se znovu 
vyslovují k české otázce; mj. hájí právo Čechů 
na vlastní volbu panovníka a na náboženskou 
a stavovskou svobodu.

KNIŽNĚ: Hierosolyma restituta etc. (Haag 1622, 
výt. nezjišt.); Bellům bohemicum recensente Andraea 
ab Habernfeld ab anno 1617 (Leyden 1645); Ad ex- 
ceptiones contra Bohemos a Suae Caesareae Majesta- 
tis Ferdinandi III. ad pacificationem publicam Mona- 
steriensem, plenipotentiario legato, objectatas re- 
sponsum (1645). I EDICE (překlady): Ondřeje 
z H. Vypravování o vojně české od roku 1617 (1867, 
ed. a překl. E. Tonner); Ondřeje z H. Odpověď na 
vylučování, kteráž proti Čechům namítána jsou od 
J. M. C. Ferdinanda III. plnomocného vyslance při 
vyjednávání o všeobecný mír v Monasteru 1. 1645 
(1867, ed. a překl. E. Tonner); - ukázka: Ondřej z H.: 
Vyprávění o válce české, in Historie o válce české 
1618-1620 (1964, ed. J. Polišenský, překl. Z. Kristen). 
■

LITERATURA: M. A. Voigt: Bellům bohemi
cum..., in Acta litteraria Bohemiae et Moraviae 
1 (1775); E. Tonner in Ondřeje z H. Vypravování 
o vojně české od roku 1617 <1867); K. Krofta in 
O bratrském dějepisectví (1946); J. Polišenský: Měš
ťanští historikové českého stavovského povstání, 
SVŠP Olomouc, Historie 3,1956, s. 95 + Česká válka 
1618-1620, české měšťanstvo a jeho historikové, in 
Historie o válce české 1618-1620 (1964); F. Kutnar in 
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 
1 (1973).

ms

Rajmund Habřina

* 28. 9. 1907 Příbram u Brna
† 2. 4. 1960 Brno

Básník a esejista vyrůstající z vlivu Březinova, autor 
převážně historických próz a dramat, pro jehož tvor
bu byl určující vztah k rodnému kraji; překladatel 
slovinské literatury.

VI. jm. Raimund Chatrný, změněno 1939 na 
Habřina. - Otec byl horník. Od 1919 studoval 
H. klasické gymnázium v Brně, po maturitě 
(1928) češtinu, němčinu a filozofii na zdejší fi- 
loz. fakultě (abs. 1932, doktorát 1933 prací Bře
zina a Nietzsche)’, žák A. Nováka. Od 1930 
působil jako gymnaziální učitel v Brně, ke konci 
života jako ředitel dvanáctileté střední školy. 
1941-45 byl vězněn v koncentračním táboře 
Mauthausen-Gusen. V 30. letech se hlásil ke 

skupině ruralistů; člen Kola moravských spiso
vatelů. 1939-40 byl členem dramaturgické rady 
brněnské činohry.

H. raná poezie vycházela z tvorby Březinovy, 
její metafyzické motivy noci a ohně, tmy a svět
la, země a hvězd, lásky a smrti však v rámci své 
melodicky splývavé intonace odpatetizovávala 
a harmonizovala. Ve sbírce Sasanky, kterou 
u H. proces oprošťování pokračoval, stala se 
smrt ústředním tématem, nejpřesvědčivěji kon
kretizovaným ve vztahu k mrtvým předkům. 
Apokalypticky drastickou podobu získalo téma 
smrti ve sbírce tvořené v koncentračním táboře 
Vězeň za dráty, její objektivizující tendence vy
vrcholila baladickými příběhy, útvarem, k ně
muž dříve inklinovala už H. próza. V románu 
z Rosická Ohnivá země, kterým se připojil k ru- 
ralistickému hnutí, vytvořil H. z protikladu me
zi sebevědomými sedláky a nenávistnými horní
ky pozadí tragicky končícího milostného příbě
hu, v němž všechen důraz položil na sugestivní 
zpřítomnění duševních stavů obou hrdinů, 
zvláště na jejich souznění s přírodou a domo
vem. Společenské dění a davové scény naopak 
převážily v románu Jan Adam z Víčková o po
bělohorském povstání na Valašsku za svobodu 
víry a domova (s aktualizací danou mnichov
skými událostmi); na rozdíl od dramatu Valaš
ská stráž, z něhož román vyšel, zde však opět 
hraje významnou roli milostný příběh. Tři „his
torické balady“ Věnec z klokoěí zasadil H. do 
rozličných dob a vybavil značně odlišnými pro
tagonisty, sjednotil je však motivem důvěrného 
soužití hrdinů s brněnským krajem. Výmluvné 
svědectví H. vztahu k Brněnsku a rodnému 
kraji v širokém smyslu a zájmu o jeho význam
né i méně významné tvůrčí osobnosti podávají 
jeho eseje. Pro H. byl rodný kraj proniknut 
duchem evangelické tradice, jak to vyjádřil pře
devším prvním souborem esejů Světla nad Kra
licemi. H. zprvu navázal na básnický patos esejů 
Březinových; později, kdy se jeho eseje blížily 
spíš odborným studiím a portrétům, obrátil se 
ke svému učiteli tematicky: v souboru esejů 
Březina a Nietzsche odhalil na pozadí vzájemně 
protikladného vývoje spřízněnost obou myšlen
kově pronikavých tvůrců. V esejistických úva
hách Nadčlověk a nadnárod H. mj. sledoval, 
jakou roli v ideologii a praxi německého nacis
mu hrálo jednostranně pochopené a zneužité 
dílo Nietzschovo. - Intenzívně, zvláště na roz
hraní 30. a 40. let, se H. věnoval rozhlasovým 
žánrům, a to zejména rozhlasové hře (Silvio 
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Pellico, Zvoník u svátého Petra, Jan Sokol 
z Lamberka, Nejtajnější sen) a dramatizaci čes
kých románů (V. Mrštík: Pohádka máje, Santa 
Lucia, V. Prokůpek: Zakryto slzami). Byl také 
soustavným pěstitelem česko-jugoslávské, spe
ciálně pak česko-slovinské literární vzájemnos
ti, a to už od svých univerzitních let, kdy napsal 
studii Jihoslovanské prvky v Kollárově Slávy 
dceři a kdy mu bylo uděleno jugoslávské studij
ní stipendium. Překládal slovinské drama 
a prózu, informoval v českém tisku o slovin
ském a vůbec jugoslávském literárním dění, 
pěstoval kritiku překladů a do jugoslávských 
časopisů psal pojednání o českém písemnictví.

ŠIFRY: R. H., rh, r. h. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach 
literárního uměleckého kruhu Aktivisté (1936); Čin 
(1936); Hlas osvobozených; Hlas revolúcie; Kolo 
(1933-41); Lid. noviny (1929-39, básně a informace 
o slovinské lit.); Lit. noviny (1941); Lumír (1933); 
Nár. osvobození (1931); Právo lidu (1932); Pražské 
noviny; Rovnost (1946); Rozhledy (1932, Dramatik
I. Cankar); Rozkvět (1938 R Vzbouřenci z hor, knižně 
s tit. Jan Adam z Víčková); Stan (1930); Středisko 
(1930-33); Svob. noviny (1946); sb. Tváří k vesnici 
(1936, Čeští ruralisté); Venkov (1937-41, básně 
a hlavně divadelní ref.); též literární časopisy slovin
ské a polské. I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře 
a umění: Marný smích k věčnosti (BB 1930); Světla 
nad Kralicemi (EE 1931); Panychida za krále Alexan
dra (B 1934); Legendy vzpoury (BB 1934); František 
Bílkovský (E 1934); Josef Koudelák, básník nové Ha
né (E 1935); Březina a Nietzsche (EE 1935); Na okraj 
Elplova uvedení básníka Adyho do češtiny (E 1936); 
Kralická tiskárna (B 1936); Silvio Pellico (D 1937, 
spolu s hrou M. Elpla Marco Polo v kn. s tit. Hrdin
ské bolesti); Sasanky (BB 1938); Valašská stráž (D
1938) ; Ohnivá země (R 1938); Jan Adam z Víčková (R
1939) ; Setkání (E 1940, v tiráži s tit. Setkání Arna 
Nováka s Josefem Dobrovským); Věnec z klokočí (PP 
1941); Vězeň za dráty (BB 1945); Krvavý účet (P 
1946); Nadčlověk a nadnárod (EE 1946); Kožlanský 
vítěz na Náměšti (E b. d., 1947). - Překlad: V. Levstik: 
Čin (1936). - Ostatní práce: O dnešní ženě (1936); 
Padlým bojovníkům (1947); O jedné zneužité národní 
tradici (1950); Kaunicovy koleje (1953, s J. Pernicou). 
I SCÉNICKY Překlady: I. Cankar: Pohoršení 
v údolí šentflorjanském (1934) + Učitel Jerman 
(1937); B. Kreft: Maloměšťáci (1935); A. Muradbe- 
govič: Boží cestou (1937). I REDIGOVAL časopis: 
Kolo (1935-41, s Ant. Veselým); kalendáře: Kalendář 
Míru na rok 1949 (1948; se sep. příl. Čtení dětem 
1949), ... na rok 1950 (1949, s jinými); knižnice: Nová 
knihovna Moravského kola spisovatelů (od 1937, 
s Ant. Veselým, od 1938 též s M. Elplem), Pečeť 
č. 2 (od 1945, s J. Zatloukalem); sborníky: Čtvrt stole
tí Moravského kola spisovatelů (1937, s M. Elplem, 

Hackenschmied

Ant. Veselým), Těsnohlídkův strom (1938), Golgata 
(1946, s J. Zatloukalem), Žalm Moravy (1948). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Uher: Básně (1941, 
s J. M. Weimannem). I

LITERATURA: • ref. Marný smích k věčnosti: as. 
(M. Holas), RA 6,1930/31, s. 360; F. Neužil, Středisko
I, 1930/31, č. 4; -ed- (E. Dvořák), Iskra 1932, s. 30; 
Kp. (J. Knap), Venkov 10. 5. 1931 •;• ref. Světla nad 
Kralicemi: -ks- (K. Stránský), Středisko 2, 1931/32, 
s. 188; A. N. (Novák), LidN 13. 4. 1932; J. B. Čapek, 
Naše doba 40, 1932/33, s. 180 •; F. Neužil in Pět 
v kruhu (1932); • ref. Panychida za krále Alexandra: 
B. V. (Václavek), Index 1934, s. 119; J. Hch (Heiden- 
reich), LidN 13. 12. 1934 •;• ref. Legendy vzpoury: 
B. Václavek, Index 1935, s. 114; A. N. (Novák), LidN
7. 1. 1935; G. (F. Götz), NO 24. 1. 1935 •; B. Slavík: 
ref. Josef Koudelák..., LidN 27. 4. 1936; A. N. (No
vák): ref. Březina a Nietzsche, LidN 23. 8. 1936; 
B. Václavek: Tváří k vesnici, U 1937, s. 172 → Kritic
ké stati z třicátých let (1975); • ref. Sasanky: J. Ošme- 
ra, Čin 1938, s. 268; J. V. S. (Sedlák), Venkov 8. 12. 
1938 •; B. Slavík: ref. Valašská stráž, LidN 9. 10. 
1938; K. P. (Polák): ref. Hrdinské bolesti, PL
3. 8. 1938; • ref. Ohnivá země: J. Knap, Venkov
8. 5. 1938; vbk (V Běhounek), PL 21. 7. 1938; A. N. 
(Novák), LidN 31. 7. 1938 (poslední dva též o kn. 
Sasanky); J. Fučík, Tvorba 1938, s. 382 → Stati o lite
ratuře (1951); J. Vítod, Čteme 1, 1938/39, s. 57; K. Se- 
zima, Lumír 65, 1938/39, s. 245; R. Konečný, Naše 
doba 46, 1938/39, s. 59 •;• ref. Jan Adam z Víčková:
J. B. Čapek, Naše doba 47, 1939/40, s. 462; J. Knap, 
Venkov 21. 1. 1940; B. Slavík, LidN 5. 2. 1940; b. (V. 
Běhounek), Nár. práce 7. 3. 1940; V. Jirát, KM 1940, 
s. 83 •; K. P. (Polák): ref. Setkání, Nár. práce 
7. 7. 1940; • ref. Věnec z klokočí: P. Štěpánek, Řád 
1941, s. 550; J. Pilař, Venkov 19. 9. 1941; K. Sezima, 
Čteme 1942, s. 79; J. Novotný, KM 1942, s. 57 •;• ref. 
Vězeň za dráty: G. (F. Götz), NO 15. 1. 1946; 
b. (V. Běhounek), Práce 31.3. 1946; L. N. Zvěřina, 
Svob. slovo 12. 6. 1946; R. Konečný, List Sdružení 
mor. spisovatelů 1946, s. 118 •;• ref. Nadčlověk 
a nadnárod: Faber (P. Eisner), KM 1947, s. 49; 
L. N. Zvěřina, Masarykův lid 14-15, 1945/46, s. 323, 
346 ref. Žalm Moravy: V. Tichý, Kult, politika 
1949, č. 5: Dr. J. D. (Doležal), LD 28. 11. 1948 •;
P. Švyhos: In margine R. H., Rovnost 15. 4. 1970.

pb, šv

Hanuš Hackenschmied

* 24. 2. 1871 Příbram
† 12. 3. 1953 Praha

Překladatel převážně prozaických a dramatických děl 
z dánštiny, norštiny, švédštiny, italštiny, charvátštiny, 
němčiny, francouzštiny a ruštiny; výtvarník.
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VI. jm. Jan H- Jeho otec byl zaměstnán jako 
horolezec. H. studoval na gymnáziu ve svém 
rodišti a na malířské akademii (u J. Mařáka 
a F. Sequense) v Praze a v Mnichově (1888-95). 
Pak pobýval dva roky v jihoslovanských ze
mích, nejdéle v Dalmácii. Učil výtv. výchovu 
(od 1902) na žižkovské reálce v Praze, od 1904 
v jižních Čechách (na gymnáziu v Táboře a re
álce v Čes. Budějovicích) a 1919 — 29 opět na 
žižkovské reálce. Z jeho výtvarných prací (vý
stavy 1897 a 1899 v Krasoumné jednotě 
a v Umělecké besedě) byly známé zejména kniž
ní ilustrace a návrhy na knižní obálky.

H. překládal evropskou literaturu z osmi ja
zyků (z ruštiny za jazykové spolupráce), nejvíce 
ze severských jazyků a z italštiny. Zpočátku 
a na závěr své překladatelské činnosti se věnoval 
dramatům (H. Ibsen aj.), hraným většinou 
předními pražskými divadly, a výjimečně i ne- 
beletristickým pracím (přednáška B. Alimeny 
o zločinu v umění, ideový portrét H. Ibsena od 
W. Hanse). Převážně však překládal uměleckou 
prózu. Z italské literatury se zaměřil na drama
tiky a povídkáře veristického směru. Ze sever
ské literatury kromě klasiků (B. Björnson, 
A. L. Kielland, A. Strindberg, H. Ibsen) překlá
dal představitele psychologické prózy (A. Skra- 
mová, O. Hansson, H. Bang, J. Jörgensen, 
O. Rung, K. Hamsun), z nichž některé k nám 
objevně uvedl. H. patřil do stálého spolupra- 
covnického sboru Ottova nakladatelství, mno
hé jeho překlady vyšly ve Světové knihovně 
a v Hynkově Severské knihovně, k některým 
překladům připojoval informativní předmluvy. 
V periodickém tisku uveřejňoval překlady jak 
drobnějších prací, tak rozsáhlých novel na po
kračování.

PSEUDONYMY, ŠIFRY AI. V. Nováček, Josipovič, 
Jos. J. Jirsák, Verhovac; -hm-, chm, St. V. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1899-1920); Cesta 
(1923-24); Lid. noviny (1920); Lumír (1899); Pramen 
(Plzeň, 1921-24; 1923 překl. novely O. Runga Odkaz 
Franka Thaumy); Právo lidu (1926); Rozhledy (1898); 
Světozor (1917-26; 1925-26 překl. novely K. Ewalda 
Sulamitina zahrada); Šibeničky (1920); Topičův sbor
ník (1919-24); Večerník Práva lidu (1923 překl. nove
ly O. Runga Zlodějský příběh); Venkov (1919-25); 
Výr. zpráva reálky v Čes. Budějovicích (1916). 
■ KNIŽNĚ. Překlady: O. Hansson: Tři novely (1899) 
+ Všední ženy (1903); J. Kozarac: Dvě povídky (b. d., 
1899); B. Alimena: Zločin v umění (1900); A. Schnitz- 
ler: U zeleného papouška (1900); R. Bracco: Není nad 
počestnost (1901) + Novely (1910) + Žena a jiné 
novely (1911) + Boj (b. d., 1912, in 1 000 nejkrásněj

ších novel, sv. 11; dále in 1000...); M. Praga: Ideální 
žena (1901); A. L. Kielland: Novelety 1, 2 (1901) 
+ Elsa (1902); S. Sighele: Nová žena (1903); 
B. Björnson: Nad naši sílu (2. díl, 1904) + Laboremus 
(1913); G. D’Annunzio: Sen jarního jitra (1908, lyr. 
vložky přel. J. Kvapil); A. G. Selmer: Na norském 
fjordu (1908); W. Hans: Osud a vůle (1908); T. Hed- 
berg: Ukázka drobné prózy (b. d., 1910); J. Jörgensen: 
Tráva (1910); L. Capuana: Slečinka (b. d., 1911, in 
1 000..., sv. 19); H. Bang: Její výsost (1911) + Irena 
Holmová (b. d., 1912, in 1 000..., sv. 14) + Tina 
(1920); G. Delledda: Sardinské povídky (1912); 
K. Ewald: Co příroda vypráví (1912); Jolanda: Před
stavení k dobročinnému účelu (b. d., 1913, in 1 000..., 
sv. 34); U ledové víly (výbor pohádek, 1913);
J. V. Jensen: Intermezzo (1913) + Lesy (1918) 4- Ma
dame D’Ora (b. d., 1913, in Hynkova Knihovna zába
vy a poučení, sv. 6; samostatně 1921); T. P. Krag: 
Pozdě (b. d., 1914, in 1 000..., sv. 63); H. Aanrud: 
Cesta do města (b. d., 1914, in 1 000..., sv. 68); 
M. A. Nexö: Tři syny měl (b. d., 1914, in 1 000..., sv. 
70); S. Elkan: Svědectví paní Ulfsparreové (b. d., in 
1 000..., sv. 70); G. Verga: Pan učitel (b. d., 1914, in 
1 000..., sv. 72) + Znamení lásky a jiné novely 
(1920); J. Lie: Lindelina (b. d., 1914, in 1 000..., sv. 
73) + Trol (1921); C. Dadone: “Cimburovo” tajem
ství (b. d., 1914, in 1 000..., sv. 74) + Dřevěné nůžky 
(1917) + Tajemství zahradní vily (b. d., 1923);
A. Skram: Modlitba o pokušení (b. d., 1915, in 1 000 
(b. d., 1915, in 1 000..., sv. 84) + Zrazený (1922);
K. Gjellerup: Pastýřka a kulhavý (1919); A. Strind
berg: Černé vlajky (1919) + Manželství (1922) + Syn 
služky (1927); G. Cena: Varovníci (1919); G. Boccac- 
cio: Kratochvilné historie (1920, pseud. J. J. Jirsák);
B. Lie: Z kraje bílých nocí (1920); C. Tschudi: Eugenie 
(1920); L. N. Tolstoj: Kreutzerova sonáta (1920, 
s A. Silvou); L. Bruun: Půlnoční slunce (1920); 
O. Rung: Podivná proměna Sewitsona (1920) + Vel
ká karavana (1921, s E. Walterem) + Osud (1921) + 
Dlouhá noc (b. d., 1926); K. Larsen: Rozhodný bod 
(1921); J. H. Rosný: Přísaha (1921); H. Pontoppidan: 
Královský host (1921); H. J. Schjörring: Dcera moře 
1, 2 (b. d., 1922); N. G. Garin-Michajlovskij: Inženýři 
(1925, s A. Silvou); Ch. Krohg: Albertina (1925);
K. Hamsun: Pan (b. d., 1925); J. Magnussen, P. Sa- 
rauw: Mrtvý velikán (1926); H. Ibsen: John Gabriel 
Borkman (1929) + Paní z námoří (1930). I SCÉ
NICKY Překlady: R. Bracco: Don Pietro Caruso 
(1902); P. Géraldy: Milování (1923). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: U ledové víly (pohádky ze severu, 1913).
I

LITERATURA: ne (A. Novák): H. H. k šedesáti
nám, LidN 24. 2.1931; M. N. (Novotný): 70 let H. H., 
LidN 25. 2. 1941.
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Hádání Prahy s Horou

Hádání Prahy s Horou

1420

Veršovaná dialogická skladba, obhajující stanovisko 
husitů v zápase s římskou církví a králem Zikmundem 
v počátcích husitské revoluce.

Rozsáhlá skladba (2 990 veršů) vznikla na 
sklonku 1420, většinou mezi zářím a listopadem 
v době obléhání a dobytí Vyšehradu spojenými 
husitskými vojsky. Je dílem neznámého vzděla
ného straníka husitské revoluce, patrně Praža
na; pokusy ztotožnit jej s Vavřincem z Březové 
se nesetkaly s plným souhlasem. V jediném do
chovaném rukopise z 1448 je památka zapsána 
s dvěma aktuálními básnickými invektivami 
z téže doby (Žaloba Koruny české, Porok Koru
ny české ku pánóm českým o korunování krále 
uherského), které jsou nepochybně dílem téhož 
autora jako H. a mají s ním řadu společných 
rysů.

H. je vybudováno na osnově soudního sporu: 
před soudcem - Kristem vystupuje Praha jako 
alegorické ztělesnění husitství a Kutná Hora 
jako představitelka římské strany a panovnické 
moci. Předmětem sporu je soudobý ideologický 
konflikt mezi husitskou koalicí, jak vykrystali
zovala v době aktuálního vojenského střetnutí 
s králem Zikmundem, a stanoviskem římské 
strany. Protichůdná ideologická stanoviska, 
uplatňovaná „před ctným sborem všeho tvoru“, 
tj. před celým světem, jsou v skladbě chápána 
jako pozadí a důvod vojenského střetnutí, a tím 
je zdůrazněna jak jejich aktuální závažnost 
v domácím prostředí, tak i obecná platnost pro 
veškeré křesťanstvo. Rámec soudní pře je ve 
skladbě jen naznačen, nepromítly se do ní do
bové procedurální zvyklosti; vede to k soustře
dění zájmu na meritum sporu, rozvíjejícího se 
střídáním promluv obou stran. Po úvodním 
nařčení Hory z nevděčnosti vůči Praze a obha
jobě Hory, poukazující na poslušnost církvi 
a panovníkovi, se spor obratně rozvíjí invekti
vami Prahy proti současnému papežství a kost
nickému koncilu; probírají se postupně jednot
livé sporné body náboženské doktríny a záro
veň projevy jejího promítání do společenské 
praxe. Rozsáhlé, pateticky vznosné promluvy 
Prahy, plné vnitřního zaujetí, obratně odvozují 
ze smyslu biblických výroků a z evangelijního 
učení důsledkové závěry pro současný život. 
Stručnější promluvy Hory se opírají o autoritu 

papeže, koncilu a panovníka a obhajováním 
formálních znaků římského náboženství zpravi
dla dávají Praze podněty k dalšímu rozvíjení 
názorových konfrontací. Převaha Prahy ve spo
ru je od počátku zřejmá a přerůstá v ideologic
ké zdůvodňování husitské revoluční praxe. Obě 
strany přinášejí pro svá stanoviska v jednotli
vých otázkách argumenty převážně z bible, mi
moto i z církevních Otců, filozofů a z kanonic
kého práva. Skladba se tak stává přehledem 
nejen sporných bodů soudobého ideologického 
zápasu, nýbrž i čelných argumentů pro obě 
stanoviska. Spor je v závěru vyřešen Kristovým 
výrokem ve prospěch Prahy. - Autor skladby 
navazuje na tradici staršího českého básnictví 
zejména užitím osmislabičného sdružené rýmo
vaného verše, umně těžícího z eufonických mož
ností jazyka a z celé škály prostředků, osvědče
ných v rétorické praxi k přesvědčování poslu
chačů (ironie, řečnické otázky, antiteze atp.). 
Památka je příkladem sloučení tradičních výra
zových prostředků s novým obsahem: vyjadřuje 
ve vysoké intelektuální poloze ideologii a nad
šení lidových nositelů revoluce, je zaměřena 
k agitačnímu přesvědčování váhavců z řad 
vzdělanců.

EDICE: in Husitské skladby Budyšínského rukopisu 
(1952, ed. J. Daňhelka); in Barvy všecky (1982, ed.
E. Pražák). - Ukázky in: Z. Nejedlý: Dějiny zpěvu za 
válek husitských (1913, nově Dějiny husitského zpěvu 
4, 1955); A. Kraus: Husitství v literatuře, zejména 
německé 1 (1917); Výbor z české literatury doby hu
sitské 1 (1963). I

LITERATURA: I. Srezněvský in ČČM 1840, s. 403 
(dopis V. Hankovi); A. Kraus in Husitství v literatuře, 
zejména německé 1 (1917); F. M. Bartoš: Z husitského 
i bratského dějepisectví, CČM 1920; J. Pekař in Žižka 
a jeho doba 1 (1927); R. Urbánek: Satirická skládání 
M. Vavřince z Březové z r. 1420 v rámci jeho ostatní 
činnosti literární, Věstník KČSN 1951; J. Macek in sb. 
Husitské skladby Budyšínského rukopisu (1952);
F. M. Bartoš: Husitské skladby Budyšínského rukopi
su, Jihočeský sb. historický 22, 1953 + Z politické 
literatury doby husitské, Sb. historický 5, 1957; 
E. Pražák: Hádání Prahy s Horou a Rozmlouvání 
o Čechách ve vzájemném vztahu a ve vývoji českého 
dialogu, LF 1965; F. M. Bartoš: O básníka husitských 
skladeb sborníku budyšínského a o Rozmlouvání 
o vzniku husitské bouře z r. 1424, LF 1966.
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Hádek

Karel Hádek

* 11. 10. 1894 Praha
† 5. 1. 1950 Praha

Prozaik a dramatik, překladatel z němčiny, dánštiny 
a srbocharvátštiny, literární historik a autor knih 
o staré Praze.

Syn advokáta a městského radního na Smícho
vě, vystudoval gymnázium v Praze na Malé 
Straně (mat. 1913), 1913-15 a 1918-19 studoval 
na právnické fakultě UK a jako doktor práv 
dosáhl na téže univerzitě i doktorátu filozofie 
(1930 prací Teorie a problémy biologické socio
logie). Od konce ledna 1920 působil ve státní 
službě, nejprve jako praktikant na žižkovském 
hejtmanství, pak jako okresní komisař u zemské 
správy politické v Praze. 1924-26 zastával funk
ci župana postupně v Žilině, Zvolenu a Banské 
Bystrici, 1926-49 pracoval jako vrchní komisař 
a pak rada na zemské školní radě v Praze, 1949 
přešel na min. financí. V souvislosti se svou 
literární a překladatelskou prací hojně cestoval 
(Francie, Itálie, Jugoslávie, severské země, Ně
mecko).

H. literární úsilí se neslo stranou generačních 
a programových uskupení, směrového vyhra- 
ňování, avantgardních výbojů i výraznější tvůr
čí koncepce. Vyznačuje je od začátku zájem 
o zvláštní, tajemné a někdy i bizarní (tragické 
i tragikomické) v životě i literatuře. Jeho „malé 
prózy“ Dýka, povídka Venuše vítězná i jevištní 
„čtyři hovory“ Manželství z prostředí měšťan
ské inteligence s komorními náměty lásky, váš
ně a žárlivosti, nevěry a zločinu stavějí na dějové 
překvapivosti, paradoxu a dynamice. Jako pře
kladatel k nám uváděl podobně laděné jihoslo- 
vanské hry. Do oblasti vyšších uměleckých hod
not ho vedly překlady poezie - po nepříliš zda
řilém pokusu o verše R. M. Rilka se soustředil 
k tlumočení lyriků dánských a později srb
ských, charvátských i slovinských. Svou překla
datelskou práci provázel literárněhistorickými 
pracemi převážně informativní a popularizační 
povahy; z nich ke knižnímu vydání dospěl jen 
přehled Panoráma literatur dánské a islandské, 
jehož partie o nej novější literatuře byly založeny 
na soustavném sledování soudobé tvorby. Znač
ného čtenářského ohlasu došly H. knihy o Pra
ze, upevňující za protektorátu živý vztah k čes
ké minulosti, kultuře a Praze, slohově se do jisté 
míry přimykající k soudobým „čtením“, jakým 

bylo zejména Bassovo Čtení o roce osmačtyři- 
cátém. V nich H. spojil dar lehkého vypravěč- 
ství se zálibou v dobovém dokumentu a našel 
nejlepší uplatnění pro své tíhnutí jak ke kulturní 
historii, tak k zábavnosti. Okrajový význam má 
H. práce divadelně referentská.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jiří Hlavín, Karel Beneš, 
Karel Hlavín, K. Havlík, K. Hlavín; Ha. I PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (od 1919); Československá samo
statnost; Československé noviny (divadelní ref.); Di
vadlo (od 1920); Jeviště (od 1920; 1922 úryvek překl. 
J. Kosor: Požár vášně); Květy (od 1915); Lid. noviny; 
Lípa (1944 Mozartovi synové v Praze, i sep.); Lit. 
rozhledy (1930 O Arnoštu Rážovi, i sep.); Národní 
a Stavovské divadlo (1930); Nár. listy; Nár. osvoboze
ní (od 1924); Nár. politika; Pestrý týden (1935 překl. 
Hasanaginica); Pokroková revue (od 1914); sb. Po
znání 3 (1938, kratší verze přehledu dánské a island
ské literatury); Světozor; Topičův sborník (od 1917); 
Zlatá Praha (od 1915); Zvon (divadelní ref.). 
I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Manželství 
(DD b. d., 1920, pseud. Karel Beneš); Dýka (PP 1921, 
pseud. Karel Beneš); Venuše vítězná (PP 1924, pseud. 
Karel Hlavín); Panoráma literatur dánské a islandské 
(1939); Čtení o staré Praze (PP 1940); Staropražské 
panoptikum (PP 1941); Krásná Atalanta (P 1946; 
pův. in Staropražské panoptikum). - Překlady: 
R. M. Rilke: O lásce a smrti korneta Krištofa Rilke 
(1914); Dánská lyrika (1920); F. Hrčic: Veliká oběť 
(1921); M. Begovič: Malé komedie (1923); Jihoslo- 
vanská lyrika (1935). - Adaptace: J. Chalupka: Ko- 
cúrkovo alebo Len aby sme v hanbě nezostali (1925, 
úpr. pro loutkové divadlo, podp. dr. Karol Hádek). - 
Ostatní práce: Příručka pre živnostníkov ... (1925, 
podp. Karol Hádek, s J. Peřinou); Praha před sto lety 
(1933). ■ SCÉNICKY Překlad: J. Kosor: Požár vášně 
(1924). ■ REDIGOVAL časopis: Československé 
noviny (1920-24, kult, rubrika); knižnici: Juventus 
(1914). ■

LITERATURA: • ref. Dýka: -btk- (V Brtník), 
Zvon 21, 1920/21, s. 697; Ka. (Z. Kalista), Pramen 
1921, s. 281; an. (A. Vyskočil), Čes. revue 1922, s. 39 
•; M. N. (Novotný): ref. Dánská lyrika, Čes. osvěta 
17,1920/21, s. 299; O. Kolman: ref. překl. M. Begovic, 
ČMF 13, 1926/27, s. 1; • ref. Jihoslovanská lyrika: 
R. Habřina, LidN 25. 3. 1935; J. U. (Urban), Česko- 
slovensko-jíhoslovanská revue 1935, s. 54; O. Kol
man, tamtéž, s. 118; A. F. (Frinta), Slovanský přehled 
1935, s. 164 •;• ref. Panoráma literatur ...: n (M. 
Novotný), LidN 15. 4. 1939; G. Pallas, LidN 
15.5. 1939; -k (B. Václavek), Moravský večerník
4. 6. 1939 •;• ref. Čtení o staré Praze: B. (E. Bass), 
LidN 3. 6. 1940; Inz (L. N. Zvěřina), Čteme 2, 
1939/40, s. 205; b (V Běhounek), Děln. osvěta 1940, 
s. 183; vz. (V. Zelinka), Zvon 41, 1940/41, s. 15 •; Zka: 
ref. Krásná Atalanta, Svob. slovo 23. 5. 1947.
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Hadrbolec

Karel Hadrbolec

* 20. 12. 1909 Stará Boleslav (Brandýs nad 
Labem-S. B.)

Prozaik těžící ze svých zážitků z cest a vyznačující se 
zájmem o sociální otázky, novinář.

Otec dělník (pískař) padl 1915 ve světové válce. 
Po jeho smrti se H. s matkou odstěhoval do 
Benešova u Prahy a odtud do Tábora, kde stu
doval na reálce; ve Vídni pak absolvoval dvoule
tou obchodní školu. V Praze se stal úředníkem 
importní firmy (přivydělával si hrou na housle 
v nočních podnicích). V 19 letech se rozjel do 
ciziny, kde se živil většinou podomním prode
jem českého zboží; 1928 pobýval v Itálii, od 
1929 v Tyrolích a asi 3 roky ve Francii (převáž
ně v Provenci a v Pyrenejích), odkud navštívil 
i Španělsko; tehdy se blíž seznámil s francouz
skými pozaiky J. Gionem a Ch. F. Ramuzem, 
kteří výrazně ovlivnili jeho beletrii (Ramuze 
H. také časopisecky překládal). Po návratu pra
coval v novinách, nejprve jako krajský zpravo
daj v Jičíně, pak jako redaktor v Brně, a to 
1934-35 v Lid. novinách, potom v Mor. slově. 
1936 založil v Brně také vlastní nakladatelství 
Morava a čas. Literární Morava (vyšlo jen 5 čí
sel). 1937 (po vydání románu Klid) podnikl 
cestu autem do Francie na známá místa. Od 
1938 do konce války žil v Mělníku. 1943 sestavil 
dětskou hudební a taneční skupinu Dělnické 
děti dělníkům, se kterou cestoval po českých 
městech; napsal pro ni hry Nejkrásnější sen, 
Vesele vpřed, Pohádkový karneval aj.; 1944 jí 
bylo účinkování zakázáno. H. se věnoval též 
výtvarnému umění (první výstava v Praze 
1942). 1945 se vrátil do Prahy. Od 1947 působil 
opět jako žurnalista, 1950-53 pracoval na růz
ných místech republiky na výtvarné výzdobě 
školek a jeslí, od 1953 vystupoval před školním 
publikem jako profesionální vypravěč pohádek.

H. literární počátky byly spjaty s jeho cesta
mi po Provenci a Pyrenejích. V malých jiho- 
francouzských městečkách objevil lidi žijící při
rozeným způsobem a blízko přírodě, kteří jsou 
ve stálé opozici proti nezdravému způsobu živo
ta průmyslové společnosti. Okouzlen středo- 
mořským přírodním prostředím podával autor 
osudy svých hrdinů značně lyrizovaně, se sil
ným podílem krajinomalby na románovém dě
ní. Vrcholem autorova romantického odvratu 
od soudobé průmyslové civilizace se stal exotic

ký román z prostředí Kapverdských ostrovů 
Sáo Lopez, moderní robinzonáda dvou milen
ců, které narození dítěte přinutí k návratu mezi 
lidi. Z francouzského prostředí vytěžil H. i re
portáž Lurdské divadlo, příkře kritizující novo
dobou továrnu na zázraky. Po vypuknutí války 
přešel k domácím látkám a zároveň upustil od 
silně lyrického traktování dějů. Zpracoval umě
leckým způsobem vlastní životopis (Syn plavce 
pískařeý analyzoval společenský život na ma
lém městě a také pranýřoval nezdravé poměry 
v umění (Agostina). Pozornost věnoval i sociál
ním otázkám soudobé společnosti, avšak řešení, 
která nabídl, byla zjednodušená nebo se blížila 
oslavě nábožensky pojatého prosťáčkovství. - 
H. napsal také několik rozhlasových her. Z jeho 
publicistiky měl velkou odezvu článek Lupičem 
snadno, lacino a rychle (čas. Čteme), který vyvo
lal žalobu vydavatelů Rodokapsu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: F. K. Kovařík, Jan Buchat, 
Rudolf Denár; K. H., kh. I PŘÍSPĚVKY in: Čteme 
(od 1938; t. r. čl. Lupičem snadno ...); ELK (od 1936); 
Kultura doby (od 1938); Lid. noviny (1934-43); Lit. 
Morava (1936); Lit. noviny (od 1937); Lumír (od
1936) ; Mor. slovo; Nár. osvobození (od 1937); Nár. 
práce (1943-45); Niva (od 1936); sb. Nové české 
pohádky (1941); Právo lidu (1938); Ranní noviny 
(1936); Rozhledy (od 1937); Venkov (1938); Zvon (od 
1938). I KNIŽNĚ. Beletrie: Klid (R 1936); Dobro
druh tří moří (P 1936; 1939 in Volání domova); Děti 
Evropy (R pro ml., b. d., 1937); Lurdské divadlo (Rp
1937) ; Ptačí vrch (R 1938); Poslání 1940 (P 1939); 
Volání domova (PP 1939); Mělnické vinice (P 1941); 
Recept pro milionáře (R 1941); Sáo Lopez (R 1941); 
Sžehnuta plamenem (D 1941, prem. 1942); Agostina 
(R 1943); Syn plavce pískaře (R 1943); Sytý hladové
mu nevěří (PP 1944). I REDIGOVAL časopisy: Lite
rární Morava (Brno, 1936), Čteme (1939, roč. 1, 
č. 6-11/12, s red. kruhem), Tisková služba knihy 
(1938-39); sborníky: Čteme dobré knihy (1938), Nové 
české pohádky (1941). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Z ničeho stát se něčím. Galerie brněnských obchodní
ků (1936). I

LITERATURA: • ref. Klid: -á- (J. Rybák), RP 
20. 12. 1936; Nk., LidN 21. 12. 1936; O. Králík, LUK
1936, s. 461; K. Polák, PL 3. 1. 1937; G. (F. Götz), NO 
14. 2. 1937; zč. (Z. Černý), U 1937, s. 107; V. T. (Ti
chý), Děln. osvěta 1937, s. 31; B. V. (Václavek), Index
1937, s. 58 •;• ref. Dobrodruh tří moří: Benj. J. (Jed
lička), LidN 26. 10. 1936; Akz. (A. Kostohryz), Roz
hledy 1936, s. 60; K. Sezima, Lumír 63,1936/37, s. 222 
(též o kn. Klid) •;• ref. Lurdské divadlo: K. P. (Po
lák), PL 30. 11. 1937; bdř (K. Bednář), Rozhledy 
1937, s. 231; V. T (Tichý), Děln. osvěta 1937, s. 388

ref. Děti Evropy: rv. (V. Charvát), Ranní noviny
3. 12. 1937; K. Spálová, Úhor 1937, s. 175 •; an.: Svět 
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beze cti (o vytištěném, ale z politických důvodů nevy
daném románu), LitN 1938, č. 2; E. Vachek in K. H.: 
Volání domova (1939); • ref. Volání domova: vbk. (V 
Běhounek), Nár. práce 8. 8. 1939); J. Knap, Venkov 
6. 9. 1939; B. Jedlička, LidN 30. 10. 1939; de (J. 
Strnadel), Večerník Nár. práce 6. 11. 1939; as. (M. 
Holas), LitN 1939, s. 198 •; e. v.: Hadrbolcovy posta
vy a on, ELK 1939, č. 5; • ref. Recept pro milionáře: 
V. T. (Tichý), Děln. osvěta 1942, s. 213; B. Slavík, 
LidN 8. 3. 1942 •; vbk. (V. Běhounek): ref. Sáo Lopez, 
Nár. práce 20. 2. 1942; • ref. Sžehnuta plamenem: 
V. Hloch, Venkov 21. 11. 1942; os. (O. Srbová), Nár. 
práce 21. 11. 1942 •;• ref. Agostina: Kp. (K. Polák), 
Nár. práce 26. 6. 1943; V. Martínek, LidN 20. 7. 1943 

ref. Syn plavce pískaře: V. T. (Tichý), Nár. práce
4. 12. 1943; J. Šr., Úhor 1943, s. 152 •; kp. (K. Polák): 
ref. Sytý hladovému nevěří, Nár. práce 12. 10. 1944; 
š. (D. Šafaříková): Šedesátka K. H., Práce 19. 12. 
1969.

Otakar Haering

* 26. 11. 1892 Praha
† 15. 10. 1951 Praha

Spisovatel konvenčních románků pro ženy a dívky; 
autor textové části mnohadílného cyklu o Marbulín- 
kovi.

Po absolvování učitelského ústavu (mat. 1911) 
působil jako učitel na obecných školách v Šes- 
tajovicích u Prahy a v Praze, 1935-49 byl na 
různých místech v Praze ředitelem obecných 
škol.

Ve 30. letech byl H. jedním z kmenových 
autorů komerčního pražského nakladatelství 
Zmatlík a Palička, zejména jeho knižnic Vlasta, 
Fialová knihovna a Knihovna šťastných dívek. 
Uvedl se jako autor milostného čtivá pro ženy 
a dívčích románků, které se pak natrvalo staly 
jeho žánrovou doménou. Obměňoval v nich 
schéma nesložitého příběhu hrdinky usilující 
o štěstí navzdory překážkám a získávající za
sloužený úspěch díky upřímnému citu, píli 
a osobním vlohám či díky souhře příznivých 
okolností {Pohádka mládí, Hana bojuje o štěstí, 
Heda na rozcestí, Zina dědí milión aj.). H. napsal 
i několik knížek ze života starších dětí, vykre
slujících idylu jejich mládí či zjednodušeně po
dávajících jejich první konflikty (Han íčka a její 
družky, Anička a její teta, Mančiny radosti aj.). 
Neschopnost vytvořit mravní ideál moderní 
dívky, resp. příkladný vzor dítěte na jiné než 

primitivní didaktické úrovni, šablonovitost dějů 
a stereotypní vypravěčství učinily z této pro
dukce příklad pokleslé literatury pro mládež. 
Patrně z H. podnětu vzešel ve své době populár
ní cyklus příběhů o čertíkovi Marbulínkovi a je
ho přátelích. Efektní ilustrace F. Smatka (nar. 
1899) provázel nejdříve žertovným veršovaným 
textem H. sám, v dalších pokračováních se 
i prózou uplatnili také jiní autoři (J. Zmatlík 
pod pseud. J. Jerza a V. Zika). H. napsal i něko
lik pohádkových her pro loutková divadla.

PSEUDONYMY: Božena Archmannová, Dádá Fa- 
rářová. I PŘÍSPĚVKY in: Malý čtenář. I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Helenka (R pro ml., 1931); Láska mocnější 
(R 1931); Píseň léta (R 1931); Pozdní lítost (R 1931); 
Pro tebe (R 1931); Marbulínek, Kašpárek, pejsek 
Fenek a jejich veselé příběhy (B pro ml., b. d., 1931); 
Marbulínek, Kašpárek a pejsek Fenek na venkově (B 
pro ml., b. d., 1931); Marbulínek, Kašpárek a pejsek 
Fenek v zoologické zahradě (B pro ml., b. d., 1931); 
Ošizený šibal (D pro ml., b. d., 1931); Kouzelný ká
men (D pro ml., b. d., 1931); Krakonošův dar (D pro 
ml., b. d., 1931); Kašpárek u maminky (D pro ml., 
b. d., 1931); Bez lásky nelze žít (R 1932, pseud. 
B. Archmannová); Do nového života (R 1932, pseud. 
B. Archmannová); Hanička a její družky (R pro ml.,
1932) ; Helenčin sen (R pro ml., b. d., 1932); Její 
utrpení (R 1932); Manželství bez lásky (R 1932, 
pseud. B. Archmannová); Pro štěstí rodinné (R 1932); 
Marbulínek, Kašpárek a pejsek Fenek v dětském 
koutku (B pro ml., b. d., 1932); Marbulínek, Kašpá
rek a Bobi ve škole (B pro ml., b. d., 1932); Krakono
šův poklad (D pro ml., b. d., 1932); Alenka v penzio- 
nátě (R pro ml., 1933); Maminčin mazlíček (R pro 
ml., 1933); Pod tíhou osudu (R 1933); Smím? (R
1933) ; Květa (R pro ml., 1934); Pohádka mládí (R pro 
ml., 1934); Radostné mládí (R pro ml., 1934, pseud. 
B. Archmannová); Rozvod z jeho viny (R 1934); Vše 
pro tebe (R 1934); Marbulínek s nejmilejšími zvířátky 
(B pro ml., b. d., 1934); Marbulínkův sen z pohádky 
do pohádky (B pro ml., b. d., 1934); Marbulínek 
v nebi (B pro ml., b. d., 1934, 2. díl předchozí kn.); 
Marbulínek vítá jaro (B pro ml., b. d., 1934); Jarmilka 
má svátek (R pro ml., 1935); Medička Hana (R pro 
ml., 1935); Soňa vítězí (R pro ml., 1935); Hana bojuje 
o štěstí (R pro ml., 1936); Lidunčino tajemství (R pro 
ml., 1936, pseud. D. Farářová); Lidunka se vdává (R 
pro ml., 1936, pseud. D. Farářová); Lidunčin omyl (R 
pro ml., 1936, pseud. D. Farářová); Náš diblík (R pro 
ml., 1936); Studentka Věra (R pro ml., 1936); Alenči- 
ny prázdniny v penzionátě (R pro ml., 1937); Heda (R 
pro ml., 1937, pseud. D. Farářová); Heda na rozcestí 
(R pro ml., 1937, pseud. D. Farářová); Hedin životní 
cíl (R pro ml., 1937, pseud. D. Farářová); Tři sestry, 
Bláža, Anča, Máňa (R pro ml., 1937); Naše Lidka (R 
pro ml., 1937); Vzhůru do přírody! (tělocvičná směs 
pro vystoupení mládeže na 10. všesokolském sletě, 
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1937, s J. Kubickou, J. Pangrácem); Anička a její teta 
(R pro ml., 1938); Zina dědí milión (R pro ml., 1938); 
Petříčkův sen (P pro ml., 1944); Petříčkův svět (P pro 
ml., 1946); Hana (R pro ml., 1948); Mančiny radosti 
(R pro ml., 1948); Marbulínek vítá zimu (B pro ml., 
b. d.); Marbulínek a loutky (B pro ml., b. d.); Marbu
línek cestuje (B pro ml., b. d.). ■

LITERATURA: J. Petrus: ref. Píseň léta, Čes. 
osvěta 28, 1931/32, s. 277; F. Holešovský: Kýč mezi 
knihami pro nejmenší, ZM 1961, s. 155.

jip

Ondřej Haffner

* asi polovina 18. století

Obrozenský básník thámovské skupiny.

V polovině 80. let 18. stol, byl knězem v Praze.
V druhém vydání almanachu Básně v řeči 

vázané (1812) jsou otištěny dvě H. básně dato
vané 1786 (1. vyd. almanachu vyšlo 1785). Kla- 
sicistické zpracování biblických námětů (Obraz 
Kaina po vraždě bratra svého, Třesení země- ko
nec světa před posledním soudem) je tu zjevně 
ovlivněno i barokní tradicí; patos látky a pojetí 
jsou podepřeny i versifikací (čtyřstopý sylaboto- 
nický daktyl). Skladby značně překračují svým 
básnickým provedením průměrnou úroveň al
manachu.

PŘÍSPĚVKY in: Básně v řeči vázané (1812, red. 
V. Thám, vyd. asi K. I. Thám). I

LITERATURA: J. B. Čapek: Preromantismus ne
bo klasicismus?, Slovesná věda 2, 1948/49; K. Palaš: 
Barokní tradice v raně obrozenské poezii, Čas. Mo
ravského muzea 53/54, 1968/69, vědy společenské 2.

mo

Vincenc Hafner

* kolem 1765
† po 1812 asi Vídeň (Rakousko)

Herec a dramatik českého pražského divadla v 80. 
letech 18. století.

Psal se též Haffner, Vincencius. - Byl členem 
hereckého souboru Boudy (působil jenom v té
to divadelní budově), ze souboru a z Prahy 
odešel 1791. 1812 byl hercem u jakéhosi němec
kého divadla, pravděpodobně zemřel ve Vídni. 
Není zjištěno, zda údaj, že byl augustiniánem 

a profesorem, je mylný, nebo se týká H. života 
před jeho hereckým působením.

Z dramatické tvorby H. jsou jako jeho ne
sporná díla známy tituly šesti her (většinou ve
seloher) a jeden tiskem vydaný překlad. Pravdě
podobně původní je jednoaktová veselohra 
Všetečný Kašpárek (prem. 20. 9. 1789) a zpěvo
hra ve 3 jednáních Šťastný ouěty (prem. asi 
1786-87). Překlad jednoaktového dramatu 
Vděčná dcera od P. Weidmanna (prem. asi 
1786-87) reprezentuje sentimentálně mravolič- 
nou tendenci v prvotní dramaturgii českého 
osvícenského divadla v Praze.
KNIŽNĚ. Překlad: P. Weidmann: Vděčná dcera 
(1787). I SCÉNICKY. Pravděpodobně původní hry: 
Šťastný oučty (asi 1786-87); Všetečný Kašpárek nebo 
Žid byl bit (1789). - Překlady: Dcera bratra Filipa 
(asi 1786-87); Jak Splyn neb Já se nezastřelím (asi 
1786-87); Krejčí a jeho syn (asi 1786-87); Stará láska 
nerezaví (asi 1786-87). I

BIBLIOGRAFIE: in M. Laiske: Pražská drama
turgie 1 (Ústav pro českou a světovou literaturu 
ČSAV, 1974); Knihopis č. 1 840. ■ LITERATURA: 
F. M. (Menšík): Ze života starých herců pražských, 
NL 3. 5. 1889; F Baťha: Dopis Václava Tháma Josefu 
V. Zlobickému, ČLit 1954 + Dva dokumenty k histo
rii počátků českého divadla v Praze, Divadlo 1958.

mo

František Hais

* 7. 7. 1818 Praha
† 4. 7. 1899 Praha

Kramářský zpěvák a kolovrátkář, autor písňových 
textů.

Sám uvádí datum narození 11. 6. 1818. Psal se 
též Haiss, Haisz, Heiss, Heisz. - Syn tiskaře 
kartounů, v jedenácti letech na otcovo přání 
opustil školu a nastoupil do učení v kartounce. 
Pro neshody s otcem se nevyučil a začal praco
vat jako nádeník. Současně působil jako zpěvák 
v pražských kostelích a pomocník vůdců proce
sí do poutních míst (postupně nej oblíbenější 
i jako předzpěvák). 1838 se doučil a vydal na 
vandr, z České Lípy se předčasně vrátil a od té 
doby již Prahu (s výjimkou poutí do jejího oko
lí) neopustil. 1840 se oženil, druhé manželství 
uzavřel 1851, třetí 1860. Ve 40. letech nemohl 
najít tiskařskou práci, dal se najímat jako náde
ník a vyráběl hračky. Nemoc a bída ho přivedly 
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k prodeji tiskovin a později ke skládání písní, 
které si dával tisknout a při kolovrátku je zpíval 
a prodával; od 1846 (první dochovaná píseň) se 
tato činnost stala jeho hlavním zaměstnáním. 
Protože marně usiloval o úřední povolení hry 
na kolovrátek a prodeje písní, byl často stíhán 
policejními tresty. 1862 vypukla kolem H. aféra 
způsobená mylnou zprávou v Nár. listech, že 
složil hanlivou píseň o organizaci Sokol. Po 
válce 1866 se H. s rodinou ocitl v bídě (v Nár. 
listech byla 1867 vypsána v jeho prospěch veřej
ná sbírka), 1868 se dostal do blázince, odkud 
byl brzy propuštěn, ale po Praze se rozšířila 
zpráva o jeho smrti. V 70. letech začala jeho 
písničkářská činnost ochabovat, H. nakonec 
požádal o obecní práci a stal se metařem. 1888 
byl přijat do městského chudobince u Sv. Barto
loměje, kde strávil poslední léta života a sepsal 
paměti. Pohřben byl na Olšanech.

H. písňová tvorba je pozdním projevem do
znívajícího třistaletého období kramářského 
zpěvu a dokladem síly jeho tradice ještě v 2. pol. 
19. století. Komerční hledisko typické pro kra- 
mářskou píseň vedlo H. k námětům zaručujícím 
úspěch a dobrý odbyt. Největšího ohlasu do
sáhly některé H. epické světské písně (Nová 
píseň o hraběti Fridolínovi a sprosté Vilemine) 
a skladby reagující na dobovou situaci v duchu 
názorů a potřeb lidových vrstev, z období 
H. největší aktivity (60. léta - poč. 70. let) např. 
Hrobka Havlíčkova a Přání slovanského náro
da.... V celku H. produkce nacházíme jak od
raz pražského všedního dne s vraždami, loupe
žemi, katastrofami, lidovými slavnostmi apod., 
tak závažná společenská témata podaná s vlas
teneckým zaujetím. V lyricky zaměřených pís
ních je nej častějším námětem láska a manželství 
i satirické líčení života různých vrstev pražské
ho obyvatelstva, obsahující někdy prvky spole
čenské kritiky. Jako většina kramářských auto
rů H. také přejímal a upravoval lidové písně 
i texty umělé poezie; skladby opatřoval nápěvy 
oblíbených písní společenských, lidových i ná
boženských. V jazyce a stylu H. písní se uplat
ňuje několik složek: do typického kramářského 
stylu s výraznými barokními prvky, ustáleného 
již v 18. století, proniká jednak dobová pražská 
lidová čeština, jednak vyjadřovací způsoby ná
boženské literatury; texty, v nichž se H. pokouší 
o umělejší vyjadřování, vyznívají toporně až 
nesrozumitelně. Počet H. skladeb se odhaduje 
na 400, mnohé, psané na zakázku,^ vyšly též 
anonymně nebo pod cizím jménem. Řada textů 

byla vydána různými tiskárnami několikrát 
a v různých variantách. - H. rukopisné, posmrt
ně vydané paměti (Vzpomínky pražského písnič
káře) jsou vzácným raným dokladem memoáro
vé tvorby autora z proletářského prostředí 
a svým zaměřením na podrobnosti denního ži
vota podávají autentický obraz o pražské chu
dině v 19. století.

ŠIFRY: F. H., F. H...s. ■ PŘÍSPĚVKY (posmrtně, 
výňatky z pamětí) in: Český lid 17-19, 1907/08 až 
1909/10, ed. Č. Zíbrt; Sborník NM v Praze, ř. C - Li
terární historie (1979, ed. E. Ryšavá). I KNIŽNĚ. 
Písně (v závorce incipit): Pravdivá píseň o velkém 
zázraku (Poslyšte mě, křesťané, co budu zpívati...) 
(1846); Žalostná píseň o hrůzném krveprolití v Praze 
v žalostných a smutných dnech 12. až 16. června 1848 
(Milí krajané, poslyšte tu smutnou novinu...) (1848); 
Nová píseň o hraběti Fridolínovi a sprosté Vilemině 
(Na hranicích města německého...) (1850); Krato
chvilná píseň Hvězda a déšť (Časně zrána nohy mo
je...) (1855); Kratochvilná píseň všem milovníkům 
dobrého piva (Těžko trpět žížeň, bratři rozmilí...) 
(1856); Vojín pod Tetínem (V levé straně pod Tetí- 
nem...) (1858); Hrobka Havlíčkova (Spi, Havlíčku, 
v tvém hrobečku...) (b. d., asi 1862); Pomněnka na 
české výtečníci (Národe můj přechrabrý a milý...) 
(1862); Bolestná vzpomínka na krutý boj u králové
hradecké pevnosti, vpád Prušáků do Prahy a na jejich 
rekvizice v zemi české roku 1866 (Ach, jaké to strašné 
doby...) (1866); Strašná událost, která se stala dne 
11. listopadu roku 1868 z dopuštění božího na západ
ní dráze, kdežto jel železniční vlak s c. k. vojíny pluku 
Michala číslo 26, kteří na dovolenou domů se ubírali 
(Ach, jaké to přehrozné neštěstí...) (1868); Přání slo
vanského národa a jeho věrnost ku králi (Já jsem 
v Čechách narozený... (1871); Žertovný zpěv pro 
zasmáni, jak se Jeníček a Aninka spolu velice milova
li, aneb Láska a arzenik není žádný špás (Arzenik 
a láska, to jsou dvě těžkosti...) (b. d., 70. léta); Truch- 
lozpěv nad smrtí našeho milovaného otce a historio- 
grafa českého Františka Palackého, nehynoucí pa
mátce jeho (Ach, národe v Čechách i v Moravě...) 
(1876); - posmrtně (přetisky písní v publikacích): 
B. Václavek, R. Smetana: Český národní zpěvník 
(1949) + České světské písně zlidovělé 1 (1955); 
V. Pletka: Tam u Králového Hradce (1966) aj. - Pa
měti (posmrtně): Vzpomínky pražského písničkáře 
(1985, ed. E. Ryšavá.) ■

LITERATURA: A. Waldau: Böhmische Natur- 
dichter (1860); J. Neruda: Pražský pěvec, Lumír 1877 
→ Žerty, hravé i dravé (1877, krit. vyd. 1954); an. 
(K. L. Kukla): Pražský písničkář F. H. (nekrolog), 
Nár. politika 5. 7. 1899; L. Quis in Kniha vzpomínek 
1-2 (1902); Č. Zíbrt: Písničkář F. H. a jeho paměti, ČL 
17-19, 1907/08-1909/10 + (an.) F. Haise píseň Já 
jsem v Čechách narozený, ČL 19, 1909/10; J. Kuffner: 
O pamětech F. H., pražského kolovrátkáře a písnič
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káře, ČL 20, 1910/11; J. Thomayer: Z pamětí lidí 
nepatrných, Zvon 11,1910/11; F. Homolka: Rozšíření 
písní umělých mezi lidem českým, ČL 21, 1911/12;
J. Novák: Zapomenutá píseň, Československá repub
lika 1922; F. Pátá: Písnička F. H. o útěku před Prusy 
r. 1866, ČL 24, 1923/24; J. Sedláček: H. chvála švest
kových knedlíků českých, ČL 27, 1926/27; Č. Zíbrt: 
Národopisné studie... o slavnostech fidlovačce 
a slamníku (H. píseň Fidlovačka), ČL 27, 1926/27;
K. Procházka: F. H. pořádá poprvé sám pouť na 
Svatou Horu, Svatá Hora 1928; L. Grossmannová- 
Brodská: Ze staré Prahy, Nár. politika 8. 12. 1929; 
R. Smetana, B. Václavek in České písně kramářské 
(1937); J. Waltner: Písničkář a kolovrátkář, PL
4. 5. 1948; L. Matějka: Flašinetář H. kronikářem 
pražských bouří 1848, LidN 13. 6. 1948; K. Kinský: 
Patron pouličních zpěváků, Stráž severu 22. 3. 1949; 
B. Václavek, R. Smetana in O české písni lidové a zli
dovělé (1950); V. Karbusický in Naše dělnická píseň 
(1953); V. Karbusický, V. Pletka in Dělnické písně 1, 
2 (1958); in Václavkova Olomouc 1961. Sborník refe
rátů a diskusních příspěvků o kramářské písni (1963); 
in Václavkova Olomouc 1964. K soudobé problemati
ce zlidovělých písní (1965); B. Beneš in Světská kra- 
mářská píseň (1970); in Stará dělnická Praha (1981, 
ed. A. Robek, M. Moravcová, J. Šťastná); J. Lukeš: 
Půvab prostého pohledu na svět, Práce 6. 10. 1981; 
B. Beneš in Poslyšte písničku hezkou... Kramářské 
písně minulých dob (1983); V. Cibula in Pražské figur
ky (1985); E. Ryšavá in F. H.: Vzpomínky pražského 
písničkáře (1985) -I- Osud písně F. H. Pomněnka na 
české výtečníci, Sborník NM v Praze, ř. C - Literární 
historie (1986).
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Josef Hais Týnecký

* 2. 3. 1885 Klatovy
† 24. 4. 1964 Praha

Romanopisec, povídkář a básník píšící též pro děti, 
autor divadelních her, novinář. Rozsáhlou prozaic
kou i dramatickou tvorbou, v níž nejčastěji rozvíjel 
sociální, antiklerikální a vlastenecké motivy, navazo
val na tradici lidové beletrie.

VI. jm. Josef Hais. Narodil se v rodině řezníka 
a obchodníka. Po rozchodu rodičů (1888) vy
růstal u babičky z matčiny strany v Týnci 
u Klatov (odtud lit. přídomek Týnecký). Reálné 
gymnázium studoval v Plzni, kde pobýval 
v strýcově rodině a kde začal psát do regionální
ho tisku (Naše snahy, Plzeňské listy). Pro ne
shody s příbuznými gymnázium po absolvování 
septimy (1902) opustil a pracoval jako pomocná 

síla v knihkupeckém obchodě. 1905 odešel ke 
strýci do Prahy a začal pracovat v redakci kato
lického časopisu Vlast jako korektor a lokálkář. 
1910 přešel do redakce deníku Hlas národa, od 
1917 působil v redakci agrárního deníku Večer, 
externě též v redakci Lid. deníku; 1919 se ože
nil. 1924-45 pracoval v redakci deníku Nár. 
politika především jako redaktor nedělní belet
ristické přílohy a jako soudničkář a fejetonista. 
1919 vystoupil z církve a aktivně působil v pro- 
tiklerikálním hnutí, 1920-27 byl činný ve výbo
ru Spolku českých spisovatelů beletristů Máj. 
Často pobýval v Řevnicích u Prahy a v Mlázo- 
vicích u Hořic.

H. vstoupil do literatury verši (čas. Šumavan 
1904), poezie však tvořila jen okrajovou složku 
jeho rozsáhlého díla. Knižně debutoval jako 
autor divadelních her; byly určeny ochotnic
kým souborům a jen výjimečně přebírány 
i pražskými profesionálními scénami (Akropo
lis na Žižkově, Tylovo divadlo v Nuslích, Ura
nia v Holešovicích, Městské divadlo na Vino
hradech). Náměty k dramatickým textům, mezi 
nimiž převažují veselohry a tragikomedie, čer
pal z historie (Durynk, Tři doby země české, 
Duše lípy) i ze současnosti, zde pak z prostředí 
církevního (Na děkanství, Tři výhry zámeckého 
kaplana), maloměstského (Hospoda na krásné 
vyhlídce), řemeslnického (Ševci), školského 
(Pan učitel), vojenského (Dragouni) nebo z pro
středí pražské umělecké bohémy (Ptáček v kle
ci). Celkově pojímal svou dramatickou tvorbu 
jako prostředek satiricky zaměřené kritiky mo
rálních a společenských norem, jejichž nedo
statky spatřoval v sociálním antagonismu 
a v přetrvávající působnosti přežilých institucí, 
zvi. církve. Bohatě v ní využíval situační komiky 
a mluvy charakteristické pro představované 
prostředí, často v ní rozvíjel i dílčí motivy ze 
svých prozaických prací. Spolupracoval rovněž 
s filmem (scénář k filmu S. Innemanna Písnič
kář, 1932). - Nejobsáhlejší část H. literární 
tvorby tvoří próza: historické a společenskokri- 
tické romány, sociální prózy z pražského pro
středí, románové kroniky z Pošumaví a mládeži 
určené cykly z přírody, pohádky a autobiogra
fické povídky z dětství. V prvních prózách z 10. 
let, čerpajících převážně ze statkářského nebo 
farského prostředí, usiloval o analýzu soudo
bých mravů a společenských předsudků (Ka
menné srdce, Bílý dvůr, Otrávený květ). Závažné 
problematice sociálního původu, majetkové ne
rovnosti, vzdělání, povolání apod. se věnoval 
v románu pražské služky Karlička Donátova 
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a v třísvazkovém cyklu próz z prostředí špitálů, 
chudobinců a společenské periferie (Karlovské 
povídky, Noční violy, Batalión). Vhodné sociální 
náměty však nalézal nejenom v životě hlavního 
města, nýbrž i v událostech z rodného kraje 
(Bludičky v Podlesí, Žně)', při jejich rozvíjení 
akcentoval zejména lidské osudy výrazně spole
čensky determinované (Bastard, Blázen). At
raktivní námět povídky Batalión, v níž zpraco
val, jako jeden z řady autorů (L. F. Šmíd, 
K. L. Kukla, I. Herrmann), pohnutý život spo
lečenského ztroskotance dr. Uhra (1825-1870), 
využil i dramaticky (Vůdce Bataliónu, Batalión). 
Popisnou konkrétností netradičních prostředí 
a konstruováním psychicky výjimečných postav 
se H. typově hlásil k J. Arbesovi (některé své 
prózy pojmenovával jako romaneta); epická vy
nalézavost a vypravěčská zručnost ho však od 
počátku vedla k rozsáhlým, většinou několika
svazkovým románovým skladbám. Mezi ně ná
leží zvi. naturalisticky pojaté romány o Klato
vech (Katakomby), o Plzni (Upír), o problémech 
manželství (Manželé Lukovi), o mravní a sociál
ní škodlivosti celibátu (Kapitula sv. Vavřince) 
a řada dalších, v nichž kritizoval deformace 
v praxi sociálních institucí (církev, soudnictví, 
vězeňský aparát, armáda apod.) a zároveň vy
jadřoval své reformní návrhy. Volný cyklus spo
lečensky pojatých kronik z rodného kraje vy
tvořil H. v 30. a 40. letech, vycházeje ze vzpomí
nek rodinných příslušníků a z živých kulturních 
tradic regionu. Prologem cyklu se stal román 
Mezi horami a lesy, evokující dobu H. dětství 
strávenou u prarodičů v Týnci; na jeho děj pak 
časově navázal román Kruhy s příběhem život
ních osudů obecního sirotka. Specifiku přírody 
i společenského života na Klatovsku, Plánicku, 
Nepomucku a Sušičku minulého století se 
H. pokusil zobrazit v románech Světla (o životě 
básníka R. Mayera v 1. 1857-66), Zvony (o 
studentských letech J. Vrchlického na přelomu 
60. a 70. let) a Osení (o městečku Bezděkově 
v 1. 1874-85). Cyklus uzavírá román Cesta o ži
votních osudech H. matky. Z rodinného zázemí 
vychází také román (vydaný z pozůstalosti) 
Dům vysloužilců, v němž H. rozvedl osudy jed
noho ze svých předků v době vlasteneckého 
rozmachu Prahy na počátku 30. let 19. století. 
Pokusy o historickou prózu situoval do svého 
rodného kraje: povídka Pikharté čerpá látku 
z dějin Jednoty bratrské na konci 16. století, 
obsáhlý román Antikrist pojednává o počátcích 
husitského hnutí na Klatovsku a z pozůstalosti 

vydaný román Janovické vojny zobrazuje mo
censké zápasy na jihozápadě Čech v prvních 
desetiletích 16. století. Značné popularity dosá
hl H. jako autor literatury pro děti. Psal pro ně 
pohádky (Vodník, Pohádka o krásné princezně), 
ale především prózy o přírodě; stálým ilustráto
rem těchto knih byl O. Štáfl. Tak jako v tvorbě 
pro dospělé usiloval i zde o celky komponované 
tak, aby podávaly obraz jednoho typického 
prostředí ve všech jeho složkách. Záměr příro
dopisně poučný zasáhl nejvíce tzv. Hmyzí cyk
lus (Na pasece, Potok, Les, Hory, Moře), belet
rističtěji byly orientovány zvířecí povídky (Flo- 
ček, Vrabec tulák, Bělouš, Kmotr ježek aj.) 
a cyklus črt Z přírody. Mimoto napsal pro děti 
i řadu autobiografických povídek (Ohníčky, Na 
luskách a jiné povídky, Klukovské trampoty, 
Ochočený zajíček a jiné povídky z klukovských 
let, Domov), evokujících nezapomenutelný svět 
dětství a přírodní rozmanitost rodného kraje.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jaroslav Veselský, Tomáš 
Tichý, Týnecký; -is. (Nár. politika), J. H. T ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (1924); Hlas národa (od 1910); 
alm. Chudým dětem (1932); Lid. deník (od 1919); Lit. 
noviny (1928); Malý čtenář (od 1931); Nová doba (od 
1902); Nár. osvobození (od 1925); Nár. politika (od 
1922); Naše snahy (Beroun, od 1902); Písecké listy 
(od 1902); Plzeňské listy (od 1903); Právo lidu (od 
1938); Světozor (1922—28); Šumavan (Klatovy, od 
1904); Večer; Venkov (od 1908); Vlast (od 1905); 
Vzdělávací četba katolické mládeže (1909, č. 3-6); 
Zlatá Praha (1921-24); Ženské listy (od 1914).
1 KNIŽNĚ. Beletrie: Vězeň na Křivoklátě (D 1908, 
prem. 1906); Babí léto (BB 1909); Nešťastná tragédie 
(D 1910); Cholera (D 1910); V zápasech (D 1911); 
Durynk (D b. d., 1912, hudba F. Lašek); Kamenné 
srdce (R 1912); Karlička Donátova (R b. d., 1913); 
Karlovské povídky (1913, 1. sv. třídílného cyklu); 
Braniborský pán (D pro ml., 1913, nápěvy k písním 
K. Černý); Za bludičkou 1-3 (R b. d., 1913); Bílý dvůr 
(R b. d., 1913); V růžovém oblaku (B 1913); Pod 
Emauzy 1-3 (R b. d., 1913); Otrávený květ (R b. d.. 
1915); Písně o zlaté mušce (BB 1915); Český Mesiáš 
(B b. d., 1918); Duhový pták (R 1918); Rozsévači 
světla (R 1918); Osudy legionářovy (PP 1919); Noční 
violy (PP 1919, 2. sv. cyklu Karlovské povídky); Pik
harté (P 1919); Sodoma (R b. d., 1919); Katakomby 1.
2 (R b. d., 1919); Bludičky v Podlesí 1, 2 (R 1920): 
Bratří mravenci (PP pro ml., 1920); Na pasece (PP prc 
ml., 1920); Hrdinové z biografu (R 1920); Bouře 1 
2 (R b. d., 1920); 14. červenec 1420 (D 1922); Batalior 
(PP 1922, 3. sv. cyklu Karlovské povídky); Potok (PF 
pro ml., 1923); Bastard (R 1923); Tři doby země české 
(D 1923); Pohádka o krásné princezně (1923); Floček 
(P pro ml., b. d., 1924); Vodník (P pro ml., 1924); Leř 
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(PP pro ml., b. d., 1924); Hory (PP pro ml., b. d., 
1924); Moře (PP pro ml., b. d., 1925); Na děkanství 
(D b. d., 1925, i prem.); Duše lípy (D b. d., 1925); Upír 
1, 2 (R 1926); Na horské faře (D 1926, prem. 1931); 
Manželé Lukovi (R 1926); Žně (R 1926); Vrabec tulák 
(PP pro ml., 1926); Království faraónů 1, 2 (R 1926); 
Kapitula sv. Vavřince 1, 2 (R 1926, 1927); Tři slav
nostní scény (DD b. d., 1927; Žena v šedivém rouše, 
Zázrak, Mater Dolorosa; 1928 též samostatně); 
Z přírody 1, 2 (PP pro ml., b. d., 1927, b. d., 1930); 
Bělouš (P pro ml., 1927); Bič (D 1927); Blázen (P b. d.,
1928) ; Dítě (R 1928); Farské historky (PP 1928); 
Dobrodružství včelky Aly (P pro ml., 1928); Noc na 
Pancíři (D 1928, prem. 1929); V tom starém Podskalí 
(D b. d., 1929); Vůdce Bataliónu (D b. d., 1929); 
Dáma zeleného srdce (D b. d., 1929); Tři výhry zá
meckého kaplana (D 1929, i prem.); Pan biskup (D 
b. d., 1929, i prem.); Nezabiješ (R b. d., 1929); Andělí
ček z baroku (P 1929); Komár dělá vědu (P pro ml.,
1929) ; Pan učitel (D b. d., 1930, i prem.); Batalión (D 
b. d., 1930, i prem.); Trampoty mouchy na cestách 
(PP pro ml., 1930); Arcikněz (R 1931); Kmotr ježek (P 
pro ml., 1931); Na měsíc a ještě dál (P pro ml., 1931); 
Papež (D 1931, i prem.); Osel filozof (P pro ml., 1932); 
Boj o les (P pro ml., 1932); Sestřičky u sv. Panny 
Kláry (D b. d., 1932, prem. 1934); Divoká rodina (P 
pro ml., 1933); Dobrodružství střevlíka měděného (P 
pro ml., 1933); Bratří sv. Františka (D b. d., 1934, 
prem. 1933); Atentát (D b. d., 1934, i prem.); Arcikněz 
(D b. d., 1934, i prem.); Cestou a cestičkou (PP pro 
ml., 1934, 3. kniha cyklu Z přírody); Bratří mravenci 
(D pro ml., b. d., 1935); Mezi horami a lesy 1, 2 (R 
b. d., 1935); Útok na hájovnu (PP pro ml., b. d., 1935); 
Ptáček v kleci (D b. d., 1935); Pasáček z Bystřice (P 
pro ml., 1935); Na roklanské myslivně (D b. d., 1935, 
i prem.); České srdce (D b. d., 1936); Kruhy 1, 2 (R 
b. d., 1937); Kohouti (D 1937, i prem.); O krásné 
Dišperandě (D 1937, na motivy M. Kopeckého); 
Světla 1, 2 (R 1938); Ohníčky (PP pro ml., 1938); 
Domov (D 1940. i prem.); Zvony 1, 2 (R 1940); Mlá- 
zovické písničkx ( BB 1940); Klukovské trampoty (PP 
pro ml., b. d., 1940); Na luskách a jiné povídky (pro 
ml., b. d., 1940); Ochočený zajíček a jiné povídky 
z klukovských let (pro ml., b. d., 1940); Ševci (D 
1940); Voják (D 1941); Osení 1, 2 (R b. d., 1941, b. d., 
1942); Poledne (PP 1941); Domov (PP pro ml., 1942); 
Na hrátkách (PP pro ml., b. d., 1947); Hospoda na 
krásné vyhlídce (D 1947); Selka (D 1947); V turistické 
chatě (D 1948); Na mezi (P pro ml., 1948); Hodiny (D 
1948); Dragouni (D 1948); Cesta 1, 2 (R 1949); Antik
rist 1-3 (R 1958); - posmrtně: Dům vysloužilců (R 
1976); Janovické vojny (R 1987). - Ostatní práce: 
Královský český hrad (průvodce, 1918, 1919 přeprac. 
vyd. s tit. Pražský hrad ...); Letohrádek královny 
Anny Belvedere (průvodce, 1919); Rozpustilý průvod
ce po Vysokých Tatrách (b. d., 1926); Kronika české
ho národa v obrazech (1946). - Výbory: Kmotr ježek, 
vrabec tulák (PP pro ml., 1971); Batalión a jiné povíd
ky (1973); Domov (PP pro ml., 1980). - Souborná 

vydání: Souborné vydání spisů J. H. T. (nakl. Vaněk 
a Votava, 1917-20, 3 sv.); Souborné vydání divadel
ních her J. H. T. (nakl. E. J. Rosendorf, 1929-36, 29 
sv.). I REDIGOVAL knižnici: Divadelní knihovna 
Máje (od 1933). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Rodin
ný kalendář církve československé Blahoslav na rok 
1947 (1946). ■
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PS

Felix Háj
* 27. 5. 1887 Mníšek pod Brdy
† 25. 7. 1934 Mníšek pod Brdy

Prozaička, autorka populárních, idylicky laděných 
cyklů pro mládež a moralistních románů pro dospělé. 
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Roz. Marie Černá. - Pocházela z přísně katolic
ké rodiny učitele, později řídícího učitele obec
né školy, který byl zároveň ředitelem kůru. Po 
absolvování základní a měšťan, školy v rodišti 
studovala na učitelském ústavu v Čes. Budějovi
cích a zároveň se věnovala studiu hudby a zpě
vu. Po maturitě (1906) se vrátila do Mníšku, 
t. r. se provdala za místního učitele V. Wagnera 
a působila jako varhanice a učitelka hudby. Po 
rozvodu (1920) žila se synem u rodičů a praco
vala až do smrti jako hospodyně na faře. Byla 
též veřejně činná, vedla místní ženský pěvecký 
sbor, pořádala besídky a hudební akademie, 
v rozporu se svými bigotními názory byla dlou
holetou funkcionářkou Sokola. Od 1927 byla 
členkou Družiny literární a umělecké.

Jádro H. tvorby tvoří práce pro mládež, pře
devším ve své době značně populární sedmidíl- 
ný cyklus Kája Marik. Jeho jednotlivé díly, kon
cipované bez pevnější románové osnovy jako 
série drobných obrázků ze života vesnice a ma
loměsta, sledují své hrdiny, dvě samorostlé děti 
ze samoty, od předškolního věku až k dospělosti 
a rodičovství. Nejpřesvědčivěji působí autorka 
tam, kde líčí dětskou duši v její upřímnosti 
a prostotě, naproti tomu její evokace sociální 
reality se míjejí se skutečnými problémy života, 
jsou iluzivní, se silnou náboženskou tendencí. 
V četných dalších vydáních byly jednotlivé díly 
cyklu různě upravovány, měněny, resp. rozšiřo
vány. Další prózy s týmž hlavním hrdinou {Ká
jovy prázdniny, Kájovy děti aj.), stejně jako knihy 
obdobného cyklu Řídících Márinka, zůstaly při 
opakování a rozmělňování původních příběhů 
a myšlenek. H. romány pro dospělé nedosáhly 
ani popularity, ani vypravěčské úrovně knih pro 
mládež; autorka je dala cele do služeb naivní 
agitace náboženské, protiemancipační a proti- 
pokrokové {Lásky světlo a vášně stín, Maryěkaý 
odtud pak pramení syžetová ilustrativnost 
a námětová jednotvárnost, nepřekonaná ani 
v knihách s autobiografickými prvky {Blanka 
zahradníkova).

PŘÍSPĚVKY in: Archa (1925-26); Stráž Podbrdska 
(Beroun, od 1923). I KNIŽNĚ. Beletrie: Pozdě (R 
b. d., 1924); K. Daříš (R 1926); Školák Kája Mařík 
1-7 (R pro ml.: 1. 1926, 2.-3. 1927; 1928 rozšiř, vyd.; 
od 4. dílu tit. Kája Mařík: 4.-5.1928,6.1929,7. 1931); 
Lásky světlo a vášně stín (R b. d., 1927, 1934 s tit. Až 
potom ...); Přišel život (R 1928); Blanka zahradníko
va (R 1928); Než láska zavolá (R b. d., 1928); Pohád
ky (1928); Řídících Márinka 1-5 (R pro ml.: 1. 1928, 
2.-4. 1929, 5. 1931); Maryčka (R 1929); Hanička 

Šeborová (R b. d., 1930); Kája Mařík v pohádce (D 
pro ml., b. d., 1932); Kájovy děti (PP pro ml., 1932); 
Kájovy nejmilejší pohádky (1932); Kájovy prázdniny 
(PP pro ml., 1932); Kájovo mládí (PP pro ml., 1934); 
Kájovy radosti a trampoty (PP pro ml., 1934); Kájova 
dobrodružství od posvícení do jara (PP pro ml., 
1934); - posmrtně: Příhody Káji Maříka (PP pro ml., 
1939). - Výbory: První a druhá pohádka paní řídící, 
Vánice (pro ml., 1944); Za písničkou, Staník má spal
ničky, Nejkrásnější hromnička (pro ml., 1944). I

LITERATURA: E. M. (Masák): ref. K. Daříš, Ar
cha 1927, s. 131; O. Pospíšil: ref. Školák Kája Mařík, 
Úhor 1928, s. 104; B. J.: ref. Kája Mařík (d. 7), 
Řídících Márinka (d. 5), Archa 1931, s. 161; • ref. 
Kájovy děti, Kájovy nejmilejší pohádky, Kájovy 
prázdniny: B. H. (Hloušková), Úhor 1932, s. 171; 
M. M. (Majerová), Čin 4, 1932/33, s. 372 •;• ref. 
Kájovo mládí, Kájovy radosti a trampoty: f. p., Stu
dent. časopis 13, 1933/34, s. 183; B. H. (Hloušková), 
Úhor 1934, s. 36 •;• nekrology: an., PL 27. 7. 1934; 
D. Filip, Úhor 1934, s. 117 •; B. H. (Hloušková): ref. 
Kájova dobrodružství od posvícení do jara, Úhor 
1934, s. 160; an.: F. H., Poselství. Almanach k 25. vý
ročí Družiny literární a umělecké, Olomouc 1938, 
s. 338; K. J. (Juda): ref. Kájovy prázdniny (2. vyd.), 
Střední škola 1939, s. 107; D. Filip: ref. Příhody Káji 
Maříka, Úhor 1939, s. 158 a 171; F. Hampl: Po třiceti 
letech, LD 26. 7. 1964 + Kája Mařík, Svoboda 
3. 2. 1967 + in Dobrodružství Jaroslava Seiferta 
a jiné vzpomínky (1970).

sm

Ignác Hájek

* 5. 9. 1770 Mnichovo Hradiště
† 1. 10. 1839 Litoměřice

Překladatel Lúkiánových dialogů a povídek 
J. F. Marmontela.

Psal se též Hynek H., Ignácius H.; jeho otec Jan 
H. byl sochařem. Po studiích byl I. H. vychova
telem u hraběte Defoursa, od 1798 působil jako 
gramatikální a od 1819 jako humanitní profe
sor gymnázia v Litoměřicích (starší kolega 
a švagr J. Jungmanna). Byl dobrý amatérský 
hudebník. Pohřben byl v Litoměřicích.

Známy jsou jen jeho prozaické překlady; vol
bou autorů se H. přihlašuje k osvícenskému 
literárnímu vkusu. Časopisecky vydal dve 
z Morálních povídek francouzského spisovatele 
J. F. Marmontela, spolupracovníka Encyklope
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die, knižně výbor z dialogů Lúkiána ze Samosa- 
ty, řeckého satirika a moralisty, osvícenci obdi
vovaného (obsahuje: O snu aneb Život Luciana; 
Nigrin aneb O mravích filozofů; Timon aneb 
Nevlídník; Ledňáček anebo O proměně; Pro
métheus anebo Kaukasus; Rozmlouvání bohů 
...; Rozmlouvání bohů mořských ...). Na pře
kladech z Lúkiána pracoval H. asi dvacet let 
a navázal jimi na řadu českých překladů tohoto 
autora z poč. 19. stol. (hl. v Hlasateli českém 
1806-08 a v Prvotinách pěkných umění 
1815-16); H. k nám nově uváděl i dialogy zamě
řené proti náboženství a pověrčivosti. Vydání 
2. sv. (jehož rukopis je dochován) se neuskuteč
nilo, nejspíše pro nezájem o Lúkiánovo dílo 
v české společnosti 30. let.
PŘÍSPĚVKY in: Čechoslav (1824); Hlasatel český 
(1808). I KNIŽNĚ. Překlad: Některé spisy Luciana 
Samosatenského, ... částka první (1832). I

LITERATURA: V. Zelený in Život J. Jungmanna 
(1873, s. 31-32, 70-71, 116); A. Novák: Lúkiánovy 
ohlasy v literatuře české, LF 1910; J. Tax: K vývoji 
obrozenské satiry, sb. O české satiře (1959).

mo

Jan Hájek

* 14. 11. 1763 Mnichovo Hradiště
† 2. 5. 1802 Bezděz

Básník a autor náboženské literatury.

Starší bratr Ignáce H. Byl 1793-96 kaplanem 
v rodném městě, pak farářem v Bezdězu, kde 
zemřel na souchotiny a byl i pohřben.

Publikoval knižně jednu příležitostnou báseň 
a kázání, z jeho pozůstalosti vydal J. Jungmann 
(švagr jeho bratra) několik humoristických bás
ní; epigram Na píjána ševče byl přetiskován 
i později.

PŘÍSPĚVKY in (posmrtně): Prvotiny pěkných umění 
(1813). I KNIŽNĚ. Beletrie: Upřímné mínění žáků 
hradištských při navštívení školy ... (B 1792, výt. 
nezjišt.). - Ostatní práce: O důstojnosti kněžstva. Ká
zaní k slavnosti prvotin ... Vác. Moce v Hradišti nad 
Jizerou dne 30. října roku 1796 ... (1797). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 852, 2 853. I LI
TERATURA: J. Jungmann: Literatura českého bás- 
nířství, Prvotiny pěkných umění 1, 1813, I, s. 47; 
J. B. V. (Vostřebal): Čeští samoukové, Obrazy života 
1859.

mo

Karel B. Hájek

* 19. 1. 1867 Praha
† 25. 1. 1930 Praha

Básník, autor intimní lyriky ovlivněné atmosférou 
konce 19. století, humoristických a satirických veršů, 
próz i scénických výjevů.

Po absolvování učitelského ústavu působil jako 
učitel na Slánsku (1888-95), pak ve vychovatel
ně v Libni (tehdy se sblížil s básníkem K. Hla
váčkem), v tzv. Olivovně (vychovatelna manželů 
Olivových) v Říčanech a od 1906 do důchodu 
(1927) jako ředitel pražského městského sirot
čince na Hradčanech.

H. jediná básnická sbírka intimních veršů, 
pojmenovaná podle biblické rodinné idyly 
(Kniha Rút), obsahuje lyriku citového vzplanu
tí, peripetií manželského soužití, oslavy mateř
ství, vyslovuje i hoře nad úmrtím sotva zrozené
ho dítěte. Její jednotné, vnitřně prožité, citově 
sourodé ladění, avšak bez náročnějších umělec
kých cílů, se opírá o prvky soudobé symbolistic- 
ké poetiky březinovské a sovovské, projevující 
se ve slovníku, v převážně široce rozvitém nerý
movaném volném verši i v neurčitosti přírod
ních nálad, do nichž je H. erotika často zasaze
na. V lyrice se objevují též stopy dekadentních 
postojů, zvláště v aristokratickém povyšování 
milostného vztahu osamocené dvojice nad slídi- 
vost „banálních, sprostých a špinavých davů“, 
což je v přímém protikladu k H. satirickým 
příspěvkům (próza, verše i dramatické scénky) 
v časopise Švanda dudák, v nichž se předmětem 
H. parodií stávají charakteristická gesta a slov
ník soudobé dekadentní poezie (zvi. K. Hlavá
ček, S. K. Neumann) i kritiky. H. paroduje též 
ruský román, ironií provází dobové kulturní 
jevy (např. uvedení Karáskovy hry Hořící keř 
na Intimním jevišti ve Švandově divadle, pole
miky kolem spolupráce F. X. Šaldy s Hladíko
vým Lumírem, hodnocení tvorby generace 90. 
let F. V. Krejčím ve stati Deset let mladé litera
tury) a naopak oslavné verše píše k jubileu 
J. Vrchlického. Postupně se H. humor omezuje 
na stereotypní, zpravidla milostné zápletky 
v soudobém i historickém rouše. H. vydal 
i loutkovou hru, obměňující tradiční pohádkový 
motiv o tom, jak se Honza stal králem. Zkuše
nosti z výchovy opuštěných dětí zpracoval ve 
spise Dítě v ústavě.
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fr. X. Vejr, Jaromír Vejr, 
Vejr; J. V., K. B. H., -kbh- (vesměs Švanda dudák). 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1893); Čas. Beletris
tická příloha k politickému týdeníku, pokr. Besedy 
Času (1896-1912); Jitřenka (Polička, 1888); Květy 
(1896-1906); Niva (1891-94); Pokrok (1886); Rozhle
dy (1896-97); Ruch (1887-88); Světozor (1899); 
Švanda dudák (1896-1907, 1924-25); Topičův sbor
ník (1921-25); Vesna (Brno, 1885—90); Volné směry; 
Zábavné listy (1884-94); Zlatá Praha (1887-95); 
Zvon (1924-25). I KNIŽNĚ. Beletrie: Kniha Rút 
(BB b. d., 1905); Kašpárek, čert a smrt (D pro ml., 
1923). - Ostatní práce: Dítě v ústavě (b. d., 1923). I

LITERATURA: • ref. Kniha Rút: O. F. (Fischer), 
Naše doba 13, 1905/06, s. 790;J. R. (Rowalski), Lu
mír 34, 1905/06, s. 146 •; Ad. Černý: Básník - vycho
vatel opuštěných, NO 19. 1. 1927; • nekrology: 
B (E. Bass), LidN 26. 1. 1930; Ad. Černý, NO 26.
I. 1930; K. Štech, NO 31. 1. 1930; an., Zvon 30, 
1929/30, s. 308; an., Naše kniha 1930, s. 47 •; V. Šrá
mek: K „zakampí“ u J. Vrchlického, LidN 31.5. 1942.

zp

Ladislav Hájek

* 9. 3. 1884 Domažlice
† 26. 3. 1943 Praha

Básník, prozaik a žurnalista; povídkář a romanopisec 
vycházející vstříc vkusu lidového čtenáře, autor vzpo
mínkové knihy na J. Haška.

Podepisoval se i Ladislav Hájek Domažlický. 
- Vystudoval obchodní akademii v Praze 
(1900-04), za studií se seznámil s anarchistic- 
kým hnutím a bohémským životem (přátelé
J. Hašek, Z. M. Kuděj, J. Lada, G. R. Opočen
ský aj.), 1903 spoluzakládal Volné literární 
sdružení Syrinx. Po maturitě byl krátce prakti
kantem v domažlické záložně, místo však opus
til a živil se v Praze příležitostnou prací; v té 
době bydlel v rodině J. Haška. Krátce působil 
jako redaktor ve vých. Čechách. 1906 pracoval 
v Plzni v redakci čas. Naše snahy. T. r. odjel do 
Polska, kde sloužil jako jednoroční dobrovol
ník. 1908 se stal redaktorem čas. Svět zvířat, 
odkud po neshodách s majitelem V. Fuchsem 
odešel do poděbradské Nezávislosti (1909-10). 
1911 se vrátil do redakce Světa zvířat a působil 
zde, s výjimkou válečných let (narukoval 1916), 
do 1919. 1919 redigoval Českosl. deník v Olo
mouci a pak pracoval v tiskových orgánech 
živnostenských listů Reforma, Nový večerník, 
Národní střed (1934-40), kde zastával místo 

šéfredaktora, aj. - J. Hašek zpracoval svou ná
vštěvu u H. rodičů v Domažlicích v povídce 
Velký den (Nár. listy 9. 10. 1904).

První H. verše, psané a vydané ještě v době 
jeho středoškolských studií, byly inspirovány 
sociální problematikou a naplněny pesimistic
kým tónem. Rovněž jediný H. dramatický po
kus, scéna Oběť bídy, líčí sentimentálně pojatý 
úděl dělnické rodiny. Svůj odpor k soudobým 
společenským i literárním konvencím vyjádřil 
H. pod vlivem bohémské společnosti, k níž pat
řil (J. Hašek, R. Hašek, J. Mahen, J. Mach aj.), 
v parodických verších sbírky Májové výkřiky, 
kterou napsal s J. Haškem; společně napsali 
rovněž nehranou a nedochovanou frašku Za 
nevěstou na letní byt pro Pištěkovu arénu. Sbír
kou Verse se H. vrátil k melancholické notě 
svých začátků. Vedle lumírovské poetiky se 
v obou tematických okruzích sbírky - v sociál
ních motivech i básních milostných - setkáme 
i se stručným veršem dykovským. Téma milost
ných proher senzitivních hrdinů, kteří protestu
jí proti společenským konvencím a sociální ne
rovnosti, v knihách Havlén a O záhadách srdce 
a jiné povídky připomíná soudobé prózy A. So
vy a F. Šrámka. Zkušenosti a zážitky jednoroční 
vojenské služby v Polsku promítl H. do povíd
kové knihy Vojáci, vojáci, malované děti, v níž 
vykreslil svérázné typy z různých národnost
ních a společenských prostředí a jejich osudy. 
V souvislosti se svým novinářským povoláním 
začal H. psát se zřetelem na lidového čtenáře 
umělecky nenáročnou kronikářskou, žánrovou 
a figurkářskou prózu. Jeho práce vycházely čas
to na pokračování v časopisech a novinách; je 
pro ně charakteristická romantická zápletka 
a povrchní znalost reálií. Čerpají z prostředí 
vojenského (Za válečného běsu, Obršt Rsepa), 
číšnického (Ve službách svých spolubližních), 
úřednického (Slečna z ministerstva), umělecké
ho (Král houslí), z prostředí císařského dvora 
(Na troskách trůnu) aj. K významnějším H. dí
lům patří dokumentární práce Z mých vzpomí
nek na J. Haška, zpracování vzpomínek baletní
ho mistra pražského ND A. Bergra a první díl 
knihy o životě příslušníků habsburského rodu 
Maxmilián a Charlotta, napsaný na základě 
historického materiálu a korespondence.

PSEUDONYMY: Lad. H. Domažlický, Ladislav
H. Domažlický, L. H. Domažlický, Milén. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1905-09); Českosl. deník 
(Olomouc, 1919); Květy; Nár. listy (1902); Nár. politi
ka; Nár. střed (od 1934); Naše snahy (Plzeň, 1906); 
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Nezávislost (Poděbrady, 1909-10); Nový deník 
(1931); Nový večerník (od 1924); Právo lidu (1902, 
1913); Pražský kurýr (1934-35); Reforma (od 1919); 
Svět (1916-17); Svět zvířat (od 1908); Světozor 
(1918-19); Venkov; Zlatá Praha (1904-17). I KNIŽ
NÉ. Beletrie: Noci (BB 1902); Oběť bídy (D b. d., 
1902); Májové výkřiky (BB 1903, s J. Haškem); Verše 
(1906); Vojáci, vojáci, malované děti (PP 1909); Hav- 
lén (P 1910); O záhadách srdce a jiné povídky (1918); 
Za válečného běsu (R 1920); Cvrčkův románek, Dítě 
cirku (PP 1923, první povídka 1933 s tit. Svět v pase
ce); Slečna z ministerstva (R 1923); Román policejní
ho psa (1923, 1932 s tit. Rolf); Matčin hřích (R 1924); 
Kočičí historie a jiné povídky o zvířatech (1924); 
Tajemství trenéra koní (P 1925); Legionářův kůň 
(P 1925); Ve službách svých spolubližních (R 1925); 
Z mých vzpomínek na Jaroslava Haška, autora Dob
rého vojáka Švejka a výborného českého humoristu 
(1925); Na troskách trůnu (R 1932); Maxmilián 
a Charlotta (dokumentární próza, 1933, 1. díl); Král 
houslí (R 1933, přeprac. 1942); Obršt Rsepa (R 1937); 
Hostinec U krásné paní (R 1941); Paměti Augustina 
Bergra, choreografa a baletního mistra Národního 
divadla v Praze a několika světových scén (1942). 
- Ostatní práce: Lázně Poděbrady (b. d.). I REDI
GOVAL periodika: Nezávislost (Poděbrady, 
1909-10), Svět (příl. čas. Svět zvířat, 1912), Svět zvířat 
(1913-16, 1918-19), Československý deník (Olo
mouc, 1919), Reforma (1919-20), Nový večerník 
(příl. novin Reforma, od 1924), Nový deník (1931), 
Pražský kurýr (1934-35), Národní střed (1934-40); 
ročenky: kal. Československý živnostník (1927); Ro
čenka českého živnostnictva a obchodnictva čtenářů 
Národního středu (1943); sborník: Neperiodická edi
ce (1903, s J. Haškem). I

LITERATURA: R. Hašek: ref. Noci, Moderní ži
vot 1903, s. 51; • ref. Oběť bídy: H. (R. Hašek), 
Moderní život 1902, s. 128; Neklaň (J. Soukenka), 
Moderní život 1903, s. 55; F. X. Zdařil, Srdce 2, 
1902/03 •; R. Hašek: ref. Májové výkřiky, Moderní 
život 1903, s. 199; • ref. Verše: -a-, Máj 5, 1906/07, 
s. 144; V Kol., Zvon 7, 1906/07, s. 62 •;• ref. Vojáci, 
vojáci, malované děti: V. K., Pražská lid. revue 1909, 
s. 257; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 27, 1909/10, 
s. 24; Tristan (S. V. Friedl), Zvon 10, 1909/10, s. 29 
ref. Havlén: K. Hikl, Novina 4, 1910/11, s. 186; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 28, 1910/11, s. 411; F. V. Vy
koukal, Osvěta 1911, s. 465 •; G. P. (Pallas): ref. 
O záhadách srdce, Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 504; 
drb. (J. Borecký): ref. Cvrčkův románek, Dítě cirku, 
Zvon 24, 1923/24, s. 153; vz. (V. Zelinka): ref. Král 
houslí, Na troskách trůnu, Zvon 33, 1932/33, s. 658; 
• ref. Hostinec U krásné paní: -1-, Zvon 41, 1940/41, 
s. 406; V T. (Tichý), Nár. práce 12. 7. 1941 •;• nekro
logy: an., Lid. listy 27. 3. 1943; an., LidN 28. 3. 1943 
•; J. Rey: ref. Paměti... baletního mistra..., Řád 
1943, s. 207; J. Hašek: Májové výkřiky (vzpomínka 
s ukázkami), Marginálie 1948 → Strana mírného 

pokroku v mezích zákona (1961); (ko) (O. Kuba): 
Jubileum Haškova přítele, Pravda (Plzeň) 20. 2. 1969; 
an.: L. H., Pravda (Plzeň) 9. 3. 1979.

zt

Tadeáš Hájek z Hájku

* asi po 1525 Praha
† 1. 9. 1600 Praha

Matematik, astronom, lékař a přírodovědec, průkop
ník a vůdčí osobnost exaktních nauk a jejich praktic
kého využití; jako překladatel se podílel na vytváření 
české terminologie medicínské, botanické a astrono
mické.

Latinsky psán Hagecius, Nemicus, v cizině 
i Hagěce, Agecio. - Studoval na univerzitách ve 
Vídni (1548) a v Praze (1550 bakalář, 1552 
mistr); od podzimu 1551 studoval lékařství na 
boloňské univerzitě, později v Miláně matema
tiku; byl i žákem G. Cardana. Jako přítel huma
nistů M. Collina a Š. Proxena náležel v 50. 
letech k básnickému okruhu J. Hodějovského. 
1554 byl ve Vídni ve styku s K. Nydbruckem. 
Od podzimu 1555 přednášel na pražské univer
zitě asi do 1557, kdy univerzitní dráhu opustil 
a věnoval se lékařské praxi, astronomickému 
zkoumání a práci v oblasti exaktních věd (v 60. 
letech triangulačně proměřoval a mapoval 
pražské okolí). Erb mu byl udělen 1554. 1566 
působil jako vojenský lékař v Uhrách, asi od 
sklonku 60. let byl osobním lékařem Maxmiliá
na IL, 1571 byl povýšen do šlechtického stavu. 
1575 se za pobytu v Řezně seznámil s T Bra- 
hem; t. r. byl členem komise pro přípravu české 
konfese. Později vystupoval na obranu Jednoty 
bratrské, ačkoli nebyl jejím členem. 1593 se 
připomíná jako protomedicus Českého králov
ství.

H. zasahoval mnohostranně do dobového 
kulturního dění i svým dílem: vydával skoro 
dvacet let populární české kalendáře (už počát
kem 50. let byl vydavatelem vídeňských minu- 
cí); jako překladatel Matthioliho Herbáře spo
luvytvářel české botanické a lékařské názvoslo
ví a doplňoval dílo podle vlastních lékařských 
zkušeností, objasňoval českým výkladem tzv. 
gregoriánskou reformu kalendáře, v českých 
pojednáních o kometách přispěl k českému 
astronomickému názvosloví. Ze sloučení H. lé
kařských a astronomických zájmů vznikl jeho 
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svérázný pokus o vytvoření nauky o lidském 
charakteru z fyziognomických znaků. Dík své 
astronomické autoritě i mnohotvárnosti nauko
vého úsilí vyrostl H. v ústřední vědeckou osob
nost své doby, respektovanou obecným míně
ním i císařským dvorem; jeho vliv vedl k tomu, 
že byl do Prahy povolán jeho přítel T Brahe. 
Nesmlouvavá vědecká náročnost astronomic
kých studií, zejména závěry ze zkoumání komet, 
přinesly H. evropskou proslulost, uvedly ho do 
styku s nejpřednějšími astronomy té doby a při
spěly k překonání tradiční aristotelské předsta
vy o neproměnnosti vesmíru za sférou měsíce.

KNIŽNĚ: Diagrammata seu typi elipsium solis et 
lunae futurarum (asi Vídeň 1550); De causis calamita- 
tum huius et aliquot sequentium annorum (asi Praha 
1553); Minucí a pranostika... k létu... 1554 (1553); 
Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy... 
(1556); Oratio de laudibus geometriae (1557); Minucí 
a pranostika... k létu... 1558 (1557); Minucí a pra
nostika... k létu... 1560 (1559); Vajklad proroctví 
tureckého... (1560); Minucí a pranostika... k létu... 
1561 (1560); Aphorismorum metoposcopiorum libel- 
lus unus... (1562); Minucí a pranostika... k létu... 
1564 (1563); Astrologica opuscula antiqua (1564); 
Minucí a pranostika... k létu... 1565 (1564); Minucí 
a pranostika... k létu... 1567 (1566); Minucí a pra
nostika...k létu... 1568 (1567); Minucí a pranosti
ka... k létu... 1570 (1569); Minucí a pranostika... 
k létu... 1571 (1570); De mirabili novae ac splendissi- 
mae stellae (Vídeň 1573); Dialexis de novae et prius 
incognitae stellae... (Frankfurt n. M. 1574); Tabule 
dlouhosti dne i noci... (1574); Responsio ad virulen- 
tem et maledicum Hannibalis Raymundi... scriptum 
(1576); Epištola ad Martinům Mylium, in qua exami- 
natur sententia Michaelis Moestlini et Helisaei Roe- 
slin de cometa anni 1577 (Zhořelec 1577); Descriptio 
cometae... (1578); Spongia, contra rimosas et fatuas 
cucurbitulas Hannibalis Raymundi... (1578); Ad se- 
cundas insanas cucurbitulas Hannibalis Raymundo 
- Zani... (1579); O některých předešlých znameních 
nebeských a o kométě roku tohoto 1580 vypsání... 
(1580); Apodixis physica et mathematica de come- 
tis... (Zhořelec 1581); De cerevisia ... (Frankfurt 
n. M. 1585); Actio medica... adversus Phillipum Fan- 
chelium Belgam... (Amberg 1591); drobné básn. pří
spěvky in Farragines 3, 4 (1561, 1562). - Překlad: 
Herbář, jinak bylinář... od doktora Petra Ondřeje 
Matthiola... v latinské řeči sepsaný... (1562). I EDI
CE: Zpráva a dobré zdání o kalendářích a pranosti- 
kách, v jazyku českém na rok 1598 vydaných (ed. 
F. Dvorský), ČČM 1891; O reformací kalendáře do
bré zdání... (ed. F. Dvorský), ČČM 1902; Dialexis de 
novae et prius incognitae stellae (1967, ed. Z. Hor
ský). - Překlady: O pivě a způsobách jeho přípra
vy..., Kvas, časopis pro pivovarnictví 1878; O pivě 

a jeho výrobě... (přel. K. Nademlejnský), Pivovarské 
listy 1884; Metoposkopie (1937, překl. ukázek J. Ma
lý). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 657, 2 856-2 866, 
5 416; in E. Urbánková, Z. Horský: T. H. zH. 
(1525-1600) a jeho doba (1975, bibliografie díla). 
■ LITERATURA: E. Urbánková, Z. Horský: 
T. H. z H. (1525-1600) a jeho doba (1975, katalog 
výstavy). ■ F. M. Pelcl in Abbildungen böhmischer 
und máhrischer Gelehrten und Kunstler 3 (1777);
S. Vydra in Historia matheseos in Bohemia et Mora- 
via (1778); J. A. Riegger in Materialien zur álteren 
und neueren Statistik von Böhmen 1 (1787); 
K. Sternberg in Abhandlung uber die Pflanzenkunde 
in Böhmen 2 (1818); F. Palacký: O pranostikách a ka
lendářích českých zvláště v 16. stol., ČČM 1829;
I. J. Hanuš: Písemnictvo české hvězdoslovné 16. stol, 
v Cis. knihovně pražské, ČČM 1862; J. Smolík: Mate
matikové v Čechách od založení univerzity pražské, 
Živa 1864; A. Rybička: T. H. z H. Dodatky a opravy 
k biografiím..., ČČM 1887, s. 275; F. X. Prusík: 
Literárněhistorické příspěvky, Krok 1889; F. Dvor
ský: T. H. z H, ČČM 1891; J. Bidlo: Hláskoslovné 
a tvaroslovné zvláštnosti H. Herbáře (z r. 1562) a Ve
leslavínova Kalendáře historického (z r. 1578), LF 
1894; Č. Zíbrt: T. H. z H. a učení Koperníkovo, ČČM 
1900 + T. Hájka z H. hádání osudů lidských z čela 
roku 1584, ČL 1902; K. V. Adámek:
T. H. z H. v Chrudimi. Dodatky a opravy k biografi
ím..., ČČM 1907, s. 133; F. Menčík in Dopisy 
M. Collina z Chotěřiny a jeho přátel ke Kašparovi 
z Nydbruka (1914); Q. Vetter: Poznámka k astrono
mické činnosti dr. T. H. z H., ČČM 1917 + T. H. z H., 
Říše hvězd 1925; J. Malý in T. H. z H.: Metoposkopie 
(1937); I. Kořán: Kniha efemerid z bibliotéky 
T. H. z H., Sb. pro dějiny přírodních věd a techniky 6, 
1961; Z. Horský in Dějiny exaktních věd v českých 
zemích (1961) + K astronomické činnosti T. H. z H., 
Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1960/61 
(1962); sb. Tadeáš Hájek z Hájku 1525-1600 (1976, 
správně 1979); J. Prk.: ref. T. H. z H. 
1525-1600, ČČH 1980, s. 614.

jk

Jan Hájek z Hodětína
† asi 1429-30, jistě po 1424

Autor vojenského řádu.

Rytíř ve službách krále Václava IV., zpočátku 
asi dočasně sympatizující s husitstvím. 
Uplatňoval se v úřadech správních a vojen
ských; 1410 byl purkrabím na Proti víně, 
1411-12 a 1417-18 podkomořím Moravského 
markrabství, 1412-17 královským kuchmi-

32



Hájek z Libočan

strem, 1413-14 podkomořím Českého králov
ství. 1419 mu byl zapsán hrad Písek, asi od 1420 
byl ve službách katolické strany purkrabím na 
Zvíkově. 1424 vstoupil s Oldřichem z Rožmber
ka v příměří s táborskými.

S jeho jménem je spojen vojenský kázeňský 
řád, hlásící se první větou dochovaného textu 
do 1413; skutečná doba jeho vzniku není zcela 
jasná, snad byl v jednotlivostech později upra
vován. Zásady v něm formulované poučují 
o organizaci a spravování žoldnéřského vojska 
v 15. stol.

EDICE: Nejstarší české zřízení vojenské (ed. F. Palac- 
ký), ČČM 1828; J. H. z H. zřízení vojenské, in Výbor 
z literatury české 2 (1868, ed. K. J. Erben); H. Toman 
in Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy 
(1898); in Staročeské vojenské řády (1952, ed. F. Svej- 
kovský). I

LITERATURA: H. Toman: Husitské válečnictví 
za doby Žižkovy a Prokopovy (1898); J. Goll: Dva 
příspěvky ke kritice Tomanova Husitského válečnic
tví, 2. Vojenský řád H. z H., ČČH 1899; R. Urbánek: 
Žižka a husitské válečnictví, Sborník Žižkův 
1424-1924 (1924) → sb. Z husitského věku (1957); 
F. M. Bartoš: Studie o Žižkovi a jeho době, 5. O Žiž
kovy vozy a nejstarší vojenský řád český, ČNM 1925; 
J. Pekař in Žižka a jeho doba 2 (1928); J. Durdík in 
Staročeské vojenské řády (1952) + in Husitské váleč
nictví (1953).

jk

Václav Hájek z Libočan

* konec 15. století
† 18. 3. 1553 Praha

Autor rozsáhlé, literárně významné kroniky o čes
kých dějinách, která shrnula a kodifikovala zejména 
bájné představy o počátcích českého státu a dlouho 
platila za autoritativní obraz české historie.

Pocházel z drobné šlechty. O jeho vzdělání není 
nic známo. 1520 byl utrakvistickým farářem na 
hazmburském panství v Kostelci u Budyně 
n. Ohří, 1521 krátce ve Zlomcích kaplanem 
Viléma z Ilburka, po 1521 přestoupil ke katolic
tví asi pro neshody s konzistoří a ve snaze získat 
oporu v majetkových sporech s bývalými pány 
i s církevními úřady. 1526 je doložen jako katol. 
farář v Rožmitále (R. pod Třemšínem), asi od 
1524 byl zároveň dlouhá léta (vedle jiných úřa
dů) oblíbeným čes. kazatelem tomášského kláš
tera v Praze na Malé Straně. Od 1527 byl děka

nem na Karlštejně a farářem na Tetíně; úřadu 
byl zbaven asi 1534 po sporech s purkrabím 
Janem Bechyní z Lažan. V květnu 1533 byl 
královskými úředníky jmenován dočasným 
správcem vyšehradské kapituly, ale po protes
tech kapituly byl zakrátko vypuzen. Žil větši
nou v Praze ve vlastním domě proti tomášské- 
mu klášteru. Dlouho se snažil o získání výnos
nějšího cirk, beneficia za podpory mocných 
panských ochránců, až 1544 je doložen jako 
probošt kapituly ve St. Boleslavi. I v této funkci 
se dostával do rozporů s katol. konzistoří a byl 
dokonce 1545 načas v Praze pro neposlušnost 
uvězněn. 1548 marně usiloval o úřad probošta 
koleje Všech svátých v Praze. Asi 1549 odešel ze 
staroboleslavského proboštství, dožil po dlouhé 
nemoci v Praze v klášteře dominikánek u Sv. 
Anny. Dlouholeté přátelství poutalo Hájka 
s právníkem Brikcím z Licka a se staroměst
ským kancléřem Sixtem z Ottersdorfu.

Na svém hlavním díle, Kronice české, praco
val H. po předchozích nábězích soustředěně asi 
1534-39 (kdy mimo kazatelství v tomášském 
klášteře nezastával jiný úřad), a to za pomoci 
šlechtických příznivců, kteří mu z úřední moci 
umožňovali přístup k pramenům. Kronika, vy
právějící se zálibou v podrobnostech o dějích od 
příchodu Čechů (pomyslně datovaného k roku 
644) až po nastoupení prvního Habsburka 
1526, byla dokončena 1539, prošla panskou 
cenzurou, provedenou asi především J. Hodě- 
jovským z Hodějova, po značných průtazích 
byla dotištěna v říjnu 1541, ale pro spory 
s V. Halašem z Radimovic, který vedl náklad na 
tisk, vydána až 1543. Práce svědčí o ctižádostivé 
velkorysosti autorova záměru, inspirovaného 
příkladem antických historiografii, ale zároveň 
o H. nevalných históriografických schopnos
tech i vzdělání. H. navázal na starší kronikářská 
zpracování české minulosti počínaje Kosmou 
a Dalimilovou kronikou, doplňoval jejich údaje 
z dalších a mladších pramenů domácích i cizích, 
a to i ze zdrojů dnes už nedostupných, a z míst
ních či rodových tradic; prameny nezřídka do
plňoval vlastními kombinacemi a domysly 
o neverifikovatelných detailech. Celou látku 
rozčlenil H. podle sledu jednotlivých let, který 
se tak stává základní kompoziční osnovou díla; 
časově neurčitelné detailní zprávy i domysly 
mechanicky přiřazoval k určitým rokům a tím 
dospíval k obrazu souvislé řady let naplněných 
událostmi a fakty. Každou zaznamenanou udá
lost nazíral v podstatě jako skutečný či aspoň

33



Hájek z Libočan

tušený příběh nebo výsledek nějakého dění. 
Proto dílo podává domácí historické děje vý
pravnou formou s důrazem na epickou podobu 
sdělení; nad snahou postihnout patos historic
kého vývoje v něm převládá zájem o detailně 
sledovaný a epizovaný průběh významných 
událostí, o stáří a původ významných lokalit, 
měst, šlechtických rodů, o nerostné bohatství 
země atp. Z ideového hlediska je dílo prodchnu
to konzervativní snahou obhajovat společenství 
určené vztahem mezi duchovním stavem a přes
ně vymezenými řády stavu světského (šlechtou, 
měšťanstvem, poddanými) v čele s voleným pa
novníkem, jak se společenská situace konstituo
vala na přelomu 15. a 16. století, náboženskopo- 
liticky v duchu basilejských kompaktát. Tuto 
představu přenáší H. i do svého obrazu vzdále
nější minulosti. Předmětem H. ideových výpadů 
je hlavně evropská reformace 16. století a pro
nikání luterství do Čech. Pro své vyprávěčské 
kvality se dílo stalo na celá staletí nej oblíbenější 
knihou o české minulosti a jeho popularitu 
neohrozila ani zdrcující osvícenská kritika 
H. historiografické věrohodnosti ve výkladech 
o nej starší dějinách, kterou provedl v komentá
řích k edici latinského překladu Kroniky (z 
1761-82) G. Dobner. Mechanický přetisk Kro
niky z 1819 se stal důležitým podnětem a látko
vým zdrojem pro historismus obrozenské litera
tury. Novější vědecký přístup k H. kronice do
ceňuje vedle jejích dobově podmíněných literár
ních kvalit i její mnohostrannou pramennou 
hodnotu nikoli pro starší období, o nichž H. pí
še, nýbrž pro dobu autorova života a vzniku 
díla. -1 ostatní H. literární produkce, podrobná 
zpráva o požáru Malé Strany a Hradu 1541, 
překlad a úpravy starších literárních děl, se těši
la značné oblibě, třebaže nepřesáhla průměr 
dobových užitkových projevů.

KNIŽNĚ: Kronika česká (1541); O nešťastné přího
dě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě praž
ském a na hradě svátého Václava i na Hradčanech 
(1541). - Překlad: A. de Rampegolis: Biblí zlatá Sta
rého a Nového zákona (1543). - Úpravy: Vavřinec 
z Březové: Snář velmi pěkný... ve dvanáct knih rozdě
lený (asi 1550); Život Adamův aneb jinak od staro
dávna Solfernus, kniha velmi kratochvilná a utěšená 
(1553). I EDICE: Kronika česká (1819, mechanický 
přetisk, ed. an.; sv. 1-4, 1918, 1923, 1929, 1933, nedo
končeno, jen část do 1347, ed. V. Flajšhans); Vavřinec 
z Březové: Snář velmi pěkný... ve dvanáct knih rozdě
lený (1908, ed. Č. Zíbrt). - Výbor: Kronika česká 
(1981, ed. J. Kolár). - Ukázky: in Výbor z literatury 
české 2 (1868, ed. K. J. Erben); in Antologie z české 

literatury. Doba střední (1858, ed. J. Jireček); in Vý
bor z české literatury. Doba střední (1893, ed. 
J. Grim). ■

BIBLIOGRAFIE: Bibliografie české historie 
2 (1902), s. 580-582, č. 1 851-1 853; Knihopis 
č. 2 867-2 873, srov. i č. 1 044, 1 353-1 355, 1 843, 
1 962, 1 963, 2 139, 2 979, 2 980, 3 047, 3 099, 6 543, 
6 975, 14 740, 15 345, 15 490, 15 491, 15 902, 17 341, 
17 597. ■ LITERATURA: G. Dobner in V. H. a L.: 
Annales Bohemorum 1-6 (1761, 1763, 1765, 1772, 
1777, 1782); B. Balbín in Bohemia docta 2 (1778); 
F. Palacký in Wůrdigung der alten böhmischen Ge- 
schichtsschreiber (1830); F. B. Mikovec: Požár praž
ský roku 1541, Lumír 1852; an.: Spor Václava Hájka 
o kroniku, Lumír 1853, s. 689; A. A. Legis-Glůckse- 
lig: Das Leben und die Chronik des W. H. von L., 
Illustrierte Chronik von Böhmen, sv. 2, 1854; an.: 
Zpráva o soudních knihách bývalého královského 
zemského soudu, nyní Muzeu Království českého 
odevzdaných, Památky archeologické 1859;
J. A. Dunder: V. H., ČČM 1860; J. Riss: Sixt 
z Ottersdorfu, ČČM 1861; A. J. Vrťátko: Svědomí ve 
při mezi knězem V. H. z L. a Václavem Halašem 
z Radimovic z strany druhé, ČČM 1861; F. Palacký: 
K životopisu kněze V. H. z L., ČČM 1864; A. J. Vr
ťátko: Prameny k životopisu kněze V. H. z L., ČČM 
1864; K. Vinařický: List pana Zdeňka Lva z Rožmi- 
tálu, zaslaný 31. 7. 1527 děkanu karlovotýnskému 
V. H. z L., Čas. katol. duchovenstva 1864; A. Rezek: 
V. H. z L. Dodatky a opravy k biografiím..., ČČM 
1878, s. 159; F. Dvorský: V. H. z L., Dodatky a opravy 
k biografiím..., ČČM 1884, s. 298; J. Teige: V. H. z L., 
Čes. listy 1887; F. X. Prusík: Náhrobní deska 
V. H. z L., Zlatá Praha 1888 + Literárněhistorické 
příspěvky, 1. V. H. z L., Krok 1889; J. Metelka: 
O úvodní stati Kroniky české V. H. z L., Program 
reálky v Praze 1889 a 1890; J. Herain: Pod vlivem 
Hájkovy kroniky, Světozor 1890; F. Štědrý: Nová 
zpráva o kronikáři V. H. z L., Metod 1898 + Nové 
objasnění života a osudů V. H. z L., Sb. historického 
kroužku 1, 1900; J. Zítek: Jan Sandel, překladatel 
H. Kroniky české, Věstník KČSN 1905; J. V. Šimák: 
Prameny a pomůcky Hájkovy, Sb. prací historických 
k šedesátinám J. Golla (1906); A. Truhlář: V. H. z L., 
Dodatky a opravy k biografiím..., ČČM 1913, s. 171; 
A. Kraus in Husitství v literatuře, zejména německé 
1 (1917); V Flajšhans: Kněz V. H. z L. in V. H. z L.: 
Kronika česká 1 (1918); • ref. Kronika česká, ed. 
V. Flajšhans: J. V. Šimák, ČČM 1918, s. 268, 381; 
P. Váša, ČMM 43-44, 1919-20, s. 373; A. Kellner, 
ČMM 1932, s. 222 a 1934, s. 456 •; K. Kramář: 
V. H. z L., Krajem Lučanů 1933 ; F. M. Bartoš: 
Souboj dvou kronik, in Knihy a zápasy (1948); Z. Ne
jedlý in Dějiny národa českého 1 (1953); O. Králík: 
Josef Dobrovský a Gelasius Dobner, sb. Josef Do
brovský 1753-1953 (1953); J. Hrabák: O lidovosti 
starší české literatury, in Studie ze starší české litera
tury (1956); J. Polišenský: České dějepisectví předbě
lohorského období a pražská akademie, AUC, Histo- 
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ria Universitatis Carolinae Pragensis 4/2, 1963; 
M. Kudělka: Spor Gelasia Dobnera o H. Kroniku 
(1964); M. Kopecký: Poznámky k vývoji české histo
rické beletrie předobrozenské, SPFF Brno, D 14, 
1967; J. Kolár: K podobám epičnosti v H. kronice, 
Literárněvědné studie prof. J. Hrabákovi k šedesáti
nám (1972); F. Kutnar in Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví 1 (1973); J. Kolár: Studnice 
romantického historismu v českém obrození a její 
iniciátor, ČLit 1978 + H. kronika a česká kultura, in 
V. H. zL: Kronika česká (1981); R. Ferklová: Nový 
výbor z H. kroniky, ČLit 1982; J. Pešek, B. Zilynskij: 
Vztah k městům a problematika pražských dějin doby 
jagellonské v Kronice české V H. z L., Pražský sb. 
historický 1983.

jk

František Hajniš

* 31. 3. 1815 Vamberk
† 27. 12. 1885 Praha

Básník, prozaik a dramatik, vedle F. J. Rubeše nejpo
pulárnější humorista předbřeznové literatury, spolu- 
redaktor prvního obrozenského humoristického ča
sopisu.

V rodišti navštěvoval triviální školu, od 1824 byl 
na školách v Rychnově n. Kn., tam vystudoval 
také gymnázium, v Praze tzv. filozofii a práva 
(1834-39). Stal se poštovním úředníkem v Pra
ze. Účastnil se českého společenského života, 
jako vysokoškolský student pořádal o prázdni
nách s J. J. Langrem v Bohdanči a okolí meren- 
dy, při nichž se česky zpívalo a recitovalo, v 40. 
letech byl oblíben na zábavách pražské Měšťan
ské besedy jako předčitatel svých humoristic
kých próz; vzpomínky ho představují jako ob
ratného, „pohyblivého“ a vždy elegantního 
společníka. V 50. letech snad dočasně působil 
na min. obchodu ve Vídni (tehdy publikoval 
většinou pod pseud., nejčastěji Zdobnický), pak 
byl opět úředníkem v Praze, nakonec ve vysoké 
hodnosti poštovního rady, počátkem 80. let 
odešel do penze. Koncem života byl těžce nemo
cen, choroba někdy narušovala jeho duševní 
činnost. Byl pohřben na Olšanských hřbitovech 
v Praze.

Téměř v celém díle je H. autorem humoristic
ké literatury. Publikovat začal 1834 v Květech 
českých a již 1841 svěřil nakladatel J. Spurný 
jemu a F. J. Rubešovi redigování nepravidelně 
vycházejících sešitků humoristického časopisu 
Paleček. Řídili ho za anonymní spolupráce 

V. Filípka do 1847, H. v něm otiskl podstatnou 
část své tvorby (leckdy anonymně), něco z toho 
později přetiskl v sbírkách básní a anekdot. Byl 
také přispěvatelem Havlíčkova Šotka, soustav
něji publikoval do konce 50. let. Jeho literární 
tvorba neprochází znatelným vývojem. V auto- 
charakterizační básni (ve sbírce Kopřivy) se 
představuje jako člověk, který netrpí světobo- 
lem, nýbrž je „realista“, a chce vidět kolem sebe 
usměvavé tváře, šířit veselí a radost. Podstatou 
H. humoru je slovní a situační komika, žertovné 
parafrázování, někdy i krotký výsměch charak
terovým vadám, morálním nedostatkům, ná
rodním odrodilcům a odpůrcům nebo vlasten
cům z prospěchářství, jindy zábavné traktování 
aktuálních záležitostí literárních (časoměrná 
prozódie, shon po efektních rýmech, sentimen
tálnost). Pro H. poezii je příznačný kratší útvar, 
mluvnost a značná vynalézavost formální. Ver
šem psal deklamovánky, epigramy, komická 
epitafia, ironicky vážné životní průpovídky 
a maximy, humorné skladby ve formě sonetu 
nebo národní písně, tzv. míchanice (explicite 
nemotivované spojování témat nebo obsaho
vých prvků navzájem nesourodých, do čes. lite
ratury uvedeno M. S. Patrčkou), anekdotické 
příběhy, parodické parafráze hrůzostrašných 
balad, národních písní a populárních dobových 
skladeb (např. Čelakovského „V dobách mla
dosti kdo radostné ...“ nebo Rubešovy dekla
movánky „Já jsem Čech“); ve sbírce Trnky tvoří 
nadpisy básní jména domovních znamení a bá
seň pak podává žertovné vysvětlení názvu nebo 
vypráví příběh, který je za domovním zname
ním skryt. Také H. próza hojně využívá pro
středků jazykové komiky (té zde slouží např. 
i užití rýmů), příznačné je pojmenování jedné 
skutečnosti pomocí výrazivá z jiné, speciální 
oblasti (milostné strasti mlynářského krajánka 
jsou pojmenovávány výrazy ze života a práce 
mlynářů apod.). Při volbě látek a vypravěč
ských postupů sahají H. povídky nejednou po 
stereotypech v jinonárodních literaturách již 
zavedených; v humoresce Životopis starého ka
bátu vytváří vyprávění kabátu Hřbetoslava Be- 
ranoviče o tom, jak se stárnutím měnil majitele 
od sociálně výše postavených k nižším a chud
ším, kompoziční rámec, který umožňuje zpodo
bit řadu postav, prostředí a scén. V H. prozaické 
produkci tvoří početnou skupinu anekdoty, 
v 40. letech byla z jeho próz nejvýše ceněna 
besední čtení; bylo to tehdy žánrové novum 
české literatury (vyvolané potřebou nových 
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společenských zábav), prozaická obdoba humo
ristické veršované deklamovánky, obvykle kon
cipovaná jako osobní výpověď recitátora („čte
náře“) adresovaná návštěvníkům besedy. Ve 
sbírce Kopřivy uveřejnil H. i dramatickou hříč
ku parodující sentimentální vesnické milostné 
příběhy Souchotiny aneb Láska jej usmrtila; 
vaudeville Chórista aneb Čtverakovský z Žerto- 
vic, volně zpracovávající nejmenovanou fran
couzskou předlohu, neměl při provozování 
v pražském divadle 1862 úspěch. Úsměvně je 
psáno také několik H. vzpomínkových statí (o 
J. J. Langrovi, F. J. Rubešovi, J. K. Tylovi aj.) 
s historicky zajímavými informacemi o před
březnové cenzuře, o tehdejších vztazích mezi 
autory a nakladateli české literatury apod.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Rubeš Hajniš, 
František Zdobnický (podle Zdobnice, říčky a vesnice 
blízko H. rodiště), Paleček První, Starý švingulant; 
Hš., H-š, H...Š, -n-, -š, -Š-, -ý-. I PŘÍSPĚVKY w: 
Beseda (1863-64); Besednik (red. J. R. Vilímek); Čes. 
včela (1845-46); sb. Čtení besední (1847); Dalibor 
(1859); Květy české, pokr. Květy (1834-47; 1834 prv
ní čas. příspěvek, P Mlynářský krajánek nevěrné své 
milence); Lumír (1851-59); sb. Merendy (od 1871); 
Paleček (1841-47); Paleček (red. R. Pokorný, 1885 
poslední čas. přisp., P Naši formanové); sb. Po desíti 
letech (1863); Poutník od Otavy (Písek, 1859); Praž
ské noviny (1858); Slovenské noviny, příl. Světozor 
(1861); Světozor (1868); Šotek (1849); alm. Vesna 
(1837); Vlastenský kalendář na r. 1854. I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Trnky (BB 1841); Kopřivy (BB, D 1853); 
Štěbetálek čili Sto žertovných anekdot ... (PP 1853, 
pseud. Paleček První); Povídálek, Štěbetálkův kama
rád, čili Ještě sto žertovných anekdot ... (PP 1853, 
pseud. Paleček První); Krotké znělky didaktic- 
ko-humoristického obsahu (BB 1859, pseud. Franti
šek Zdobnický); Slavná apologie čili dišputace 
v samomluvě ku obhájení čestného jména všech An
tonínů ... (P b. d., 1871, pseud. Antonín Rubeš Haj
niš). I SCÉNICKY: Chórista aneb Čtverakovský 
z Žertovic (1862, podle franc. vaudevillu). ■ REDI
GOVAL časopis: Paleček, milovník žertu a pravdy 
(1841-47, 19 sv., s F. J. Rubešem, V. Filípkem). I

LITERATURA: J. Neruda: ref. Krotké znělky..., 
Obrazy života 1859 → Literatura 1 (1957); K. Sabina: 
Paleček a jeho doba, Světozor 1869; Bačkovský-Svo- 
boda-Budínský-Záhořík: Črty ze života slavných 
mužů a žen československých, Studentské listy 3, 
1882/83; J. Neruda: F. H., Humoristické listy 1885 
→ Podobizny 3 (1954); • nekrology: an., Zlatá Praha 
1886, s. 63; an., Světozor 1886, s. 141 •; F. Čenský: 
F. H., Osvěta 1886; K. V. Rais: K mladým srdcím, 
Jarý věk 1887; A. Novák: F. J. Rubeš a počátky 
novočeské literatury humoristické, sb. Literatura čes
ká 19. stol. 3/1 (1905); R. J. K. (Kronbauer): Humo

resky pana poštovního rady, Máj 6, 1907/08; F. Strej
ček in Humorem k zdraví a síle národa (1936) + in 
Humorem a ironií k vítězství národa (1937); M. Vuč- 
ka: Vyprávění o Palečkovi, Dějiny a současnost 1963; 
(pz): Zapomínaný humorista, Pochodeň 20. 12. 1985.

mo

Bohumil František Hakl

* 10. 9. 1827 Branná (Horní B.) u Jilemnice
† 12. 9. 1904 Hořice

Katolicky orientovaný autor básnických knih, cesto
pisu do Itálie a dramatických a prozaických prací pro 
mládež.

Syn mistra v textilní továrně. Gymnázium vy
studoval 1839-47 v Jičíně a v Litomyšli, teologii 
1847-51 v Hradci Král., kde byl vysvěcen na 
kněze. 1852 se zde stal katechetou a učil na 
učitelském ústavu, na reálce a na hlavní škole. 
Na konci 1854 přešel jako katecheta na výchov
ný vojenský ústav v severoitalské Belluni (tehdy 
v tzv. rakouském Benátsku). Od března 1861 
učil náboženství na vyšším gymnáziu v Hradci 
Král. 1870 se stal farářem, 1882 děkanem a vi
kářem v Hořicích. Ze svých cest literárně zpra
coval zájezd do Itálie 1877. Podnikl též cesty do 
Berlína a Drážďan (1891), Bavor a Istrie (1892).

H. literární činnost těsně souvisela s jeho 
kněžským povoláním. Byl autorem učebnic ná
boženství pro vyšší třídy gymnázií a psal nebo 
překládal knížky pro potřebu kněžstva i laiků. 
Vydal též sbírku veršovaných náhrobních nápi
sů Hrobní kvítí, které sebral a upravil, zčásti 
i sám napsal. Jeho vlastní básnické sbírky obsa
hují veršování o Bohu, křesťanských ctnostech, 
školské píli a vytrvalosti i školní modlitby a pří
ležitostné verše (např. k Jungmannově oslavě, 
k návštěvám církevních hodnostářů). Také 
v tvorbě pro děti, kterou na sebe upozornil 
nejvíce, si H. kladl především výchovné cíle. 
Jsou to jednoduché scénky pro besídky se závě
rečnou písní, kárající mlsotu {Mlsný Jaroš), 
upozorňující na škodlivost vybírání ptačích 
hnízd {Ptačí hnízdo) apod., a rozsáhlejší vyprá
vění o životní cestě syna krkonošského tkalce 
Chudé dítě, ilustrující poctivost, pracovitost, 
vděčnost a krajní obětavost jako základní 
ctnosti člověka. H. vlastenectví a slovanství se 
výrazně projevilo v knize o životě Cyrila a Me
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toděje, která byla prohlášena za závadný spis 
a o níž bylo jednáno ve vídeňském parlamentu, 
a v některých částech popisu cesty do Itálie.
ŠIFRY: B. Hkl, Bohumil H., B. H., Hkl. I PŘÍ
SPĚVKY in: Anděl strážný; Beseda (Brno, 1875); 
Blahověst; Budivoj (Čes. Budějovice, 1875); Cyril 
a Metod (Olomouc); Časopis pro katol. duchoven
stvo; Komenský; Posvátná kazatelna; Pražské noviny; 
Světozor (1878-79); Školník (1852); Učitelský věst
ník; Vlast’ (1892-94 cestopisné články); Vychovatel.
1 KNIŽNĚ. Beletrie: Klidné chvíle (BB 1874); Mlsný 
Jaroš (D pro ml., 1875); Ptačí hnízdo (D pro ml., 
1875); Chudé dítě čili Kaple anděla strážce na Vrchol
ci (P pro ml., 1875); Hrobní kvítí (BB 1878, 1886 s tit. 
Slzy bolu, útěchy i naděje); Cesta do Říma a dále do 
Neapole a Pompeje (cestopis, 1881); Z jeseni mého 
života (BB 1883). - Ostatní práce: Pobožnost jinocha 
studujícího (1863); Život svátých apoštolů slovan
ských Cyrila a Methodia (1870); Dětské hry (pojed
nání, 1872); Stručná nauka o těle lidském (1874); Řeči 
postní ... 1-3 (1878, 1887, 1890); Osnovy, výklady 
a řeči duchovní na všechny neděle a svátky roku 
církevního 1-3 (1878-79); Řeči duchovní ku mládeži 
studující (1881); Výklady a řeči duchovní na všechny 
neděle a svátky ... 1-3 (1883-86); Místa utrpení Pána 
a Spasitele našeho Ježíše Krista ve Svaté zemi (1884); 
Řeči liturgické o slavnostech a svátcích ... 1,
2 (1885-86); Krátké řeči při oddavkách a pohřbech 
... (1889); Exercicie čili Duchovní cvičení kněžské ... 
(1889); Májová pobožnost k uctění Panny Marie 
(1895); Liturgika o posvátných dobách svaté katolic
ké církve (1895); mimoto několik učebnic katolické 
mravouky podle K. Martina. - Překlady: K. Martin: 
Katolická věrouka pro vyšší učební ústavy rakouské 
(1865); D. Bouhours: Křesťanské myšlenky na každý 
den v měsíci (1869). I REDIGOVAL knižnici: Kni
hovna kazatelská (od 1877, s F. A. Divišem, J. E. Hu- 
lakovským). I

LITERATURA: an.: ref. Z jeseni mého života, 
Světozor 1883, č. 47, příloha; J. Ježek: B. F. H., Světo
zor 1887, s. 270; V. Špaček: B. F. H., Vlasť 8, 1891/92, 
s. 1; F. V. Vykoukal: nekrolog, Osvěta 1904, s. 945; 
A. Jilemnický, K. Vik in Kraj slavný kamenem (1961).

dh

František Halas

* 3. 10. 1901 Brno
† 27. 10. 1949 Praha

Básník a překladatel, autor esejů o poezii a malířství, 
literárních a výtvarných článků a kulturněpolitických 
statí. Vyšel z proletářské poezie a poetismu, jeho dílo 
však tragickým životním pocitem představuje reakci 
na optimistické vidění světa poetistů. Intenzívním 
soustředěním k básnickému vyjádření několika zá

kladních motivů stalo se protikladem k extenzitě 
tvorby nezvalovského typu a napětí obou těchto pólů 
tvořilo vývojovou pružinu české meziválečné poezie.

Oba rodiče F. H. byli textilní dělníci; otec, děl
nický funkcionář, byl pro svou politickou čin
nost často vězněn. V osmi letech H. ztratil mat
ku, trpící po léta srdeční nemocí; tehdy se spolu 
s otcem přestěhovali do Svitávky u Boskovic. 
Tamější krajina s údolím kolem Zboňku se stala 
krajinou H. dětství a blízký Kunštát od konce 
30. let místem stálých návratů ve volných chví
lích (próza Já se tam vrátím). 1913 se vrátili do 
Brna (Husovic), kde H. dokončil měšťan, školu 
a vstoupil do učení u knihkupce A. Píši 
(1916-19). Po vyučení pracoval jako příručí 
v Kočího knihkupectví (1919-21). Horlivou 
četbu, jíž nahrazoval chybějící vzdělání, prová
zela činnost v dělnickém hnutí. Od 1921 organi
zoval Komunistický svaz mládeže na Brněnsku, 
vystupoval s kulturní úderkou Modré blůzy, 
přispíval články do Rovnosti, kde krátce řídil 
rubriku Mládež - naše budoucnost (v prosinci 
1922 si odbyl pětidenní vězení). Po kratší neza
městnanosti působil 1922-23 jako pomocný 
úředník v brněnské Úrazové pojišťovně. 1923 se 
spřátelil s B. Václavkem, s nímž spolupracoval 
při zakládání Brněnského Devětsilu; společně 
s A. Černíkem redigovali také první ročník de- 
větsilské revue Pásmo. Od října 1923 do února 
1925 vykonával H. vojenskou službu v Brně; po 
jejím skončení půl roku pobýval v Paříži. Po 
návratu bydlel 1925-26 u B. Václavka v Žideni- 
cích; spolu redigovali komunistický časopis Šle
hy. V létě 1926 přesídlil H. do Prahy, kde na 
doporučení J. Mahena a na přímluvu J. Johna 
získal místo v nakladatelství Orbis (kromě jiné
ho zde redigoval časopis Rozhledy, později Čte
me). 1931 podnikl se svou budoucí ženou, histo- 
ričkou umění Libuší Rejlovou (1908-1958, 
autorkou monografie A. Procházka, 1949) cestu 
do Itálie, Monaka a jižní Francie, 1936 s ní 
uzavřel sňatek. 1932 obdržel státní cenu za sbír
ku Tvář a věnoval ji stávkujícím kovodělníkům. 
1936 se účastnil s delegací kulturních pracovní
ků cesty do bojujícího Španělska a po návratu 
vystupoval na obranu španělské demokracie. 
Mobilizaci 1938 strávil jako voják na jižní Mo
ravě. Za okupace se podílel na protifašistickém 
odboji v Národním revolučním výboru spisova
telů, tiskl verše v ilegálních domácích i zahra
ničních tiskovinách (Hlasy domova, Rudé prá
vo, V boj). Heydrichiádu prožil v Kunštátě 
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a před zatčením gestapem ho zachránil pobyt 
v sanatoriu v Tišnově. Často tehdy pobýval 
i v Petrovicích na Jihlavsku a v Jílovém. Po 
válce pracoval jako přednosta publikačního od
boru min. informací, byl členem prvního Ná
rodního shromáždění a předsedou Syndikátu 
českých spisovatelů. 1945 provázel urnu s pope
lem R. Desnose do Francie. 1947 navštívil Pol
sko a pak SSSR. Již za války si léčil srdeční 
chorobu (v sanatoriu ve Vráží 1940, v pražské 
nemocnici a v Poděbradech 1941, pak v Tišnově 
1942, koncem 1945 znovu v Poděbradech, 1948 
v Jeseníku a v nemocnici v Brně), jejímuž nápo
ru nakonec podlehl. Pohřben byl v Kunštátě. - 
Synové František X. H. (nar. 1937), historik 
a překladatel, spoluvydavatel H. díla, Jan 
H. (nar. 1945), rozhlasový pracovník.

Ve své rané poezii prošel H. intenzívním 
obdobím proletářské a poetistické tvorby. Tato 
tvůrčí etapa zůstala skryta v časopisech a v ru
kopisech, takže prvotina Sépie ve svém jádru 
přináší již odlišné vidění světa i básnický výraz. 
Znepokojivé otázky po vztahu života a smrti 
i po poslání poezie a pochyby o vlastní tvorbě 
provází celková nedůvěra ke smyslům. Ve sbírce 
Kohout plaší smrt je nutkavé vědomí existence 
smrti zároveň spjato s mobilizací sil k zápasu 
s ní a vtiskuje tomuto napětí rysy básnické 
monumentality. Rodí se pocity tíhy života 
a deziluze, jež mají svou motivaci v prožitku 
válečné depersonalizace a v předčasné smrti 
matky. Tragický životní pocit proměňuje 
postupně i básníkův výraz. Uchovává si sice 
poetistickou obraznost i prvky básnické spon- 
taneity (záliba v kontrastech, paradoxech, oxy- 
morech), zároveň však básníkova obraznost 
opouští asociativní princip, stává se dostředivá, 
směřuje k odhalování vnitřních stavů a pocitů, 
přičemž se v ní spojuje silná smyslovost s ab
strakcí. Zároveň se v ní projevuje prvek dialek
tiky, jež v kladu hledá neustále i zápor, kdy 
každý jev nese v sobě i své popření. Proti přiro
zené hovorové plynulosti poetistické věty staví 
H. složitě konstruované větné celky s četnými 
novotvary a archaismy. Jeho verš je přerývaný, 
rytmicky nepravidelný, přitom zvukově výraz
ný. Tato výraznost je založena na rozrušování 
libozvučnosti, na zvukové drsnosti a zadrhlosti 
(kakofonie). Ve sbírkách Tvář a Hořec se H. při
klonil k melodickému útvaru kratších básní 
a citově zvroucnil svou poezii, vyznal se z mi
lostných prožitků a znovu ze vztahu k vlastní 
tvorbě a k dětství. S tímto obratem k vnitřnímu 

světu pak záměrně kontrastují závěrečné básně 
obou sbírek, jež jako by měly bagatelizovat toto 
zintimnění poezie a proti němu vyzdvihnout 
společenské dění; zájem o ně se v další H. tvorbě 
zesiluje. Odvrat od reflexívnosti a introspekce 
směrem k předmětnému vidění se projevil v pě- 
tidílné skladbě Staré ženy (inspirací byla babič
ka), apostrofující v rozsáhlém litanickém pás
mu přirovnání jednotlivé části stárnoucího žen
ského těla: oči, ruce, vlasy, klín a tvář. Tyto 
apostrofy soucítící s lidským stářím, z něhož 
vykoupení představuje smrt, mají svůj básnický 
pandán v menší skladbě Dělnice (podnět k ní 
zavdal osud básníkovy matky), v níž H. uplat
něním orálního projevu směřuje opět k monu- 
mentalizaci, tentokrát každodenních strastí děl
nických matek. Nástup fašismu a zejména špa
nělská občanská válka dále zesílily pronikání 
společenského a politického dění do H. poezie. 
Písňová intonace verše se ve sbírce Dokořán 
proměňuje v úsečnou pádnost, mužný tón pro
niká do všech základních motivů sbírky (poslá
ní poezie, víra, smrt) a reviduje jejich dosavadní 
pojetí. Zároveň v reminiscencích na Máchu 
i v travestické litanické skladbě Nikde sbírka 
prokazuje vzájemnou propojenost skepse a víry, 
pochyb a jistoty, tragična a monumentality 
a zejména nicoty a heroismu. H. sklon k monu- 
mentalizaci dějů prostřednictvím jejich tragic
kého vidění vyvrcholil ve sbírce Torzo naděje, 
reagující na mnichovské události. Toto vidění se 
tu setkalo s velkým tématem národního osudu 
a z tohoto setkání vzešla poezie, jež v plné 
naléhavosti postihla tragičnost událostí a záro
veň se stala zdrojem jistoty. Na jedné straně 
básník hyperbolicky stupňuje obraz hrůz valí
cích se na Evropu až k biblickým deseti egypt
ským ranám, na druhé straně bolest a hněv 
zesilují vnitřní patos jeho poezie, obracející se 
proti malosti a ztrátě perspektivy. H. se přitom 
opírá o celonárodní tradice tkvící hluboko v li
dovém povědomí (narážky na svatováclavský 
chorál a Nerudovy Zpěvy páteční) a zároveň 
jim vtiskuje bojovnou, nerezignující podobu. 
V mnichovských událostech shledává začátek 
nové epochy, v níž „chudí vlast pro sebe zabe
rou“, a v biologickém zákonu zrodu a zanikání 
hledá hodnoty schopné čelit národní tragédii. 
Tehdy také H. objevuje další jistoty: domov, 
kraj dětství, tradice národní kultury. Ve skladbě 
Naše paní Božena Němcová, inspirované 120. 
výročím spisovatelčina narození, Němcová- 
vzývaná a monumentalizovaná litanickými 
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apostrofami - vyrůstá v symbol mateřštiny 
a svými životními strastmi i v symbol odkazující 
k současnému utrpení národa. Ve sbírce Ladění, 
zvláště ve verších pro děti, nachází H. možnosti, 
které nabízejí poezii pronikání ke smyslově kon
krétnímu, dětsky naivnímu vnímání světa. Ná
vratem do kraje dětství se pak stává básnická 
próza Já se tam vrátím, v níž básník vykouzlil 
obraz domova tak, jak může v plné naléhavosti 
znovu ožít jen tehdy, jestliže člověk neztratil 
schopnost vidět věci bezelstným dětským zra
kem. Vedle veršů, které až do roku 1942 ještě 
mohly vycházet tiskem, psal H. i básně pro 
ilegální protinacistické tiskoviny. Vytvořily prv
ní část poválečné sbírky V řadě. Měly působit 
především jako mobilizující nástroj boje, silně je 
v nich vyvinut pocit mravní odpovědnosti vůči 
těm, kteří již v boji položili své životy. Toto 
vědomí se objevuje i v dalších poválečných čás
tech sbírky, v nichž básník vzpomíná padlých 
a dluhů živých vůči nim a znovu si vybavuje 
hrůzy nacismu. V této poválečné části sbírky se 
začíná uplatňovat básníkův nový výraz (podob
ně jako v nedokončené skladbě z války Potopa), 
v němž se prolínají hovorové prvky a prvky 
obecné češtiny s naturalisticky drsnými, expre- 
sívními výrazy. Proces hledání nové poetiky 
vyvrcholil v posmrtně vydané a nedokončené 
sbírce A co?, v níž se znovu se značnou naléha
vostí ozývají prožitky společenských dějů a ze
jména obavy z poválečného rozpolcení světa 
s hrozbou atomové války; hlásí se i pocit odpo
vědnosti za osudy poezie v nové situaci. H. tu 
opět pracuje s hovorovou i obecnou češtinou, 
intenzívně uplatňuje novotvary, archaismy 
i vulgarismy, bohatě využívá (i ke zklamanému 
očekávání) střípky přísloví, sentencí a lidových 
písní, zvýrazňuje analytickou úlohu metafory, 
přičemž neváhá přistoupit i k narušování vzta
hu mezi větnou výstavbou a významem. - Ob
sáhlá je H. účast na redigování časopisů, alma
nachů, sborníků i edic. Mimořádnou péči, která 
mu také získala mnoho přátel v mladší básnické 
generaci, věnoval zejména začínajícím básní
kům, když řídil edici První knížky v nakladatel
ství V. Petra. H. básnickou tvorbu provázely 
i četné teoretické statí o literatuře, z nichž nej
významnější je řadu let vznikající esej O poezii 
(jeho protějškem o výtvarném umění je esej 
Obrazy), v němž zásady vlastní tvorby jsou pře
taveny v zobecňující úvahy o charakteru a po
slání poezie, dále stati, recenze, intimní vzpo
mínky i několik literárněhistorických exkurzů 

(J. Vrchlický, F. X. Šalda). Spor o autorství 
vyvolala tzv. H. závěť, kterou 1971 otiskl J. Čep 
v exilovém časopise Svědectví a která odsuzova
la systém i praktiky komunistické vlády v zemi.
J. Chalupecký později zveřejnil, že ji sepsal sám 
na základě H. výroků ve vzájemných rozhovo
rech. Také výtvarnému umění věnoval H. řadu 
úvah, kritik (1926-27 psal výtvarné recenze do 
Práva lidu), proslovů k vernisážím i úvodů ke 
katalogům výstav. Takřka neznámá zůstala 
dlouho H. spolupráce s filmem. Vedle textů 
písní (např. pro film Extáze), raného libreta 
Mixér napsal několik průvodních textů k reali
zovaným i nerealizovaným filmům, mj. k dílu
K. Plicky Živá píseň a V. J. Staňka Vodníkova 
zahrada. H. překladatelská činnost se až na 
drobnosti (O. Sonnenfeld, O. Kanehl, J. R. Ji- 
ménez, G. Gamkrelidze, Mao Ce-tung, Aj 
Čching) plně rozvinula až za války. Zato jeho 
překlady A. Mickiewicze a J. Slowackého, vstu
pující do kontextu H. protiokupační tvorby, 
představují po lumírovcích úsilím o vytvoření 
ekvivalentních básnických hodnot a důrazem 
na folklórní osnovu polského romantismu nové 
období v českém převádění jejich díla a došly 
mimořádného ocenění doma i v Polsku. Překlá
dal i jihoslovanskou hrdinnou lidovou epiku, 
verše A. S. Puškina a maďarského básníka
E. Adyho.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: F. J. Džbánek, F. J. Pultík, 
Jiří Škamna, T Šerif (vesměs s J. Dvořákem), Jan Víra 
(čas. V boj, asi hromadný pseud.); -a-, -al (Plán), -ala-,
F. H., -fh-, F. Hlz (s B. Fučíkem, P Levitem, V. Záva
dou v Listech pro umění a kritiku 1934), H., -H., -H-, 
-H.-, S.,-S-, -s-, §§§. I PŘÍSPĚVKY in: Akord 
(1939-42); Almanach Kmene (1931-48); Antologie 
protifašistických umělců (1936); sb. Básníkovi (1947); 
sb. Básníku Karlu Tomanovi (1937); sb. Básníkův rok 
(1936); sb. Bezručův hlas (1940); Blok (1931); Blok 
(1946-48); sb. Čes. jaro (1940); Československé epiš
toly (1946); sb. Československo Sovětskému svazu 
k 20. výročí (1937); Čin (1931-35); Čteme (1938-41); 
Dělnická osvěta (1940); sb. Dík a pozdrav Josefu 
Horovi k padesátinám (1941); sb. Dík bojovníku 
(1945); Dílna (1938); Disk (1925); Divadlo (1939); sb. 
E. Lešehradovi k 15. listopadu 1937 (1937); ELK 
(1936-41); Eva (1938); sb. F. Halas a J. Mahen malíři 
A. Procházkovi (Prostějov 1938); sb. F. X. Šaldovi 
(1932); sb. Fronta (1927); Haló noviny (1934-38; 
1938 Dělnice); sb. Hlasy domova (Paříž 1940); Hollar 
(1940); Host (1924-29); Hovory o knihách (1938-39); 
roč. Chudým dětem. Máchovy ohlasy (1936); sb. In 
memoriam (1947); sb. In memoriam B. Heinze 1940 
(Kroměříž 1942); sb. In memoriam Vladimíra Tůmy 
(1946); Index (1929—39); sb. J. Královi k padesátinám 
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(1934); J. Mánes: Květiny (1941); Jas (1940); sb. Jeden 
život (1948); K. Michl: Vlaštovičky (1948, úvodní 
verše); sb. K padesátinám soudruha Gottwalda 
(1946); Klub umělců členům a svým přátelům k No
vému roku 1940 (1939); Kmen (1926-28); Kolo 
(1939); Korálky (1949); sb. Kouzlo hraček (1945); 
Kritický měsíčník (1938-42, 1945-47); Kruh krásné 
knihy (1941); Kultura doby (1937); Kulturní politika 
(1946); Kvart (1930-37, 1946-48); Kytice (1945-48); 
sb. Kytka na hrob Vladimíra J. Průši (1933); Lidová 
demokracie (1948); Lidová kultura (1936, 1945-47); 
Lidové noviny (1930-40); List mladých (1939); List 
Sdružení moravských spisovatelů (1946); Listy pro 
umění a kritiku (1933-37); Literární noviny 
(1928-41); Literární rozhledy (1929-30); Lumír 
(1939); Magazín Družstevní práce (1935); Magazín 
Trnu (1926, 1929); sb. Mahenovi (1933); Májový list 
KSČ (1937); Mateřídouška (1946); sb. Milión pracov
ních hodin darem republice (1946); Mladá fronta 
(1946); Mladá kultura (1935); Mladé archy (Ml. Bo
leslav, 1946-48); Most k lepšímu zítřku (1936); sb. 
Můj poměr ke KSČ (1946); sb. Nad Tatrou sa blýská 
(1946); Nár. deník (1938); Nár. osvobození (1937); 
Nár. práce (1939-41); Naše cesta (1932-34); Naše 
vojsko (1938); sb. No passaran! (1937); Nová scéna 
(1929-30); Nová svoboda (1939); sb. Nový realismus 
(1940); Odeon (1929-31); Památník Srdce vlasti 
(1940); Panoráma (1929-41); Pásmo (1924-26); Pes
tré květy (1933); Písně nové čsl. armády 3 (1945); Plán 
(1929-30); Podkrkonošské rozhledy (1935); Poezie 
(1931—33); sb. Poezie (1934); sb. Práce zpívá (1949); 
Praha-Moskva (1947); Právo lidu (1926-27); Pro
gram D (1936-41, 1945-48); Prospekt (1931); ReD 
(1927—29); sb. Reklama to dokáže (Brno 1947); Ro
čenka Kruhu přátel J. Vrchlického (1938/39); Ročen
ka Rozhledů (1935); Rok (1931); Rovnost (1921-22, 
1929); Rozhledy po lit. a umění (1932-34); Rozhledy 
(1936); Rozpravy Aventina (1929); Rudá zář 
(1935-36); Rudé právo (1929-37, 1942 ilegální, 
1945-47); Sborník 1935; Sborník Jih (1934); sb. 
Sestry v kráse (1941); Simplicus (1934); Slavoj (Dvůr 
Králové 1940); Slovanský svět (Přerov 1945); Sloven
ské směry (1937); Slovo a slovesnost (1936); Směry 
(1939); Sršatec (1923—24); Středisko (1934); Student
ský časopis (1936); sb. Svatopluku Klírovi k padesá
tým narozeninám (1946); Svět práce (1933, 1935); 
Svět v obrazech (1938, 1945); Světozor (1940); Svítání 
(1922); Svobodné Československo (1945); Svobodné 
noviny (1946); Šlehy (1925-27); sb. Španělsko v nás 
(1937); sb. Španělsku (1937); Tribunál (1935); Trn 
(1927); Tvar (1928-31); Tři týdny u Topiče (1941); Tři 
týdny v umění (1941); Tvorba (1927-37, 1946-47); 
U (1936—37); sb. U vrbiček (1934); sb. Účtování a vý
hledy (1948); V boj (ileg. čas., 1939); sb. Václav Hončl 
in memoriam (1946); sb. Václav Vydra - k 70. naroze
ninám (1946); sb. Věčný Mácha (1939); sb. Věčný 
Puškin (1937); sb. Verše na zeď (1937); Volné směry 
(1933-35); Vpřed (1945-46); Vysočina (1946); Vyše
hrad (1947); Vzkaz Sovětskému svazu k 7. 11. 1945 

(1945); sb. Vzpomínky na Petra Bezruče (1947); sb. 
Zborov 1917-1937 (1937); Zprávy pro češtináře 
(1948); Život (1934—38); Živý tanec (1937); - posmrt
ně: Česká literatura (1973); Host do domu (1961-69); 
Listy Památníku Petra Bezruče (1956); Literární ar
chív (1966); Meandr (1968-69); Obroda (1968); Pla
men (1965-67); Rovnost (1949-79); Sborník NM 
(1962); Slezsko (1970); Student (1966); Svědectví (Pa
říž, 1956); sb. Španělský podzim F. H. (1954); Taneční 
listy (1949); Tvář (1964); Výtvarná práce (1965); Zlatý 
máj (1961). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: 
Sépie (BB 1927, defin. vyd. 1948); Kohout plaší smrt 
(BB 1930, defin. vyd. 1948);Tvář (BB 1931, defin. vyd. 
1946, od 1940 rozšiř, o oddíl Hořec); Hořec (BB 1933, 
od 1940 in Tvář); Staré ženy (B 1935); Linka Procház
ková (E 1935, 1948 rozšiř, s tit. Malířka L. P); Doko
řán (BB 1936, rozšiř, vyd. 1946); Torzo naděje (BB 
1938, doplň, vyd. 1945); Obrazy (E 1938); Naše paní 
Božena Němcová (BB 1940, defin. vyd. 1946); Ladění 
(BB 1942, doplň, vyd. 1947); Dělnice (B 1945, čas. 
1938, psáno 1934); Já se tam vrátím (P 1947); V řadě 
(BB 1948); Počítadlo (BB pro ml., 1948); - posmrtně: 
H. dětem (BB 1954, 1972 rozšiř, s tit. Před usnutím); 
Potopa (BB, New York 1956); A co? (BB 1957, psáno 
1945-49, ed. L. Kundera); Potopa - Hlad (BB torza, 
1965, ed. J. Chalupecký); Tvář rodné země (1972, ed. 
F. X. Halas, obs.: Já se tam vrátím, průvodní slovo 
k filmům V. J. Staňka České kvítí a Vodníkova zahra
da, komentář Zpevanky, zpevanky k filmu K. Plicky 
Věčná píseň, text k cyklu fotografií J. A. Palouše Tvář 
Československa). - Překlady: O. Sonnenfeld: Pohád
ka lásky (1926); Báseň Michela Angela (b. d., Pardu
bice 1945); Bán Strachinič (1946, s O. Berkopcem); 
A. Mickiewicz: Gražina, Konrád Wallenrod (1947, 
s J. Matoušem) + Dziady (1947, s J. Matoušem); 
A. S. Puškin: Pohádky (1949, s L. Fikarem, F. Hrubí- 
nem, P. Eisnerem); - posmrtně: J. Slowacki: Ballady- 
na (1950, s J. Matoušem) + Lilia Weneda (1950, 
s J. Matoušem); E. Ady: Krev a zlato (1950, s V. Zá
vadou a M. Mittelmannem Dědinským); Zpěvy 
hrdinství a lásky (výbor výpravných básní jižních 
Slovanů, 1954, s O. Berkopcem, 1958 rozšiř, s tit. 
Jugoslávské zpěvy, s O. Berkopcem, V. Závadou). - 
Výbory: Španělský podzim F. H. (1954, i dokumenty, 
ed. L. Kundera); Magická moc poezie (stati, 1958, ed.
J. Grossman, V. Justl); Sbohem múzy (1963, ed. 
L. Kundera); Hlad (1966, ed. L. Kundera); Čtyři máje 
F. H. (1967, ed. L. Kundera, B. Marčák); Doznání 
(1972, ed. F. X. Halas); Hlas domova (prózy, 1979, ed. 
F. X. Halas); Milostí mi buď tělo tvé (intim. lyrika, 
1986, ed. J. Žáček); Životem umřít (1989, ed. A. Stich, 
L. Kundera). - Souborná vydání: Básně (1957, ed.
J. Grossman, V. Justl); Dílo F. H. (Čs. spisovatel, 
1968-83, 5 sv., ed. J. Brabec, F. X. Halas, L. Kundera); 
Básnické dílo (1978, ed. B. Štorek). ■ SCÉNICKY. 
Úprava: J. Laforgue: Čtverák Pierrot (1929). I KO
RESPONDENCE: Z dopisů F. H. (J. Mahenovi, 
J. Pojarovi z 1938, K. Michlovi z okupace, O. Nouzoví 
z 1945), HD 1961, s. 462; Z korespondence F. H. (ne
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známému adresátu, H. Schulzové z 1943, M. Hanušo
vi po 1945, J. Sobotkovi z 1945, J. Jelínkovi z 1947, 
V. Kopeckému z 1949), HD 1964, č. 11; Listy z mobi
lizace (L. Halasové z 1938), Tvář 1964; Františku, 
dobrý den (L. Rejlové z 1932-34; 1965, ed. F. X. Ha
las, L. Kundera); J. Hek (Hájek), Š. Vlašín: Vzájemná 
korespondence básníků J. Mahena a F. H. 
(z 1929-38), Sborník NM, řada C, 1966; F. X. Halas: 
Hovory básníků (J. Zahradníčkovi z 1930-44, úryv
ky), HD 1967, č. 1; Dopis F. H. (L. Halasové z 1947), 
HD 1968, č. 5; Dopis Hlasu mladých (z 1939), in 
F. H.: Imagena (1971); in F. H.: Wybór poezji (J. Tu- 
wimovi z 1928-29, J. Przyboszovi z 1947-48, 
A. Wlodkovi z 1947-49, manželům Galczynským 
z 1949; Krakov 1975, ed. J. Baluch); Setkání 
s F. H. (K. Michlovi z 1935-49), in K. Michl: Chvíle 
setkání... (1976); in Depeše z konce tisíciletí (V. Ne
zvalovi z 1927; 1981, ed. M. Krulichová, M. Vinařová, 
L. Tomek); Polohy srdce (vzájem. koresp. s J. Johnem 
z 1927-49; 1982, ed. M. Krulichová, M. Vinařová). 
■ REDIGOVAL časopisy: Pásmo (1924-25, 
s A. Černíkem, B. Václavkem), Šlehy (1926 asi od 
května, an., s B. Václavkem), Orbis (1927-28), Roz
hledy (1935-38, s red. kruhem), Čteme (1938, do č. 5, 
s red. kruhem); sborníky: Fronta (Brno, 1927, 
s V. J. Průšou, Z. Rossmannem, B. Václavkem), Alma
nach Kmene 1932/33 (1932, s L. Vokrovou); Maheno- 
vi - sborník k padesátinám (1933, s J. Zantovským); 
Věčný Puškin (1937, s F. Kubkou); Dík a pozdrav 
J. Horovi k padesátinám (1941, s B. Novákem); kniž
nice: Mys dobré naděje (1929-35, s A. Vaněčkem); 
První knížky (1936-42), ARS, řada 2, Literárněhisto- 
rické studie (1940, s A. Pražákem, K. Krejčím). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Naše maminky (1933, 
s J. Fischerem; přeprac. vyd. 1938, ed. F. H.); Nový 
průvodce dnešního čtenáře (1934); Průvodce čtenářů 
1936 (1935); Trampský smích (1937, s J. Dvořákem, 
společný pseud. T. Šerif); Láska a smrt (výbor z lidové 
poezie, 1938, s V. Holanem, rozšiř, vyd. 1946); Třída 
se směje (školní humor, 1938, s J. Dvořákem, společný 
pseud. Jiří Škamna); Jídlo, pití, základ všeho živobytí 
(anekdoty, 1939, s J. Dvořákem, společný pseud. 
F. J. Džbánek); Obchod je obchod (anekdoty, 1939, 
s J. Dvořákem, společný pseud. F. J. Pultík); J. Ma- 
hen: 7 vybraných básní (1940). ■

BIBLIOGRAFIE: B. Marčák: Soupis příspěvků 
F. H. ve Šlezích, in Z časů boje (1962); L. Kundera: 
Bibliografie díla F. H. in Hlad (1966); S. Mouchová: 
Soupis knižního díla, in F. H. (1971, prospekt nakl. 
Čs. spisovatel); Básník úzkosti a naděje F. H. (Kni
hovna J. Mahena Brno, 1986); J. Kubíček: F. H. 
Personální bibliografie o životě a díle, sb. F. H. Spo
lutvůrce pokrokové kulturní politiky (1987). I LITE
RATURA: B. Václavek: O F. H. (Bratislava 1934, 
rozšiř, in Tvorbou k realitě, 1937, s tit. Svár básníka 
a díla); sb. Kunštátské akordy (vzpomínky a vyznání, 
1966, ed. L. Kundera); T. Hejl: Dětství s F. H. (Ada
mov 1968); M. Koukalová: F. H. o dětech a pro děti 
(Olomouc 1970); Památník Slowianski 22 (1972, při

sp. J. Hrabák → Jedenáct století, 1982; dále B. Mar
čák, A. French, J. P. Locher, E. Madany, K. Krejčí, 
O. Králík, J. B. Čapek, J. Kolbuszewski, L. Kundera, 
J. Baluch, P. Winczer, J. Šlizinski, O. Bartoš, S. Šerlaj- 
mová, I. Csapláros, T. Gasinski); J. Waczków: 
F. H. (Varšava 1980); sb. F. H. Spolutvůrce pokrokové 
kulturní politiky (1987). I • ref. Sépie: B. Václavek, 
Kmen 1, 1926/27, s. 303; J. Vodák, Ces. slovo 17. 12. 
1927; F. Götz, NO 25. 12. 1927; J. Hora, RP 25. 12. 
1927; A. M. Píša, Host 7, 1927/28 → Dvacátá léta 
(1969); V. Nezval, ReD 1, 1927/28 → Dílo, sv. 24 
(1967); A. N. (Novák), LidN 6. 5. 1928; A. Černík, 
Gentleman 1928, s. 261; M. Dvořák, Tvar 1928, s. 197 

ref. Kohout plaší smrt: B. Václavek, ReD 3, 1929/ 
30, s. 282; P. Fraenkl, Čin 1, 1929/30, s. 994; 
A. N. (Novák), LidN 5. 10. 1930; -a (J. Hora), Plán 2, 
1930/32, s. 192; F. Götz, NO 10. 7. 1930 → Básnický 
dnešek (1931); AMP (A. M. Píša), PL 27. 7. 1930 
→ Dvacátá léta (1969); V. Nezval, Zvěrokruh 1930, 
č. 1 → Dílo, sv. 24 (1967); F. X. Šalda, ŠZáp 2, 
1929/30, s. 311 •; • ref. Tvář: F. X. Šalda, ŠZáp 4, 
1931/32, s. 312 → Kritické glosy k nové poezii české 
(1939); G. (F. Götz), NO 2. 1. 1932; AMP (A. M. Pí
ša), Čin 3, 1931/32 → Třicátá léta (1971); J. Mahen, 
Panoráma 9, 1931/32, s. 138; P. F. (Fraenkl), Naše 
doba 39, 1931/32, s. 640; jh (J. Hora), LitN 1932, 
č. 6 → Poezie a život (1959); V. Hrbek (Z. Kalista), 
Lumír 1932, s. 339; M. Rutte, NL 29. 1. 1932; F. Hru- 
bín, Student, časopis 11, 1931/32, s. 101; Nk (B. No
vák), RA 7, 1931/32, s. 143 •; B. Fučík: F. H., LUK 
1933; • ref. Hořec: F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/34, s. 20 
→ Kritické glosy k nové poezii české (1939); AMP 
(A. M. Píša), Panoráma 1933, s. 140 → Třicátá léta 
(1971); A. Černík, Čin 1934, s. 417; Nk (B. Novák), 
Rozhledy 1933, s. 55; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 60, 
1933/34, s. 328; F. Soldan, RA 9, 1933/34, s. 85; 
A. N. (Novák), LidN 1. 4. 1934; jh (J. Hora), Čes. 
slovo 10. 6. 1934 → Poezie a život (1959); P. Fraenkl, 
Naše doba 1934, s. 506 •;• polemika k článku (podp. 
F. Hlz) J. Wolker po deseti letech, LUK 1934 (uvádí
me jen věci týkající se F. H.): S. K. Neumann: O mrt
vém a živých, Rozhledy 1934; Halas Neumannovi, 
LUK 1934; V. Nezval, K. Teige: Básník F. H. věří 
v komunismus, v Melantricha a v jedinou poezii, 
Doba 1934, vše in V. Nezval: Jiří Wolker (Ostrava-Br- 
no 1964) •;• ref. Staré ženy: F. X. Šalda, ŠZáp 7, 
1934/35, s. 375; K. Konrád, Tvorba 1935, s. 834 
→ Ztvárněte skutečnost (1963); G (F. Götz), NO 19. 
9. 1935; a- (J. Hora), Čes. slovo 3. 11. 1935 → Poezie 
a život (1959); A. N. (Novák), LidN 21. 10. 1935; 
AMP (A. M. Píša), PL 23. 10. 1935 → Třicátá léta 
(1971); R. Brtáň, Slovenské směry 1936, s. 152; V. Hr
bek (Z. Kalista), Lumír 62, 1935/36, s. 343; Nk 
(B. Novák), Magazín Družstevní práce 3, 1935/36, 
s. 123; m. n. (M. Novotný), LidN 7. 10. 1935; M. Dvo
řák, LUK 1935, s. 561 •; V. Černý, O F. H., Život 13, 
1934/35 + Jak jsou udělány Staré ženy, LitN 8, 1935/ 
36, č. 8; T. Vodička: Od Sépie k Starým ženám, Roz
hledy 1935; B. Václavek: K. H. Mácha a F. H., Chu
dým dětem. Máchovy ohlasy (1936) → Literární stu
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die a podobizny (1962); J. Strnadel: Nad verši F. H., 
Čin 1936, s. 403; K. Jiříček: F. H. aneb Proč právě 
smutek, U 1936, s. 152; V. Holan: Na okraj, Magazín 
Družstevní práce 4, 1936/37, s. 162; • ref. Dokořán: jh 
(J. Hora), Almanach Kmene 1936/37 → Poezie a ži
vot (1959); G. (F. Götz), NO 15. 10. 1936 → Literatu
ra mezi dvěma válkami (1984); AMP (A. M. Píša), PL 
20. 10. 1936 → Třicátá léta (1971); B. V. (Václavek), 
U 1936, s. 374; M. Rutte, NL 4. 11. 1936; P. Fraenkl, 
Rozhledy 1937, s. 3; B. Polán, LitN 9, 1936/37, č. 7-8 
→ Život a slovo (1964); Nk (B. Novák), Panoráma 
1936, s. 150; M. D. (Dvořák), Akord 1936, s. 111; 
V. Černý, LidN 2. 11. 1936; s (F. Soldan), Kultura 
doby 1936, s. 32; -á- (J. Rybák), RP 3. 1. 1937; J. Janů, 
Lumír 63, 1936/37, s. 162; J. B. Čapek, Naše doba 44, 
1936/37, s. 184; B. Fučík, LUK 1937, s. 18 •; J. Cha- 
lupecký: Kohout plaší smrt, LUK 1937, s. 375; 
S. K. Neumann: Básníku F. H., U 1937, s. 207 
→ Umění a politika (1953); J. Taufer: F. H. a poezie, 
Index 1938, s. 59; • ref. Torzo naděje: B. V. (Václa
vek), U 1938, s. 333; a (J. Hora), Hovory o knihách 
1938 → Poezie a život (1959); AMP (A. M. Píša), PL 
25. 12. 1938 → Třicátá léta (1971); G (F. Götz), NO 
25. 12. 1938; V. Černý, KM 1939, s. 30; V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 65, 1938/39, s. 236; J. B. Čapek, 
Naše doba 46, 1938/39, s. 184; J. Pilař, Čteme 1, 
1938/39, s. 136; J. V. Sedlák, Venkov 9. 2. 1939 •;• ref. 
Naše paní Božena Němcová: AMP (A. M. Píša), Nár. 
práce 11. 2. 1940; B. Jedlička, LidN 12. 2. 1940; 
B. Václavek, LidN 19. 2. 1940; jh (J. Hora), Čes. slovo 
20. 2. 1940; G. (F. Götz), Čteme 2, 1939/40, s. 104; 
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 47, 1939/40, s. 375; 
V. Černý, KM 1940, s. 126; M. Rutte, NL 24. 3. 1940; 
B. Fučík, Akord 7, 1939/40, s. 279; B. Březovský, 
Panoráma 1940, s. 66 •; A. M. Píša in Poezie své doby 
(1940); K. Polák: Nová literatura máchovská 3, Naše 
věda 1941; O. Králík: Slovo na posledním soudě, 
Vyšehrad 1945; • ref. Ladění: Nk (B. Novák), Svob. 
noviny 11. a 13. 10. 1945; vbk (V. Běhounek), Práce 
15. 8. 1945; J. Pilař, Zeměděl. noviny 9. 9. 1945; 
J. Linhart, PL 30. 9. 1945 •; V. Černý in F. H.: Nikde 
(1946); G (F. Götz): Kde stojí mladá česká lyrika? 3, 
NO 27. 1. 1946 + Lyrický portrét B. Němcové, NO 
24. 9. 1946; B. N-ný: Rod básníka F. H., Vysočina 
1946; M. Dvořák: H., Holan, Deml, Akord 13, 1946/ 
47, s. 306; J. Morák: Kudy jde poezie F. H., My 46, 
č. 15 + Poznámky k poslední básnické sbírce F. H., 
Mladá fronta 5. 9. 1947; G (F. Götz): H. Ladění, NO 
15. 7. 1947; J. Grossman: Na okraj H. Ladění, Svob. 
noviny 27. 7. 1947; Kbk (R. Kubík): Dvě první vydání
H. Ladění, Marginálie 1947, s. 48; T. Vodička: F. H. in 
Stavitelé věží (1947); • ref. Já se tam vrátím: JP, Svob. 
noviny 25. 1. 1947; Ik (L. Kundera), Rovnost 
2. 2. 1947; -ta (E. Frinta), LD 19. 2. 1947; J. Červinka, 
Svob. slovo 23. 3. 1947 •; L. Kundera: Dvojí zamyšle
ní nad F. H., List Sdružení moravských spisovatelů 2, 
1947/48 + Znáte H. počátky?, Rovnost 16. 12. 1948; 
• ref. překlady A. Mickiewicze: M. Szyjkowski, Slo
vesná věda 2, 1948/49; J. Pilař, Zeměděl. noviny 

18. 2. 1948; A. M. Píša, PL 28. 3. 1948; J. Karník, LD 
27. 4. 1948; S. Wierczynski: Nowe przeklady dziel 
Mickiewicza + Nowy czeski przeklad Dziadów Mic- 
kiewicza pióra F. H., Przegl^d Zachodni 1948 •; 
J. B. Čapek: H. o slově básníkově, LitN 1949, č. 1-2;
• ref. V řadě: jvs (J. V. Svoboda), Mladá fronta 
4. 3. 1949; L. Kundera, Rovnost 20. 3. 1949; O. Kryš- 
tofek, Mladá fronta 10. 4. 1949; I. Skála, RP 24. 
4. 1949; stop (V. Lissák), Lud 16. 12. 1949; M. Vacík, 
Kult, politika 1949, č. 17 •;• nekrology: E. B. Lukáč, 
Tvorba 1949, s. 153; J. Pilař, Slovenské pohlady 1949; 
J. Lang, Var 1949; P. Bojar, Slovanský přehled 1949; 
F. Buriánek, Zeměděl. noviny 29. 10. 1949 → O sou
časné české literatuře (1982); J. Rybák, RP 30. 10. 
1949; J. Kopta, Věstník ČAVU 1949; J. Hájek, LidN 
4. 11. 1949 •; A. Wlodek: F. H., Twórczosc 1949; 
M. Szyjkowski: Rodowód poezji H., Przegl^d Za
chodni 1950; L. Štoll in Třicet let bojů za českou 
socialistickou poezii (1950); F. Kautman in S. K. Neu
mann: Staří dělníci (1950); J. Magnuszewski: Slowac- 
ki w przekladzie F. H., Przegl^d Zachodni 1951;
J. Pogonowski: Przeklady F. H. z A. Mickiewicza, 
Pami^tnik Slowianski 1952; V. Závada in F. H.: Torzo 
naděje (1953); L. Kundera: Šlehy - zapomenutá kapi
tola z činnosti F. H. a B. Václavka, ČMM 1953 
+ F. H. prehistorický, ČMM 1954; K. Oliva: České 
překlady Mickiewiczových Dziadů, Slavia 1954;
K. Bednář: H. setkání s B. Němcovou, NŽ 1954; 
J. Janů in F. H.: Ladění (1955); J. Horák: Zpěvy 
hrdinsM a lásky, ČL 1955; V. Justl: Básnická próza 
F. H., NŽ 1956; M. Ivanov: O neznámých satirických 
verších F. H., HD 1956, s. 359; V. Nezval: O některých 
problémech soudobé poezie, LitN 25. 4. 1956, též 
samostatně jako ref. na 2. sjezdu Svazu čs. spisovate
lů; • k tomu diskuse: F. Hrubín, LitN, č. 18; L. Štoll, 
J. Taufer, LitN, č. 19; L. Kundera, LitN, č. 22 •;
L. Kundera in F. H.: A co? (1957) + Václavek a H., 
NŽ 1957; J. Trefulka: Problematika H. dědictví, NŽ 
1957; J. Brabec: A co básník, Květen 1957; • ref. 
A co?: ma (J. Machoň), Svob. slovo 29. 11. 1957; 
V. Pazourek, LD 1. 1. 1958; kt, Mladá fronta 
22. 1. 1958 •; J. Grossman in F. H.: Básně (1957);
• k tomu diskuse: F. Kautman: F. H. a mladá česká 
poezie, Kultura 1958, č. 4; F. Vrba: Znovu o H.?, LitN 
1958, č. 5; J. Brabec: Jeden případ, Květen 1958; 
J. Petrmichl: Pravdy a nepravdy nad dílem básníko
vým, RP 16. 3. 1958; J. Císařovský: Dým kolem H., 
Kultura 1958, č. 10; F. Vrba: Dým aneb Císařovského 
nové šaty, LitN 1958, č. 11; red.: Rozsáhlý útok proti 
kultuře, Kultura 1958, č. 12 •; J. Brabec in F. H.: 
Magická moc poezie (1958); K. Michl: Vzpomínám 
F. H., Hradecký kraj 1958; V. Justl: F. H. a lidová 
poezie, ČL 1958, s. 190; A. Piotrowski in F. H.: Ocze- 
kiwanie (Varšava 1959); F. Hrubín: Trojská válka 
srdce s mozkem, LitN 1959, č. 43; L. Kundera: Čtyři 
nenapsané sbírky F. H., HD 1959, s. 453; V. Kopecký 
in ČSR a KSČ (1960); L. Kundera: Z halasovských 
kapitol, HD 1961, s. 461 + Z halasovských kapitol, 
Plamen 1961, č. 10 + Pevnina dětství, ZM 1961, 
s. 433 + A levou chci jen psát, Kultura 1961, č. 59;
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J. Šlizinski: Z kontaktów F. H. z Polakami, Przegl^d 
humanistyczny 1961; J. Petrmichl: Básník nedokon
čených zápasů, RP 3. 10. 1961 → Literatura mého 
srdce (1979); J. Rybák: K vrcholům poezie - k veli
kosti básníka, LitN 1961, č. 40; L. Linhart: Člověk 
a básník F. H., Tvorba 1961, s. 944; O. Bartoš: 
H. a Tuwim, Slovanský přehled 1962, s. 13; L. Kunde- 
ra in F. H.: Sbohem múzy (1963); K. Konrád in 
Nevzpomínky (1963); M. Uhde: Juvenilia 
F. H. v Rovnosti, Sborník Matice moravské 1963; 
Z. Pešat in sb. Jak číst poezii (1963, 2. vyd. 1969); 
J. Chalupecký: Cesta F. H., Plamen 1964, č. 10 
+ Básnická pozůstalost F. H., Tvář 1964, č. 1; 
J. Grossman: H. esejista, HD 1964, č. 11; EX. Halas: 
H. a výtvarné umění, LitN 1966, č. 37; M. Červenka: 
Stylistika H. variant, sb. Struktura a smysl literárního 
díla (1966); J. Chalupecký: Edice Potopy a Hladu, Lit. 
archív 1966; Z. Pešat: F. H., ČLit 1967 → Dialogy 
s poezií (1985); F. X. Halas: H. esej o poezii, V. Justl: 
Z pozůstalosti F. H., A. Haman: Nezval a H., vše ČLit 
1967; J. Palivec: Poezie stále budoucí, HD 1967 
→ Poezie stále budoucí (České Budějovice 1969); 
F. Hrubín in Lásky (1967); B. Marčák: J. Seifert 
a F. H., in Čas hledání a sporů (1967); K. Bochořák: 
Básník H. na Kunštátsku, VVM 1967; Z. Niedziela: 
Elementy barokowe w poezji F. H., Z polskich studi- 
ów slawistycznych, séria 3 (1968); J. Pelikán: Z pro- 
blematyki tlumaczen literatury polskiej na j?zyk czes- 
ki, Balladyna i Lilia Weneda v przekladach O. Mok- 
rego i F. H., SPFF Brno 1968; F. X. Halas: Problém 
přátelství, LD 21. 4. 1968; L. Kundera in F. H.: Obra
zy (1968) + in F. H.: Krásné neštěstí (1968) + Tři 
halasovské souvislosti či dotyky, HD 1969, č. 17; 
Z. Kožmín: Halasův prostor, HD 1969, č. 17; V. Ma- 
cura: Neologismy v struktuře H. díla, J. Med: H.-Tra- 
kl-Reynek, obojí ČLit 1969; Z. Kalista in Tváře ve 
stínu (Č. Budějovice 1969); B. Doležal: F. H. - Mýtus 
a skutečnost, Tvář 1969, č. 4, k tomu Z. Pešat: Demy- 
tizace H. nebo jednoho kritika, Orientace 1969, č. 6; 
P. Winczer: Litanická forma a H. Staré ženy, Rombo- 
id 1969 → sb. O interpretáciji uměleckého textu (Bra
tislava 1970); F. Valouch in Česká poezie v období 
Mnichova (Olomouc 1970); F. Tenčík: H. a dětství, 
ZM 1970, rozšiř, in Umění dětem (1972); J. Čep: F. H. 
Závěť (autor J. Chalupecký), Svědectví (Paříž) 1971, 
s. 120; L. Kundera in F. H.: Imagena (1971); V. Pelí- 
šek: ref. Imagena, Svědectví 1972, s. 358; M. Blahyn- 
ka: Básníci nejsou prostí, RP 2. 10. 1971 → Denní 
chléb (1978); Š. Vlašín: Opustit verše tiché pro velké 
dění, Tvorba 1971, č. 40; B. Švandová: Polská roman
tická poezie v překladech F. H., SPFF Brno (1971); 
V. Smetáček (M. Červenka): Růst H. Ladění ve světle 
rukopisů, Lit. archív 1972; F. X. Halas in F. H.: Tvář 
rodné země (1972); J. Baluch: Mickiewicz a Slowacki 
w przekladach H., Slavia 1972; V. Togner: Novější 
překlady jihoslovanské lidové epiky do češtiny, AUC 
Praha 1973, Slavica Pragensia 16 (1975); A. Greinec- 
kerová: Poznámky a hypotézy (k H. básnickým po
čátkům), VVM 1973; M. Grzesczak in F. H.: Poezje 

wybrane (Varšava 1973); M. Koukalová: O sloven
ském překladu H. veršů pro děti, AUP Olomouc, 
Philologica 35, 1974; J. Pelikán in J. Slowacki vsród 
Czechów (1974, Spisy fil. fak. ÚJEP Brno); V. Nezval: 
F. H, Tvorba 1974, č. 45 (projev z r. 1954); O. F. Bab- 
ler: H. v polštině, LD 4. 9. 1974; J. Baluch in F. H.: 
Wybór poezji (Krakov 1975); L. Štoll in Básník a na
děje (1975); • k tomu diskuse: S. Šabouk: Bloudění 
kolem skutečnosti básníka 1, 2, Lit. měsíčník 1976, 
1977; fjk (F. J. Kolár): Obnovený spor o orientaci 
české socialistické poezie, Praha-Moskva 1977; 
J. Taufer: Tápání estetikovo, Tvorba 1978, č. 12 •;
J. Šimůnek: Básník dětské konkrétnosti, ZM 1976;
K. Michl in Chvíle setkání ... (1976); F. Buriánek: 
F. H., básník, Český jazyk a literatura 27, 1976/77;
M. Blahynka in Básnické dílo F. H. (1978); K. Michl 
in F. H.: Naše paní Božena Němcová (1978); F. Buriá
nek: Poezie bojující, in Ohlédnutí (1978); L. Kundera: 
F. H. Zusammenhánge und Berůhrungspunkte, in F. 
H.: Und der Dichter? (Dússeldorf 1979); F. Buriánek 
in F. H.: Dokořán, Torzo naděje → Z moderní české 
literatury (1980); O. Vyhlídal in F. H.: Torzo naděje 
(1980); B. Fučík: Báseň ze stohu, Zprávy Spolku 
českých bibliofilů 1980, č. 1; L. Stehlík: Tvář přivábe
ná vzpomínkami, Lit. měsíčník 1980, č. 8; L. Kundera 
in F. FL: Časy (1981); S. Šmatlák: Vývojové súvislosti 
českej a slovenskej poezie pre děti, ZM 1981; Z. Pešat: 
F. H. a ilegální časopis V boj, ČLit 1982; L. Kundera 
in F. H.: A co básník (1983); F. Fůhmann: Versuch 
eines Zugangs zu F. H., in Essays, Gespráche, Aufsát- 
ze 1964-81 (Rostock 1983); M. Motlová: F. H. a lido
vá slovesnost, Národop. aktuality 1983; F. Buriánek 
in F. H.: Naše paní Božena Němcová (1984); J. Cha
lupecký: Poezie a politika, Rozmluvy 5, 1985, s. 162; 
V. Kolár: Torzo naděje, sb. Rozumět literatuře 
1 (1986); B. Fučík in Sedmero zastavení (Mnichov 
1986), rozšiř, in Čtrnáctero zastavení (1992); S. Rich
terová: Kontury ticha: Oxymóron v moderní české 
poezii, in Slova a ticho (Mnichov 1986); J. Svoboda: 
Občan F. H., Lit. měsíčník 1987, č. 1; Z. Rotrekl in 
Skrytá tvář české literatury (Toronto 1987, s. 189);
L. Hejdánek: Básník a slovo. K otázce filozofické 
závažnosti básníkovy zkušenosti, sb. Czech Studies - 
České studie (Amsterdam - Atlanta 1990).

zp

František Halas starší

* 15. 4. 1880 Sasina (Svitávka) u Boskovic
† 2. 11. 1960 Brno

Autor vzpomínkových knih, zrcadlících prostřednic
tvím jedinečného proletářského osudu půlstoletí bojů 
dělnické třídy.

Narodil se v chudé tkalcovské rodině jako třetí 
z šesti dětí; 1885-86 žila rodina v Letovicích, 
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potom v Březové nad Svitavou, od 1887 v Brně, 
kde se 1894-97 H. vyučil tkalcem. Pak pracoval 
jako textilní dělník hlavně v Brně, ale též ve 
Svitávce (1900, 1902-04, 1909-13) a v němec
kém Cvikově (1900), 1901-02 vykonával vojen
skou prezenční službu. Jako dělnický důvěrník 
a sociálně demokratický odborářský pracovník 
se účastnil zápasů dělnické třídy, a to zvláště ve 
stávkovém hnutí (poprvé vězněn 1899). 1900 se 
mu narodil syn František, pozdější básník, 1909 
ovdověl, 1910 se znovu oženil. V srpnu 1914 
narukoval, už v říjnu byl na haličské frontě 
zajat; prožil tři roky v zajateckých táborech na 
Sibiři i v evropském Rusku, v létě 1917 vstoupil 
do legií a stal se příslušníkem 1. pluku. Prodělal 
sibiřskou anabazi, jako rotní důvěrník bojující 
za demokraticky organizované a do místních 
záležitostí se nevměšující legie byl z nich v červ
nu 1919 vyloučen, pět měsíců vězněn a s tresta- 
neckou rotou poslán do uhelných dolů Anžer- 
skaja; odmítl však nastoupit práci a brzo byl 
poslán s transportem přes Vladivostok a Ja
ponsko do vlasti, kam se vrátil v březnu 1920. 
Jeho život mezi válkami byl neklidným pásmem 
složeným z kratších pracovních poměrů, vězně
ní za politickou činnost (od 1921 byl členem 
KSČ) a období nezaměstnanosti. Zprvu praco
val jako prodavač Včely ve Svitávce, od 1922 
v Brně jako dělník v různých profesích 
(1926-28 bydlel znovu ve Svitávce, 1928 mu 
zemřela žena, téhož roku se potřetí oženil a pře
stěhoval do Obřan u Brna), 1936-37 (na silnici) 
v Brankovicích, 1937-38 ve Žďáru nad Sázavou 
(na stavbě vodovodu), 1938-49 (s přestávkami) 
ve Střílkách. Na odpočinku připravoval své 
vzpomínky.

Cena vzpomínek F. Halase st., rázovité 
postavy brněnského dělnického hnutí, tkví 
v tom, že půlstoletí bojů dělnické třídy je tu 
podáno zevnitř, prizmatem jedinečného prole- 
tářského osudu. Slovesná osobitost těchto pa
mětí roste z autorovy programové „neliterár- 
nosti“ a z opory v deníkovém záznamu: domi
nuje přímé, jadrné a stručné pojmenování, jehož 
cílem je odhalit pravdu pod nánosem legend. 
Kemka evokuje období 1880-1914, svazek Bez 
legend léta 1914-20, Máje a prosince léta 
1920-39 (4. díl o zbytku života zůstal v rukopi
se); 2. a 3. díl (připravil L. Kundera) ve srovnání 
s 1. dílem (připravil H. ideový spolubojovník 
z legií V. Kaplický) posílily roli dokumentu za
montovaného do vyprávění.

PŘÍSPĚVKY in: Rovnost (Brno); Tvorba. I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Kemka (vzpomínky, 1950); Bez legend 
(vzpomínky, 1958); Máje a prosince (vzpomínky, 
1959). I

LITERATURA: J. Krejčí: Čtyři hodiny s F. H., 
Tvorba 1932 → F. H. st.: Bez legend (1958); V. Feld- 
stein in F. H. st.: Kemka (1950); L. Kundera: Bojovník 
z Kemky, Rovnost 16. 4. 1950; V. Forst: ref. Bez 
legend, Tvorba 1958 + ref. Máje a prosince, Tvorba 
1959; L. Kundera: Osmdesátiny F. H. staršího + Bás
níkův otec, HD 1960; J. Skácel: Za Frantou H., básní
kovým otcem, Kultura 1960, č. 45; V. Válek: Nad 
třemi knihami vzpomínek F. H. staršího, sb. Brno 
v minulosti a dnes, sv. 6 (1964).

jo

Ivan Hálek
* 11. 11. 1872 Praha
† 17. 2. 1945 Praha

Autor črt, fejetonů a vzpomínkových úvah, zabývají
cích se převážně sociální a zdravotní problematikou 
slovenského lidu; lékař a zdravotnickoosvětový publi
cista; překladatel z ruštiny a němčiny.

Syn básníka V. Hálka. Po otcově smrti (1874) žil 
několik let s matkou u příbuzných ve Skrchle- 
bech u Nymburka. Po několika letech po návra
tu do Prahy začal posléze studovat na klasickém 
gymnáziu v Žitné ulici (mat. 1890). Vystudoval 
fakultu všeobecného lékařství v Praze (doktorát 
1896). Ještě za gymnazijních studií se seznámil 
s dílem L. N. Tolstého, jehož etické zásady jej 
hluboce ovlivnily. Na univerzitě se sblížil se 
slovenskými studenty, kteří založili spolek Det- 
van a propagovali Tolstého názory; poznal také 
T. G. Masaryka, jehož program politického re
alismu jej přitahoval (důrazem na drobnou prá
ci mezi lidem a propagací česko-slovenské vzá
jemnosti). Masarykův vliv přivedl H. do okru
hu mladé slovenské inteligence kolem čas. Hlas, 
působící v intencích politického realismu. Po 
jednoroční vojenské službě a krátké praxi na 
pražských klinikách se 1901 usadil jako praktic
ký lékař v Čadci na Slovensku. 1905 převzal 
lékařskou praxi v Žilině (po příteli D. Makovic- 
kém, osobním lékaři L. N. Tolstého). Sociální 
poměry, jak je poznal za své lékařské praxe, 
otřásly H. tolstojovstvím a přivedly jej k hlubší
mu studiu sociální problematiky. V Žilině se 
začal stýkat se slovenskou inteligencí; zde také 
začala H. přednášková činnost v oblasti zdra
votnické osvěty, která jej sblížila s dělnickým 
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prostředím. Pro tuto činnost byl H. vypovězen 
ze Slovenska; po odvolání mu bylo dovoleno 
setrvat v Žilině, byl však pod neustálým dohle
dem uherské policie. První světovou válkou 
prošel jako vojenský lékař, vyhlášení ČSR jej 
zastihlo na dovolené v Žilině, kde začal ihned 
spolupracovat se Slovenskou národní radou.
1918 se stal členem Revolučního národního 
shromáždění v Bratislavě a vládním referentem 
pro veřejné zdravotnictví na Slovensku. Od
1919 byl členem ústředního výboru Čs. červené
ho kříže. 1920 byl zvolen do Národního shro
máždění za Slovenskou stranu národní a rolnic
kou, koncem t. r. odjel na čtyřměsíční cestu do 
Anglie a USA, kde studoval organizaci zdravot
nictví. Pro nespokojenost se současnými pomě
ry na Slovensku se vzdal (1923) poslaneckého 
mandátu a vystoupil ze Slovenské strany národ
ní a rolnické. Rezignoval i na ostatní veřejné 
funkce a odešel z Bratislavy do Bytčice (Žilina- 
-B.), kde se stal primářem dětské nemocnice. 
1925 vstoupil do soc. demokratické strany a za
čal studovat marxismus. Byl velmi aktivním 
členem sdružení Robotnícka akadémia v Žilině, 
kde přednášel a propagoval marxismus, 1934 
založil v Žilině odbočku Svazu přátel SSSR. 
V této době se důvěrně spřátelil s P. Jilemnic
kým. V červnu 1939 byl vypovězen ze Slovenska 
a až do své smrti žil v Praze-Modřanech. Dcera 
Elena H. (1907-1985) působila jako herečka 
v několika pražských divadlech.

Jako lékař, působící na počátku století v nej
zanedbanějších částech Slovenska, poznal 
H. fyzickou i duchovní bídu a útisk slovenského 
vesnického i městského proletariátu. Z tohoto 
poznání pak vyrůstala veškerá jeho literárně 
publicistická tvorba, v níž se téměř výhradně 
zabýval sociální a zdravotní problematikou nej
chudších vrstev slovenského lidu (Kysúce, Zá
pisky slovenského lekára). Snažil se jednak soci
ologickou analýzou odhalovat příčiny lidské 
bídy a utrpení, jednak propagovat elementární 
zásady zdravotní osvěty (boj proti alkoholismu, 
šarlatánství apod.). Ve svých počátcích byla 
H. tvorba velmi silně ovlivněna názory 
L. N. Tolstého a etickými principy Masarykova 
humanismu. Nespokojenost se společenskými 
a sociálními poměry ve 20. letech na Slovensku 
však H. přivedla k intenzivnímu studiu marxis
mu, což se projevilo v jeho publicistické činnosti 
podporou politických snah KSČ. Tento osobní 
i politický vývoj zachytil I. H. v posmrtně vyda
né knize Vzpomínám na TGM.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Ivan, Ivan H-k, Žilinský; 
Dr. H. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 1903; 
1903-04 Ze zápisků slovenského lékaře); Boj o zdra- 
vie (1928-32); Čas; Hlas (od 1902); sb. Kulturní spo
lupráce ČSR a SSSR (1936); Kysucké hlasy 
(1926-33); Ludový denník (1935-36); Náš 1’ud (od 
1930); Naše Slovensko; Nedele; Nové časy (od 1913); 
Novina; Praha-Moskva; Praktický lékař (1919-38); 
Pravda chudoby (od 1923); Právo Tudu (Žilina, od 
1918); Prúdy; Rudé právo (od 1936); Sborník Sloven- 
skej mládeže (1909); Slovák; Slovenské pohlady; Slo
venské zvěsti (1936-39); Slovenský denník (od 1918); 
Slovenský týždenník; Svět sovětů (1932—38); Tvorba; 
Zdravý lid; Zdravý život (od 1932). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Zápisky slovenského lekára (črty, 1932, pře- 
prac. vyd. 1956 s tit. Zápisky lekára; česky Zápisky 
lékaře z Horní Trenčanské, 1955); - posmrtně: Vzpo
mínám na TGM (1948). - Překlady: L. N. Tolstoj: 
Kruh četby 1, 2 (1906, s jinými) + Kornej Vasilev 
a jiné povídky (1906, s K. Veleminským); F. Engels: 
Pana Eugena Důhringa převrat vědy (1933); M. 
J. Lermontov: Dobrodružství Grigorije Alexandrovi- 
če Pečorina (1941, Dobrodružství G. A. Pečorina 
přel. B. Hek, Kněžna Ligovská přel. I. H.); - po
smrtně: A. A. Bogomolec: Prodloužení života (1946);
I. A. Krylov: Bajky (1947). - Ostatní práce: Claudica- 
tio intermittens. Sbírka přednášek z oboru lékařského 
(1899); Ako ozdravit’ našu dědinu (úvahy, 1929); Ky- 
súce (sociologické úvahy, 1937, přeprac. vyd. 1950 
s tit. Moje cesta od Tolstého k Marxovi). I

LITERATURA: J. Tkadlečková: MUDr. I. H. 
(1959). lek šedesátinám: an., PL 11. 11. 1932;
M. Nečasová, PL 15. 11. 1932; an., Náš 1’ud 15. 11. 
1932 •;• ref. Kysúce: V. P, Čin 1937, s. 105; vchb 
(V. Cháb), NO 19. 6.1937; á (J. Rybák), RP 4. 7. 1937; 
L. Sv. (Svoboda), U 1937, s. 303; St. K. Neumann, 
Lid. kultura 1937, s tit. Příznaky obratu → Umění 
a politika 1 (1953) •; A. Nedvěd in I. H.: Moje cesta 
od Tolstého k Marxovi (1950); J. Noha: Člověk dělné
ho zítřka, RP 17. 2. 1946 + O člověku vypravuji, Lid. 
kultura 1946, č. 11 + in I. H.: Vzpomínám na TGM 
(1948); vbk (V. Běhounek): ref. Vzpomínám na TGM, 
Práce 25. 8. 1948; M. Matoušek: I. H., Časopis lékařů 
českých 1953; J. Noha in I. H.: Zápisky lékaře z Horní 
Trenčanské (1955); • ref. Zápisky lékaře z Horní 
Trenčanské + Zápisky lekára: A. Trýb, LitN 1955, 
č. 20; F. Tenčík, HD 1955; J. Blažková, Kultúrny život 
1955, č. 35; -rg-, Lud 29. 4. 1955; B. Choma, Pravda 
30. 7. 1955; T. Ivanka: Mladost’ 1955, č. 11; J. Špitzer, 
Slovenské pohlady 1955, s. 971; R. Skukálek, Život 
1955, č. 44 •; B. T. (Truhlář): Pamiatke I. H., Pravda 
17. 2. 1960; J. Brdlík: I. H., Časopis lékařů českých 
1962; L. Szántó: Památajme na dr. I. H., Kultúrny 
život 1965, č. 7; V. Forst: Kdo to byl I. H., Tvorba 
1971, č. 31 + Spisovatel I. H., sb. KSČ a literatura 
(1971); M. Bokesová-Uherová: I. H., Vlastivědný ča
sopis 1972, s. 24; R. Gerát: Zamysleme nad zápiska
mi, Osvětová práca 1972, č. 20; • k stým narozeni
nám: F. Kutlík, Práca 11. 11. 1972; V. Piťha, Matičně 
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čítanie 1972, č. 5; J. Michaličová, Čs. pediatrie 1972, 
s. 601; M. Štepita-Klaučo, M. Jurčíková, Matičně 
čítanie 1972, č. 23; R. Gerát, Matičně čítanie 1972, 
č. 25 •;• k 30. výročí úmrtí: Š. A. Brezány, Rolnické 
noviny 28. 2. 1975; J. Szántó, Matičně čítanie 1975, 
č. 4; -vsi-, Směr 17. 2. 1975 •; D. Štětinová: Syn české
ho básníka na Slovensku, LD 10. 11. 1977; M. Kraus: 
Literárny odkaz I. H., in Záběry (1980); • k 110. 
narozeninám: R. Gerát, Nové slovo 1982, č. 48; 
V. Kristínová, Sloboda 1982, č. 50 •; F. K.: I. H., 
Zápisky lékaře, ČsČH 1984, s. 771.

ym

Vítězslav Hálek

* 5. 4. 1835 Dolinek (Odolena Voda-Dolínek) 
† 8. 10. 1874 Praha

Básník, prozaik a dramatik, literární a divadelní kri
tik, fejetonista a novinář. Spolu s J. Nerudou vůdčí 
představitel generace májové, organizátor kulturního 
života a redaktor několika literárních časopisů. Tvůr
ce milostné a přírodní lyriky, veršované epiky ze živo
ta vesnice, romantických lyrickoepických povídek by- 
ronského typu a dramat vyjadřujících ideály soudo
bého národního zápasu. Svými prózami, hlavně kon
fliktním zobrazením života vesnice, přispěl ke konsti
tuování realismu v české literatuře, již chtěl uvést na 
světové cesty i jako kritik.

VI. jm. Vincenc H., rané práce podepisoval Ví
tězslav J. Hálek. - Dětství prožil v rodišti 
a v dalších obcích na Mělnicku (Zátvor, Býško- 
vice, Bukol), kde jeho rodiče najímali hostince. 
Krátce pobyl v Jestřebí (1845), aby se naučil 
německy. V Praze navštěvoval německou školu 
u trinitářů ve Spálené ul., od 1847 Akad. gym
názium, které na něho zapůsobilo živým kultur
ním a vlasteneckým ovzduším. První básnické 
pokusy, především vlasteneckou ohlasovou epi
ku elegického ladění, zveřejňoval ve student
ském rukopisném časopise s obměňovaným ná
zvem (Příprava, Varyto a lyra, Varyto; pseud. 
Vítězslav Dolinek, Vítězslav Dolínský), který 
sám redigoval. Na sklonku gymnazijních studií 
začal publikovat v Mikovcově Lumíru (1854 
první otištěná báseň Nekřtěncova dušička). Pro
ti přání rodičů, aby se stal knězem, vstoupil 
1855 na filoz. fakultu, studií však po třech le
tech zanechal. Prostředky na studie si opatřoval 
soukromým vyučováním. Jako domácí učitel 
poznal Dorotku Horáčkovou, dceru zámožné
ho pražského měšťana a advokáta, jež se stala 
inspirátorkou jeho milostné lyriky a 1867 jeho 

ženou (jejich syn Ivan se stal lékařem a spisova
telem). Sňatkem získal H. i hmotné a společen
ské zázemí pro tvůrčí činnost. Podílel se na 
přípravě almanachu Máj (1858), jehož další tři 
ročníky redigoval sám. Počátkem 60. let se stal 
profesionálním novinářem, od založení Nár. lis
tů (1861) byl členem jejich redakce a měl na 
starosti literární a divadelní rubriku a fejeton. 
Jako organizátor a osvětový pracovník byl 
mnohostranně činný v Akademickém čtenář
ském spolku (mj. spoluredigoval almanach vy
daný 1874 k 25. výročí jeho trvání), v Divadelní 
jednotě, vrcholném orgánu českých ochotnic
kých spolků, v Jednotě dramatiků českých, 
v Matici lidu, ve Sboru pro zbudování Nár. 
divadla a zejm. v Umělecké besedě (zal. 1863), 
kde působil zprvu jako člen výboru, pak jedna
tel a od 1871 předseda celé organizace a zároveň 
jako jednatel, pak místopředseda, od prosince 
1869 předseda jejího literárního odboru. Stál 
u zrodu několika dobových časopisů a všech 
významných kulturních projektů své doby. 1862 
podnikl s J. Grégrem cestu do Haliče, Krakova 
a Tater, 1865 s podporou Svatoboru velkou 
cestu na jih (Benátky, Kraňsko, Charvátsko, 
Dalmácie, Černá Hora, řecké ostrovy, Caři- 
hrad, Malá Asie), z které se vrátil přes dnešní 
Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. 1871 cestoval 
do severní Itálie přes Vídeň, Záhřeb a Terst. 
Pobyl několikrát ve Vídni. Zážitky z cest zpra
coval v řadě cestopisných fejetonů a obrážejí se 
i v jeho tvorbě básnické. Jeho nečekaná smrt 
byla pociťována jako velká ztráta pro národní 
kulturu.

Mimořádného úspěchu dosáhl H. hned první 
lyrickou sbírkou Večerní písně, v níž prostými, 
zpěvnými verši opěvoval na pozadí obrazu jarní 
přírody lásku, harmonické lidské vztahy 
a vznešený úděl básníka. Pro soudobé publi
kum se jí stal ztělesněním ideálu národního 
pěvce, spontánně vyjadřujícího dobové opti
mistické nálady i s jejich iluzemi. Vrcholem 
H. lyriky je trojdílně koncipovaná sbírka V pří
rodě z posledního období jeho života, která 
navazuje na Večerní písně radostným optimis
mem, emocionální bezprostředností i posel
stvím o očistné funkci přírody, lásky a poezie. 
Vedle milostných básní a přírodní lyriky obsa
huje i reflexívní a časové básně. Ústřední téma 
přírody je zobrazováno v množství variací, je
jichž novost a objevnost spočívá v bohatém 
a vynalézavém využití konkrétních smyslově ná
zorných básnických obrazů. Sbírka vyznívá 
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jako hold stále se ohrožující přírodě, s níž je 
třeba člověku žít v harmonickém souladu. Pod 
silným vlivem Máchova Máje vznikaly koncem 
50. let H. veršované povídky byronského typu 
(Alfréd, Krásná Lejla, Mejrima a Husejn), po
platné svým romantickým vzorům v pojetí po
stav i v tragice marného hledání lásky. V lyric- 
koepických skladbách ze 60. let (Goar, Černý 
prapor, Dědicové Bílé hory) se H. inspiroval 
politickými ideály, patetickými gesty vyjadřoval 
potřeby národního zápasu a podroboval kritice 
pasivitu a nalomenost romantických hrdinů. 
Umělecky úspěšnější byla posmrtně vydaná 
sbírka drobných epických obrázků Pohádky 
z naší vesnice, jež vycházejíc z podnětů lidové 
pověsti i pohádky zobrazila soudobou vesnici 
a vedle kresby rázovitých figurek podala i tra
gické scény ze života venkovské chudiny. Z dů
věrné znalosti české vesnice vyrůstala řada 
próz, z nichž počáteční, romanticky zabarvené, 
se pod zorným úhlem ideální představy o přiro
zeně prožitém lidském životě soustřeďovaly pře
vážně k tragickému konfliktu mezi láskou 
a předsudky, zlou vůlí rodičů a sociální nerov
ností (vyšly 1862 pod společným názvem Spisy 
prózouý později prohluboval H. kresbu prostře
dí, i když základní dějový půdorys zachovával. 
V 70. letech vyvrcholila jeho vesnická próza 
povídkami zachycujícími život ve větší šíři 
a určitosti: byly koncipovány na kontrastu dvou 
způsobů života (Pod dutým stromem, Na statku 
a v chaloupce) a odhadovaly selskou bezcitnost, 
krutost a povýšenectví (Na vejminku, Pod pus
tým kopcem). V povídkách z městského prostře
dí se vedle humoristického i ironického pohledu 
na soudobého měšťáka výrazně uplatňovala 
tendence k ostřejší kritice jeho citové prázdnoty 
a sobectví. H. se pokoušel i o nový typ próz, jež 
označoval jako „křídové kresby“ a pro něž byla 
charakteristická prohloubená psychologie je
dince a zachycení nálady (Poldík rumař, ,, Štu
dent“ Kvoch). V jediném románě Komediant se 
zaměřil na problematiku postavení umělce ve 
společnosti. - Jako vůdčí příslušník své genera
ce zasáhl do literárních bojů se staromilskou 
kritikou za program světovosti, pravdivosti 
a demokratizace literatury (Básnictví české 
v poměru k básnictví vůbec). Ve svých divadel
ních a literárních kritikách se pokoušel přiblížit 
umění potřebám soudobého života i principům 
realistického programu (Gogola hledám!). 
Z jeho fejetonistiky psané pro Nár. listy, jež 
zabírala široký okruh témat časových a politic

kých (Obrázky z českého sněmu, Obrázky z říš
ské sněmovny), lokálních (Drobné obrázky 
z Prahy, Listy z Prahy) i cestopisných (zejména 
z cesty do Benátek, Dalmácie a Cařihradu), 
vzbudily největší ohlas Epištoly k našemu stu
dentstvu apelující na vlastenecké cítění mladé 
generace. Aktuální otázky národního zápasu 
sledoval H. i ve svých veršovaných tragédiích 
s látkami z české nebo cizí historie, které šířily 
myšlenku svobodného demokratického rozvoje 
národa i individua. H. dílo šťastně oslovilo sou
časníky, v své době bylo i hojně překládáno 
a zhudebňováno. Hlasy, které se už od 70. let 
ozývaly proti jeho bezvýhradnému přijímání, 
vyvrcholily Macharovým článkem v Naší době 
1894, kriticky posuzujícím H. tvorbu a zároveň 
vyzdvihujícím Nerudovo dílo, jež se dotud oci
talo v jejím stínu. Polemika podnícená tímto 
vystoupením se stala součásti generačních lite
rárních sporů; tendenční vyhrocení stanovisek 
nedovolovalo dospět k věcnému hodnocení 
H. díla, s nímž se mohla objektivněji vyrovnat 
až pozdější literární věda.

PSEUDONYM, ŠIFRY: H. Vítěz; -á-, B„ H., <H.> 
(Hlas 1865), [H.], K., -1-, V H., X, X (NL 1874), 
4I2.1 PŘÍSPĚVKY in: Almanach na oslavu 251etého 
trvání Akad. čtenářského spolku pražského 
1849-1874 (1874); Besedník (od 1861); Boleslavan 
(1861); Budivoj (1868); sb. Cyril a Metod (1863); kal. 
Českomoravská pokladnice; Dalibor (1858-61); Hlas 
(1862 a 1865); Květy (1865-72); Lumír (red. Mikovec, 
Hálek, 1854—63); Lumír (red. Petřík, Valečka, 
1865-66); Lumír (red. Hálek, Neruda, 1873-74, po
smrtně 1879); alm. Máj 1-4 (1858, 1859, 1860, 1862); 
Nár. listy (1861—74, posmrtně 1877; 1872 Gogola 
hledám!); Nár. noviny (1867); Obrazy života 
(1859-62; 1859 Básnictví české v poměru k básnictví 
vůbec); Osvěta (1871-74); Posel z Prahy (1858-64); 
Rodinná kronika (1863); Svoboda (1870); Zlatá Pra
ha (1864-65); Zlaté klasy (1854). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Alfréd (B 1858); Večerní písně (BB 1859); Mejri
ma a Husejn (B 1859); Carevič Alexej (D 1860, 
i prem.); Záviš z Falkenštejna (D 1861, prem. 1860); 
Komediant (R 1861); Muzikantská Liduška (P 1861); 
Král Rudolf (D 1862); Goar (B 1864); Černý prapor 
(B 1867); Dědicové Bílé hory (B 1869, rozšiř, vyd. 
1870); Tři povídky (Náš dědeček, U panských dveří, 
Domácí učitel, 1870); Děvče z Tater (B 1871); V pří
rodě 1-3 (BB 1872-74); Na statku a v chaloupce 
(1873); Amnon a Tamar (D 1874, prem. 1866); - po
smrtně: Pohádky z naší vesnice (BB 1874); Jiné tři 
povídky (Pod dutým stromem, Poldík rumař, Na 
vejminku, 1874); Epištoly k našemu studentstvu (FF 
1879); Král Vukašín (D 1881, Spisy sv. 4, prem. 1862); 
Sergius Catilina (D 1881, Spisy sv. 4, prem. 1863);
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Z cest (FF 1887, Spisy sv. 11). - Výbory: Pět povídek 
(1882); Písně slavíkovy (1885); Výbor z fejetonův 
(1898); Výbor z básní (b. d., 1904, ed. A. Škampa,
J. D. Konrád); Výbor z poezie (1905, ed. F. Černý); 
Vybrané básně (1912); Vesnické povídky (1912); Vý
bor z povídek (1918, ed. V. Marek); Výbor ze spisů 
(1923, ed. V. Dyk, Š. Jež, F. Skácelík); H. čítanka 
(1925, ed. J. Soukal); Pod pustým kopcem a jiné 
povídky (1932, ed. A. Grund, J. Menzel); Básně 
(1940, ed. J. Seifert); Vesnické povídky (1941, ed. 
J. Šup); Žeň z díla (1942, ed. M. Novotný); Kovářovic 
Kačenka a jiné povídky (1942); Sedm pohádek z naší 
vesnice (1944, ed. F. Bulánek-Dlouhán); Verše a próza 
(1945, ed. V. Jirát, B. Novák); Tři obrázky (1949, ed. 
A. J. Šťastný); Výbor z díla (1950, ed. V. Dostál); 
Povídky (1951, krit. vyd., ed. J. Fořt); Výbor z lyriky 
(1951, ed. V. Dostál); Na vejminku (1951, ed. V. Do
stál); Bajrama a jiné povídky (1951, ed. J. Špičák); Na 
statku a v chaloupce (1952, ed. J. Závada); O umění 
(1954, ed. D. Jeřábek); Básně (1955, krit. vyd., ed. 
Z. Tyl); Básně (1955, ed. J. Seifert); Muzikantská 
Liduška (1957, ed. J. Fořt, D. Jeřábek, M. Kopecký); 
Poldík rumař a jiné povídky (1957, ed. B. Polán, 
O. Svejkovská); V. H. dětem (1959, ed. B. Polán, 
O. Svejkovská); Povídky (1968, ed. M. Jelínek, D. Je
řábek, M. Kopecký); Večerní písně (1973, ed. S. Ze
dníček); Srdce písněmi dotýkané (1974, ed. I. Slavík); 
Z Amorova deníku (1974, ed. M. Pávek); Kde jsi, má 
růže spanilá (1982, ed. M. Černík). - Souborná vydání: 
Spisů V. H. sbírka prvá (nakl. I. L. Kober, 1862, 2 sv.); 
Spisy H. (nakl. E. Grégr, 1878-87, 11 sv., ed. 
F. Schulz); Výbor ze spisů (nakl. J. Otto, 1904-05, 11 
sv.); Sebrané spisy (nakl. J. Laichter, 1905-20, 11 sv., 
ed. sv. 1-9 J. Vlček, sv. 10, 11 A. Hartl); Sebrané spisy 
(nakl. B. Kočí, 1906-07, 4 sv., ed. J. Voborník); Dra
matické spisy (nakl. B. Kočí, 1907, 6 sv.); Spisy (nakl. 
F. Borový, 1924-25, 10 sv., ed. K. Hikl); Spisy 
V. H. (Legio-nakladatelství, 1929, 3 sv., ed. O. Ze
mek); Vybrané spisy (SNKLHU, 1955-60, 6 sv., ed. 
M. Jelínek, D. Jeřábek, M. Kopecký, Z. Tyl, V. Válek, 
hlav. red. J. Hrabák). ■ KORESPONDENCE: 
M. Novotný: Tři fragmenty z mladých let básníka 
V. H. (rodičům z 1853, J. Lvovi z 1854), Lumír 61, 
1934/35, s. 357; K. Světlá: Z literárního soukromí 
2 (K. Světlé z 1860; 1955, ed. J. Špičák); V. H.: Dopisy 
1849-1874 (rodičům, D. Horáčkové-Hálkové aj.;
1963, ed. F. Baťha); F. Baťha: Ještě několik dopisů 
V. H. (E. Horáčkovi aj. z 1858-74), Sborník NM, ř. C,
1964, s. 215.1 REDIGOVAL časopisy: Lumír (1863), 
Zlatá Praha (1864-65), Květy (1865-72; 1865-66 
s J. Nerudou), Lumír (1873, č. 1-27, s J. Nerudou); 
almanachy: Máj 2-4 (1859, 1860, 1862); knižnice: 
Slovanské besedy (1861), Poezie světová (1871-74, 
s J. Nerudou, F. Schulzem). ■

LITERATURA: V. Tichý: Básník V. H. (1944); 
A. Chaloupka: V. H. (1949); Z. Nejedlý: Tyl, H., 
Jirásek (1950); V. Dostál: H. sociální (1951); D. Jeřá
bek: V. H. a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 
19. století (1959). I Č. (J. Čejka): ref. Alfréd, ČČM 

1858, s. 130; • ref. Večerní písně: an., Lumír 1858, 
s. 1148; J. N. (Neruda), Obrazy života 1859, s. 35 
→ Literatura 1 (1957) •;• ref. Mejrima a Husejn: 
J. N. (Neruda), Obrazy života 1859, s. 237 → Litera
tura 1 (1957); F., Pražské noviny 4., 7. a 8. 9. 1859 
ref. Carevič Alexej: J. N. (Neruda), Čas 2. 10. 1860 
→ České divadlo 2 (1951); -a., Lumír 1860, s. 258, 
281, 305, 954; G. P. (Pfleger), Obrazy života 1860, 
s. 185; R. (J. Šesták), Pražské noviny 14., 15. 
a 16. 3. 1860 •;• ref. Záviš z Falkenštejna: J. N. (Ne
ruda), Čas 9. a 11. 12. 1860 → České divadlo 2 (1951); 
-a., Lumír 1860, s. 1196, 1222; R. (J. Šesták), Pražské 
noviny 11. a 12. 12. 1860; G. Pfleger, Obrazy života
1861, s. 29 •; St. Šv.: ref. Komediant, NL 30. 4. 1861;
• ref. Král Vukašín: A (J. Neruda), Hlas 20. 11. 1862 
→ České divadlo 2 (1951); B., Lumír 1862, s. 1123; -ř- 
(F. V. Jeřábek), NL 19., 22., 23., 26. a 27. 11. 1862; Hý 
(K. V. Hof), Rodinná kronika 1862, s. 412 •;• ref. 
Sergius Catilina: J. N. (Neruda), Hlas 10. 3. 1863 
→ České divadlo 2 (1951); an., Rodinná kronika
1862, s. 609; -ř- (F. V. Jeřábek), NL 14. a 15. 3. 1863

ref. Goar: A (J. Neruda), Hlas 11. 10. 1864 → Li
teratura 1 (1957); an., Krit. příloha k NL 1864, s. 330 
•; K. Sabina: V. H., Lada 1865 → O litera' :ře (1953);
• ref. Amnon a Tamar: F. Schulz, NL 25. 2. 1866; 
knižní vyd.: an., Lumír 1874, s. 476 •; an.: ref. Černý 
prapor, Svoboda 1868, s. 23; an.: ref. Dědicové Bílé 
hory, NL 22. 7. 1869; • ref. Děvče z Tater: an., Květy 
1871, příl. Ženské listy 2; an., NL 25. 4. a 23. 6. 1871

ref. V přírodě: an., NL 22. 2. 1872; F. Schulz, 
Osvěta 1872, s. 441; J. Durdík, Světozor 1872 → Kri
tika (1874); E. Š. (Špindler), Podřipan 23. 5. 1872; 
F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 72 a 1874, s. 789 •; F. Zá- 
krejs: ref. Na statku a v chaloupce, Osvěta 1873, 
s. 705; • nekrology: A. Kosina, Beseda učitelská 1874, 
s. 521; V. Vlček, Osvěta 1874, s. 864; G. E. (Eim), 
Posel z Prahy 9. a 11. 10. 1874; an., NL 10. 10. 1874; 
an., Světozor 1874, s. 500 •;• ref. Pohádky z naší 
vesnice: A (J. Neruda), NL 18. 11. 1874 → Literatura 
2 (1961); F. Zákrejs, Osvěta 1875, s. 869 •; an.: V. H., 
Čes. včela 1876, s. 30; E. Krásnohorská: Obraz nověj
šího básnictví českého, ČČM 1877 → Výbor z díla 
2 (1956); an.: V. H., Světozor 1878, s. 325; S. Pinkáš: 
Přehled literatury české za rok 1878, Revue slavě 
(Varšava) 1879; • k tomu diskuse: E. Krásnohorská: 
O H. slovo včas, Osvěta 1879, s. 582 → Výbor z díla 
2 (1956); S. Pinkáš: Známť arci..., NL a Pokrok 
6. 6. 1879; E. Krásnohorská: Panu prof. S. Pinkasovi, 
NL 7. 6. 1879 •; J. E. Kosina in Hovory olympské 
(1879); F. Schulz: Listy o novověké poezii české 3, NL 
28. 10. 1880; J. Barák: O V. H., in Přednášky 4 (1884); 
F. Dlouhý: V. H., Vesna 1885; F. Schulz: Život a spisy 
V. H., in V. H.: Sebrané spisy 11 (1887; sep. 1898); 
J. Arbes: Bilance původní dramatické literatury české, 
Lit. listy 1889; Č. Ibl: Antické látky v novověkém 
dramatě vůbec a českém zvláště (Sergius Catilina), 
Lit. listy 1890; J. Vlček: Z básnické činnosti V. H., 
Program čes. reálky v Praze (1892) + Z H. redaktor
ství, Čas 1892 → Několik kapitolek z dějin naší slo-

48



vesnosti (1912), Kapitoly z dějin české literatury 
(1952), Dějiny české literatury 3 (1960); L. Čech: 
O povídkách H., Hlídka literární 1892 + Psychologie 
dramatických básní H., Lit. listy 1893; J. S. Machar: 
V. H., Naše doba 1894; • k tomu diskuse: J. Goll: 
Zasláno, NL 27. 10. 1894; J. Vrchlický: K našim 
posledním bojům literárním, Hlas národa 4. 11. 1894; 
an. (F. Schulz): Literární revoluce 1-4, NL 4., 6., 
9. a 10. 11. 1894; E. Krásnohorská: V. H., Osvěta 1894 
+ Na adresu J. S. Machara, Osvěta 1895, oboje 
→ Výbor z díla 2 (1956); J. S. Machar: Několik glos 
k Zaslánu, Čas 3. 11. 1894 + K našim posledním 
bojům..., Čas 10. 11. 1894 + Literární revoluce, Čas 
17. 11. 1894 + H., Moderna a Krásnohorská, Čas
1. 12. 1894 + Slečně Krásnohorské, Čas 29. 12. 1894 
+ Drobty z literární revoluce, Rozhledy 1895, s. 138, 
vše → Kniha fejetonů 1 (1901); J. H. (Herben): Lite
rární revoluce proti literárnímu jezuitství, Čas 17. 
1L-29. 12. 1894 •; J. Vlček: V. H. Konec byronismu 
v Čechách, Světozor 1896 → Několik kapitolek z dě
jin naší poezie (1898); F. V. Krejčí in V. H.: V přírodě 
(1904); F. Černý in V. H.: Výbor z poezie (1905); 
J. Vlček: V. H., Lumír 34, 1905/06; S. Heller: Z literár
ních vzpomínek, Lumír 34, 1905/06 → Z minulé doby 
našeho života národního, kulturního a politického 
1 (1916); J. Goll: Moje vzpomínky na Lumír, Lumír 
34, 1905/06; A. Stašek: Z literárních vzpomínek, 
Zvon 1905/06; J. Vlček in V. H.: Sebrané spisy (nakl. 
Laichter, 1905-12) + Z počátků naší poezie moderní
2, Lumír 1908 → Nové kapitoly z dějin literatury 
české (1912; sep. 1933); J. Voborník in V. H.: Sebrané 
spisy (nakl. Kočí, 1906); F. Strejček: O rozdílech v po
vaze H. a Nerudově, Osvěta 1911; R. J. K. (Kron- 
bauer): Frajtr Kalina, Máj 10, 1911/12, s. 56; J. Volf: 
Jak soudil policejní ředitel pražský Sacher-Masoch 
o studentském časopise Varyto r. 1852-53, Čas 4. 10. 
1913, Hlídka Času č. 73; J. Vlček, F. Černý: Z literární 
činnosti H., PL 8. 4. 1913; A. Hartl in V. H.: Sebrané 
spisy 10 (1913); V. F. Suk: Účast našich předních 
spisovatelů nové doby na literatuře pro mládež 5, 
V. H., Úhor 1917, s. 81; A. Novák: Malířské umění 
V. H., Cesta 3, 1920/21 → Krajané a sousedé (1922); 
V. Zelinka: Neruda, Smetana, H., Zvon 24, 1923/24, 
s. 696; • jubilejní články: V. D. (Dyk), Lumír 1924, 
s. 436; -vh- (M. Hýsek), Lumír 1924, s. 446; J. Vodák, 
Čes. slovo 8. 10. 1924 → Cestou (1946) •; F. Strejček 
in Čeští básníci, vůdci studentstva, Zvon 25, 1924/25, 
s. 705; F. Roubík: Studentské časopisy na Akad. gym
náziu staroměstském vl. 1851-53a básnické počátky 
V H., Čes. revue 1925, s. 270; K. Hikl in Spisy V. H. 10 
(1925); J. Kvapil: Boj o H., LidN 12. 7. 1931 → O čem 
vím (1932, znovu 1946); A. Grund in V. H.: Pod 
pustým kopcem a jiné povídky (1932); H. Jelínek: 
Osudy básníků, Lumír 61, 1934/35, s. 395; J. Muka- 
řovský: V. H., Sas 1935 → Kapitoly z české poetiky 2 
(1948), Studie z poetiky (1982); F. X. Šalda: Několik 
poznámek o V H., ŠZáp 7, 1934/35 → České medai
lóny (1959); V. Jirát: H. Král Vukašín a Kleist, LF 
1935, s. 138; J. B. Čapek: Rým v prvních sbírkách

H. a Heydukových, LF 1935 → Záření ducha 
(1948); •jubilejní články: K. Polák: H. revolu 
ství, PL 31. 3. 1935 + V. H., PL 5. 4. 1935; J 
Procházka s H., Čes. slovo 5. 4. 1935 → Poezie 
(1959); G (F. Götz), NO 5. 4. 1935; A. N. (ř 
LidN 5. 4. 1935; -á- (J. Rybák), Haló novin 
č. 95 a Tvorba 1935, s. 238 → Doba a umění 
•; Hn (I. Herben): Masarykův ironický raport 
sarykově fejetonu k bojům o H. 1894),
I. 5. 1938; O. Králík: Zabíječi labutí, Řád 194(
• k tomu diskuse: A. Pražák: Obhájce obhá 
KM 1940, s. 167; bn (B. Novák): O nové hoc 
V. H., LidN 8. 3. 1940; V. Lišková: Nové hoc
H. díla, LidN 27. 5. 1940; O. Králík: O pojetí 
zy, Řád 1940, s. 334 •; F. Baťha: V. H. b 
prvotiny, Venkov 4. 8. 1940; V. Jirát: Život a díl 
in Básně V. H. (1940) → Uprostřed století 
přeprac. verze), Portréty a studie (1978); J. 1 
V. H.: Vesnické povídky (1941); M. Hýsek: Dv 
nosti k V. H., LF 1942, s. 176; V. Jirát in V. H 
a próza (1945) → Portréty a studie (1978); J. 
Kritik píše básníkovi (dopis J. Durdíka), 
1945, s. 90; M. Novotný in sb. Přátelský kruh 
mcové (1946); Z. Nejedlý: V. H., Var 1948 → i 
literatury a kultury (1973); K. Ruiber: V. H. 
vanstvo, sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Wolli 
(1948); A. J. Šťastný in V. H.: Tři obrázky
• jubilejní články: F. Buriánek, Zeměd. novin 
1949; J. Rybák, RP 9. 10. 1949; V Dostál, Lidi 
1949; J. Trefulka, LidN 9. 10. 1949; B. Slav 
9. 10. 1949 •; K. Svoboda: H. a antika, Slovesr 
3, 1950/51, s. 100; J. Thon: V. H. v zrcadle ra 
policie, Slovesná věda 3, 1950/51, s. 211; V . 
H. bojovník, Var 3, 1950/51, s. 339; A. Grun< 
kovské povídky V. H., in V. H.: Povídky
K. Krejčí: Básník jara a mládí, LD 3. 10 
V. Rzounek: Dílo V. H., RP 8. 10. 1954; M. ( 
Poznámka k H. článku Gogola hledám!, S( 
literatura 1954, s. 260; D. Jeřábek in V. H.: O 
(1954) + Nedoceněné stránky V. H., HD 1955 
+ in V H.: Vybrané spisy 1-6 (1955-60); B. 
M. Pohorský in V. H.: Básně (1955); K. 
O V. H., Literatura ve škole 1955, s. 131; M. 
ský: Obraz vesnice v H. próze, ČLit 1956; Z. ř 
in V. H.: Večerní písně (1957); H. Matoušová ii 
Muzikantská Liduška (1957); B. Polán in V. I 
dík rumař a jiné povídky (1957); D. J< 
H. a Shakespeare, sb. F. Wollmanovi k sedrr 
nám (1958); J. Thon: Cesta V. H. do Krakova 
Slavia 1958, s. 102; J. Šliziňski: Z kon 
V. H. z Polakami, Slavia 1960, s. 588; B. Václ 
Literární studie a podobizny (1962); F. Baťh 
V. H., ČSPS 1962, s. 224; D. Jeřábek in V. H.: 
1849-1874 (1963); V. Závodský: H. Večerní pís 
jich proměny, Lit archív sv. 6 (1971); M. Pol 
V. H., pěvec citů a nálad své doby, in Portréty 
blémy (1974) + Opět jednou V H., Tvorb< 
č. 42; I. Slavík: H. lyrik, in V. H.: Srdce i 
dotýkané (1974); V Rzounek in V. H.: Z Ai
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deníku (1974); • jubilejní články: hey (J. Heyduk), 
LD 8. 10. 1974; P. Kovařík, Svob. slovo 9. 10. 1974;
J. Hromádko: Novinář V. H., Sešity novináře 1974, 
s. 119; E. Ambrož: Poslední dílo V. H., Svob. slovo 28. 
11. 1974 •; M. Čechová: K morfologické stránce 
povídek J. Nerudy a V. H., NŘ 1975, s. 118; E. Ma
cek: Neznámá báseň mladého H. o K. H. Máchovi, 
ČLit 1975, s. 358 + Poznámka k H. básni o Máchovi, 
ČLit 1979, s. 94; M. Řepková: Poznámky k portrétní
mu umění tří autorů májovské generace (Poldík ru- 
mař), ČLit 1978, s. 43; M. Černík in V. H.: Kde jsi, má 
růže spanilá (1982); J. Janáčková: Překvapení hálkov- 
ská, Lit. měsíčník 1985, č. 3 + Kousavý H., Tvorba 
1985, č. 15, příl. Kmen; •jubilejní články: V. Křivá
nek, Čes. jazyk a literatura 35, 1984/85, s. 372; -ala-, 
Mladá fronta 4. 4. 1985; vbc. (V. Vrabec), Svob. slovo 
6. 4. 1985; J. Rulf: Zeměd. noviny 6. 4. 1985 •.

vkř, zp

Jiří Haller

* 1.1. 1896 Keblice u Litoměřic
† 25. 1. 1971 Praha

Lingvista, bohemista, zabývající se i literárními roz
bory, autor studijních příruček.

Syn učitele, bratr básníka Miroslava H. Studo
val od 1906 na reálném gymnáziu v Roudnici 
(mat. 1914) a 1914-20 na filoz. fakultě UK 
v Praze češtinu a francouzštinu (doktorát 1929 
prací Popis a rozvoj lidové mluvy v pěti podřip- 
ských obcích) s přerušením 1916-18, kdy konal 
vojenskou službu v Čechách, Srbsku a Uhrách. 
Pak učil na středních školách: 1920-23 v Nym
burku, dále v Levicích na Slovensku, od 1924 
v Ústí n. L.; od 1929 do 1954, kdy odešel do 
předčasného důchodu, pracoval v Praze v kan
celáři Slovníku jazyka českého. Zároveň byl 
1930-40 a 1945-49 lektorem českého jazyka na 
filoz. fakultě UK.

H. byl jazykovědec (jeho největším a nej vý
znamnějším dílem je Český slovník věcný a sy
nonymický) a také ve svých pracích o literatuře, 
otiskovaných v časopise Naše řeč, si všímal pře
devším jazyka. Jeho první recenze se soustředily 
na vyhledávání jazykových chyb ve smyslu od
chylek od normy a vyvolaly polemickou odezvu 
jak u spisovatelů, tak u členů Pražského lingvis- 
tického kroužku, kteří zhodnotili H. brusičství 
jako výraz mechanického názoru na jazyk. Ná
sledující H. recenze beletrie původní (méně vý
znamných autorů) i přeložené a prací literárně- 
historických se víc než jazykovými prohřešky 

zabývaly popisem příznačných jazykových jevů 
daného díla, který H. bohatě dokládal. Jazyko
vému rozboru pravidelně předcházela celková 
informativní recenze, která si všímala přede
vším tématu a kompozice. Ke stylistickému roz
boru se na řadě míst povznesly podrobné inter
pretace, jimiž H. doprovodil ukázky z české 
literatury ve Slohové ěítance pro vyšší třídy 
středních škol (yxžwwtá od pol. 30. let do prvních 
let poválečných). Pedagogické nadání zde
H. projevil schopností klást nad rozebíraným 
textem istruktivní otázky stejně jako srozumi
telným a přehledně členěným výkladem, kterým 
se vůbec vyznačují všechny jeho práce. Spolu
pracoval též na řadě školních učebnic českého 
jazyka.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Schwarz, Karel Říha:
J. H., jh., r. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro moderní 
filologii (1928); Elektrotechnický obzor (1945 O spo
lupráci technika s jazykozpytcem, i sep.); Elk (1941). 
Kultura doby (1939); Lid. noviny (1930); Listy filolo
gické (1929-48); Lit. noviny (1931); Nár. osvobozen 
(1935); Naše doba (1941); Naše řeč (1929-48); Nové 
Čechy (1931); Panoráma (1935); Právo lidu (1934) 
Přítomnost (1931); Sborník k uctění památkj
K. V. Raise... (1936); Sborník prací věnovaných pa
mátce P. M. Haškovce (1936, O Jungmannově překla
du Ataly); sb. Slovanské spisovné jazyky (1937) 
Zpráva čes. stát, reformního reálného gymnázia 
v Ústí nad Labem (1930, 1931). ■ KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Slohová čítanka pro vyšší třídy střednici 
škol 1, 2 (1934, 1936). - Ostatní práce: Popis a rozbol 
lidové mluvy v pěti podřipských obcích (1932); Tsche 
chisch durch Gehör und Studium fůr Schul- unc 
Selbstunterricht (1934, s jinými); Příruční slovník ně 
mecko-český 1, 2 (1936 — 38, 1939 — 40, s jinými); Eir 
Deutscher besucht die Tschechoslowakei (1938); Ru 
kověť mateřského jazyka 1 (1940); Tschechisch fú: 
Deutsche (1949); Kapesní slovník cizích slov (1954 
opr. a doplň, vyd. 1956); Jak se dělí slova (1956) 
Přehled českého tvarosloví (1958); Tschechische 
Sprachfůhrer fůr Deutsche (1965, s K. Víškem); Čes 
ký slovník věcný a synonymický 1-3 (1969, 1974 
1977, 1978, s jinými). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL 
J. Vrchlický, J. S. Machar: Epopeje lidstva (1937) 
■ REDIGOVAL časopis: Naše řeč (1931-48, odp 
red.). ■

LITERATURA: • polemické odezvy H. jazyko 
vých kritik v NŘ, především prózy V. Nezvala Kroni 
ka z konce tisíciletí a esejů O. Fischera Duše a slovo 
O. Fischer: Naše řeč, LidN 3. 4. 1931 + S trochou d< 
mlýna jazykové kritiky, Čin 3,1931/32, s. 243 → Slov< 
o kritice (1947) + Querelles de language, Čin 3 
1931/32, s. 376; K. Erban: Naše řeč, LidN 10. 4. 1931
I. Olbracht: Jazykový zmatek, LitN 5, 1930/31, č. S 
12 → O umění a společnosti (1958); P. Eisner: Jazyko 
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vý zmatek, LitN 5, 1930/31, č. 13, 17; B. Mathesius: 
Jazyková inflace a zlatý standard Naší řeči, LitN 5, 
1930/31, č. 20; F. Křelina: Vojna a spisovný jazyk, 
Venkov 18. 8. 1931; F. X. Šalda: O té filologické 
patálii, ŠZáp 4, 1931/32, s. 116; M. Weingart: Slovo 
o české jazykové kultuře, ČFM 18, 1931/32, s. 113, 
239; odpovědi J.H., NŘ 1931, s. 164,188, 237; J. Weil: 
Hitlerismus v jazykovědě..Levá fronta 2, 1931/32, 
s. 145; V. Mathesius, B. Havránek, R. Jakobson in sb. 
Spisovná čeština a jazyková kultura (1932; odpověď
J. H., NŘ 1933, s. 11; ohrazení se členů Pražského 
lingvistického kroužku, tamtéž, s. 204); S. K. Neu
mann: Mezi brusiči a lingvisty, Přítomnost 1932, 
s. 730 → O umění (1958); V. Nezval: S lingvisty proti 
brusičům, Žijeme 2, 1932/33, s. 233 → Manifesty, 
eseje a kritické projevy z let 1931-1941 (1974) •;• ref. 
Slohová čítanka...: G. (F. Götz), NO 25. 11. 1934; 
Ka. (Z. Kalista), Lumír 61, 1934/35, s. 61; Š. Jež, 
Střední škola 13,1934/35, s. 102; K. P. (Polák), PL 12. 
11. 1936 •; B. Havránek: ref. studie O Jungmannově 
překladu Ataly, SaS 1936, s. 264.

pb

Miroslav Haller

* 25. 10. 1901 Libotěnice (Libotenice) u Roud
nice nad Labem

† 31. 1. 1968 Praha

Lyrický básník, autor básnických próz, tvořící ve 30. 
a 40. letech; překladatel.

Syn učitele, bratr filologa Jiřího Hallera. Do 
obecné školy chodil od 1907 v Bechlíně a od 
1910 v Libotěnicích. 1913-21 studoval na reál, 
gymnáziu v Roudnici n. L. a 1921-25 na filoz. 
fakultě UK světové literatury, filozofii a slovan
skou filologii (doktorát 1928 prací Doktríny ve 
francouzském básnictví 19. století). Učil na 
středních školách: 1925-26 v Bratislavě, 
1927-28 v Liptovském Sv. Mikuláši, tři měsíce 
v Pelhřimově, pak v Čes. Budějovicích (zde se 
stal členem Jihočeské Thelémy), od 1938 v Pra
ze. 1941-48 byl profesorem dramatického od
dělení stát, konzervatoře v Praze. Založil stálé 
školní studio nejprve v Divadle Na Slupi a 1945 
Disk, který vedl do 1948. Od 1950 přednášel na 
hudebním oddělení stát, konzervatoře v Praze 
(literatury, čes. jazyk, divadelní teorii a dějiny 
divadla). Od 1938 byl jazykovým poradcem fil
mového odboru min. školství.

Abstraktní H. poezie, oživovaná odvážnými 
přívlastkovými metaforami, nabývá postupně 
na melodičnosti a hudebnosti. I tam, kde vychá

zí z přírodních dojmů, se H. soustřeďuje k vnitř
ním stavům, ke vzpomínkám a snům, k melan
cholickému „stesku plnému štěstí“. Ústřední 
motiv míjení času je v milostné tematice pro
světlen pocitem radostného odevzdání. H. pře
kládal verše z němčiny a francouzštiny, přeložil 
však též drama ze španělštiny.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Petr Halar; drm., mh., 
mhal. ■ PŘÍSPĚVKY in: Dělnická akademie; Diva
delní zápisník; Divadlo; Jih; Jihočech; Jihočeské diva
dlo; Jihočeské listy; Jihočeský přehled (vše Čes. Budě
jovice); Kritika; Kultura doby (1937-39); Květy; Li
nie; Lit. noviny; Nár. osvobození; Nár. politika (od 
1921); sb. Nový realismus (1940); Osvěta; Panoráma; 
Pramen; Právo lidu; Rudé proudy (Roudnice, od 
1919); Střední škola; Svět (Chicago); Svob. slovo; 
Volné směry. I KNIŽNĚ. Beletrie: Poutníkova hůl 
(BB 1927); Plná země (B 1930); Zřícená nebesa (BB
1931) ; Sršatá promenáda literaturou (epigramy,
1932) ; Cizinec s bílou holí (B 1935); Tanec palečnic (B 
1935); Žně (báseň v próze, 1940); Duše krajiny (báseň 
v próze, 1940); Okřídlené sandály (BB 1941); Pouť 
krajem (báseň v próze, 1941); Hovory u krbu (BB 
1944); Sedm pohádek (1944). - Překlady: F. Rabelais: 
Gargantua a Pantagruel (1931, verše v 5. dílu); Pašijo
vé hry v Hořicích na Šumavě (1937); H. Heine: Básně 
(1958, s jinými). I SCÉNICKY Překlad: F. García 
Lorca: Dům doni Bernardy (1945). I REDIGOVAL 
sborník: Hrajeme divadlo (program k studentskému 
představení Klicperova Zlého jelena, 1940). I

LITERATURA: J. H. (Hora): ref. Poutníkova hůl, 
LitN 1927, č. 16; A. Novák: ref. Sršatá promenáda 
literaturou, LidN 9. 3. 1933; • ref. Cizinec s bílou holí: 
B. Václavek, Index 1935, s. 112; V. Hrbek (Z. Kalista), 
Lumír 62, 1935/36, s. 492; P. Fraenkl, Naše doba 1936

ref. Okřídlené sandály: h (J. Heyduk), LidN 
23.11. 1941; B. F. (Fučík), Akord 14, 1941/42 •; 
J. Machoň: ref. Hovory u krbu, LidN 6. 3. 1944; 
F. Tenčík: ref. Sedm pohádek, List Sdružení mor. 
spisovatelů, 1946.

Pb

Jan Florián Hammerschmidt
* 4. 5. 1652 Stod
† 4. 1. 1735 Praha

Latinsky a česky píšící historik zabývající se dějinami 
Prahy, venkovských obcí a klášterů. Autor básnické 
latinsko-české makarónské satiry.

Psal se též Hammerschmid, Hammerschmied, 
Hammeršmíd. - Studoval na jezuitském gym
náziu v Klatovech, tzv. filozofii na jezuitské 
akademii v Praze, teologii v pražském arcibis
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kupském semináři, 1677 byl vysvěcen na kněze. 
Působil jako kaplan tři roky v Čes. Budějovi
cích, 1680-95 jako farář v Kamenném Újezdě, 
od 1695 v Klatovech jako děkan a superior 
kaplanského domu, 1696 se v Praze stal rekto
rem arcibiskupského kněžského semináře. 1697 
získal doktorát teologie, 1698 byl jmenován 
vyšehradským a staroboleslavským kanovní
kem, měl i jiné čestné církevní hodnosti a tituly. 
Od 1710 byl farářem kostela Panny Marie před 
Týnem, který dal 1713-21 opravit a nově vy
zdobit (přitom byly zničeny zbylé památky 
z utrakvistických dob). Zde byl také pohřben. - 
Údaj starší literatury, že H. zemřel 4. 1. 1737, je 
nesprávný.

Převážná část rozsáhlého, latinsky a česky 
psaného díla H. (asi 100 titulů, počítaje v to 
i snůšky materiálu) je věnována místní historii 
a záležitostem topograficko-hagiologickým. 
S velkou pracovní pílí shromažďoval H. (mj. 
i pro J. F. Beckovského) ze starších spisů a ar
chívů materiál k dějinám obcí, jejich správy, 
památek a osobností, k lokální historii církevní 
(též četné dějiny klášterů) a k podáním o před
mětech a místech náboženského kultu. Do do
bového proudu populárního dějepisectví se řadí 
nejen takto orientovaným zájmem předmět
ným, ale i mechanickým (tj. daným prostou 
časovou nebo věcnou souvislostí) způsobem 
zpracování a podání, absencí smyslu pro kritic
ké prověřování shromážděných údajů i tendencí 
vyzdvihovat spolu s kulturním přínosem kato
lictví také moment češství. Podrobněji se H. za
býval dějinami Čes. Budějovic, Klatov, Plzně, 
Kutné Hory, Loun, jeho materiály a průpravná 
díla se týkají i dalších měst (Čáslav, Kouřim, 
Vodňany, Tábor, Nový Bydžov, Chrudim, Lito
měřice, Něm. Brod, Žatec, Beroun, Ml. Bole
slav aj.). Přínos spisů je zejména v dokladech 
z 15.-17. stol. (např. přepisy dnes ztracených 
archívních dokumentů nebo biografické údaje). 
Většina těchto prací zůstala nevydána (např. 
lat. spis o dějinách Čes. Budějovic odmítla 1715 
tamní městská rada vydat, lat. historie augusti
niánského kláštera v Třeboni z 1720 nevyšla, 
ačkoli byla k tisku schválena) a je dodnes ruko
pisně zachována. Tiskem vyšla česká Historie 
klatovská..která zčásti po svém zpracovává 
historicky nevěrohodnou městskou kroniku 
Jana Klatovského a asi z poloviny je věnována 
oslavě divotvorného mariánského obrazu. Té
matem velkého počtu H. historických prací je 
Praha. Tiskem z nich latinsky vyšlo rozsáhlé 

dílo o kostele a kapitule na Vyšehradě (a z něho 
brožurkový český Krátký vejtah slávy... kostela 
vyšehradského...), spis o klášterech sv. Jiří a sv. 
Ducha a rozsahově největší dílo H., Prodromus 
gloriae Pragenae (Posel slávy pražské), které 
v popisných pojednáních o kostelech a klášte
rech, významných stavbách, světských i du
chovních hodnostářích, městské správě, sně
mech, kultuře, pozoruhodných událostech, pří
rodních katastrofách aj. zužitkovává poznatko
vé výsledky autorových četných rukopisných 
monografií (mj. o sněmech Království českého 
a o historii pražské univerzity). Kronikářsky 
pojatý pandán tohoto díla Historia Pragensis... 
zůstal v rukopise (pouze závěrečná partie 
o údobí 1691-1733 byla 1891 vydána časopisec
ky). Drobný český spis s titulem starého přísloví 
V Praze blaze, kdo má peníze seřazuje do chro
nologického pořadí doklady ze starších autorů 
o blahobytu v Praze. - Balbínovské historické 
vlastenectví H. se promítlo do jeho jediné tis
kem vydané básně Protheus felicitatis et mise- 
riae Čechicae, satyra (Proměnlivost českého 
štěstí a bídy). Skladba, psaná hexametry v kuri
ózně pojaté latinsko-české makarónštině, při
pomíná jednotlivé momenty z české minulosti, 
mísíc pohled humorný a satirický s elegickým; 
dílo, později doplňované (podle Jungmanna 
A. Pařízkem), bylo populární ještě počátkem 
19. století.
KNIŽNĚ. Báseň: Protheus felicitatis et miseriae Če
chicae, satyra (1715). - Hagiografické a historické 
spisy: Cruciger apostolicus, id est s. Andreas aposto- 
lus... (1689); Minimus maximus homo, cui nomen 
erat Joannes Baptista... (1690); Discipulus, quem 
diligebat Jesus, s. Joannes Evangelista... (1691); His
torie klatovská v sedm dílu rozdělená (1699); Senátor 
apostolicus... s. Matthias apostolus... (1700); Gloria 
et majestas... Wissehradensis ss. apostolorum Petři et 
Pauli ecclesiae... (1700); Krátký vejtah slávy... koste
la vyšehradského apoštolův Petra a Pavla (1700); 
Historia... monasteriorum s. Georgii in castro Pra- 
gensi, s. Spiritus... in antiqua urbe Pragensi... 
(1715); V Praze blaze, kdo má peníze (1715); Prodro
mus gloriae Pragenae (1723); Notitia de ecclesia san- 
cti Jacobi apostoli Vetero-Pragae... (b. d., zvi. otisk 
z Prodromu). ■ EDICE: A. Podlaha: Hammer
schmidt ova Historia Pragensis (1691-1733), Věstník 
KČSN, tř. fiL-hist., 1891; Allegoria. Próteus felicitatis 
et miseriae Čechicae... (1829, ed. J. Hýbl; ukázka in 
H. Jireček: Veselé čtení, Vídeň 1860; 1891, ed. F. Bač- 
kovský). I

BIBLIOGRAFIE: V. Ruffer: Poznamenání spisů 
J. F. H.... (rkp. a tisky), ČČM 1834; J. Kadlec: Ještě 
o rukopisech J. F. H. (rkp. H. prací v Putzlacherově 
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sbírce), ČSPS 1954; Knihopis č. 2 877-2 881. ■ LITE
RATURA: F. M. Pelzel, A. Voigt in Abbildungen 
böhmischer und máhrischer Gelehrten und Kúnst- 
ler 2 (1775); V. Ruffer in Historie vyšehradská (1861); 
J. Jireček: Rukověť 1 (1875); J. Vančura: Nejstarší 
kronikář klatovský a jeho dílo, ČČM 1913; V. Oliva: 
Příspěvek k životopisu katolického dějepisce, Sborník 
Hist. kroužku 1914; V. Miškovský: J. F. Hammer- 
schmidtova Historie kláštera zderazského, ČNM 
1927; J. Kadlec: J. F. H., ČSPS 1953; J. Kutnar in 
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 1 
(1973).

mo

František Hampl

* 6. 8. 1901 Týnec nad Labem
† 9. 4. 1977 Praha

Literární historik, editor, prozaik, básník a publicista 
zabývající se především národním obrozením a kul
turním děním Polabí a Berounska.

Otec byl inženýrem Strojnické továrny bří Per- 
nerů v Týnci. Obecnou školu navštěvoval 
F. H. v rodišti, reálku od 1912 v Kutné Hoře, 
Praze a Pardubicích. Po maturitě (1919) studo
val do 1922 na Vysoké škole obchodní v Praze, 
kde získal titul komerčního inženýra. Půl roku 
byl zaměstnán v Čes. průmyslové bance, pak 
vyučoval na Maděrově soukromé obch. škole; 
1926 se oženil. 1924-43 byl profesorem na 
obch. akademii v Berouně (1925-26 a 1929-37 
zde spoluredigoval soc. demokratický časopis 
Berounský obzor), pak byl zatčen a za odbojo
vou činnost vězněn, naposledy v Bayreuthu. Po 
návratu vyučoval na Československé akademii 
obchodní v Praze, 1953 byl krátce úředníkem 
min. školství, 1953-70 působil na katedře peda
gogiky Vysoké školy ekonomické v Praze (od 
1954 jako docent, od 1968 jako profesor). V dů
chodu žil v Berouně. Procestoval řadu evrop. 
států, nej významnější byla jeho cesta do SSSR 
1935. Od 1940 spolupracoval s Čs. rozhlasem.

V počátečních lyrických básních hledal 
H. harmonizující východisko z mladických ne
jistot v přírodě rodného kraje; v prózách s bi
zarními motivy a exotickým prostředím vystup
ňoval naopak duševní rozpory až do grotesk- 
nosti. Koncem 30. let se H. zájem obrátil k his
torii, především k 19. stol, a v něm k obrození. 
O autorech, jimž věnoval literárněhistorické 
monografie, psal H. i povídky, které shrnul 

zvláště v souboru Z bouřného času (J. J. Langer, 
J. K. Tyl, L. Stroupežnický aj.). Z větší části se 
oba druhy navzájem prolínají: biograficky za
měřené monografie jsou beletrizované a povíd
ky spočívají na rozvinutí doložených dobových 
fakt a poznatků; v poklidně popisovaných scén
kách se váha často přenáší na vedlejší souvislos
ti a postavy. K maloměstsky sousedskému kolo
ritu těchto naučných a beletristických prací při
spívá i zdůrazněný regionalismus, zaměřený 
k autorovu působišti Berounsku (viz též hist. 
povídky od třicetileté války po 2. svět, válku 
Mezi berounskými branami) a hlavně k rodnému 
východočeskému Polabí. Odtud čerpá také ro
mánová kronika o rodu podnikatelů, kteří 
v druhé pol. 19. stol, ovlivnili život celého kraje, 
Pernerové, založená opět na beletrizaci archív
ních záznamů a na vyprávění pamětníků. - 
H. vydal řadu děl beletristů zvláště 19. stol, 
s komentáři a studiemi, jeho nej známější dílo 
editorské, antologie básní a próz Čas trhnul 
oponou, je věnováno roku 1848.

ŠIFRY: fh, FH, F. H. (hl. v Práci 1946-51). I PŘÍ
SPĚVKY in: Berounský obzor (od 1925); Čs. rozhlas; 
Čes. dělník (1940); Dar (1948-51); Dělnická osvěta 
(1942); sb. Drúza (1932-33); Kytice; Lid. noviny (od 
1929); Lit. noviny (od 1937); Nár. osvobození (od 
1934); Nár. práce (od 1939); Nová doba (Plzeň, od
1937) ; Nový večerník; Panoráma (od 1937); Pestré 
květy; Podbrdská novoročenka (1937); Práce (od 
1946); Právo lidu (a Večerník PL, od 1920); Rozhledy 
(1936); Studentský časopis (od 1926); Svoboda; Zvon 
(od 1936); Ženské noviny (od 1932). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře: Nesplněné touhy (BB 
1922); Poslední akt (PP 1922); Labe (BB 1923); Pod
zimní mlhy (BB 1924); Prokletá studně (PP 1926); 
Ledová nevěsta (P 1926); Nirvána (P 1926); Živá 
stopa (PP 1929); Nedotknutelná (R 1930, 1947 s tit. 
Třetí setkání); Těžká noc (PP 1931); Štěstí na křižo
vatce (R 1933); Země, jež hořela (Rp 1935, s J. Vlady- 
kou); Rudá a černá (PP 1936); Mezi berounskými 
branami (PP 1937, rozšiř, vyd. 1958); Dvacetiletá (P
1938) ; Historie věčná o časích a lidech (P 1939); 
Poznamenaní (PP 1940); Dvojí dobrodružství Karla 
Gabriela (PP 1941); Růže tetínská (P 1941); Červánky 
(PP 1942); Pernerové (R 1945); Básníkův ztracený 
život (monografie o J. J. Langrovi, 1946); Sluneční 
hodiny (PP 1946); J. K. Tyl, buditelský účastník roku 
1848 (1948); Ladislav Stroupežnický, český humoris
ta a dramatik (1950); Z bouřného času (PP 1955, 
přeprac. vyd. 1966); Dobrodružství Jaroslava Seiferta 
a jiné vzpomínky na známé i méně známé spisovatele 
(1969); Krátké manželství humoristovo. O Z. M. Ku- 
dějovi (P 1971); Stopami prózy a poezie na Beroun
sku (1973). - Ostatní práce: Památce Antonína Bed
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náře. 1889-1940 (1941); Revoluční činnost národní 
i sociální pomoci za války v okrese kolínském ve 
válečných letech 1939-1945 (1945); dále učebnice pro 
střední a vysoké ekonomické školy a jiné práce z obo
ru ekonomiky a účetnictví. I REDIGOVAL časopisy:
14. duben (časopis osvobozených čs. vězňů, Bay- 
reuth 1945, s V. Běhounkem, A. Nehasilem), Dar 
(1948-51); knižnici: Profily (1946-51). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Čas trhnul oponou (rok 1848 v čes
ké poezii a próze, 1948); Žeň českého humoru (1949, 
přeprac. vyd. 1952 s K. Bradáčem); M. Špetová: An
na a její lidé (1950); K. Šípek: U nás v Mokrosouši 
(výbor povídek, 1957) + Pod Kunětickou horou (vý
bor povídek, 1961); J. Jahoda: Skřivánčí píseň (výbor 
povídek, 1959); Z. M. Kuděj: Dobrodružné cestování 
(výbor povídek, 1959) + Mariánská huť (torzo R, 
1964); K. Leger: Podivná příhoda inženýra Vladivoje 
Vejvody a jiné rozmarné povídky (výbor, 1959); Vi
dím zemi širou (výbor veršů J. Seiferta, F. Branislava, 
F. Hrubína, 1968); R. R. Hofmeister: Uštvaný génius 
a jiné příběhy (výbor, 1971). ■

LITERATURA: J. V. S. (Sedlák): ref. Poslední 
akt, Tribuna 23. 7. 1922; • ref. Prokletá studně:
A. N. (Novák), LidN 19. 5. 1926; B. Benešová, Tribu
na 4. 4. 1926; P. F. (Fraenkl), RA 2, 1926/27 •; J. Sta
něk: ref. Ledová nevěsta + Nirvána, LidN 1. 8. 1927;
B. Jedlička: ref. Živá stopa, LidN 21. 12. 1929; 
J. B. Č. (Čapek): ref. Těžká noc, Čin 3, 1931/32; vz. (V. 
Zelinka): ref. Štěstí na křižovatce, Zvon 34, 1933/34; 
M. Majerová: Cesty Sovětským svazem (ref. Země, jež 
hořela), Čin 1936; K. Sezima: ref. Rudá a černá, 
Lumír 62, 1935/36, s. 481; • ref. Mezi berounskými 
branami: b (V. Běhounek), Dělnická osvěta 1938, 
s. 31; Cv. (K. Cvejn), Rozhledy 1938 •; K. Polák: ref. 
Poznamenaní, KM 1940 + ref. Dvojí dobrodružství 
Karla Gabriela a Červánky, KM 1942; • ref. Perne- 
rové: J. Linhart, KM 1946; B. Polán, Svob. noviny
15. 5. 1946; K. Polák, PL 12. 6. 1946 •; J. Š. Kvapil: 
ref. Básníkův ztracený život, KM 1947; J. B. Č. (Ča
pek): ref. Sluneční hodiny, Naše doba 1947; Z. Vavřík: 
ref. Z bouřného času, HD 1955, s. 224; V. Běhounek: 
Sloupek jubilejní, Práce 6. 8. 1961 + ref. Dobrodruž
ství Jaroslava Seiferta ..., Práce 6. 1. 1970; an.: ref. 
Krátké manželství humoristovo, Práce 20. 8. 1971.

ab

František Hamza

* 6. 3. 1868 Kletečná u Humpolce
† 4. 6. 1930 Brno

Autor lidopisných próz a románové kroniky z Hum
polecká; lékař, organizátor boje proti dětské tuberku
lóze.

Pocházel z rodiny mlynáře. Nižší gymnázium 
navštěvoval v Pelhřimově (1879-83), vyšší v Ně
meckém (Havlíčkově) Brodě (mat. 1887), v Pra
ze vystudoval lékařství (promoce 1897). Stal se 
městským, později obvodním lékařem v Luži 
u Chrudimi. Od 1893 se zajímal o dětské lékař
ství, od 1895 studia doplňoval i četnými cestami 
po ústavech evropských zemí. 1898 založil 
v Luži léčebnu pro tuberkulózní děti; 1907 kou
pil tento ústav Zemský výbor království české
ho, prohlásil jej za zemský a ustanovil v něm H. 
ředitelem. 1908 byl H. jmenován císařským ra
dou a stal se odborným přednostou min. zdra
votnictví, po 1918 přednostou odboru sociál
ních chorob. Od 1922 působil na brněnské uni
verzitě, od 1926 jako řádný profesor sociálního 
lékařství. Vedle své rozsáhlé aktivity lékařské 
a publikační (odborné i popularizační) byl H. 
po celý život činný též organizačně; zprvu pra
coval v regionálním, studentském a národopis
ném hnutí (za studií byl starostou Spolku čes
kých mediků, pak předsedou akademického 
ústředního výboru Národopisné výstavy), poz
ději v četných funkcích obce Luže a kraje.

Zájem o národopisnou činnost, podnícený 
pražskou Národopisnou výstavou 1895, zaměřil 
H. k poznávání rodného kraje. Materiál, čerpa
ný z vyprávění pamětníků, uplatnil v obrazech 
lidových typů a duševního života humpolecké
ho Zálesí v dokumentárních prózách (Zálesí, 
črty v čas. Zvon), v dramatu Duše lidská i v roz
sáhlé románové kronice Šimon kouzelník. V ní 
zachytil, pod zřejmým vlivem Le Bonovy teorie 
rasy, sociální a národnostní zápas českého živlu 
v první polovině 19. století na vesnici, v měst
ském prostředí (Německý Brod) i v samotném 
ideovém centru kraje, v premonstrátském kláš
teře v Želivě. Obrazem strastiplného, ale plod
ného života řádového profesora a pozdějšího 
kněze Šimona, který vyšel z lidu a lidu rodného 
kraje a jeho duchovnímu povznesení obětoval 
všechny své síly, překročila H. literární činnost 
regionální hranice. K postavám ze Zálesí se H. 
vrátil knihou Želivské romance, n níž literárně 
zpracoval materiál své první, národopisně za
měřené knihy. H. dramatické práce postrádaly 
dramatické napětí, hrány byly jen na ochotnic
kých jevištích.

PŘÍSPĚVKY in: Nár. listy; Učitelské noviny; Zvon 
(1903-09 črty ze Zálesí); odborné čas. lékařské. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zálesí (PP 1902); Šimon kouzel
ník latinských škol německobrodských (R b. d., 1920, 
od 2. vyd. 1923 s tit. Šimon kouzelník); Želivské 
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romance (PP 1926). - Ostatní práce: K dějinám čes
kých mediků (1895); Boj naší doby proti tuberkulóze 
(1908); K boji proti dětské tuberkulóze (1917); Úvahy 
o sociální péči zdravotní (1921); O tuberkulóze věku 
dětského (1923); Sociálna práca zdravotná (Praha, 
Bratislava, 1926). ■ SCÉNICKY. Hry: Starosta 
(1890); Duše lidská (1905). ■

LITERATURA: • ref. Zálesí: A. Pražák, Čes. re
vue 5, 1901/02, s. 744; an., NL 5. 1. 1902 •;• ref. Duše 
lidská: -ap-, Rozhledy 15, 1904/05, s. 861; -K- (J. 
Vrchlický), Máj 3, 1904/05, s. 503 •;• ref. Šimon 
kouzelník: J. Folprecht, Čes. revue 13, 1919/20, s. 392; 
O. Sch. (Scháfer), Zlatá Praha 37, 1919/20, s. 243; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 20, 1919/20, s. 433; A. Novák, 
Venkov 1. 6. 1920; O. Šimek, LidN 3. 8. 1920; J. Vrba, 
Pramen 1920, s. 230 •;• ref. Želivské romance: B. 
Jedlička, LidN 29. 12. 1927; K. H. (Hikl), Naše doba 
34,1926/27, s. 249; vz. (V. Zelinka), Zvon 27, 1926/27, 
s. 194 •;• k šedesátinám: A. Zelenka, Venkov 8. 3. 
1928; L. R., Lit. rozhledy 12, 1927/28, s. 236; drb. 
(J. Borecký), Zvon 28, 1927/28, s. 364 •;• nekrology: 
an., Lit. rozhledy 14,1929/30, s. 284; A. Grund, RA 5, 
1929/30, s. 471; -och- (F. S. Procházka), Zvon 30, 
1929/30, s. 575; A. N. (Novák), LidN 5. 6. 1930; amp. 
(A. M. Píša), PL 6. 6. 1930 •; A. Pražák: Univ. prof. 
MUDr. F. EL, alm. 200 let gymnázia v Německém 
Brodě (1935); J. Tichá: Vztahy F. H. k Humpolci, 
Zálesí 23, 1946/47, s. 84; F. M. Bartoš in Knihy 
a zápasy (1948); J. Holubář in F. H.: Šimon kouzelník 
(1955) + in F. H.: Želivské romance (1957); S. Pohl: 
H., zakladatel komplexní terapie dětské tuberkulózy, 
Rozhledy v TBC 1958, s. 386; J. Brdlík: F. H., Čs. 
pediatrie 1958, s. 265.

dh

Karel Handzel

* 24. 10. 1885 Ostrava
† 11. 4. 1948 Praha

Autor povídek a črt z ostravského prostředí, sběratel 
slezského a hornického lidového podání, překladatel 
ze slovanských literatur, novinář.

Psal se též Karel Rafael (R.) H. - Otec, pochá
zející od polské Věličky, byl stroj níkem na 
ostravské šachtě, matka pocházela ze Šumbar- 
ku; H. byl nejstarším ze sedmi dětí. 1898-1906 
studoval na matičním gymnáziu v Ostravě, po
tom češtinu a němčinu na filoz. fakultě UK 
v Praze; studia nedokončil a věnoval se žurnalis
tice a původní i překladatelské literární práci. 
1912 podnikl cestu do Mnichova a Drážďan, 
1914 působil několik měsíců v redakci Student
ské revue. Celou válku prožil jako voják, nejdří

ve v Těšíně a Zábřehu, od dubna 1915 na halič
ské frontě, kde byl raněn; 1915 byl jako politic
ky podezřelý zatčen, 1916 odsouzen, degrado
ván a znovu poslán na frontu, zprvu na halič
skou, 1917 na italskou. Po 1918 se stal tajemní
kem nár. výboru v Ostravě a zároveň spolupra
covníkem týdeníku Velká Ostrava a soc. dem. 
listu Duch času. 1919-23 působil v Praze jako 
tajemník výboru spolku Národní divadlo mo
ravskoslezské a podílel se na činnosti umělecké 
obce Koliba; 1923-26 byl jejím jednatelem, 
1921 redaktorem jejího měsíčníku Kněhyně. Na 
počátku 20. let se oženil, ale manželství brzy 
ztroskotalo. Od^ 1923 působil jako redaktor 
vládního listu Československá republika (od 
1932 s tit. Pražské noviny), kam psal soudničky, 
fejetony a sloupky. Od sklonku 1938 pracoval 
v ČTK, od 1947 v tiskovém oddělení min. infor
mací.

Literární činnost zahájil H. za pražských stu
dií povídkami, črtami, překlady a novinovými 
články. Těžiště jeho beletrie leží v povídkách 
z ostravského a hornického prostředí {Světélka 
v přítmí, Klimek, Chachaři). H. literární vývoj 
ovlivnil zejména svérázný myslitel F. Tučný, 
jeden ze zakladatelů umělecké obce Koliba, jejíž 
členové (F. Horečka, B. Mathesius, F. Wollman, 
B. Bartoš, F. Duša, J. Baruch, E. a F. Hlavicové 
aj.) hlásali proti západní kulturní orientaci ro
mantický příklon k slovanskému Východu, 
k domnělým tradicím Velké Moravy, ke kolekti- 
vismu a k lidovému umění i lidové filozofii. 
H. působil v tomto sdružení aktivně až do polo
viny 20. let a ideje Koliby se u něho promítly 
hlavně v umělé pohádce z hornického prostředí 
Klimek a v povídkách o ztroskotancích a tulá
cích ostravských ulic Chachaři, v nichž vytvořil 
postavy blízké hrdinům díla J. Uhra, J. K. Šlej- 
hara, K. Hamsuna a M. Gorkého. H. také, 
podnícen studiem u J. Polívky, intenzívně sbí
ral, literárně stylizoval a vydával lidové pohád
ky, pověsti, humorky, přísloví, říkadla atd. ze 
svého rodiště a stal se jedním z prvních sběrate
lů českého hornického folklóru. Do doby před 
první svět, válkou spadá i H. pilná překladatel
ská činnost, hlavně z polštiny (B. Prus, 
W. S. Reymont, J. I. Kraszewski aj.), ale 
i z ukrajinštiny, běloruštiny, slovinštiny a bul- 
harštiny. Od sklonku 20. let převládla v jeho 
literární činnosti natrvalo každodenní žurnalis
tika (jedinou výjimkou byla 1933 nová verze 
„filmového románku“ Ondruš a Heda s triviál
ním milostným námětem a happy endem).
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PSEUDONYMY, ŠIFRY Hakar (Květy, Rudé květy, 
obojí 1910), Rudyn Mokroš (Rudé květy, Světozor, 
obojí 1911, podle matčina dívčího jména); -dze-, krh, 
-nd- (Čs. republika, Pražské noviny). I PŘÍSPĚVKY 
in: Besedy Času (1911-14); Besedy lidu (1912-13); 
Cesta (1919); Čas (příl. Hlídka Času, 1911-12); Čes. 
politika; Čes. slovo; Českosl. republika (1923-32); 
Čes. lid (1910-11, 1931); Čes. svět (1913-18); alm. 
Čin a slovo (1914); Dělnický kalendář Českoslovan- 
ské strany sociálně demokratické v Rakousku; Duch 
času (Ostrava, od 1919; 1922 R Ondruš a Heda); 
Kněhyně (1921); Kolo (Brno, 1937); Kopřivy (1919); 
Květy (1910); Lid. noviny (1914); Moravskoslezská 
revue (Ostrava 1911-12); Moravskoslezský deník 
(příl. Moravskoslezské besedy, Ostrava, 1919-20); 
Moravsko-slezský sborník (příl. Naše země, Ostrava, 
1919-20); Nár. listy; Nár. obzor (příl. Besedy Nár. 
obzoru, 1911-13); Niva (Brno, 1925); Nové směry 
(1919-20); Novina (1912); Ostravský deník (1914); 
Osvěta (1912-13); Právo lidu (1912-25); Pražské no
viny (1932-38; 1933-34 přeprac. R Ondruš a Heda); 
Přerod (1919); Rudé květy (1911-20); Samostatnost 
(1912-13); Slezan (Opava); kal. Stráž vlasti (1921); 
Studentská revue (1914); Světozor (1911-12); Těšín
ský kalendář na rok 1923, 1935; Tribuna (1923); Vel
ká Ostrava; Venkov; Zlatá Praha (1913-15); Ženský 
obzor (1911); - posmrtně: Radostná země (Opava, 
1951 Havirske bójky, ed. A. Závodský; 1954 Bezdyn- 
ka, ed. A. Závodský). I KNIŽNÉ. Beletrie: Světélka 
v přítmí (PP 1913); Ovara z vojny (PP 1919); Havirske 
bójky (PP 1919); Halabačky pro smíšky (PP 1919); 
Klimek (pohádka, 1920); Chachaři (PP 1922). - Pře
klady: A. Walewski: Divadlo a jeho oběti (1910); 
A. Dygasiňski: Vlk, psi a lidé (1911); M. J. Jackiv: 
Hořčičné zrno (1911) + Šikmá věž (1912, in 1 000 
nej krásnějších novel, sv. 14; dále in 1 000...) + Na 
službě (1914); A. Kallas: Ona a oni (1912); B. Prus: 
Kolovrátek (1912) + Legenda z dávného Egypta 
(1912, in 1 000..., sv. 29) + Odkaz srdce (1913); 
W. S. Reymont: Soud (1912, in 1 000..., sv. 35); Ukra
jinské povídky (výbor, 1913); I. Franko: Polujka 
(1914, in 1 000..., sv. 69); Š. Ragana: Toník (1914, in 
1 000..., sv. 41); J. I. Kraszewski: Psovod (1914, in 
1 000..., sv. 45); G. Zapolska: Staška (1914, in 
1 000..., sv. 71). ■ REDIGOVAL časopisy: Student
ská revue (1914), Kněhyně (1921). I

LITERATURA: A. Závodský: K. H., spisovatel 
•Ostravska (1954). ■ F. Tučný in K. H.: Světélka v pří

tmí (1913); • ref. Světélka v přítmí: K. Hikl, Přehled 
11, 1912/13, s. 605; G. W. (Winter), PL 18. 5. 1913; 
J. Vodák, Čas 1.6. 1913; F. V. Vykoukal, Osvěta 1913, 
s. 543; O. Šimek, Čes. kultura 2, 1913/14, s. 125 •; 
J. V. Burian: K diskusi o překládání z cizích jazyků 
(M. J. Jackiv: Hořčičné zrno), Čas (příl. Hlídka Času) 
1. 7. 1911 (odpověď K. H. tamtéž 15. 7. 1911); J. Beč
ka: ref. překl. Odkaz srdce, ČMF 4, 1914/15, s. 467; 
Š. Jež: ref. Klimek, Cesta 2, 1919/20, s. 810; • nekro

logy: an., Svob. noviny 13. 4. 1948; oz, NO 13. 4. 1948; 
bs (B. Slavík), LD 14. 4. 1948 •; V. Martínek: K. H., 
SISb 1948 → Živné zdroje (1972).

os

Viktor Hánek

* 24. 2. 1891 Žižkov (Praha-Ž.)
† 24. 9. 1954 Terezín

Novinář, básník a prozaik, též literární kritik.

Po maturitě na žižkovské reálce (1911) studoval 
na Českém vysokém učení technickém v Praze. 
1915 narukoval, 1917 byl odvelen na italskou 
frontu. Po válce se stal asistentem na vyšší prů
myslové škole elektrotechnické v Praze, už 1919 
však zakotvil v Českomoravských podnicích tis
kařských a vydavatelských (později Novina) 
jako redaktor Cepu (1919-34), Lidového dení
ku, Zemědělských družstevních listů, Večera 
a Venkova (od 1934). V březnu 1947 byl odsou
zen mimořádným lidovým soudem v Praze pro 
kolaboraci, z vězení propuštěn 1954.

H. básnické počátky stály pod vlivem 
J. Vrchlického (po stránce formální) a J. Zeyera 
(po stránce látkové). V duchu Zeyerových „ob
novených obrazů“ těžil H. z legend a mýtů 
různých národů (Biblické fresky). Rozsáhlá 
prozaická produkce, tvořená romány a povíd
kami, čerpala svou tematiku milostnou a mrav
ní (vztah k půdě, vztah rodičů a dětí) povětši
nou z venkova.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Artur Nesý, Eries Kra- 
nich, Ervin Choták, Jan Mašek, Jarmil Hilar, Jaroslav 
Tůma, Jiří Rovenský, Miloš Olen, Ralf Gut, Viviana 
Helmichová; Or, -vh-, V. Trs. I PŘÍSPĚVKY in: Bese
dy lidu (od 1916); Cep; Čes. svět (od 1916); Květy; 
Lid. noviny (od 1921); Lumír; Máj (od 1912); Nár. 
listy; Nár. obzor (od 1912); Nár. politika; Osvěta (od 
1911); Rozkvět; Světozor (od 1915); Topičův sborník 
(1921); Večer; Venkov (od 1924); Vzlet (1918); Zlatá 
Praha (od 1912); Zvon (1911). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Usmíření (BB 1911, výt. nezjišt.); Ohně pod sněhem 
(BB 1913); Vlny rozkoše (PP 1916); Víry, které strho
valy (PP 1916); Přeludy věčně krásné (P b. d., 1917); 
Madonin stesk (P 1919); Rozvátá kouzla (PP 1919); 
Obláčky mládí (PP 1920); Lavina (P 1920); Zpovědni
ce (R 1921); Jasmíny pod balkónem (R 1921); Lucy, 
koketka malá (P pro ml., 1923); Mlčení (R 1924); Hra 
vln (R 1925); Zaprodané lány (R 1925); Do lesů 
napadl sníh (R 1926); Růžové jitro (R 1926); Unikají
cí chvíle (BB 1926); Nedostavěná hnízda (PP 1927);
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Nepomstěné viny (R 1927); Živé rány (R 1927); Ptáci 
na odletu (R 1929); Stisky rukou (BB 1930); Za hory, 
za řeky (R 1930); Biblické fresky (BB 1932); Popelnice 
(R 1932); Uchvatitel (R 1932); Zapomenutí (R 1933); 
U zavřených dveří (R 1934); Vítr z našich polí (BB 
1934); Království boží (R 1935); Stín na domě (R 
1936); Kořist dravců (R 1937); Uhrančivé oči (R
1938) ; Hadí jazyky (R 1938); Zvony na jitřní (R
1939) ; Dědictví (R 1940); Požehnaná léta (R 1941); 
Srdce Garénů (R 1941); Suchý rok (R 1941); V zahra
dě Petrarkově (BB 1941); Běh světa (BB 1941); Jedno
ho dne (R 1944); Těžký kříž (BB 1946); Jezera pod 
ledovci (BB 1946). - Souborné vydání: Knihy 
V. H. (nakl. A. Neubert 1921-41, 28 sv.); Souborné 
básnické spisy. Lyrika (nakl. FMNA, 1941, 1 sv.). I

LITERATURA: sb. V. H., básník víry a lásky 
(1941). ■ J. Staněk: ref. Zpovědnice, Niva 1921, s. 80; 
-btk- (V. Brtník): ref. Jasmíny pod balkónem, Zvon
22, 1921/22, s. 586 + ref. Lucy, koketka malá, Zvon
23, 1922/23, s. 251 + ref. Mlčení, Hra vln, Zvon 25,
1924/25, s. 222 + ref. Do lesů napadl sníh, Venkov 15. 
10. 1925 + ref. Zaprodané lány, Venkov 28. 1. 1926 
+ ref. Unikající chvíle, Venkov 25. 7. 1926 + ref. 
Růžové jitro, Venkov 24. 8. 1926; drb. (J. Borecký): 
ref. Nedostavěná hnízda, Zvon 27, 1926/27, s. 334 
+ ref. Nepomstěné viny, Zvon 28, 1927/28, s. 613 
+ ref. Ptáci na odletu, Zvon 29, 1928/29, s. 182; 
V. Brtník: ref. Za hory, za řeky, Venkov 14. 11. 1930; 
K. Sezima: ref. Popelnice, Lumír 58, 1931/32, s. 519; 
drb. (J. Borecký): ref. Uchvatitel, Zvon 32, 1931/32, 
s. 714; V. H. (Z. Kalista): ref. Biblické fresky, Lumír 
59, 1932/33, s. 565; Sk. (F. Skácelík): ref. Zapomenutí, 
Samostatnost 30. 3. 1933; Hc. (M. Hudec): ref. U za
vřených dveří, Samostatnost 29. 3. 1934;
V. K. (Knapp): ref. Vítr z našich polí, LitN 7, 1934/35, 
č. 8; M. Hc (Hudec): ref. Království boží, Samostat
nost 17. 1. 1935; drb. (J. Borecký): ref. Zvony na jitřní, 
Hadí jazyky, Zvon 40, 1939/40, s. 559, 669; B. Slavík: 
ref. Zvony na jitřní, LidN 8. 4. 1940; • k padesátinám: 
Kp. (J. Knap), Venkov 23. 2. 1941; -btk- (V. Brtník), 
Zvon 41, 1940/41, s. 392 •; B. P. (Polán): Spravedlnost 
pro každého (o sb. V. H., básník víry a lásky), KM 
1941, s. 140.

dv

Jan Miloslav Haněl

* 23. 12. 1808 Křesetice u Kutné Hory
† 3. 5. 1883 Třebíč

Prozaik a překladatel literatury pro mládež.

VI. jm. Haněl. Studoval na vyšším gymnáziu 
v Jičíně (spolužák J. S. Tomíček). Prázdniny 
trávil v Hořicích u strýce děkana, který měl 
bohatou knihovnu a probouzel v synovci nár. 

smýšlení. V Praze vystudoval H. po tzv. filozofii 
medicínu. Po promoci (1835) nastoupil místo 
měst, lékaře v Třebíči a zastával je až do smrti. 
V tehdy převážně něm. městě rozvinul osvěto
vou a polit, činnost: založil veřejnou knihovnu, 
kde pořádal přednášky, a čtenářský spolek Be
seda (1850-53, činnost obnovena 1861), stal se 
zakládajícím a později aktivním členem výboru 
Moravské nár. jednoty, později Matice morav
ské a 1871 byl zvolen poslancem do zemského 
mor. sněmu. Z jeho čtyř synů byli literárně 
činní: Miloslav (nar. 1842) redigoval čas. Po
krok v rolnictví a překládal odbornou zeměd. 
literaturu, JUDr. Jaromír (1847-1910) redigo
val čas. Právník a stal se profesorem německého 
práva a rakouských právních dějin na čes. uni
verzitě v Praze, Ladislav (1850-1925) založil 
a vedl školu pro umělecké zámečnictví v Hradci 
Král, a publikoval studie o uměleckých řemes
lech.

H. se věnoval literatuře jen okrajově. Pod 
pseudonymem otiskl v kalendáři Moravan 1863 
rozsáhlou sentimentální povídku z rakousko- 
-italské války r. 1859 Dobrovolník, prodchnutou 
rakouským vlastenectvím. Mezi jeho překlady 
prózy pro mládež je dobově populární dílo 
francouzského pedagoga a beletristy J. N. 
Bouillyho Povídky pro moji dceru (orig. 1809). 
PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Třebický (kal. Moravan 
1863); dr. H., J. H., H., H-l. I PŘÍSPĚVKY in: 
Koleda (1881); kal. Koleda (1851); Květy (1835); kal. 
Moravan (1863); Mor. noviny (1849-50); Světozor 
(1834). ■ KNIŽNĚ. Překlady: J. N. Bouilly: Povídky 
pro moji dceru 1,2 (1854); Osmero povídek pro útlejší 
mládež (1867). - Ostatní práce: Požár v městě Třebíči 
dne 25. května 1847 (b. d., 1847). I

LITERATURA: an. (F. A. Urbánek): nekrolog, 
Urbánkův Věstník bibliografický 1883, s. 162; an.: 
MUDr. J. M. H. (životopis, k odhalení pamětní desky 
v Třebíči), Zlatá Praha 1895, č. 38; M. Hýsek in 
Literární Morava v letech 1849-85 (1911).

is

Václav Hanka
* 10. 6. 1791 Hořiněves u Hradce Králové
† 12. 1. 1861 Praha

Básník, překladatel, jazykovědec, literární historik 
a editor. Do vývoje obrozenské poezie podstatně za
sáhl příklonem k lidové písni, zasloužil se o poznání 
staré české literatury jako autor mnoha edicí a biblio
graf. Mezinárodní věhlas si získal údajným objevením 
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Rukopisu královédvorského; zřejmě se podílel na vy
tvoření tohoto padělku i jiných rukopisných mystifi
kací.

Pocházel z dobře situované rodiny, otec měl 
hospodářství a hostinec. Oba rodiče byli zpěvá
ky lidových písní (dochovaly se otcovy objemné 
zápisy). Od rakouských Slovanů procházejících 
H. rodištěm (vojáci, kočovní obchodníci) se učil 
slovanským jazykům (později všechny aktivně 
ovládal). Studoval 1804-09 na gymnáziu 
v Hradci Král., od 1809 v Praze nejprve tzv. 
filozofii, později práva. Dostal se do společnosti 
mladé vlastenecké inteligence (J. Havelka, 
V. Hýbl, F. Klicpera, A. Neumann, J. N. Štěpá
nek, A. Vich aj.), zvláště se spřátelil s J. Lindou 
a V. A. Svobodou; patřil mezi iniciátory soukro
mé „společnosti literatury české“ a recitačních 
odpolední české poezie, která se 1812 konala 
v Klementinu. Účastnil se od 1813 soukromých 
slavistických přednášek J. Dobrovského (jeho 
nej oblíbenější žák), tehdy také došlo k první 
zjevné roztržce mezi H. a J. Nejedlým. Od konce 
1813 do konce 1814 studoval práva ve Vídni, 
sblížil se s J. N. Hromádkem, pomáhal mu při 
redakci Prvotin pěkných umění a byl jejich čas
tým přispěvatelem. Prostřednictvím B. Kopita- 
ra pronikl do německé romantické literatury, 
zejména se však seznamoval s kulturou slovan
ského jihu a orientoval se k lidové slovesnosti (v 
Prvotinách 22. 8. 1814 H. nepodepsaný článek 
o významu folklórní tvorby a výzva ke sbírání 
českých písní). Po návratu do Prahy zaujal mezi 
mladými vlastenci čelné postavení (oceňován 
též jako básník), 1816 z vlastní iniciativy před
nášel na univerzitě češtinu (1817 zakázáno). 
Jeho tvůrčí zájmy se od 1817-18 přiklonily 
hlavně k filologii. Návrhem z 1817 na zavedení 
účelnějšího, tzv. analogického pravopisu češtiny 
(vycházejícího z teoretických závěrů Dobrov
ského a majícího pak praktickou oporu 
v J. Jungmannovi) podnítil velké a vleklé pravo
pisné spory (v čele zastánců starého pravopisu 
byl J. Nejedlý). Jako objevitel domněle staročes
ké památky, Rukopisu královédvorského 
(1817), získal si značnou proslulost ve slovan
ském světě; H. byl nejspíše hlavním organizáto
rem rukopisové mystifikace, snad provedl i sta
ročeskou textaci RK (a RZ z 1818) a byl možná 
autorem lyrických básní RK. Od 1819 byl za
městnán v Muzeu při sepisování sbírek, od 1821 
byl prozatímním, od 1823 do konce života řád
ným bibliotékářem; od 1842 byl v Muzeu též 

archivářem, kustodem numismatické sbírky a (s 
výjimkou 1826-31) sbírek historických. Zaslou
žil se o rozhojnění bohemikálních fondů kni
hovny a vybudoval její slovanské oddělení (pro
ti vůli muzejní správy); falzátorsky zasahoval 
do četných starých rukopisů (české glosy v slov
níku Mater verborum, meziřádkový překlad 
Evangelia sv. Jana a dvou žalmů v Glosovaném 
žaltáři atd.), aby tímto způsobem opatřoval do
klady o stáří české kultury. 1822 se oženil, man
želství bylo bezdětné. H. pokusy získat výhod
nější knihovnické místo (Olomouc, Lvov, Ví
deň) neuspěly, nerealizovala se ani (snad pro 
konečnou nevůli H.) nabídka z ruské strany 
(1830 oficiální), aby H., P. J. Šafařík a F. L. Če- 
lakovský přišli do Ruska s hodností univerzit
ních profesorů založit a vést všeslovanskou kni
hovnu. V Lužickém semináři v Praze zastupo
val H. občasně Dobrovského, po jeho smrti 
(1829) tam učil. 1835 se bezvýsledně ucházel 
o profesuru na pražské univerzitě, od sklonku 
1848 do konce života tam přednášel jako sou
kromý docent, nejprve staroslověnštinu, později 
též ruskou, polskou a českou literaturu a jazyk; 
profesorem (žádost 1849) se nestal. 1848 se po
dílel na přípravách Slovanského sjezdu v Praze, 
byl činný ve spolku Lípy slovanské (1849 sta
rosta). 1857 mu mladí spisovatelé věnovali ru
kopisný Sborník ke čtyřicetileté památce odkry
tí Rukopisu královédvorského (příspěvky: 
J. Neruda, E. B. Kaizl, F. Schulz, G. Pfleger 
Moravský, V. Lešetický, J. Kolář, J. V. Frič, 
V. Hálek, B. Janda Cidlinský, J. Barák). 1859 
byl předáky českého hnutí přinucen žalovat 
D. Kuha, redaktora pražského časopisu Tages- 
bote aus Böhmen, pro anonymní článek, který 
označil RK za falzum a H. za jeho původce; 
spor H. vyhrál, ale Kuhovi umožnil nově vyda
ný zákon nenastoupit trest. Ve své době měl 
H. u nás nej rozsáhlejší korespondenční i osobní 
styky se slovanským zahraničím, kde byl pova
žován za hlavu české slavistiky; ideu slovanské 
vzájemnosti realizoval hlavně praktickým pro
středkováním (věcné informace, výměna knih, 
publikování zpráv z korespondence v ČČM, 
péče o hosty v Praze). V Rusku se orientoval na 
slavjanofily a na vysokou carskou byrokracii; 
byly mu uděleny ruské i jiné řády a vyznamená
ní, byl členem řady vědeckých institucí. Domácí 
současníci mu vytýkali ješitnost a sklon k záku
lisním machinacím a intrikování. Byl pohřben 
na Vyšehradě, náhrobní pomník odhalen 1863.
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Básnické počátky H. vycházejí z puchmaje- 
rovské poetiky a mají široký rozsah žánrový: 
anakreontika (mezi přáteli nazýván český Ana- 
kreón), idylika, sentimentální selanky, popisné 
básně {Sedlácká svatba), didaktické a příleži
tostné skladby, bajky, epigramy, satiry, humo
ristické básně (dosti početné), epika baladické
ho rázu (rkp. zlomek eposu Žižkiáda). Příklon 
k lidové písni (zvi. u selankových, milostných 
a přírodních skladeb) je zpočátku spontánní, 
od vídeňského pobytu se stává záměrným 
a H. patří mezi první, kdo pro konstituující se 
systém novodobé české poezie vyhledávali opo
ru v lidové písni. Soustředil se přitom hlavně na 
milostnou lyriku (H. poezie dobově oceňována 
pro „jímavý cit“) a z lidových písní přejímal 
i celé verše, jež doplňoval vlastním textem nebo 
motivicky rozváděl; takto si počínal v ojedině
lých případech i s kramářskou písní {Vyprováze
ní’, doslovně převzato několik strof). Studium 
slovanské lidové poezie se pak projevuje počí
naje 1816-17 v H. lyrice uplatňováním příznač
ných prvků její poetiky (např. apostrofa, para
lela přírodního a lidského) i ohlasovými sklad
bami (někdy označovanými např. „dle ruské
ho“, jindy co do původu ne vy značenými). Jsou 
rovněž zpracovány metodou montáže: věrněji 
nebo volněji přeložené verše (event. z několika 
básní) jsou spojovány s verši parafrázujícími 
nebo nově v daném stylu komponovanými. Čet
né básně psané v duchu a formě ruských milost
ných písní jsou obsaženy ve sbírce Písně z 1819, 
která představuje vrchol H. básnické tvorby 
a vedle milostných obsahuje skladby příležitost
né, oslavné, romance {Břetislav), ohlasy srb
ských písní a dva překlady z F. Schillera. V poz
dějších obměňovaných a doplňovaných vydá
ních této sbírky se jako žánrové novum objevuje 
reflexívní lyrika a básnické podobizny význam
ných osobností českých dějin (Břetislav L, Pře
mysl Otakar II., Jan Hus, Jan Žižka aj.). Ze 
zamýšlené opery Božena se dochovaly jen písně. 
Písňové skladby H. byly často zhudebňovány, 
některé zlidověly ( Vystavím si skrovnou chaloup
ku; Moravo, Moravo aj.). Do vývojového proce
su H. poezie (česká podoba srbského desítisla- 
bičného a osmislabičného verše) přímo patří 
překlady Prostonárodní srbská múza... Její 
předlohy jsou převážně vybrány z druhé sbírky 
V. S. Karadžiče (Narodna srbská pesnarica, 
1815), obsahuje vedle legendy a dvou junáckých 
písní písně milostné a obřadní a je doplněna 
dvěma písněmi ruskými z moskevského Pěsen- 

niku (1810). V jejím doslovu ohlášený záměr 
vydat sbírku písní všech slovanských národů 
H. neuskutečnil, knižně vydal s titulem Igor 
Svatoslavič... překlad staroruského eposu Slo
vo o pluku Igorově a polské Krakoviáky. Umě
lou poezii překládal (vesměs čas.) z polštiny 
(A. Mickiewicz, A. E. Odyniec, A. Rošciszew- 
ski), z ruštiny (P. A. Vjazemskij), němčiny 
(K. E. Ebert, výňatky z epické básně Vlasta; 
knižně S. Gessner: Idyly); prózou přeložil dvě 
epizody ze sanskrtského eposu Rámájanam 
(Krok 1831). Uveřejňoval (čas.) i překlady věc
né a krásné prózy (F. V. Bulgarin, N. Ivanišev, 
N. M. Karamzin, M. P. Pogodin, Ch. F. Růhs, 
H. Zschokke, V. A. Žukovskij). - Jako filolog 
(bohemista a slavista) vycházel H. z názorů 
Dobrovského, nikoli však jako pokračovatel, 
nýbrž nej častěji jako popularizátor. Po smrti 
Dobrovského znovu vydal se svými doplňky 
a úpravami několik jeho knižních prací; adapto
vaným překladem mluvnice Dobrovského je 
H. Mluvnice čili soustava českého jazykaDo
brovského soustavu uplatňují i H. polská a rus
ká mluvnice. Slibovanou stručnější verzi Do
brovského Institutiones... H. neuskutečnil, 
jeho původní spisek Počátky posvátného jazyka 
slovanského je dílem odborně bezcenným, málo 
spolehlivé je vydání bohemikálního lexikogra- 
fického díla Sbírka nej dávnějších slovníků latin- 
sko-českých, které obsahuje též vysvětlivkový 
slovník česko-latinský. Nejrozsáhlejší je H. čin
nost editorská. Po edicích osvícenské etapy, kte
ré se zabývaly ponejvíce knižními díly, hlavně 
zpřístupňuje (leckdy poprvé) díla rukopisně do
chovaná; nepřesnosti H. čtení a přepisu rukopi
sů i svévolné zásahy do nich překračují dobovou 
ediční praxi. Od 1817 H. vydával (zčásti z mate
riálů poskytnutých mu k tomu Dobrovským) 
sbírku Starobylá skládanie, určenou edicím sta
ročeské poezie, a v jejích šesti svazcích otiskl 
Legendu o sv. Prokopu, Desatero, Zdrávas, 
Alana, O smrtedlnosti, O bohatci, veršované 
skladby Rukopisu hradeckého, Alexandreidu 
z Rukopisu svatovítského, Pláč Marie Magda
lény, Sedmero zastavení Panny Marie, Podkoní- 
ho a žáka, Trístrama, Mastičkáře, Májový sen, 
Tkadlečka aj. Vedle dalších knižních publikací 
(např. Dalimilova kronika, Husova Dcerka, 
Všehrdovy Knihy devatery, J. Strejce Žalmy, 
J. Volného Veselé písně) vydal množství edicí 
časopisecky (hlavně v ČČM) a ve sbornících 
Rozbor staročeské literatury. V těchto publika
cích vyšly i jeho záslužné bibliografické soupisy 
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(např. Přehled pramenů právních v Čechách, 
České prvotisky), které těžily z H. rozsáhlých 
věcných znalostí a ze schopností heuristických.

PSEUDONYMY, ŠIFRY Hořeňovský, Váceslav Vá- 
ceslavič Hanka, Václav Hanka Hořeňovský, Václav 
Hořiněvský, Věnceslav; H., -n-, -nk-, V H. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Abhandlungen der K. böhm. Gesell- 
schaft der Wissenschaften (1837-61); Almanach aneb 
Novoročenka (1824); Boleslavan (Ml. Boleslav 1860); 
Časopis pro katol. duchovenstvo (1828-39); ČČM 
(1827-60; edice a bibliografie: 1827 Srovnání dvou 
nejstarších přeložení Žalmu 109; 1828 Druhý nevyda
ný zlomek Alexandra českého; 1829 Dvě staré písně. 
Studiosus, Laicus + Přísloví česká M. Červenky 
+ Tři zlomky epických básní z poč. 14. věku + Zlo
mek Evangelií sv. Jana; 1830 Petrohradská Legenda 
o sv. Václavu; 1832 Svár vody s vínem; 1834 Krátký 
spis o porážce a zajetí Maxmiliána... krále polské
ho... + Nejstarší rukopis Kroniky trojanské; 1840 
Ctnost + Legenda o deseti tisících rytířích; 1814 
Životové slovanských učitelův Kyrilla i Methodia; 
1843 Zlomek z Chronografa; 1844 O Janu Žižkovi 
+ Poselství moskevské, 1595; 1848 Bibliografická 
zpráva o vydáních Ezopových Bajek; 1849 Libušino 
proroctví; 1852 České prvotisky, bibliografie; 1853 
Nejstarší posud známé hexametry české v cisiojanu 
13. věku...; 1854 Hradecký zlomek staroslovanských 
nedělních evangelií; 1855 a 1859 Hádka duše s tělem; 
1858 Bydžovští ševci; 1860 Práva rychnovských sou
keníků 1378); Čechoslav (red. V. R. Kramerius, 1822); 
Čechoslav (red. J. Franta, J. J. Langer, J. S. Tomíček, 
1831); Čes. včela (1835, 1841); Českobratrský věstník 
(1850); Český zpěvníček (1855); Dobroslav (1820); 
Dobrozvěst (1819); alm. Festalbum zum 27. Februar 
1856... (1856); alm. Hlasy věrných Čechů k Jejich cis. 
král. Milostem Ferdinandovi I. a Marii Anně... 
(1835); alm. Hlasy vlastenců... na památku čtyřiceti
letého slavného panování... Františka I. (1832); alm. 
Hlasy vlastenců při radostném uvítání Jejich cis. král. 
Majestátů... Ferdinanda I. a Marie Anny... (1835); 
Hronka (Bystrica, 1837); Jindy a nyní (1833); Krok 
(1821, 1831); alm. Ku příchodu Jejich cis. král. Maje- 
statností Františka a Karolíny do měst pražských... 
(1833); Květy české, pokr. Květy (1834-1847); alm. 
Kytice (1859); alm. Kytka... na r. 1837 (1837); Lumír 
(1852-59); Monatschrift der Gesellschaft des vater- 
lándischen Museums (1829); Nár. noviny (1849); alm. 
Nové básně (1814); Noviny Lípy slovanské (1849); 
Památky archeologické a místopisné (1854-61); alm. 
Perly české (1855); alm. Pomněnky (1842); Pražské 
noviny (1817, 1852); Pražský večerní list (1850); Prvo
tiny pěkných umění (Vídeň, 1813-17); sb. Rozbor 
staročeské literatury 1, 2 ( 1842, 1845; 1842 Přehled 
pramenů právních v Čechách + Výpisky Remešské- 
ho a Ostromírského evangelium + Český cisiojanus; 
1845 Jakob Paleologus i památník Matouši Kolínu 
z Chotěriny + Smrti tanec + Komedie česká o bo
hatci a Lazarovi + Zrcadlo moudrosti sv. Crhy 

+ Čtenie zimnieho času + Tři náboženské traktáty 
z 15. stol.); Rozličnosti Pražských novin (1833); Roz
manitosti (1818, řada J); Sitzungsberichte der 
K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften (1859-60); 
Škola a život (příl. Štěpnice, 1855-56); Včela (1850); 
Věnec ze zpěvů vlastenských (1835); Vlastenský zvěs
tovatel (1820, 1822); Vlastenské noviny (1815, 
1820);- posmrtně: Lumír (1862); Světozor (1871, 
s. 327). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zpěv k svátku Jana 
Nejedlého... obětován od horlivých vlastenců a po
sluchačů literatury české (B 1811, an.); Píseň ke cti 
Jeho Milosti Františka I.... (B, Vídeň 1814, an.); 
Dvanáctero písní 1, 2 (BB 1815, 1816; další pozměňo
vaná a doplň, vyd. s tit. Písně 1819, 1831, 1841, 1851); 
Vděčnost obyvatelů král. kraj, a věnn. města Králové 
Hradce učeným Čechům (B 1817, an.); K slavnosti 
jmenin... Václava Leopolda, arcibiskupa pražské
ho... Obětováno... od Josefy vdovy Vetterlovy z Wil- 
denbrunnu (B 1819, podp. H.; s obdobným tit. a s ji
ným básn. textem opět 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 
1828, 1829); K slavnosti jmenin F. Köllnera... 
(B 1824, výt. nezjišt.); Nejjasnějším Františkovi a Ka
rolíně při vstupení ve Vlastenské muzeum dne
10. června 1824 (B 1824, an.); K veleslavnému sňat
ku... Rudolfa knížete Kinského... s... Wilhelminou 
hraběnkou z Colloredo-Mansfeld (B 1825); Píseň 
k dosednutí na arcibiskupskou stolici pražskou... 
Aloysia Josefa Krakovského, hraběte z Kolovrat... 
(B 1831); Jeho cis. Milosti Ferdinandovi králi české
mu. K slavnostem příjezdu, vítání, slibu věrnosti a ko
runování na Království české (B 1836); Píseň národní 
gardy (B 1848, an.); Úcta vysoce urozenému panu... 
Lvovi hraběti z Thun-Hohensteina... (B 1848); Vyná
lezcům písma a tisku (B b. d., 1. pol. 19. stol.); - po
smrtně: Píseň pro mládence, který táhne od své panny 
do boje. O krásné Mince (B b. d., 2. pol. 19. stol., 
an.). - Překlady: Prostonárodní srbská múza, do 
Čech převedená, částka první (1817); S. Gessner: Idy- 
ly (1819); Igor Svatoslavič (Slovo o pluku Igorově). 
Věrně v pův. jazyku, s připojením čes. a něm. přelože
ní (1821, podp. V. H.); Krakoviáky aneb Písně národ
ní polské s připojeným původním textem (1835, podp. 
V. H.); F. Francesconi: K návratu Jich Veličenstev... 
Ferdinanda I. i Marie Anny ze zákupského letohra
du... (1852) + Městu Praze po požáru 20. února 
1855... (1855). - Práce filologické a historické: Kra
tičké vypsání Rusie a jejího vojska (1815, podp. -nk-); 
Pravopis český podle základu Dobrovského (1817, 
opr. vyd. 1821 a 1833); Palkovičova recensí na Pravo
pis český s odpovědí (1817); Historia česká v kame- 
nopisných obrazích od Ant. Machka. Vyložením... 
(1820, 1824 upr. s tit. Dějiny české v kamenopisně 
vyvedených obrazech představeny od sjednocených 
umělců Akademie pražské. S objasněním od...); 
Mluvnice čili soustava českého jazyka. Podle Dobrov
ského (1822, 1831 opr. vyd. s tit. Gramatika čili mluv
nice českého jazyka podle Dobrovského); O počátku 
a proměnách pravopisu českého... (1828, an., 
s J. Jungmannem); Mluvnice polského jazyka podle 
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Dobrovského (1839, opr. vyd. 1850); Počátky posvát
ného jazyka slovanského - Načala svjaščennago jazy
ka Slavjan (1846, opr. vyd. 1859); Ospravedlnění nej
novějších oprav českého pravopisu proti nářkům po
jednání čteného dne 17. září 1846 ve Sboru pro řeč 
a literaturu českou v Praze (1847); O pravopisných 
půtkách (b. d., 1847); Obrazy dějin českých (označeno 
jako 2. vyd. 1850); Načala russkago jazyka - Počátky 
ruského jazyka (1850, rozšiř, vyd. 1857); Přehled lite
ratury české. Dle 2. vyd. Historie literatury české od 
Josefa Jungmanna (1852); Bibliografie prvotiskův 
českých od 1468 až do 1526 léta (1853 ← ČČM 1852, 
tit. České prvotisky); - překlad: Ch. F. Růhs: Krátká 
historie slovanských národů starých časů (1818). — 
Ostatní práce: Krasopisné předpisy v běžném, láma
ném, stojatém, latinském a staročeském písmu 
(1823); - překlad: Cvičení a užívání zbraně i její část
ky... (1826). - Souborné vydání: Hankovy Písně 
a Prostonárodní srbská múza, do Čech převedená 
(1918, ed. J. Máchal). I KORESPONDENCE: J. R.: 
V. H. Životopisný nástin (výňatky z H. dopisů J. Ha
velkovi z 1819-21), Jičínský obzor 1861, č. 4-6; an.: 
J. H. Pospíšil (v dodatku H. dopisy Pospíšilovi 
z 1817-36), Světozor 1868; an.: Korespondence 
J. H. Pospíšila s V. H. a V. Pěšinou (výňatky z H. do
pisů Pospíšilovi z 1817-21), Květy 1868; A. J. Vrťátko: 
Vzájemné dopisy V. H. a J. Dobrovského (J. Dobrov
skému z 1817-29, ryt. J. N. Neuberkovi z 1847, po
slední vůle V. H. z 1847), ČČM 1870; A. J. Vrťátko: 
Dopisy kněze Dominika Kinského k V. H. (z 1817-39, 
též koncepty H. dopisů D. Kinskému b. d. a z 1820), 
ČČM 1881; J. Pospíšil: Z dob vlasteneckých 
(J. H. Pospíšilovi z 1817-28; 1885); an. (A. Šimek): 
Dopisy V. H. J. E. Purkyňovi (z 1826-40), Slovanský 
sborník 1886; Red. (J. Emler): Několik listů spisovate
lů a vlastenců českých k A. Markovi (V. H. Markovi 
z 1821), ČČM 1887; an.: Vzájemné dopisy 
V H. a J. Kollára (z 1824-51), ČČM 1897; V. Jagié: 
Neue Briefe von Dobrovský, Kopitar und anderen 
Sůd- und Westslawen (P. I. Keppenovi z 1826-37,
B. Kopitarovi z 1830-36, S. B. Lindemu z 1823, 
F. Metelkovi z 1853-54, J. Rajčiéovi z 1854, též dopisy 
Kopitarovy adresované Hankovi; Berlín 1897; totéž 
s tit. Novyja pisma Dobrovskago, Kopitara i drugich 
jugozapadnych Slavjan, Petrohrad 1897); K. A. Vi- 
nařický: Korespondence a spisy pamětní 1-3 (K. A. 
Vinařickému z 1831-57; 1903, 1909, 1914, ed. 
V. O. Slavík); V. A. Francev: Pisma k Vačeslavu Gan- 
ke iz slavjanskich žemel (A. V. Ašikovi z 1850, 
V. P. Balabinovi z 1860, J. S. Bandtkemu z 1819-34, 
P. P. Dubrovskému z 1852, A. F. Gilferdingovi 
z 1855-58, M. Horníkovi z 1857, R. Hubemu z 1852, 
N. I. Grečovi z 1847, P. I. Keppenovi z 1823-53, 
M. A. Korfovi z 1851-55, N. I. Krylovovi z 1836-37,
V. I. Lamanskému z 1859, S. B. Lindemu z 1812-23, 
I. N. Lobojkovi z 1853,1. M. Martynovovi z 1856-59,
W. A. Maciejowskému z 1829-56, M. J. Moroškinovi 
z 1856, A. S. Norovovi z 1844-57, M. M. Speranské- 
mu b. d., S. S. Uvarovovi z 1838-50, S. P. Ševyrjovovi 

z 1850, P A. Širinskému-Šachmatovovi z 1843, 
A. S. Šiškovovi z 1820-39; Varšava 1905); J. Helcelet: 
Korespondence a zápisky (J. Helceletovi z 1848; 1910, 
ed. J. Kabelík); F. Pátek: Drobné příspěvky, 128.
V. H. a F. Vavák (F. Vavákovi z 1815), ČČM 1910, 
s. 157; Ml.: Koncept listu Hankova z r. 1827 (A. 
S. Šiškovovi), ČMF 1912, s. 143; P. Vychodil: Z doby 
Sušilovy (F. Sušilovi z 1860; b. d., 1917); K. Studyn- 
skij: Listy V. H. D. Zubrzyckému (z 1844-55, též 
knihařům D. Hartensteinovi v Brodech a F. Pillerovi 
ve Lvově), ČNM 1930; V. Burian: Hankovy a Hamul- 
jakovy dopisy Kopitarovi (b. d. a z 1828-42), Hanu
šův sborník (1932); N. M. Pá (Melniková-Papouško- 
vá): Korespondence V. H. v Rusku (objevy v ruských 
archívech), LidN 8. 3. 1934; J. Mašlanka, J. Pelikán: 
Korespondenci a W. H. (M. Bobrowskému z 1819,
J. B. Rakowieckému z 1822, S. B. Lindemu z 1823,
W. A. Maciejowskému z 1830-54, redakci Biblioteki 
Warszawskiej z 1854), Sborník NM, ř. C, 1962;
K. Ditrichová: Neznámý list V. H. (K. Kuzmánymu 
z 1859), Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 
1969, č. 145; L. Kubík: Česká korespondence se Lvem 
Thunem (L. Thunovi z 1831-35; 1970). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Starobylá skládanie. Památka 13. 
a 14. věku..., 1-6(1817, 1818, 1818, 1820, 1823, 1824; 
díly 5 a 6 nečíslovány, díl 5 označen „díl opožděný“); 
Rukopis králodvorský. Sebrání lyricko-epických ná
rodních zpěvů (1819); J. Volný: Veselé písně (1822); 
Jaroslav vítiez nad Tatary (1823); J. Hus: Dcerka 
aneb Poznanie cesty pravé k spasení (1825); J. Strejc 
Zábřežský: Žalmové aneb Zpěvové sv. Davida... 
(1826); České historické zpěvy - Böhmische histori- 
sche Gesánge 1, 2 (1826, 1827); Stará pověst o Stojmí- 
rovi a Brunsvíkovi, knížatech českých... (1827); Ma
ter verborum. Nej starší slovník s českými glosami 
(1827); J. Dobrovský: Glagolitica... Zweite verbes- 
serte und vermehrte Ausgabe (1832) + Entwurf zu 
einem allgemeinen Etymologikon der slawischen 
Sprachen. Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe 
(1833) + Slawin... Zweite verbesserte, zum Teil ver
mehrte, zum Teil verkůrzte Ausgabe (1833); Sbírka 
nejdávnějších slovníků latinsko-českých... (1833); 
Modlitby při službách božích. Vybrány ze spisů svá
tých Otců (1833, výt. nezjišt., 3. opr. a rozmn. vyd. 
1859); V. Kornel ze Všehrd: Knihy devatery o prá- 
viech a súdiech... (1841); Correspondenz zwischen 
Kaiser Rudolf, dem ungarischen Könige Mathias, 
dem Erzherzogen Leopold und Albrecht... in Betreff 
des passauischen Kriegsvolkes (1845 ← Abhandlun- 
gen der K. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaf- 
ten, ř. 5, sv. 4, 1847); Sazavo-Emauzskoje svjatoje 
blagověstvovanije... (1846); P. Lupáč z Hlaváčova: 
Historia o císaři Karlovi, toho jména Čtvrtém... 
(1848); Dalimilova Chronika česká v nejdávnější čtení 
navrácena (1849); A. J. Puchmajer: Pravopis rusko- 
-český (1851, rozmn. a opr. vyd.); Polyglotta Kralod
vorského rukopisu... 1, 2 (1852); Sv^toje evangelije 
po Ostromirovu spisku 1056-1057 let (1853); Božest- 
vennaja služba (1854); Hádka duše s tělem (1855);
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Hanka

Ostatci slovjanskogo bogosluženija u Čechov - Os
tatky slovanského bohoslužení v Čechách (1859); 
Čtenie Nikodémovo... (1861 ← Abhandlungen der 
K. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, ř. 5, 
sv. 11, 1861). ■

LITERATURA: F. Miklosich: Entgegnung auf 
Herrn Hanka’s Albernheiten und Lúgen (Vídeň 
1851); V. Šubert: Evangelíkův zármutek, útěcha a žá
dost za úmrtím Vaceslava Hanky. Kázání ... (1861); 
Oslava památky V. H. v Hořiněvsi dne 7. září 1862 (b. 
d., 1862); A. K. Viták: V. H. a Rukopis královédvor
ský (1867); V. Hrubý: V. H. a jeho Rukopis králové
dvorský (1919); S. Souček: Dvě pozdní mystifikace 
Hankovy (1924); Z Hankových památníků (1934, ed. 
F. Pátá); V. Kopecký: Plno záhad kolem Hanky 
(1969). I K. Sabina: Beitráge zur Geschichte der neu- 
böhmischen Literatur, Ost und West 1840; G. T. Le- 
gis-Glůckselig: V. H., alm. Libussa 1852; F. Doucha: 
V. H. Příspěvky k životopisům, ČČM 1858, s. 163, 
1861, s. 24 řím., 1862, s. 28 řím., 1863, s. 62 řím.; 
• nekrology: Muzeum Království českého vykonává 
smutnou povinnost ... (oznámení úmrtí, uvedeny 
všechny H. tituly), NL 15. 1. 1861; J. Neruda, Čas 
15.-20. 1. 1861 → Literatura 1 (1957); H. (V. Hálek), 
NL 16.-23. 1. 1861; V. Zelený, Obecné listy naučné 
a zábavné 15. 3. 1861 •; K. Sladkovský: Řeč v Hoři
něvsi při odhalení pamětní desky na rodném domku 
Hankově, Hlas 7. 9. 1862; J. E. Sojka in Naši mužové 
(1862-63; nové vyd. 1953, ed. K. Cvejn); V. N. (V. B. 
Nebeský): V. H., Světozor 1867; an.: Upomínka na V. 
H. (vzpomínky gymn. profesora, který se s H. stýkal 
v posledním desetiletí jeho života), Světozor 1868; A.
J. Vrťátko: H. a Dobrovský v poměru k sobě a k Ru
kopisům královédvorskému a zelenohorskému, ČČM 
1871; J. Neruda: V. H., Humorist, listy 26. 9. 1874, 
→ Podobizny 1 (1951); J. Jireček: O stavu české litera
tury v 1. 1815-20 (o Gessnerově vlivu na H. poezii), 
ČČM 1878 + H. původní básně od 1813 do 1819, 
ČČM 1879 + Vzpomínky o časopisectvu českém 
před půlstoletím (H. působení v Prvotinách), Světo
zor 1879 + Josef Linda (styky s H., objevení Písně 
pod Vyšehradem), Osvěta 1879; A. Rybička: V. A. 
Svoboda (vztah k H.), Osvěta 1879; J. Pervolf: Slo
vanská myšlenka na Rusi (poměr H. k ruské akademii 
a k ruským slavjanofilům, H. role při zakládání stolic 
slavistiky v Rusku), Osvěta 1879; J. Hrubý: Styky M. 
P. Pogodina se západními Slovany, Osvěta 1880; F. 
Bačkovský: O prvních moderních zjevech klasických 
v básnictví českém, Světozor 1884 + O prvých úka
zech úcty k českým písním národním, Pokrok 18. 3. 
1885; J. Truhlář: Desatero falzifikátů muzejních, 
Athenaeum 3, 1885/86; F. Bačkovský: O básnické 
činnosti V. H., Učitelské listy 1886, č. 30-37; G. M. 
(T. G. Masaryk): Drobné příspěvky o V. H. (výroky 
o H. v dopisech jeho současníků), Athenaeum 4, 
1886/87; F. Bílý: Z dějin české stolice univerzitní, 
ČČM 1889; an. (J. Truhlář): Drobné příspěvky o V. 
H., Athenaeum 8, 1890/91; F. S. (Schulz): Fejeton 
(vzpomínky na H. a jeho působení na univerzitě), 

Zlatá Praha 9, 1891/92; E. Jelínek: Pan Adam Januša 
Rosciszewski ... Z dopisů psaných V. Hankovi 
v 1. 1829-44, Zlatá Praha 11, 1893/94; F. Patočka: 
Původ a osudy písně takzvané Husitské, Zábavné listy 
1894; M. Můrko in Deutsche Einflůsse auf die Anfán- 
ge der böhmischen Romantik (Štýrský Hradec 1897); 
V. Flajšhans: H. proces proti Kuhovi. Zpráva dle 
soudních spisů, Osvěta 1897; J. Máchal: Mickiewicz 
a Čechy, ČČH 1898; Č. Zíbrt: Ke stykům A. Mickie- 
wicze a V. H., Světozor 32, 1897/98; A. Lisický: Spor 
o i a y, ČČM 1898; Zbt. (Č. Zíbrt): Podobizna V. H. 
a jeho choti (od V. Machka), Světozor 33, 1898/99; J. 
Máchal: H. Ohlasy písní ruských. Příspěvek k ději
nám provenience RK, LF 1899; V. A. Francev: Ku 
poměru F. L. Čelakovského k V. H., ČČM 1899; 
J. Karásek ze Lvovic: Hanka fecit, MR 1899/1900, sv. 
11 → (s tit. Básník Rukopisů) Tvůrcové a epigoni 
(1927); V. Francev: K historii vydání Remešského 
evangelia, ČČM 1900; Č. Zíbrt: Dopisy V. Krolmusa 
V. H., ČL 10-12, 1900/01, 1901/02, 1902/03; R. Beer: 
Korespondence J. Bowringa do Čech (1904); an.: 
Z pobytu A. N. Pypina 1833-34 v Čechách (styky 
s H.), Přehled 3, 1904/05; Č. Zíbrt: V. H. o honoráři, 
ČČM 1907, s. 135 + Josef Šollin, sběratel knih staro
českých pro Muzeum (též otisk dopisů J. Š. Hankovi), 
ČČM 1907; F. L. Čelakovský: Korespondence a zá
pisky 1-4 (1907-33, ed. F. Bílý, V. Černý); A. Sauer: 
Aus Jacob Grimms Briefwechsel mit slawischen 
Gelehrten (1908, dopis Hankovi z 1841); M. Hýsek: 
Bůrgerovy ohlasy v české literatuře, LF 1908; Č. Zí
brt: Nápisy na cukrovinky z první polovice 19. stol. 
(H. autorství), ČL 18, 1908/09; A. N. Pypin: Moji 
zametki s priloženijem statěj Dva mesjaca v Prage 
i Vjačeslav Ganka (Moskva 1910); J. Vejvara: Testa
ment V. H., Osvěta 1910; F. Homolka: Rozšíření písní 
umělých mezi lidem českým, ČL 20, 1910/11; J. Ha
nuš: Počátky novočeské romantiky. V. H., sb. Litera
tura česká 19. stol. 1 (2. vyd. 1911); V. A. Francev: 
Pamětní lístek V. Hanky I. Srezněvskému 1842, ČČM 
1911; B. Haluzický: V. H., LidN 28. 1. 1911; 
V. A. Francev: H. posílá české knihy A. S. Puškinovi, 
ČČM 1912; Č. Zíbrt: Začátky Časopisu Českého 
muzea (H. poznámky o programu časopisu a žádost 
o publikační povolení), ČČM 1912 + V. H. žádá za 
profesuru češtiny r. 1835 a slavistiky r. 1849 na praž
ské univerzitě, ČČM 1912, s. 270; J. Volf: Dobrozdání 
prof. F. J. Svobody o H. zamýšleném novém vydání 
Dalimilovy kroniky z r. 1835, ČČM 1913; J. Hahn: 
Gessnerův vliv na literaturu českou, ČČM 1913; 
V. Pešek: Z korespondence J. J. Langra 3 (též Hanko
vi), ČMF 1913; J. Jakubec: Slovesné práce ve Vídeň
ských novinách 1813 a v Krameriusových Vlasten- 
ských novinách 1815 (H. příspěvky), LF 1916;
C. A. Straka: K „rukopisnému jubileu“ (přípisek jmé
na V. H. na strahovském svazku rukopisů z 15. stol.), 
Zvon 18, 1917/18; Fdký (F. Frýdecký): Ke shodě 
česko-slovinské (písemné styky Oroslava Cafa s H.), 
Zvon 18, 1917/18; H. Traub: O přípravách k Slovan
skému sjezdu v Praze r. 1848, ČČM 1918; J. Máchal 

62



in H. Písně a Prostonárodní srbská múza ... (1918); 
A. Novák: V. H. - básník, Venkov 15. 10. 1918; 
J. Zdichynec: ref. O Máchalově vyd. H. Písní (báseň 
Plavba, překl. z Ch. A. Overbecka), LF 1919, s. 376; 
V. Flajšhans: Jungmann a - H. (H. pomoc při J. 
slovníku), NŘ 1921; J. Thon: Ztracený almanach 
Pomněnky (též H. text), ČČM 1921; J. Pátá: Nezná
mé listy lužického buditele Handrije Lubjenského do 
Čech (H. z 1828), ČMF 1923; B. Václavek: H. Čekání 
v tradici lidu, LF 1923; F. Strejček: „Bílé riižc“ našich 
romantických básníků, Zvon 24, 1923/24; V. A. Fran- 
cev: Gessnerovy Idyly v překladu H., Sb. prací věno
vaných V. Tíhoví k 60. narozeninám (1927); V. Flajš
hans: H. fecit (H. staročeská interpolace a pozdější 
padělky, česká jména v Liber viaticus), ČNM 1927, 
1928; J. Květ: Falza v iluminovaných rukopisech Kni
hovny NM v Praze, NL 12. a 19. 6. 1927; vh (M. Hý
sek): O padělatelských schopnostech V. H., NL
11. 12. 1927; J. Volf: H. a Matthison, Zvon 28, 
1927/28 + Po stopách prvotisku Nálezové sněmu 
obecního z r. 1497 (H. pátrání po ztraceném prvotisku 
ve spojení s polskými slavisty), ČNM 1928; M. No
votný: Čtyřlístek k jubilejním dnům (dopis 
V. R. Krameriusa V. H.), Lit. rozhledy 14, 1929/30; 
M. Szyjkowski in Polská účast v českém národním 
obrození 1 (1931); J. Hch. (J. Heidenreich-Dolanský): 
Chopin a H., LidN 11. 3. 1931; og: Styky Chopinovy 
s H. (glosak předch. článku), LidN 13. 3. 1931; vr.: 
Nedoceněný H. (k čl. R. Jakobsona v čas. Centralnaja 
Jevropa), PL 30. 8. 1931; F. Gabriel: H. aféra s Májo
vým snem, LF 1932; B. Václavek: Po stopách českých 
básníků v lidové tradici, Magazín DP 1, 1933/34; 
J. Volf: Příspěvek k vydání polské mluvnice Hankovy, 
ČNM 1934; ne (A. Novák): V. H. udavačem, LidN 28. 
3. 1934, odpol. vyd.; R. Jakobson: K časovým otáz
kám nauky o verši. 1. Staročeský verš a Rukopisy, SaS 
1935; J. Štěpán (J. Fučík): Slovo o pluku Igorově (H. 
překlad), Tvorba 1938; B. Václavek: Nové „falzum“ 
Hankovo (H. báseň Svůdce nevinnosti v Prvotinách 
1814), ČMF 1939 + Moravo, Moravo - stará píseň 
vojenská (H. autorství zlidovělé písně), LidN
12. 3. 1939, příl.; A. Novák: Wesen und Bedeutung 
der tschechischen romantischen Dichtung, Slavische 
Rundschau 1939; F. Strejček in Naši bojovníci pérem 
(1948); R. Jakobson: Le Slovo et les faux de H„ 
Annuaire de 1’Institut de philologie et ďhistoire 
orientales et slaves (New York) 8, 1945-47, vyd. 1948; 
F. Ryšánek: Kyrilské a jiné přípisky v rajhradském 
Martyrologiu Adově - padělky H„ LF 1953; J. V. Frič 
v dopisech a denících (1955, ed. K. Cvejn); Korespon
dence J. Josefoviče Jungmanna (1956, ed. O. Votoč- 
ková-Lauermannová, též Hankovi); K. Korálek in 
Počátky novočeského verše, AUC, Philologica 4, 
1956; J. Čermák: Josef Havelka, významný informá
tor o českém národním obrození (Havelkovy dopisy 
adresované V. H.), Sb. NM v Praze, řada C, 1958;
D. Makovička: Hrad českých básníků (H. návštěva 
Karlova Týna), ČSPS 1959; J. Vrchotka: V. H. a Ná
rodní muzeum (zhodnocení knihovnické činnosti), 

Hansgirg

ČNM, odd. věd společenských, 1961; V. Hostička: 
K počátkům pronikání Ševčenkova díla do Čech, Čs. 
rusistika 1961; K. Horálek in Studie o slovanské lido
vé poezii (1962); J. Hrabák in Z problémů českého 
verše (1964); V. Hostička: Počátky H. rusofilství, Slo
vanský přehled 1964; J. Dolanský: V. Karadžič a čes
ká literatura jeho doby, AUC, Slavica Pragensia 6, 
1964; J. Kurz: V. S. Karadžič a soudobí čeští a sloven
ští slavisté, AUC, Slavica Pragensia 6, 1964; 
F. M. Klácel: Výbor z díla (1964, ed. D. Jeřábek, 
M. Komárek, V. Michálková, V. Válek; též dopisy 
V. Hankovi); V. Maděra: Proč byl Čelakovský zbaven 
funkce redaktora? Byl V. H. donášečem?, Slovanský 
přehled 1964; V. Čejchan: Ještě k případu H. udavač- 
ství Čelakovského, Slovanský přehled 1964; V Volf, 
D. Halíčková: J. N. Lhota. Korespondence 1 (též 
koment. dopisy Hankovi), sb. Krkonoše-Podkrkonoší 
1963; M. Bidlas: List z památníku J. Kollára (o H. 
básni Bývali jsme - budeme-li více, připisované 
J. Kollárovi), Sborník NM, ř. C - lit. hist., 1965; 
A. Vidmanová: Národní hrdost, H. a první česká 
tištěná kniha (Kronika trojánská), Dějiny a součas
nost 1967; F. Horák: Ještě k prvnímu českému tisku, 
Dějiny a současnost 1967; L. Kubík: Česká korespon
dence V. H. s hrabětem Lvem Thunem z let 
1830-1835 (rozbor 30 dopisů vzáj. koresp.), Sb. pe- 
dag. fakulty v Ústí n. L„ ř. bohemistická, 1967; V. Žá
ček: Národní muzeum v obrozenském úsilí nesvobod
ných Slovanů, Sborník NM, ř. A - historie, 1968; 
M. Tarantová: Fryderyk Chopin ve Strahovské kni
hovně (styky s H.), sb. Strahovská knihovna 4, 1969; 
sb. RKZ. Dnešní stav poznání (1969, red. M. Otruba, 
autoři: Z. Fiala, J. Kašpar, J. Kočí, M. Komárek, 
M. Laiske, J. Mezník, M. Otruba, V. Procházka, 
M. Řepková); M. Ivanov in Tajemství RKZ (1969); 
J. Dolanský: Poezie V. H. a Karamzin, Slavia 1970; 
V. Závodský: Dvě Hankiana, sb. Strahovská knihov
na 5-6, 1970-71; J. Svátek: Dopisy J. V. J. Michla z let 
1835-41 a jeho práce jako učitele (též Hankovi), sb. 
Národní obrození severovýchodních a východních 
Čech (1971); J. Markl: Společenský zpěv v zrcadle 
sbírky A. Schůtze z r. 1837 (srovnání textů se záznamy 
H.), CL 1972; J. Glůckselig: O podvodech literárních 
a historických (o H. a jeho Kronice české), in Podve
dená věda (1972); V. Pletka: Původ a proměny H. pís
ně Sbohem buď a pamatuj, sb. O životě písně v lidové 
tradici (1973); J. Polák: Z dějin četby mládeže. V. H„ 
Zlatý máj 1977; O. F. Babler: Chopin a H„ LD 17. 
8. 1979. - Viz též LITERATURA v hesle Rukopisy 
královédvorský a zelenohorský.J J mo

Antonín Hansgirg
* 20. 5. 1806 Hradec Králové
† 1. 9. 1877 Praha

Překladatel z ruštiny, polštiny a francouzštiny, biblio
graf.
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Pocházel z dobře situované něm. rodiny apelač- 
ního rady. Jeho mladší bratranec Karl Viktor
H. (1823-77), okresní hejtman v Jáchymově, 
vydal německy několik sbírek básni. - H. stu
doval na novoměstském gymnáziu v Praze 
(mat. 1824), od 1824 tzv. filozofii, pak práva na 
pražské univerzitě (do 1829). Na filozofii se 
spřátelil s F. J. Vackem Kamenickým, na prá
vech s J. P. Koubkem a J. J. Jungmannem; jejich 
vlastenecké smýšlení podnítilo H. ke studiu slo
vanských jazyků a literatur pod vedením 
J. Jungmanna, V. Hanky a F. L. Celakovského. 
(Hanka mu svěřoval slovanské hosty, aby je 
provázel po pražských památkách, Jungman- 
novi pomáhal s excerpcí pro Slovník česko- 
-německý.) Pro českou kult, práci získal i svého 
rodem německého přítele J. Wenziga. Od 1830 
působil H. jako gymnazijní profesor klasické 
filologie, zvláště se připomíná jeho buditelská 
činnost v Litoměřicích (1841-50), kde bezplatně 
vyučoval nepovinné češtině (1844-49) a založil 
1848 čes. Besedu. 1851-73 vyučoval na Akad. 
gymnáziu v Praze; přispíval do Riegrova Slov
níku naučného a znovu se vrátil k překládání 
beletrie. Jeho manželka (od 1847) Františka 
H. (1823-71), pocházející z něm. litoměřické 
rodiny, se stala spisovatelkou populárních čes. 
příruček pro hospodyně; syn Antonín 
H. (1854-1917) se habilitoval na čes. univerzitě 
v Praze v oboru fyziologie rostlin. Manželé 
H. byli pohřbeni v Praze na Vyšehradě.

Literární tvorbě se H. nejvíce věnoval v 30. 
letech a chápal ji jako součást širšího národně 
obrodného a slovanského propagačního úsilí. 
Psal zprávy o polské a ruské literatuře do praž
ského německého časopisu Ost und West, pro 
tento list také překládal informativní stati z čes
kého, polského a ruského tisku. Pro české časo
pisy překládal povídkovou prózu ruskou 
(A. A. Bestužev-Marlinskij, F. V. Bulgarin, 
N. A. Pole voj) a polskou (M. Czajkowski). Ve 
všech svých překladech (knižně též z francouz
štiny) se orientoval na díla s vyšší uměleckou 
úrovní. Ke knižnímu překladu Bulgarinovy sa
tiry Příhody francouzského vychovatele v Ru
sích připojil předmluvu aktualizující kritiku 
ruské galomanie na vztah Cechů k Němcům; 
takto také toto dílo přijímala dobová česká 
kritika. Nej významnějším počinem H. byl bibli
ografický soupis Katalog českých knih od 1.1774 
až do konce r. 1839. Byl zamýšlen jako pomůcka 
pro správce českých knihoven ve venkovských 
obcích a jeho obšírná předmluva obsahuje sou

stavu praktických rad pro zakládání a správu 
veřejných knihoven. Záměr sestavit latinsko- 
-česko-německý slovník H. neuskutečnil.

ŠIFRY: A. H., A. H-g, H., Hsg. I PŘÍSPĚVKY in: 
ČČM (1837, překl.); Čes. včela (1836, 1839, 1878; 
překl.); Denice (1840, překl.); Květy (1881-82); Ost 
und West (1838-41); Pražské noviny (1852); Roční 
zpráva cis. král. Akademického gymnázia v Praze 
(1874); Světozor (1834-35); Vlastimil (1840, překl.). 
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Katalog českých knih 
od 1. 1774 až do konce r. 1839 (1840). - Překlady: 
F. V. Bulgarin: Slované čili Osvobození Arkony (1837) 
+ Příhody francouzského vychovatele v Rusích 
(1840); F. R. Chateaubriand: Poslední Abencerag 
(1837); J. I. Kraszewski: Na východě (1872); 
A. R. Lesage: Kulhavý ďábel (1873); O. Feuillet: No
vověký rozervanec (1875). I

LITERATURA: • ref. překlady: J. K. Chmelenský, 
Čes. včela 1837, s. 143; J. N. Štěpánek, Čes. včela
1839, s. 360; J. Malý, ČČM 1839, s. 388; K. Sabina, 
Květy 1839, příl. 23, s. 92 + Ost und West 1840, s. 59

ref. Katalog českých knih ...: an., Ost und West
1840, s. 99; J. Malý, Čes. včela 1840, s. 40; an. (V. 
Filípek), Denice 1840, s. 253 n. •; an.: V Litoměřicích, 
Květy 1848, s. 185; an.: Z Litoměřic, Pražské noviny 
25. 8. 1849 a 22. 11. 1849; T. Burian: Na památku 
M. Fialkoví (F. dopis z 1844 o vlasten. činnosti 
H. v Litoměřicích), Květy 1869; • nekrology: an., NL 
3. 9. 1877; an., Čes. včela 1877, s. 271; O. Mokrý, 
Osvěta 1877, s. 949; an., Světozor 1877, s. 431 •; 
J. B. Pichl: Vlastenecké vzpomínky, Čes. včela 1877 
→ Vlastenecké vzpomínky (1936, ed. M. Hýsek); 
J. Malý in Naše znovuzrození 6 (1880).

is

Josef Adolf Hanslik

* 3. 4. 1785 Lísaný u Rakovníka
† 2. 2. 1859 Praha

Bibliograf, autor dějin a soupisu fondů univerzitní 
knihovny v Praze; filozof a estetik; německy píšící 
satirický a humoristický básník.

Psal se méně často Hanslick, v čes. textech ně
kdy jmenován Hanslik; otec sedlák a rychtář. 
Rodiče původně určili J. A. H. k duchovnímu 
stavu, za univerzitních studií v Praze (vliv pro
fesorů A. G. Meissnera a J. G. Meinerta) si 
oblíbil filozofii, estetiku a krásnou literaturu. 
Od září 1822 působil jako skriptor v univerzitní 

64



Hansmann

knihovně v Praze, v březnu 1836 odešel pro 
nemoc předčasně do penze. - Jeho synem byl 
Eduard Hanslick (1825-1904), estetik a hudeb
ní kritik, první profesor muzikologie na vídeň
ské univerzitě. H. byl tchánem spisovatele Mo
řice Fialky.

H. psal jen německy, češtinu však dobře ovlá
dal. V studentských letech proslul mezi mladou 
pražskou inteligencí svými početnými satirický
mi a humoristickými básněmi (témata: erotika, 
církevní život), jen z menší části otiskovanými 
v pražských německých periodikách. Nezjiště
na zůstává správnost údaje, že redigoval v Praze 
časopis Krotos (= hluk, hřmot, potlesk), snad 
rukopisný. Po celý život se H. zabýval filozofií 
a estetikou, práce z těchto oborů publikoval jen 
na počátku své odborné kariéry. Výsledkem 
třicetileté práce je jeho hlavní dílo Geschichte 
und Beschreibung der Prager Universitatsbiblio- 
thek (Dějiny a popis univerzitní knihovny 
v Praze); vyšlo v 230 výtiscích. Po výkladu 
o historii univerzitní knihovny obsahuje kniha 
podrobný bibliografický popis (též s odkazy na 
literaturu předmětu) veškerých základních fon
dů této instituce, který v obdobné celistvosti 
nebyl dosud novým dílem nahrazen; je zde i od
díl věnovaný českým rukopisům a tiskům. Pro
tože je dílo současně průvodcem po knihovně
1 bibliografií sbírek, je popis fondů uspořádán 
podle uložení v 74 odděleních knihovny. Popis 
je tak utříděn podle rozličných, navzájem se 
nevylučujících hledisek; nedostatečnou pře
hlednost, která z toho vyplývá, odstranil věcný 
a jmenný rejstřík, jejž dodatečně zpracoval
I. J. Hanuš (1863). ‘

KNIŽNĚ. Odborná literatura: Úbersicht der logi- 
schen Formen ais Hilfsmittel beim öffentlichen und 
Selbstunterrichte (1822); Geschichte und Beschrei
bung der Prager Universitátsbibliothek (1851). I VY
DAL: J. H. Dambeck: Vorlesungen uber Aesthetik 1,
2 (1822-23). I

LITERATURA: J. J. Vogel: ref. Geschichte und 
Beschreibung ..., Serapeum (Drážďany) 1852, č. 14; 
• nekrology (an.): Pražské noviny 5. 2. 1859; Bohemia 
5. 2. 1859; Illustrierte Zeitung (Lipsko), odd. Toten- 
schau, 1859, č. 815; Krakauer Zeitung, odd. Kunst 
und Wissenschaft, 1859, č. 29 •; I. J. Hanuš: Zusátze 
und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslik’s Geschichte und 
Beschreibung der k. k. Prager Universitátsbibliothek 
(1863, též životopis a zhodnocení H. díla).

mo

Leopold Josef Hansmann
* 17. 2. 1824 Kvasíce u Kroměříže
† 7. 7. 1863 Brno

Autor povídek z vesnického života na Moravě a histo
rických dramat, novinář, básník a překladatel; člen 
družiny moravských spisovatelů kolem F. M. Klácela.

Podepisoval se Leopold H. - Pocházel z němec
ké rodiny. Po brzké smrti otce, hospodářského 
správce, se rodina přestěhovala do Kroměříže, 
kde H. vystudoval pět tříd gymnázia (1835-40); 
studia dokončil v Hradci Král, (tam i národ
nostní uvědomění). 1841 se stal písařem důcho- 
denského úřadu na arcibiskupských statcích na 
Hukvaldech (sbíral zde lidové písně pro 
A. V. Šemberu, který pak natrvalo ovlivnil 
H. životní zaměření) a od 1845 na Mírově (styk 
s tam vězněným ilyrským osvícencem abbé 
M. Kuraltem). Od začátku 1849 žil v Brně, kde 
po krátkém spoluredigování Týdeníku pomá
hal F. M. Klácelovi v redakci Moravských no
vin; pod šiframi dopisoval do Havlíčkových Ná
rodních novin. Blížící se zánik Moravských no
vin a sňatek jej přiměly v polovině 1851 při
jmout zaměstnání na okr. úřadu na Starém 
Brně. Současně pomáhal Klácelovi v Morav
ském národním listu (zal. 1852), jehož redigová
ní 1853 převzal a řídil jej (od 1858 pod názvem 
Moravské noviny) až do své smrti. List rozšířil, 
zavedl i hlídku literární a věnoval pozornost 
beletrii; získal rovněž dopisovatele z venkova. 
Aby uživil početnou rodinu (šest dětí), přivydě
lával si překlady a od 1857 vyučováním italštině 
na obecní reálce na Starém Brně. Od 1852 byl 
členem výboru Moravské národní jednoty 
(1853 přejmenované na Matici moravskou), 
1859 byl jmenován dopisovatelem Moravského 
stavovského zemského archívu. Postavení inte
lektuálního proletáře jej lidsky sbližovalo 
s B. Němcovou a vedlo k jejich přátelství na 
dálku. Udržoval styk též s V. Č. Bendlem, který 
jej přivedl k přízvučnému básnění. Při své re
daktorské činnosti v 50. letech měl H. časté 
potíže s policií. Těžké existenční postavení 
a propuknuvší tuberkulóza způsobily, že zůstal 
redaktorem Moravských novin i po 1861, kdy se 
novin zmocnili němečtí centralisté; tehdy se vět
šina spolupracovníků od něho odvrátila. Mimo 
politickou část listu se však H. snažil nadále 
podporovat národní snahy. - Po smrti byl záhy
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zapomenut; až na začátku 20. století prokázal
J. Kabelík totožnost H. s Antošem Dohnalem.

H. dokázal populárním způsobem psaní 
a přiblížením lidové mentalitě vytvořit noviny 
pro široké vrstvy a propagovat v nich národní 
i hospodářský pokrok. Popularitu si získaly 
zvláště fingované dopisy o různých aktuálních 
otázkách, obsahující někdy i beletristické prv
ky, které H. psal do svých novin od 1856 pod 
jménem Antoš Dohnal, soused a radní 
z Mě... ic na Hané, resp. pod různě obměňova
ným zněním tohoto pseudonymu. Svobodně 
ovšem mohl v době bachovské reakce vyjádřit 
své názory jen v nepublikované tvorbě, ve 
vzdorných svobodomyslných znělkách a sati
rách na absolutismus, kněžstvo i patentované 
vlastence; opisy těchto básní posílal B. Němco
vé aj. Z jeho básnické tvorby se dostalo na 
veřejnost pouze drama Jaroslav Šternberk aneb 
Porážka Mongolů u Holomouce, kterým zvítězil 
1859 v Náprstkově soutěži o historické drama 
ze slovanských dějin a které bylo t. r. po Neru
dových úpravách provozováno v Praze; hra vy
znívá myšlenkou jednoty Moravy a Čech. Ani 
v neprovozované tragédii Zdirad, pokoušející se 
zobrazit zápas slovanství se západnictvím, ne
dokázal H. vytvořit plastické postavy a zvlád
nout scénickou výstavbu. Vrcholem jeho díla 
jsou povídky z venkovského života na Hané 
v době předbřeznové, které od 1860 otiskoval ve 
svých novinách pod pseud. Antoš Dohnal (Jak 
jsem dostal půllán, 1860; Franta na vojně, 
1861-62; Na pazderně, 1862-63; Tonek, 1863 
nedokonč.). Jimi chtěl výchovně působit na čte
náře: všímal si konfliktů vyplývajících z majet
kové nerovnosti, vyzdvihoval mravní hodnotu 
chudých lidí (aniž je paušálně idealizoval) proti 
mentalitě bohatých sedláků a proti zpanštělým 
úředníkům, jako jeden z prvních v naší literatu
ře ukázal na výměnkářské otázce deformující 
vliv majetku; bojoval také proti venkovské 
úzkoprsosti a farizej štvi v morálním hodnocení 
lidí. Dovedl charakterizovat postavy jejich jed
náním, tíhl k realistickému zobrazení, místy 
však využíval romantických zápletek; osobní 
zaujatostí se snažil udržovat stálý kontakt s ne- 
sečtělým lidovým čtenářem, jemuž se přibližoval 
i užíváním nářečních prvků a vypravěčskou bez
prostředností. Byl ovlivněn tvorbou B. Němco
vé, šel však dále ve vystižení tvrdé životní reality 
vesnického lidu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antoš Dohnal (od 1856 

Mor. nár. list, Mor. noviny, Nejnovější moravskoslez
ský domácí přítel), Polda Hansmann (Týdeník 1848); 
A (Čas 1860), A. D., D. (obojí od 1856 Mor. nár. list, 
Mor. noviny, Nejnovější moravskoslezský domácí pří
tel), L. H. (Koleda, Mor. nár. list), -n (Mor. nár. list 
a Nár. noviny 1848), P. (Týdeník 1848), P-a, T, patrně 
též Knut, X, +, || (vše Nár. noviny 1849), x (Týdeník 
1848). I PŘÍSPĚVKY in: Čas (1860, dopisy z Brna); 
kal. Koleda (Brno, 1852-54; 1852 povídková prvotina 
Sirky); Lumír (od 1853); Nár. noviny (1849); alm. 
Perly české (1855); Týdeník (Brno, 1848-49); Vlas- 
tenský kalendář (od 1858); dále v časopisech a kalen
dáři, které redigoval. I KNIŽNĚ. Beletrie (posmrt
ně): Franta na vojně (P 1896, neúplné vyd., pod jm. 
Matouš Klácel); Jak jsem dostal půllán (P 1921, 
pseud. Antoš Dohnal); Na pazderně (P 1925, pseud. 
Antoš Dohnal). - Překlad: B. Paoli: Čest rodinná 
(1852). - Výbory (vesměs pseud. Antoš Dohnal): Prv
ní povídky hanácké (b. d., 1906, ed. J. Kabelík; doplň, 
vyd. 1924 o výbor z dopisů); Hanácké povídky (1940, 
ed. B. Slavík); Staré hanácké povídky (1987, ed. J. 
Skalička; s bibliografií otisků zařazených povídek). 
I SCÉNICKY Hra: Jaroslav Šternberk aneb Porážka 
Mongolů u Holomouce (1859). I KORESPONDEN
CE: J. Kabelík: L. H. Doplňky (A. V. Šemberovi 
z 1842-57, V. Hankovi z 1849, B. Němcové 
a V. Č. Bendlovi z 1856, B. Němcové z 1856-58,
K. Němcovi z 1856 a 1860), ČMM 1919/20 + Z nové 
korespondence B. Němcové (o dopisování 
B. N. s L. H.), Zrání 1920 + Z konce žurnalistické 
dráhy L. H. (P. Chlumeckému z 1862, J. Chlumecké
mu z 1863), ČMM 1925; Život B. Němcové 6 (B. 
Němcové z 1856; 1959, ed. M. Novotný). I REDI
GOVAL časopisy: Týdeník (1849, s J. Ohéralem), 
Moravské noviny (1849-51, s F. M. Klácelem), Mo
ravský národní list (1852 s F. M. Klácelem, 1853-57 
samostatně), Moravské noviny (1858-63); kalendář: 
Nejnovější moravskoslezský domácí přítel (na léta 
1854-64). ■

LITERATURA: Slavnost odhalení pamětní des
ky Ant. Dohnalovi v Kvasících (Kvasíce 1926). 
■ • ref. Jaroslav Šternberk...: -a (P. Švanda ze Sem- 
čic): Novoměstské divadlo, Lumír 1859, s. 1 026 
+ České kusy následkem vypsání cen prvním a dru
hým akcesitem poctěné, Lumír 1860, s. 20; J. N. 
(Neruda), Obrazy života 1859 → České divadlo 
1 (1959, s. 59); K. J. Erben in Zprávy soudců o dra
matech z dějin slovanských ... (1860, tam i ukázka 
z H. tragédie Zdirad) •; an. (V. Č. Bendi): nekrolog, 
Moravské noviny 14. 7. 1863 → kal. Nejnovější mo
ravskoslezský domácí přítel na r. 1864; J. Král: O pro- 
zódii české (polemika o verši H. Jaroslava), LF 1896, 
s. 12 → O prozódii české 1 (1923); J. Kabelík in A. D.: 
První povídky hanácké (1906, přeprac. 1924) 
+ L. H., ČMM 1907; • ref. První povídky hanácké: 
J. Weger, Přehled 5, 1906/07; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1907, s. 551 •; M. Hýsek in Literární Morava v letech 
1849-1885 (1911, s. 40); J. Kabelík: L. H. Doplňky, 
ČMM 1919/20 + Z konce žurnalistické dráhy L. H.,
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ČMM 1925; • ref. První povídky hanácké (rozšiř, 
vyd.): J. Staněk, LidN 18. 7. 1924; drb. (J. Borecký), 
Zvon 25, 1924/25, s. 138 •; M. Novotný: Z Nerudo
vých dramatických prvotin (o úpravě H. hry Jaroslav 
Šternberk), NL 24. 2. 1924; -vh-: Sté výročí narození
L. H., NL 17. 2. 1924; H. Traub: Památce spolutvůrce 
Moravských novin, Mor. noviny 8. 7. 1933, odpol. 
vyd.; B. Slavík in Hanácké písemnictví (1940) + in 
A. Dohnal: Hanácké povídky (1940) → B. Slavík: 
Kořeny (1944); V. Martínek: Jeden ze zapomenutých, 
in Pochodně a světýlka (1940), znovu in Na cestách 
národního ducha (1948) 4- Zapomenutý pramen on- 
drášovský (o H. zápisu pověstí o Ondrášovi), VVM 
1946; J. Spáčil: Otec moravského novinářství, Rov
nost 13. 3. 1974; J. Skalička: L. H. na Mírově, Severní 
Morava 1974 + in A. Dohnal: Staré hanácké povídky 
(1987); P. Hora: ref. Staré hanácké povídky, Nová 
svoboda 4. 2. 1988

PP

Václav Hanuš

* 25. 8. 1866 Jindřichův Hradec
† 18. 11. 1929 Chrudim

Překladatel z italštiny na přelomu 19. a 20. století.

Po maturitě na gymnáziu v Jindř. Hradci (1885) 
studoval na filoz. fakultě v Praze klasickou filo
logii a češtinu (abs. 1893). Byl středoškolským 
profesorem řečtiny, latiny, češtiny a němčiny 
v Uherském Hradišti (1893—94), Pardubicích 
(1894-95), Klatovech (1895-98), Čáslavi 
(1898-1900), Litomyšli (1900-06) a Chrudimi. 
Zde od 1908 působil jako okresní školní inspek
tor, 1922-26 jako ředitel učitelského ústavu. 
1905 podnikl na stipendium cestu do Itálie 
a Řecka. Patřil k spolupracovníkům Ottova 
slovníku naučného. Jako důchodce žil v Chru
dimi, pohřben byl v Pardubicích.

Po raných příspěvcích z klasické filologie se 
H. věnoval překládání beletrie, a to soustavněji 
z italštiny, ojediněle i z polštiny. Na rozhraní 19. 
a 20. století k nám uváděl současné italské pro
zaiky, mezi nimi i přední představitele dekaden
ce a verismu (G. D’Annunzio, M. Seraová aj.) 
a populární autory pro mládež (E. De Amicis); 
některé překlady doprovodil medailóny o auto
rech. S nastoupením místa školního inspektora 
od 1908 se literárně odmlčel, znovu začal pře
kládat až na sklonku života.
ŠIFRA: H-s. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1899); 
Hlas národa (1889-1906); Květy (1890-93); Program 

gymnázia v Klatovech 1896 (Quintus Ennius); Švan
da dudák (1899). I KNIŽNĚ. Překlady: E. De Ami
cis: Vojenské povídky (1894) + Albert (1896) + Na 
oceáně (1898, s J. Vrchlickým); E. Castelnuovo: Před 
odjezdem (1894) + Nešťastník (1895); M. Serao: 
V lávě (1894) + Při západu slunce (1896); H. Sienkie- 
wicz: Ta třetí (1895) + Na jasném břehu (1901, Drob
né spisy, sv. 4); Mariula: Monsignore a jiné novely 
(1896) + Irena a Bludičky (1897); G. D’Annunzio: 
Smrt vévody ďOfena a jiné novely (1897) + Dítě 
rozkoše (1898, t. r. též s tit. Rozkoš) + Nevinný 
(1901); Contessa Lara: Bludiště lásky (1897); A. Wil- 
czynski: Voli robotníci (1897); D. Mantovani: Rinal- 
do bandita (1897); G. Rovetta: Mater dolorosa 
(1898); P. Mantegazza: Umění oženiti se (1902) 
+ Umění provdati se (1902) + Umění býti šťasten 
(1902); G. Rajberti: Kočka (1905); L. Motta: Pod
mořský tunel (1927) + Vládce Malajska (1927) 
+ Poklad Maelströmu (1928) + Jižní vír (1929) 
+ Prchající Albatros (1930). I REDIGOVAL sbor
ník: Chrudimsko a Nasavrcko (3. Obraz kulturní, 
1912; 4. Historie, 1918). ■

LITERATURA: jv. (Vodák): ref. překl. V lávě, Lit. 
listy 1896, s. 207; J. Brant: ref. Quintus Ennius, LF 
1897, s. 193; • ref. překl. Dítě rozkoše: O. Šimek, Lit. 
listy 1899, s. 167; J. V. (Vlček), Obzor literární a umě
lecký 1899, s. 149 •.

jo

Ignác Jan Hanuš
* 12. 11. 1812 Praha
† 19. 5. 1869 Praha

Česky a německy píšící filozof, badatel v oboru slo
vanské mytologie a etnografie, literární historik, kri
tik a bibliograf.

Podepisoval se též Hynek Hanuš, H. J. Hanuš, 
J. J. Hanuš. - Pocházel z rodiny kožešníka. 
Absolvoval v Praze staroměstské gymnázium 
(1824-29; mj. ho učil J. Jungmann) a tzv. filozo
fii. 1831 vstoupil do premonstrátského kláštera 
na Strahově, odkud už po roce vystoupil. 
1832-36 studoval na pražské a vídeňské univer
zitě; z praktických důvodů si zapsal práva, ale 
zaujaly ho jazyky, literatura a zejména filozofie, 
v níž se vlivem prof. F. Exnera zaměřil na her- 
bartismus. Existenčně si vypomáhal jako domá
cí učitel (takto se sblížil s Laurou Nádhernou, 
s níž se 1838 oženil). Od 1835 byl adjunktem 
prof. J. Lichtenfelse na univerzitě ve Vídni, kde 
se s některými přáteli přiklonil k filozofii 
G. W. F. Hegela. 1836 obhájil v Praze u prof. 
F. Exnera disertaci Uber die Selbstbeherrschung. 
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1838 byl jmenován profesorem filozofie na uni
verzitě ve Lvově a zde pro potřebu výuky zpra
coval řadu německých učebnic (psychologie, 
logiky, metafyziky, etiky, dějin filozofie), jejichž 
hegelovský ráz vyvolal námitky cenzury 1847 
byl povolán jako profesor filozofie na univerzitu 
v Olomouci, kde se sblížil zejm. s J. Helceletem. 
V revoluci 1848 se připojil k českému národně 
liberálnímu hnutí (bojoval za zrovnoprávnění 
Cechů s Němci, potíral moravský separatismus, 
odmítl volby do Frankfurtu) a v tomto duchu 
začal koncem března 1848 v Olomouci vydávat 
noviny Die neue Zeit (pro odpor německých 
nacionalistů vyšlo jen 6 čísel) a spolu s J. Helce
letem zač. listopadu 1848 Prostonárodní holo- 
moucké noviny (v dubnu 1849 byly zastaveny 
vládou). Jako očitý svědek pražských svatoduš
ních bouří 1848 se podílel na zprávě pro revo
luční Výbor bezpečnosti ve Vídni o jejich sku
tečné povaze (šovinistický německý tisk je líčil 
jako panslavistické spiknutí). V politických zá
pasech H., který se dosud vyvíjel v podstatě 
jako německý vzdělanec, našel cestu k českým 
národním snahám. Začal též česky přednášet 
filozofii na olomouckém lyceu. V červnu 1849 
byl díky podpoře F. Exnera jmenován řádným 
profesorem teoretické a morální filozofie na 
univerzitě v Praze. Na podzim 1850 poznal 
B. Němcovou a stal se spolu se svou ženou 
členem Klácelova utopického Českomoravské
ho bratrstva; koncem 1851 došlo mezi 
H. a Němcovou k roztržce, opět se sblížili za 
H. perzekuce. Na základě denunciace V. Štulce 
a V. V. Tomka byl H. obviněn z šíření podvrat
ného hegelianismu a ze zlehčování pozitivního 
náboženství a v únoru 1852 zbaven profesury. 
Brzy nato byl demonstrativně zvolen členem 
KCSN, v níž rozvinul bohatou přednáškovou 
činnost. Těžiště jeho zájmu se definitivně přesu
nulo ke slovanské archeologii, mytologii, filolo
gii a folkloristice, kulturní a literární historii 
a bibliografii. Přiklonil se k nadnárodnímu ra
kouskému patriotismu, v němž přiznával němči
ně roli univerzálního prostředku rozvoje vědy 
a kultury; výrazem tohoto postoje byla jeho 
účast v pražském týdeníku Kritische Blátter fůr 
Literatur und Kunst (vyd. I. L. Kober; v pol. 
1858 převzal H. i redakci; v říjnu K. B. zanikly). 
H. chtěl posuzovat díla české vědy a kultury 
v celorakouském, resp. evropském kontextu; 
jeho příkré a zaujaté soudy vyvolaly odpor 
v české společnosti (mj. též an. pamflet 
V. B. Nebeského). 1860 byl jmenován bibliote- 

kářem pražské Univerzitní knihovny (po 
P. J. Šafaříkovi); zde se věnoval soupisu prvotis
ků a starých bohemik a vydával prameny k dě
jinám české literatury. Kromě toho pokračoval 
ve svých pracích bájeslovných. Krátce byl před
sedou Akademického čtenářského spolku. Pro 
Riegrův Slovník naučný napsal hesla z oboru 
filozofie. 1863-65 byla jeho rodině svěřena vý
chova „dcery národa“ Zdeňky Havlíčkové. Pru- 
sko-rakouská válka 1866, při níž došlo i k vo
jenskému obsazení Klementina, podlomila 
H. zdraví. - Pohřben byl na Olšanských hřbito
vech.

H. se řadí ke skupině českých filozofů (F. 
M. Klácel, F. T. Bratránek, A. Smetana aj.), 
kteří se počátkem 40. let pokusili využít výsled
ků německé klasické filozofie, resp. jejích po
kračovatelů, pro rozvinutí českého filozofické
ho myšlení. H. zaujal přechodné stanovisko me
zi hegelianismem na jedné a herbartismem 
a pozitivismem na druhé straně. Nejvýrazněj
ším plodem jeho hegelianismu je prvotina Die 
Wissenschaft des slawischen Mythus. Později 
pod vlivem Herbartova „realismu“ vypustil 
z Hegelova historicko-logického pojetí vývoje 
logickou složku a dospěl k historickému empi
rismu. Sám charakterizoval v německy psané 
Obraně proti nařčení z hegelianismu své filozo
fické stanovisko jako elekticismus, filozofie se 
mu rovná dějinám filozofie (této koncepci také 
odpovídá spis Geschichte der Philosophie); zřekl 
se tak filozofie jako takové dříve, než k tomu byl 
donucen odstraněním z katedry. Tehdy u něho 
převážily práce z konkrétních věd, ovšem se 
značnými spekulativními rezidui. H. význam 
tkví v prosazování vědeckého výzkumu lido
vých zvyků a ústní tradice a v důsledném uplat
ňování srovnávací metody (vliv bratří Grimmů 
a W. Schwartze). Ve svých raných mytologic
kých pracích se nevyvaroval fantastických závě
rů (např. při vyhledávání a dokazování souvis
lostí slovanského bájesloví s mýty indickými 
a perskými). Snaha vytvořit ucelenou soustavu 
lidové mytologie a zvykosloví ho i později svá
děla k umělým konstrukcím. Pod vlivem 
A. Kuhna vycházel z apriorního názoru, že 
všechny mytologické představy vznikly personi
fikací atmosférických a meteorologických jevů. 
Kromě toho hledal v duchu německého roman
tického historismu za všemi křesťanskými oby
čeji zbytky pohanských obřadů. - Vlastní lite
rární historie a kritika má v H. díle omezené 
místo. Zabýval se hlavně staročeskou filologií 
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(problematikou slovanských run, hlaholice 
a kyrilice) a starší českou literaturou: českými 
glosami v Mater verborum, Pasionálem, du
chovními písněmi 14. a 15. století, dílem T. ze 
Štítného, C. Tovačovského z Cimburka, 
Ř. Hrubého z Jelení, A. Koniáše aj.; objevil 
zlomek Dalimila a český překlad Seneky 
a uspořádal výbor ze staročeského básnictví 
14.-17. století. Zpracoval také první českou 
učebnici stylistiky. Přínosné byly jeho práce lite
rárně biografické a bibliografické (monografic
ké studie o J. Dobrovském a F. L. Čelakovském, 
dodatky k soupisu bohemik J. Jungmanna, sou
pis pojednání KČSN). Vyslovil se i k RKZ: 
zkoumal tzv. Píseň vyšehradskou, odmítl Libu
šin soud (podpořil J. Feifalika), hájil však pra
vost RK. Kriticky, ale s porozuměním pro umě
leckou podnětnost přijal v Kritische Blátter al
manachy Lada Nióla a Máj. B. Němcovou vedl 
k národopisnému studiu; z jeho popudu uzavře
la děj Babičky do rámce kalendářního roku 
a v jeho průběhu vylíčila lidové zvyky, obřady, 
hry a pověry. H. dílo se vyznačuje materiálovým 
bohatstvím, jeho akribie je však znehodnocová
na roztříštěností zájmů a metodickou neujasně- 
ností; malou pozornost věnoval H. estetickým 
hodnotám lidové slovesnosti i literárních děl.

ŠIFRY: Dr. Náj (Krit. Blátter 1858), Hš, I. J. Hš. 
(Krit. příloha k Nár. listům), J. J. H., -n-, (š), (-š.). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen der Königl. böhm. 
Gesellschaft der Wissenschaften (1855, 1867, 1868- 
sep. lit. hist. prací viz rubr. KNIŽNĚ); ČČM (1851, 
1862-64); Koleda (Olomouc, 1851-58); Krit. příloha 
k Nár. listům (1864); Kritische Blátter fůr Literatur 
und Kunst (1857-58); Krok (1865); Lumír (1855); 
Mor. noviny (Brno, 1849-50); Nár. noviny (1850); Die 
neue Zeit (Olomouc, 1848); Noviny Lípy slovanské 
(1849); österreichische Blátter fůr Literatur und 
Kunst (Vídeň, 1852); Ost und West (1846); Pražské 
noviny (1856-60); Prostonárodní holomoucké novi
ny, pokr. Holomoucké noviny (1848-49); Sitzungsbe- 
richte der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissen
schaften (od 1853); Tagesbote aus Böhmen (1858); 
- posmrtně: Sborník Nár. muzea, ř. C (1964 Obrana 
J. Hanuše proti nařčení z hegelianismu, ed. a přel. 
J. Loužil). I KNIŽNĚ. Literárněhistorické, národo
pisné a bibliografické práce: Die Wissenschaft des 
slawischen Mythus im weitesten, den altpreussisch- 
-litauischen Mythus mitumfassenden Sinne (Lvov 
1842); Rozbor filozofie Tomáše ze Štítného dle ruko
pisu Řečí besedních (1852); Literatura příslovnicjví 
slovanského a německého, či předchůdcové F. L. Ce- 
lakovského v Mudrosloví národu slovanského v pří
slovích (1853); Systematisch und chronologisch ge- 
ordnetes Verzeichnis sámtlicher Werke und Abhand

lungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften (1854); Uber die altertúmliche Sitte 
der Angebinde bei Deutschen, Slawen und Litauern 
(1855); Zur slawischen Runenfrage mit besonderer 
Růcksicht auf die obotritischen Runenaltertůmer so- 
wie auf die Glagolica und Kyrilica (1855); Život a pů
sobení Františka Ladislava Čelakovského (1855, in: 
Abhandlungen...); Procházky po oboře mluvozpytu 
a starožitností slovanských (1856); Sv. Kyrii nepsal 
kyrilsky, než hlaholsky (1857); Der bulgarische 
Mönch Chrabru (9.-10. Jahrhundert) (Vídeň 1859); 
Děva, zlatovlasá bohyně pohanských Slovanů (1860); 
Uber die neuen literarischen Funde in der Prager 
k. k. Universitátsbibliothek (1862); O metodickém 
výkladu pověstí slovanských vůbec a o výkladu po
věsti Tři zlaté vlasy děda Vševěda zvlášť (1862); Zu- 
sátze und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslicks Ge- 
schichte und Beschreibung der k. k. Universitátsbib
liothek (1863); Nástin báječných bytostí Báby a Děda, 
hlavně co do starožitností československých (1864); 
Nástin slohovědy čili stylistiky (1864); O bohyni Živě 
(1865); Zkouška, jak by skladba a tvarosloví české 
návodem rozborným vnově uspořádati se daly (1866); 
Literární působení Josefa Dobrovského (1867, in: 
Abhandlungen...); Das Schriftwesen und Schrifttum 
der böhmisch-slowenischen Völkerstámme in der Zeit 
des Úberganges aus dem Heidentume in das Chris- 
tentum (1867); Die gefálschten böhmischen Gedichte 
aus den Jahren 1816-1849 (1868); Quellenkunde und 
Bibliographie der böhmisch-slowenischen Literatur- 
geschichte vom Jahre 1348-1868 (1868, in: Abhand
lungen ...); Dodavky a doplňky k Jungmannově His
torii literatury české (1. 1869, 2. 1871, ed. A. Řehoř). 
- Filozofické práce: Handbuch der Erfahrungs- 
-Seelenlehre in philosophisches Wissen einleitend 
(Lvov 1843, přeprac. vyd. 1849); Handbuch der wis- 
senschaftlichen Denklehre in philosophisches Wissen 
einleitend (Lvov 1843, přeprac. vyd. 1850); Grundzů- 
ge eines Handbuches der Metaphysik (Lvov 1845); 
Handbuch der philosophischen Ethik (Lvov 1846); 
Nástin duševědy s pokusem u vysvětlení výrazů duše- 
vědných (1849); Vorlesungen ůber die allgemeine Kul- 
turgeschichte der Menschheit, gehalten an der Uni- 
versitát in Olmůtz (1849); Geschichte der Philosophie 
von ihren Uranfángen an bis zur Schliessung der 
Philosophenschulen durch Kaiser Justinian (1849); 
Nástin logiky na základě metafyzickém (1850). I KO
RESPONDENCE: I. J. H.: Dopis F. M. Klácelovi (z 
1849), Mor. noviny 31.7. 1849; V. Vávra: Dr. I. H. a dr. 
Jan Helcelet (Helceletovi z 1849-65), Hlídka 1899; 
Acta et epistolae eruditorum monasterii Ord. S. Au
gustini Vetero-Brunae (F. T. Bratránkovi z 1841-48; 
1930, ed. A. A. Neumann); Život B. Němcové 2, 3, 
5 (vzáj. koresp. z 1850-55; 1951, 1953, 1957, ed.
M. Novotný). I REDIGOVAL periodika: Die neue 
Zeit (Olomouc, 1848), Prostonárodní holomoucké 
noviny, pokr. s tit. Holomoucké noviny (1848-49, 
s J. Helceletem), Kritische Blátter fůr Literatur und 
Kunst (1858). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Bájeslov
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ný kalendář slovanský čili Pozůstatky pohansko- 
-svátečních obřadů slovanských (1860); Die latei- 
nisch-böhmischen Osterspiele des 14.-15. Jahrhun- 
derts, handschriftlich aufbewahrt in der k. k. Univer- 
sitátsbibliothek zu Prag (1863); Malý výbor ze staro
české literatury, podle rukopisů c. k. knihovny vyso
kých škol pražských 14.-17. století, posud z větší části 
netištěných (1863); Erazima Roterodamského Enco- 
mium moriae čili Chvála bláznovství. Překlad 
Ř. Hrubého z Jelení (1864); Šir Haširim či Píseň písní 
v domnělé a estetické její podobě staré (1869, též 
překlad). ■

BIBLIOGRAFIE: T. Nk. (Novák): Zpomínky na 
literární činnost’ dra I. J. H., Věstník bibliografický 
1872, s. 131,152. ■ LITERATURA: an. (F. H. Allihn): 
Der verderbliche Einfluss der hegelschen Philosophie 
(1852, k odstranění H. z univerzity); J. Loužil:
I. J. H. (1971, s výborem). I • ref. Literatura příslov- 
nictví slovanského a německého...: an., Mor. nár. list 
1853, s. 319; an., Lumír 1853, s. 46 •; an.: ref. Život 
a působení F. L. Čelakovského, Obzor 1855, s. 373; 
Aristarchus Redivivus (V. B. Nebeský): Otevřené psa
níčko Dr. I. J. H. (1858); J. J. (Jireček): ref. Malý 
výbor ze staročeské literatury..., ČČM 1864, s. 221 
+ Die lateinisch-böhmischen Osterspiele..., ČČM 
1864, s. 312; • ref. Nástin slohovědy čili stylistiky: an., 
Lit. příloha k NL 1865, č. 1; N., Věstník bibliografický 
1872, s. 118 •; V. B. Nebeský: ref. Die gefálschten 
böhmischen Gedichte..., Čes. obzor literární 2, 1867, 
s. 19, 39; V. Brandl: ref. Šir Haširim..., Mor. orlice 
4. 4. 1869; • nekrology: an., NL 20. 5. 
1869; an., Čes. student 1869, s. 79; V. Brandl, Mor. 
orlice 29. 5. 1869; an., Květy 1869, s. 167; an., Světo
zor 1869, s. 190 •; F . A. Urbánek: I. J. H., Posel 
z Prahy 1870; J. Truhlář: Dějiny bibliotéky klementin
ské, Osvěta 1882, s. 819; an. (J. Neruda): I. J. H., 
Humor, listy 18. 5. 1888 → Podobizny 3 (1954); 
A. Šnajdauf: Třeba se vraceti, NL 28. 11. 1902; J. Bo
žek (O. Jo sek): Rozptýlené kapitoly o životě a dílech 
dra I. J. H. (1-5), Osvěta 1911, 1913 a ČČM 1922, 
1924, 1927; H. Traub: Moravské časopisectvo v letech 
1848-49, ČČM 1920, s. 103, 203; J. Horák: Lidové 
podání ukrajinské v díle I. J. H. a K. J. Erbena, 
Národop. věstník česko slovanský 1921, s. 88; L. Neu
man in Sto let české filozofie v ČČM, ČČM 1926, 
s. 249; F. Fajfr: Měl Hegel vliv na českou literaturu?, 
Čes. mysl 1932, s. 8, 92, 204 + Hegel bei den Čechen, 
sb. Hegel bei den Slawen (1934, red. D. Čyževskij);
J. Truhlář in Čs. vlastivěda 2. Národopis českosloven
ský (1933); bs (B. Slavík): Vzpomínka na I. J. H., 
LidN 28. 11. 1942; J. Loužil: I. J. H. Literární pozů
stalost (LA PNP 1963) + Obrana J. H. proti nařčení 
z hegelianismu (studie s edicí), Sb. NM, ř. C, sv. 
9 (1964), s. 189 + I. J. H. a jeho Obrana proti nařčení 
z hegelianismu, Filoz. čas. 1964, s. 547 + Die Proble
matik der Arbeit im Denken des tschechischen Hege- 
lianers I. J. H., Filoz. čas. 1966, s. 505 + Der tsche- 
chische Hegelianer I. J. H. und seine genetische Me- 
thode, sb. Streit um Hegel bei den Slawen (1967); 

Z. Urban: První české setkání s P. R. Slavejkovem 
+ Bulharské přísloví v podání F. L. Čelakovského 
a I. J. H., obojí ČL 1982.

j/ö

Josef Hanuš
* 27. 6. 1862 Dolní Štěpanice (Benecko-D. Š.) 

u Jilemnice
† 19. 12. 1941 Brno

Literární historik, příslušník pozitivistické generace, 
která usilovala o zvědečtění české literární vědy. Za
býval se hlavně národním obrozením, podstatně při
spěl k poznání literárního dějepisectví a organizace 
vědeckého života v 18. a 19. století.

Narodil se v rodině mlynáře, 1874-79 studoval 
na gymnáziu v Jičíně, pak v Hradci Král. (mat. 
1882). Na pražské filoz. fakultě se 1882-86 vě
noval nejprve klasické, později moderní filolo
gii, získal středoškolskou aprobaci z češtiny, 
němčiny, latiny a řečtiny. Z univerzitních profe
sorů na něho nejvíce působili J. Gebauer, 
J. Goll a T. G. Masaryk. 1886-1908 pracoval 
v redakci Ottova slovníku naučného, 
1888-1919 byl profesorem na Českoslovanské 
obchodní akademii v Praze. 1892 získal dokto
rát (disertace: Teorie takzvané moderní literární 
kritiky a historie), 1903 se habilitoval (Počátky 
novočeské romantiky) pro obor dějiny novější 
české literatury, 1907 (B. Balbína Bohemia doc- 
ta) rozšířil své právo přednášet na celé dějiny 
české literatury. 1910 byl jmenován mimořád
ným profesorem na UK a 1921-32 působil jako 
řádný profesor na univerzitě v Bratislavě; 
1921-22 byl děkanem tamní filoz. fakulty 
a 1922-23 rektorem univerzity, byl též členem 
vědeckých společností. Od 1939 žil v Brně. 
V učitelské, literární i veřejné činnosti se proje
voval jako zastánce národní, duchovní a literár
ní jednoty československé.

H. patří do pozitivistické generace českých 
literárních historiků, vedle J. Vlčka a spolu 
s J. Jakubcem a J. Máchalem usiloval o nové 
pojetí literární vědy jakožto disciplíny speciální 
a samostatné, která se i svou koncepční určitostí 
distancuje od těsně předchozí, převážně faktově 
sběratelské nebo filologicky orientované práce 
v tomto oboru. Literární historie měla být po
dle H. sice nadále zaměřena k potřebám domá
cího duchovního života, ale přitom být přístup
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na metodickým podnětům z jinonárodních kul
tur. Novými proudy v teorii literárního dějepisu 
se H. zabýval v počátcích své vědecké dráhy, 
jako jeden z prvních seznamoval naše prostředí 
s metodou a požadavky H. Taina (Lumír 1891), 
v němž viděl vrchol kritického a literárněhisto- 
rického myšlení. Ve vlastní badatelské práci H., 
jejíž postupy byly ovlivněny také ideografií 
H. Hettnera, sloučila se ve snaze o objektivaci 
poznání jeho odborná průprava jazykovědná 
s historiografickou erudicí heuristika a se stu
diem evropských myšlenkových proudů 17. až 
19. století. Látkově se H. soustředil ponejvíce 
na české obrození konce 18. a první poloviny 
19. století. Jeho studie, jejichž základem je vždy 
shromáždění a spolehlivé ověření širokého o
kruhu faktů a zevrubná reprodukce pojednáva
ných prací, sledují daný jev jak v reálných život
ních podmínkách a v širších okolnostech poli
tické, kulturní a jazykové historie, tak v souvi
slostech ideových, jež překračují rámec domácí 
kultury; zaměřují se pak hlavně na vysledování 
časového postupu, na výklad geneze a recepce, 
na registrování vlivů a na situování daného díla, 
jevu, osobnosti do patřičných ideových a myš
lenkových proudů. Studium české literatury vy
znívá u H. více jako záležitost kulturně historic
ká, méně jako vlastní problematika slovesného 
umění. Zčásti to vyplývá i z tematiky H. prací, 
zvláště pokud se zabývají starším českým děje- 
pisectvím (s přednostním zřetelem k literární
mu) a organizací vědeckého života (instituce, 
periodika). Knižními monografiemi o M. A. 
Voigtovi, F. M. Pelclovi a F. F. Procházkovi, 
dalšími studiemi o předosvícenské a osvícenské 
vědě a zevrubným archívním výzkumem si 
H. vytvořil předpoklady pro své nej rozsáhlejší 
a nej významnější dílo Národní muzeum a naše 
obrození, v němž je předhistorie a historie toho
to ústavu současně i soustavným výkladem 
o účasti české šlechty v procesu národního oh
rožování od 17. století do 1848. Na toto dílo 
a na práce o českém literárním dějepisectví na
vázaly později obšírné studie o F. Palackém 
jako tvůrci a redaktoru muzejních časopisů, 
o J. Dobrovském (jeho autorské časopisy, trojí 
zpracování dějin českého jazyka a literatury) 
a P. J. Šafaříkovi (dějiny slovanského jazyka 
a literatury). Ohlášená studie o K. R. Ungarovi 
a syntetizující monografie o J. Dobrovském se 
neuskutečnily. V literatuře protireformační za
ujala H. postava B. Balbína především v souvis
losti s diskusí, zda obrození navázalo na tradice 

reformační, či zda organicky vyrůstalo z kultu
ry 17.-18. století. H. se klonil k druhému názo
ru a z tohoto důvodu byla jeho díla vítána 
stoupenci Pekařova pojetí české otázky a odmí
tána J. Herbenem. H. se však bránil tomu, aby 
jeho výklady byly přijímány jako obrana proti
reformace, a v materiálovém spisu O pobělohor
ské protireformaci shromáždil nová fakta pod
porující ustálenou představu o tzv. době temna 
a dokumentující názor, že hlavní příčinou čes
kého národního a kulturního úpadku nebyl 
habsburský absolutismus, nýbrž katolická pro
tireformace. Nedostatkem zájmu o literární dílo 
jakožto fenomén esteticky fungující jsou znatel
ně poznamenána - i při podstatném faktovém 
přínosu - H. pojednání o mladším obrození, 
v konečné podobě většinou uveřejněná v kolek
tivním díle Literatura česká 19. století (V. Han
ka, J. P. Koubek, J. Linda, V. B. Nebeský, 
V. A. Svoboda, RKZ). Také H. první vědecká 
knižní monografie Život a spisy V. B. Nebeského 
se podrobněji zabývá vědeckou a kritickou tvor
bou a o poezii Nebeského pojednává hlavně ve 
vnějškových datech jejího vzniku, zveřejňování 
a přijetí. V jednotlivostech přispěl H. k poznání 
padělanosti RKZ a byl první, kdo v svém vydá
ní z 1911 pojal toto dílo jako organickou sou
část obrozenské literatury. Starou českou litera
turou se v problémových a materiálových studi
ích nezabýval systematicky, avšak i v této oblas
ti přinesly jeho výzkumy pozoruhodná zjištění 
(oprávněný je H. názor, že zjevení švédské prin
cezny sv. Brigidy přeložil do češtiny Tomáš ze 
Štítného). O staročeské literatuře napsal též 
souhrnné pojednání do Ottova slovníku nauč
ného (tam i jeho další příspěvky z české lit. 
historie a lit. komparatistiky).

ŠIFRY: Haš., Hš., J. H. I PŘÍSPĚVKY in: Almanach 
ČAVU (1922); Athenaeum (1892-93); Besedy Času 
(1911); Bratislava (1927-36); ČČM (1921-26); Časo
pis pro moderní filologii (1911-13); Čes. mysl (1910); 
Čes. revue (1897-1907); Čes. časopis historický 
(1906-17); Čes. lid (1893); Haná (Kroměříž, 1913); 
Listy filologické (1885-1913); sb. Literatura česká 
19. století, d. 1-3/1 (1902-05, doplň, vyd. 1911-17); 
Lumír (1890-1918); sb. Mistr Jan Hus v životě a pa
mátkách českého lidu (1915); Nár. listy (1893); Nár. 
osvobození (1927-33); Naše doba (1921); Nové Athe- 
neum (1920); Ottův slovník naučný (1896-1908); Pa
mátník na oslavu 501etého panovnického jubilea 
J. V. císaře a krále Františka Josefa I. Vědecký a umě
lecký rozvoj v národě českém 1848-1898 (1898); Prá
vo lidu (1912); Program Čsl. obchodní akademie 
v Praze (1895); Prúdy (Ružomberok, 1923); Ročenka
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Univerzity Komenského za prvni pětiletí 1919-1924 
(Bratislava, 1925); sb. Rozpravy filologické věnované 
J. Gebauerovi (1898); Sborník filozofickej fakulty uni
verzity Komenského v Bratislavě (Bratislava-Tur- 
čiansky Svátý Martin, 1924-26); Světozor (1879); 
Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění (1910); Z dějin české litera
tury. Sborník statí věnovaných J. Vlčkovi k šedesátým 
narozeninám (1921); Zlatá Praha (1894-95).
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Božena Němcová 
v životě i ve spisech (1889); Pavel Josef Šafařík v živo
tě a spisích (1895); Život a spisy Václava Bolemíra 
Nebeského (1896); Počátky Král, české společnosti 
nauk (1908 ← ČČH 1908); Mikuláš Adaukt Voigt, 
český buditel a historik (1910); František Martin Pel- 
cel, český historik a buditel (1914); František Faustin 
Procházka, český buditel a literární historik (1915); 
Národní muzeum a naše obrození. K stoletému jubi
leu založení Muzea 1, 2 (1921, 1923); Dobrovský 
a Slovensko (1924); Ze slovenských knihoven (1925); 
O pobělohorské protireformaci (1926). ■ VYDAL: 
Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Památka 
z 19. věku (1911, i překl. do nové češtiny). I

BIBLIOGRAFIE: in A. Pražák: J. H. a jeho záslu
hy o českou literární historii (1922); in M. Weingart: 
K sedmdesátým narozeninám prof. J. H. (doplněk 
k Pražákově bibliografii do 1932), ČMF 19, 1932/33.
■ LITERATURA: A. Pražák: J. H. a jeho zásluhy 
o českou literární historii. Úvahy při jeho šedesátých 
narozeninách (Bratislava 1922 ← Sborník filozofickej 
fakulty univerzity Komenského 1922). I • ref. Život 
a spisy V. B. Nebeského: F. V. Vykoukal, Světozor 31, 
1896/97, s. 298; F. Bílý, LF 1897; V. Flajšhans, Osvěta 
1897, s. 471 •; J. H. (Herben): Před probuzením, Čas
2. 2. a 3. 2. 1910; • ref. M. A. Voigt ...: K. Krofta, 
ČČH 1911; K. Rieger, ČMM 1911 •;• ref. Rukopi
sové Zelenohorský a Kralodvorský...: A. M. (Ma
cek), PL 27. 9. 1911; Ant. Veselý, Čes. revue 5, 1911/ 
12, s. 124; F. X. Šalda, Novina 5, 1911/12 → KP 
9 (1954); R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 1911/12, 
s. 70; K. Hikl, Čes. kultura 1, 1912/13; J. G. (Goll), 
ČČH 1911 •;• ref. F. M. Pelcel: K. Krofta, ČČM 
1915; S. Souček, ČMM 1915 •; F. M. Bartoš: ref. 
F. F. Procházka, český buditel a literární historik, 
ČČM 1916; • ref. Národní muzeum a naše obrození: 
J. Pekař, ČČH 1922; J. Volf, ČČM 1922; J. Prokeš, 
Nové Čechy 1923; J. Herben, PL 1. 3., 4. 6., 10. a 11. 
7., 7. 8. 1923 → Nové učení o české šlechtě (1924); 
J. Pekař, ČČH 1924; J. Volf, ČNM 1925; B. Václavek, 
ČMM 1926 •; B. Koutník: Česká literární historie 
před J. Vlčkem, Čin 3, 1931/32; • k sedmdesátinám: 
vr. (V. Ryba), PL 26. 6. 1932; A. N. (Novák), LidN 26.
6. 1932; A. Grund, Rozhledy 1932; M. Weingart, 
ČMF 19, 1932/33; J. B. Čapek, Čin 4, 1932/33 •; 
J. B. Čapek: Jubileum prof. J. H., NO 26. 6. 1937; 
• nekrology: A. Pražák, LidN 20. 12. 1941 a Naše 
věda 1942 •; F. Kutnar in Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví 2 (1977).

Pč

Miroslav Hanuš

* 15. 5. 1907 Praha

Autor psychologických románů a povídek s mravní 
problematikou, převážně ze současnosti, ale též z his
torie; autor próz pro mládež.

Otec byl pekařským dělníkem, později úřední
kem. V Praze vychodil H. základní školu, 1926 
vystudoval gymnázium a 1931 filoz. fakultu (dě
jepis, zeměpis). 1933 se oženil. Po absolvování 
vojen, prezenční služby učil nejprve na měšťan, 
školách na se v. Moravě: 1933-35 v Horní Oleš- 
né (Hrabišín) u Šumperka, 1936-37 v Šilperku 
(Štíty) u Zábřeha; pak až do odchodu do dů
chodu (1968) na středních školách v Chrudimi, 
kde žije nadále. 1946-48 jezdil na nedělní brigá
dy do kladenského dolu. V souvislosti se svou 
lit. prací podnikl 1947 cestu do Norska (román 
o Amundsenově expedici), 1957 do Holandska 
a 1959 do Maďarska (román o J. A. Komen
ském).

V rámci psychologické prózy je H. představi
telem románu ideově zaměřeného. Námět mi
lostných vztahů a téma mravní očisty rozvíjejí 
jeho první dva romány především na ženských 
postavách, a ženy hrají ústřední roli také v živo
tě hrdiny nej úspěšnějšího románu H. prvního 
období Méněcennost. Nezakotvený introvertní 
lékař dosahuje na závěr vnitřního míru útěkem 
ze společnosti k prostému životu uvnitř evange
lické sekty. Spíš než předmětem psychologické 
analýzy se jednotlivé situace H. próz stávají 
podnětem úvah; kolísající hrdinové bývají určo
váni svými názory, problémy, neměnnou pova
hou a často též osudem, více než formováni 
proměnlivými zkušenostmi. Důrazem na pro
blematiku jedincova vnitřního zápasu, nedeter- 
minovaného časovými a společenskými vztahy, 
odpovídají H. prózy dobovému básnickému 
programu „nahého člověka“ (K. Bednář). Na 
Méněcennost navazuje román Petr a Kristina, 
v němž lékařův syn jako představitel nové gene
race vyrůstá v energického muže, toužícího po 
nápravě společnosti. Sociální problematika zů
stává pro H. otázkou mravní, jak demonstruje 
i pozdější, utopicky pojatá Legenda o Tomášovi, 
ve které je boj za sociální spravedlnost inspiro
ván křesťanskou vírou. Příběhy H. próz bývají 
konstruovány tak, aby hrdinu postavily do vy
hraněné krizové situace. K vylíčení deformující
ho faktoru samoty poskytl v románu Bílá cesta 
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mužů reálný podklad deník R. E. Byrda z Ant
arktidy. Zatímco zde je historická událost jen 
vnějším podnětem k rozvinutí psychologické 
problematiky, a zatímco román Já - spravedl
nost, věnovaný Hitlerovu poválečnému osudu, 
je zcela fiktivní, román Setkání na pakku o ex
pedici R. Amundsena na pomoc lodi Italia, 
opět psychologicky pojatý, opouští dokumen
tárně doložitelnou rovinu pouze ve fiktivním 
závěru. Vyvrcholením historizující linie je dvou
dílný román o J. A. Komenském Osud národa 
a Poutník v Amsterodamu. S obřadně laděnou 
archaizující syntaxí a s bohatým využitím au
tentických výroků Komenského sleduje autor 
druhou polovinu jeho života. Nad podrobnou 
životopisnou kroniku pozvedá zejména 1. díl 
zvláštní zřetel k ideové problematice, především 
ke společensky motivovanému konfliktu mezi 
Komenského velkými plány a ubohostí pokořu
jících poměrů (zde také tkví paralela jeho osudu 
s osudem národa) a k hrdinovu niternému a zá
roveň dějinně podmíněnému rozporu mezi teis- 
ticky orientovanou vírou a novodobou racio
nální skepsí. Od poloviny 60. let vydával 
H. hlavně drobné prózy: dvě novely ze student
ského prostředí (Jana, Slunce toho rána), histo
rické i utopické povídky spojené mravní proble
matikou (Čtvrtý rozměr) a povídky o duševně 
narušených, ale nadprůměrných osobách (Zne
pokojiví hosté). Jsou variacemi na téma vzájem
né lidské odkázanosti, což ostatně platí pro 
naprostou většinu H. díla (ať už hrdina sounále
žitost druhých, silnějších, potřebuje, nebo 
naopak pomocnou ruku druhým podává). 
V prózách pro mládež nabylo toto konstantní 
H. téma podobu kamarádství, a to především 
autobiografickými příběhy zpracovávajícími zá
žitky brigádníka mezi havíři Ze světa zkameně
lého slunce. N rukopise zůstává román o gene
rálním tajemníkovi OSN D. Hammarskjöldovi 
Pythagorejské ypsilon.
PŘÍSPĚVKY in: Cesta slepých; Čes. dělník; Doba 
(1946); Evangelický kalendář (1959-82); Host do do
mu; Křesťanská revue; Kytice (1946-47); Lid. noviny; 
Lit. noviny; Nár. práce; Naše zprávy; Nový život 
(1949-57); Plamen (1966-68); Rudé právo; Svoboda 
(Kladno, od 1946); Texty (Hradec Král., 1970); Tvor
ba. I KNIŽNĚ. Beletrie: Na trati je mlha (R 1940); 
Pavel a Gertruda (R 1941); Slyším tvou krásu (PP 
1941); Méněcennost (R 1942, přeprac. vyd. 1972); 
Bílá cesta mužů (R 1943, přeprac. vyd. 1970); Příběh 
starého mládence (P 1944, pak in Dva příběhy o po
moci); Petr a Kristina (R 1944); O bláznivém knížeti 
(pohádky, 1945); Příběh o pomoci (R 1945, pak in 

Dva příběhy o pomoci, s tit. Příběh Emilčin); Strach 
(P pro ml., 1946); Já - spravedlnost (R 1946, přeprac. 
vyd. 1969); Dva příběhy o pomoci (1947); Legenda 
o Tomášovi (R 1947); Cvičný let (P 1948); Býti zrn
kem soli (R 1949); Setkání na pakku (R 1950); Ze 
světa zkamenělého slunce (PP pro ml., 1954); Osud 
národa (1. díl R o J. A. Komenském, 1957); Poutník 
v Amsterodamu (2. díl R, 1960); Jana (P 1963); Slunce 
toho rána (P 1966); Čtvrtý rozměr (PP 1968); Tři 
variace na lásku (PP 1981); Znepokojiví hosté (PP 
1982); Expedice Élauné (R 1985); Útesy pod hladinou 
(PP 1987). ■

LITERATURA: • ref. Na trati je mlha: K. P. (Po
lák), Nár. práce 8. 12. 1940; V. Černý, KM 1940 
ref. Pavel a Gertruda: B. Fučík, Akord 9, 1941/42, 
s. 302; V. Černý, KM 1941 •;• ref. Méněcennost: 
F. Götz, Čteme 1942, s. 137; K. Polák, KM 1942; 
F. Listopad, Řád 1943, s. 202 •; V. Lišková: K typolo
gii psychologického románu, SaS 1942 → Posmrtný 
odlitek z prací V. L. (1945); J. Morák: ref. Bílá cesta 
mužů, Řád 1943, s. 367; J. Černý: M. H., LidN 
16. 4. 1944; p. (A. M. Píša): ref. Příběh starého mlá
dence, Nár. práce 4. 10. 1944; K. P. (Polák): ref. 
O bláznivém knížeti, Nár. práce 13. 3. 1945; • ref. Petr 
a Kristina: K. P. (Polák), Nár. práce 25. 3. 1945; 
J. Machoň, LidN 8. 4. 1945 •; K. Bednář: ref. Příběh 
o pomoci, Panoráma 21, 1945/46, s. 80; J. Gross- 
mann: ref. Já - spravedlnost, Lid. kultura 1946, č. 43; 
F. Buriánek: ref. Dva příběhy o pomoci, Lid. kultura 
1947, č. 42; O. Jahoda: ref. Legenda o Tomášovi, KM 
1947; J. Pinkava: Glosy k dílu M. H., KM 1948; 
J. Pilař: ref. Býti zrnkem soli, LidN 29. 1. 1950; J. Ma
rek: ref. Setkání na pakku, LidN 10. 12. 1950; • ref. 
Osud národa: V. Běhounek, NŽ 1958; V. Forst, RP 21. 
2. 1958; M. Jungmann, LitN 1958, č. 2 •;• ref. Pout
ník v Amsterodamu: M. Suchomel, HD 1961; 
M. Jungmann, LitN 1961, č. 10 •; A. Stich: Trápení 
s řečí postav (ref. Jana), Knižní kultura 1964, s. 286; 
M. Brousková: ref. Slunce toho rána, HD 1966; 
M. Jungmann: M. H., LitN 1967, č. 20; P. Wiesner: 
ref. Čtvrtý rozměr, Nové knihy 1968, č. 50; J. Dvořák: 
Rozměry lidského věku, Texty 1970, č. 5.
Pb

Otakar Hanuš

* 31. 3. 1890 Praha
† 25. 2. 1940 Praha

Zprvu básník a autor kabaretních textů, šansoniér 
i herec, později beletrista a kulturní publicista, filmo
vý kritik a scenárista.

VI. jm. Jan Trneček. - Syn klavírního pedagoga 
a hudebního skladatele Jana (Hanuše) Trnečka 
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(1858-1914). Před první svět, válkou patřil 
k pražské bohémě, spřátelen především 
s J. Haškem, Z. M. Kudějem a G. R. Opočen
ským. V první polovině 10. let psal texty (zejm. 
písňové) pro pražské kabarety a vystupoval 
v nich i jako herec. 1915 narukoval, zprvu byl 
na rumunské, 1916 na italské frontě. Od 1918 
působil v Červené sedmě, kde byl angažován 
též jako umělecký správce s úkolem vyhledávat 
nové talenty, pak v Rokoku, odkud v říjnu 
1919 odešel do Hašlerovy Lucerny. 1921 byl 
šéfredaktorem týdeníku Národní obzor, a to 
po celou dobu jeho vycházení (12. 2.-6. 
8. 1921), pak redaktorem Práva lidu (zvláště 
jeho kult, rubriky a nedělní zábavné přílohy 
Dělnická besídka), 1923-24 redaktorem časo
pisu „poutavé četby“ Měsíc (vyd. K. Hašler), 
1930 snad redaktorem týdeníku Domov a svět; 
1935 krátce vydával vlastní filmový časopis 
Pás, jinak byl spisovatelem a filmovým scená
ristou z povolání. Zenat byl s novinářkou 
L. Trnečkovou, roz. Rybářovou (publikující 
pod jm. Hanušová).

H. literární produkce se rozbíhala několika 
směry, od veršované lyriky a písňových textů 
přes fejetoníštiku a drobnější prozaické útvary 
až k pokusům o román. Kromě literatury zasa
hoval H. svou tvůrčí aktivitou i do oblasti diva
dla a filmu, v němž se uplatnil jako scenárista, 
textař, publicista a vydavatel časopisu. Náměty 
ke svým povídkám, novelám i románům čerpal 
převážně z dvojího okruhu: ze soudobého spo
lečenského života v Praze i na malém městě 
a z vlastních zážitků řadového vojáka první 
světové války. Jeden pól H. vypravěčské prózy 
tíhl k humoristicky, popřípadě i satiricky vy
hroceným příběhům, druhý k naturalistickému 
zpodobení erotických krizí a konfliktů. S výjim
kou několika knih určených dětem a mládeži 
a posmrtně vydaného románu Poslední Malo- 
straňák (o trampotách staromládeneckého ma
jitele paláce) pohybovala se většina H. próz 
v oblasti kolportážního čtení, ať už zájmem 
o tzv. ožehavé náměty (Já jsem vinna!, Lačné 
ženy, Ten, který rozkoše nepoznal ..., novela 
Pitva atd.), anebo setrváváním u naturalistic
kých popisů. Ani H. spolupráce s českým fil
mem, němým i zvukovým (v období 1922—39), 
nepřekračovala rámec nenáročných sentimen
tálních příběhů (Láska slečny Věry, Srdce za 
písničku, Její hříchý
ŠIFRY: H., O. H., oh., -oh. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy 
Času (1913-14); Čes. filmový zpravodaj (1924 — 39); 

Čes. svět (od 1913); Domov a svět (1930); Filmový 
svět (1921), pokr. Čes. filmový svět (1924); Film 
(1921-36); Květy (od 1915); Lid. noviny (od 1914); 
Máj (1913-15); Malý čtenář (od 1915); Měsíc 
(1923-24); Nár. obzor (red. K. L. Kukla, 1912-13); 
Nár. obzor (1921, R Vina Heleny Rottrové); Osvěta 
(od 1913); Pás (1935); Právo lidu (1912-38;
7. a 14. 1. 1922 O kabaretu); Rudé květy, pokr. Svět 
(od 1914); Samostatnost (od 1912); Svět ve filmu (od 
1932); Světozor (od 1914); Štika (1919); Venkov (od
1924) ; Zvon (od 1914). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Za ono
ho času (D 1913, s K. Hašlerem); Portréty milenek 
(PP 1914, opr. a rozšiř, vyd. 1925); Typy 20. století (PP 
1918); Prolog jaksi záhadný (b. d., 1919); Nechtěný 
hřích (monolog, b. d., 1920, s J. Červeným); Láska 
slečny Věry (P 1920, přeprac. vyd. 1923, opr. a rozšiř, 
vyd. 1927); Zpěv sedmdesáti let (B 1920); Napoleon 
(D 1921); Lehkomyslné povídky (1921, opr. a rozšiř, 
vyd. 1926); Podivné lásky (DD b. d., 1921: Valše 
triste, Na jedné věži, Dáma a smrt); Lačné ženy (R 
b. d., 1922); Nálady (B 1922); Já jsem vinna! (R 1923); 
Proč paní van Thriss zabíjela a jiné povídky i fejetony 
(1923); Děvče na vlně 1 120 (R 1925); Nevěra (R
1925) ; Maršbaťáček (P 1927); Ten, který rozkoše ne
poznal... (R 1927, 2. díl R Nevěra); V království 
Bumbrlíčků (BB pro ml., b. d., 1927); Manifest (P pro 
ml., b. d., 1928); Opičárny (PP 1929); Robinson na 
Želetavce a jiné rozmarné i veselé příhody (PP pro 
ml., 1929); Epištoly poděbradské (R ve verších, b. d., 
1930); Zvyk je hedvábná košile (R 1930); Horizont 
lásky (R 1931); Chtivá srdce (R 1932); — posmrtně: 
Poslední Malostraňák (R 1940). - Překlady: Ch. De 
Coster: Tyli Ulenspiegel a Lamm Goedzak (1922); 
E. About: Muž s ulomeným uchem (1924). - Souborné 
vydání: Dílo O. H. (nakl. E. Beaufort 1925-27, 4 sv.). 
I REDIGOVAL časopisy: Národní obzor (1921), 
Měsíc (1923-24), Pás (1935). I

LITERATURA: • ref. Portréty milenek: Kaz. 
(F. S. Procházka), Zvon 15, 1914/15, s. 278; J. H., PL 
9. 5. 1915 •; -btk- (V. Brtník): ref. Láska slečny Věry, 
Zvon 20, 1919/20, s. 391; • ref. Lehkomyslné povídky:
K. (F. V. Krejčí), PL 25. 12. 1921; -btk- (V. Brtník), 
Zvon 22, 1921/22, s. 166 •; Z. (J. Zubatý): ref. Lačné 
ženy, NŘ 1923, s. 20; K. (F. V. Krejčí): ref. Podivné 
lásky, PL 13. 5. 1923; • ref. Proč paní van Thriss 
zabíjela...: drb. (J. Borecký), Zvon 24, 1923/24, s. 69; 
K. (F. V. Krejčí), PL 10. 2. 1924 •;• ref. Já jsem vinna!: 
vz. (V. Zelinka), Zvon 25, 1924/25, s. 362; V. Brtník, 
Venkov 6. 8. 1925 •; B. Jedlička: ref. Lačné ženy (další 
vyd.), LidN 1. 3. 1925; drb. (J. Borecký): ref. Nevěra, 
Zvon 26, 1925/26, s. 125; V. Brtník: ref. Děvče na vlně 
1 120, Venkov 4. 2. 1926; • ref. Maršbaťáček: an., 
LitN 1927, č. 13; -a (J. Hora), RP 21. 10. 1927; V. Brt
ník, Venkov 3. 11. 1927; J. V. Sedlák, Tribuna 13. 11. 
1927; K. Š. (Štorch), RA 3, 1927/28, s. 86; K. (F. 
V. Krejčí), PL 15. 1. 1928 •; V. Brtník: ref. Ten, který 
rozkoše nepoznal..., Venkov 9. 12. 1927; • ref. Opi
čárny: V. Brtník, Venkov 3. 10. 1929; vz. (V. Zelinka): 
Zvon 30,1929/30, s. 110 ref. Robinson na Želetav- 
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ce...: V. F. S. (Suk), Střední škola 10, 1929/30, s. 187; 
M. Popprová, Úhor 1929, s. 180 ref. Zvyk je 
hedvábná košile: vz. (V. Zelinka), Zvon 30, 1929/30, 
s. 517; V. Brtník, Venkov 13. 6. 1930 •; • ref. Chtivá 
srdce: V. Brtník, Venkov 3. 11. 1932; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 33, 1932/33, s. 83 •;• nekrology: -btk- (V. Brt
ník), Zvon 40, 1939/40, s. 391; ma (O. Mrkvička), 
LidN 26. 2. 1940; red., Filmový kurýr 1940 •;• ref. 
Poslední Malostraňák: jj. (J. Ježek), Čteme 2, 1939/ 
40, s. 198; V. T. (Tichý), Nár. práce 21. 6. 1940; B. Jed
lička, LidN 21. 10. 1940; drb. (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 154 •; J. Červený in Červená sedma (1959).

vk

Stanislav Hanuš

* 10. 11. 1885 Praha
† 12. 9. 1943 Praha

Lyrický básník oproštěného výrazu, směřující k hu- 
debnosti verše; překladatel z francouzštiny a hudební 
kritik.

Narodil se v rodině úředníka; po maturitě na 
vinohradské reálce (1903) byl ve šk. roce 1903/ 
04 zapsán na stavební fakultě pražské techniky, 
později absolvoval knihovnické kursy při filoz. 
fakultě UK v Praze. Od mládí byl nemocen 
plicní chorobou, která ho omezovala ve stu
diích, v práci i v soukromém životě. 1917-19 
byl úředníkem magistrátu hl. města Prahy, od 
1919 knihovníkem Knihovny nár. shromáždění 
(za jeho redakce vycházely publikace této kni
hovny Z cizích parlamentů a Exposé sommaire 
des travaux législatifs). 1925 odešel pro nemoc 
předčasně do výslužby. Od mládí překládal 
z francouzštiny, kromě řady knih i pro divadlo 
(zejm. Vinohradské). Jeho silný zájem o hud
bu, podnícený hudebním nadáním (hrál dobře 
na housle i klavír), se konkretizoval zejména 
překlady písní H. Wolfa a F. Schuberta pro 
koncertní repertoár zpěvaček A. Pečírkové 
a J. Novotné a hudebními referáty, otiskovaný
mi v časopise Tempo (H. jej též spoluredigo- 
val); přátelsky se stýkal s řadou hudebníků své 
doby (B. Vomáčka, J. Křička, L. Vycpálek, 
S. Hippmann aj.), jeho nej lepším přítelem byl 
malíř F. Kysela. 1940 byl H. zatčen pro ilegální 
činnost, vězněn na Pankráci a v Drážďanech, 
odkud byl koncem roku propuštěn pro těžkou 
tuberkulózu; žil pak pod dohledem gestapa 
v sanatoriu na Pleši a zemřel ve vinohradské 

nemocnici. Pohřben byl na Vinohradském hř
bitově. Ve vězení psal básně, které se však za 
okupace ztratily.

Po básnickém debutu v Moderní revui 1910 
tíhl H. v letech před první světovou válkou 
k autorům tzv. čapkovské generace, s nimiž se 
podílel na Almanachu na rok 1914; pod vlivem 
tohoto sblížení začal v té době psát volným 
veršem. Jeho básně vycházely dlouho jen časo
pisecky, resp. byly recitovány (spolu s verši 
ostatních autorů Almanachu) na večerech nové 
poezie. Přílišná sebekritičnost bránila H. vydat 
verše knižně, ač měl rukopis sbírky připraven už 
1916; v rukopise zůstala i sbírka z 1923 Vroucné 
dění. Teprve téměř padesátiletého autora přiměl 
F. Halas k vydání knihy Housle a ruka, která 
byla odměněna cenou v soutěži nakl. Melan- 
trich a vyvolala i značný ohlas u kritiky. H. se 
v ní projevil jako myšlenkově i umělecky zralý 
básník tíhnoucí k otázkám zakotvení samotář
ské lidské existence. Jeho komorně laděná poe
zie, navazující na lyriku tomanovského typu, 
směřuje k tlumené a málomluvné meditaci, 
k sublimaci osobního zážitku, výrazovému 
oproštění, zkratkovitosti, písňovosti a uzavřené 
strofické stavbě, vyznačujíc se zároveň neob
vyklou péčí o jazyk. Repertoárem obrazů i me
lodičností verše stojí H. poezie ve znamení hud
by; řada jeho básní byla též zhudebněna (např. 
L. Vycpálkem a zejm. B. Vomáčkou, který na
psal na H. slova písně Raněný, Živý mrtvým 
a kantátu Romance svatojirská). Své hudební 
zájmy a znalosti uplatňoval H. i jako redaktor 
a kritik významného orgánu moderní české 
hudby Tempo. Pro překlady z francouzštiny si 
vybíral literárně hodnotná díla, některá i na 
základě své orientace k hudbě (muzikologické 
práce R. Rollanda, memoáry I. Stravinského). 
H. vynikající přetlumočení Verhaerenovy hry 
Helena Spartská se řadí k nej dokonalejším čes
kým básnickým překladům své doby, po bok 
překladatelských činů O. Fischera a J. Hořejší
ho.

PSEUDONYM: Stanislav Diviš. I PŘÍSPĚVKY in: 
Almanach na rok 1914 (1913); Cesta (1918-20; 1918 
Romance svatojirská); Červen (1919); Čes. revue 
(1912); Kritický měsíčník (1938); Kulturní zpravodaj 
(1927); Kvart (1937); Lid. noviny (1922-38, sporadic
ky); Lípa (1919); Listy pro umění a kritiku (1934); 
Lumír (1915-26); sb. Lyrický rok 1913; Moderní re
vue (1910-11); Most (1923); Národ (1917); Nár. osvo
bození (od 1924); Nová svoboda (1938); Osvěta 
(1918); Panoráma (1931-32); Ranní noviny (od 
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1934); Republika (1919); Rozhledy (1934-37); Scéna 
(1914); Sever a východ (1928-29); Tempo (od 1926); 
Topičův sborník (1918); Tribuna (1919). ■ KNIŽNÉ. 
Beletrie: Housle a ruka (BB 1934). - Překlady: H. de 
Balzac: Neznámé arcidílo (1909); E. Verhaeren: Rem- 
brandt (1912) + Helena Spartská (1925); R. Rolland: 
Hándel (1927) + Beethoven. Od Eroiky k Apassio- 
nátě (1932); A. France: Crainquebille, Tchoř, Voříšek 
a několik jiných poučných příběhů (1932, s A. Kuče
rovou); I. Stravinskij: Kronika mého života (1937). 
- Výbor: Z básní S. H. (1940, ed. V. Mikota). I SCÉ
NICKY. Překlady: J. Romains: Knock aneb Triumf 
medicíny (1924); P. Demassy, P. Mac Orlan: Ataman- 
ka Elsa (1925); E. Verhaeren: Klášter (1935). ■ KO
RESPONDENCE: J. Knap: Zrození Almanachu na 
rok 1914 (O. Fischerovi z 1913), Sborník Nár. muzea 
v Praze, řada C, 1962.1 REDIGOVAL časopis: Tem
po. Listy Hudební matice (1926-35, s B. Vomáčkou); 
sborníky: Sborník na počest šedesátých narozenin 
V. Nováka (1930, s B. Vomáčkou), Sedmdesát let 
Umělecké besedy (1933, hudební část). I

LITERATURA: • ref. Housle a ruka: A. N. (No
vák), LidN 15. 10. 1934; AMP (A. M. Píša), PL 20. 10. 
1934; J. B. Č. (Čapek), Čin 1934, s. 1099; F. Halas, 
Almanach Kmene 1934/35 → Imagena (1971);
J. H. (Hora), LUK 1934 (Informace, s. 99); -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 35, 1934/35, s. 207; F. X. Šal
da, ŠZáp 7, 1934/35 → Kritické glosy k nové poezii 
české (1939); Ot. F. (Fischer), LidN 4. 1. 1935 •; 
B. Slavík: Imaginistický melodik, Lumír 61, 1934/35, 
s. 234; J. K. (Kopecký): Odešel básník, LidN 22. 
9. 1943 + Hanuš, Stanislav, Časopis českých knihov
níků 1943, s. 70; B. Vomáčka: Vzpomínka na S. H., 
Svob. noviny 14. 6. 1945 (zde i H. báseň List ze 
žaláře); B. R: Vzpomínka na S. H., LidN 18. 9. 1948;
L. Lantová: S. H., Listy Klubu přátel poezie, listopad 
1968; V. Šusová: S. H., LA PNP (1978).

II

Dora Hanušová

* 20. 8. 1841 Lvov (Ukrajina)
† 2. 12. 1920 Praha

Překladatelka z angličtiny, autorka časopisecky pub
likovaných cestopisů a povídek, pracovnice v ženském 
hnutí.

Pův. jm. Teodora Marie H. - Dcera univ. profe
sora a bibliotékáře I. J. Hanuše; základní vzdě
lání nabyla doma. Její dvě sestry byly rovněž 
veřejně činné: Klemeňa H. (1845-1918) působi
la při zakládání ženské tělovýchovy, napsala 
řadu tělovýchovných příruček, čas. publikovala 
Črty cestovní (Beseda učitelská, 1881); Milina

H. , učitelka měšť. školy, přispívala naučnými 
a beletristickými články do Ženských listů. 
D. H. složila univerzitní zkoušku z francouzšti
ny a vyučovala 1862-66 na soukromé dívčí 
škole v Jičíně. Po návratu do Prahy se stala 
pořadatelkou knihovny česko-amerického klu
bu (1866-69) a působila v ženském hnutí. 
S K. Světlou a E. Krásnohorskou zakládala 
Ženský výrobní spolek (do 1880 pracovala ve 
výboru), s K. Světlou koncipovala Provolání 
k matkám a dívkám českomoravským (Slovan 
1871), 1890-92 byla členkou výboru Minervy. 
Pro Jubilejní výstavu (1891) sestavila Statistiku 
všech ženských spolků českých, na Národopis
né výstavě 1895 byla členkou výboru oddělení 
Česká žena.

Původní články začala publikovat v Žen
ských listech 1875. Uveřejňovala zejm. cestopis
né črty s romantickými popisy krajinných sce
nérií a přírodními impresemi a cestopisné nove
ly, které kromě cestovních zážitků a věcných 
informací o zemi obsahují i milostnou dějovou 
zápletku. V 70. letech knižně i časopisecky pub
likovala i překlady z anglické literatury, pro 
Ženské listy napsala rozsáhlý článek o G. Elio- 
tové, v němž pozitivně hodnotila její mravní 
principy a realistické ztvárnění drobných figu
rek a všedních lidí. Literární práce H. jsou nese
ny především ideou ženské emancipace, výra
zem tvůrčího uměleckého záměru jsou teprve 
v druhé řadě.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bohdana Ivanovna, Marie 
Litavská; B. L, D. H., M. L. I PŘÍSPĚVKY in: 
Koleda (1878); Lada (1893); Ruch (1882); Svatvečer; 
Vyšehrad; Ženské listy (1875-79; 1879 čl. George 
Eliotová); Ženský svět (1897). I KNIŽNĚ. Překlady: 
W. Scott: Waverley aneb Před šedesáti lety (1875, 
s P. Královou) + Kenilworth (1877); Ch. Dickens: 
Nikudy ven! (1881-90, sešitově) + David Copperfield
I, 2 (1903). ■

LITERATURA: E. K. (Krásnohorská): D. H., 
Ženské listy 1908, s. 25; an.: nekrolog, Naše kniha 
1920, s. 139.

mn

Libuše Hanušová
* 26. 3. 1894 Praha
† 4. 2. 1960 Praha

Prozaička, dramatička, novinářka; zprvu jedna 
z představitelek tzv. ženského románu, po druhé svě
tové válce autorka prací se sociální tematikou.
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Harant z Polžic a Bezdružic

VI. jm. Trnečková, roz. Rybářová. Manželka spi
sovatele O. Hanuše. Od 1945 působila jako novi
nářka v časopisech Hlas osvobozených a Hlas re
voluce, kam psala převážně politické články.

Beletrií s milostnou tematikou (Smyslnost, 
Anarchie srdcí) o sváru vášně a rozumu svých 
hrdinek se H. přiřadila ke konvenčnímu typu 
ženského románu meziválečného období. Zá
sadní zlom u ní nastal ve 40. letech, kdy v romá
nu Nepovolaným vstup zakázán zpracovala zá
važné téma začátků ilegálního protifašistického 
hnutí na stavbě štěchovické přehrady. Podobný 
přeryv nastal i v H. dramatické tvorbě, když od 
lehkých konverzačních veseloher s milostnou 
tematikou (Srdcový král, Zena mnoha možností) 
dospěla v dramatu Rozchod s minulostí (v rkp.) 
k obrazu mravních, společensky motivovaných 
konfliktů současnosti. Pouze časopisecky vy
cházely její překlady próz z němčiny, francouz
štiny a charvátštiny.

ŠIFRY: h, Hš, L. H., Ih, -lh-. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(od 1928); Hlas osvobozených (od 1945); Hlas revoluce 
(od 1948); Módní revue (1928); Právo lidu (od 1925); 
Rozsévačka (1936); Večerník Práva lidu (od 1925); 
Venkov (1933); Zvon (1928). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Smyslnost (R 1929); Anarchie srdcí (R 1929); Srdcový 
král (D b. d., 1933); Žena mnoha možností (D b. d., 
1935, i prem.); Nepovolaným vstup zakázán (R 1948). 
■ USPOŘÁDALA A VYDALA: Co s nimi? Doku
mentární svědectví nacistické propagandy o velezrád- 
né činnosti pohraničních Němců v Československu 
(1946).!

LITERATURA: • ref. Smyslnost: vr,PL24. 3. 1929;
J. V. Sládek (správně Sedlák), LidN 13. 4. 1929; V. Brt- 
ník, Venkov 6. 6. a 19. 9. 1929; drb (J. Borecký), Zvon 
29,1928/29, s. 220 •;• ref. Anarchie srdcí: vz (V. Zelin
ka), Zvon 29,1928/29, s. 715; J. Karasová, Ženský svět 
1929, s. 194 •;• ref. Žena mnoha možností: If (I. J. Fi- 
scherová), NO 31.5.1935; -s (J. Seifert), PL 31. 5.1935; 
AMB. (A. M. Brousil), Venkov 2.6.1935; ág (J. Tráger), 
Panoráma 1935, s. 115; V. Červinka, Zvon 35,1934/35, 
s. 714 •; V. Černý: Útoky na mne aneb Trojští koně bez 
Řeků, KM 1946, s. 156; vh: Mravní konflikty dneška (o 
připrav, hře Rozchod s minulostí), NO 9.10.1947; •ref. 
Nepovolaným vstup zakázán: cd, Rovnost 23. 1. 1949; 
btr (B. Truhlář), Práce 22. 4. 1949 •.

vv

Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic
* 24. 12. 1580
† po 1648 asi Kulmbach (Německo)

Autor pamětí, překladatel.

Nejmladší bratr spisovatele a hudebníka Kryš
tofa H. z Polžic a Bezdružic. Dědictvím po 
rodičích získal majetek na Klatovsku, který 
spravoval až do odchodu za hranice. Byl 
horlivým evangelíkem a účastnil se stavovské
ho povstání proti Ferdinandu II. 1623 byl pro 
účast na povstání odsouzen ke ztrátě poloviny 
jmění. Protože odmítl přestoupit na katolictví, 
byl 1628 donucen vystěhovat se s rodinou 
z Čech. Po krátkém pobytu v Rohenstrassu 
v Horní Falci přesídlil do Hofu ve Voigtlandu 
v bayreuthském vévodství, 1632 do Kulmba- 
chu, 1633 do Lichtenberku, později znovu do 
Kulmbachu, kde pravděpodobně také zemřel.

H. je autorem česky psaných Pamětí od 
roku 1624 do roku 1648 (rkp. pod lat. tit. 
M. S. memorabilium tum in Germania, tum 
in Bohemia, Moravia, Silesia et Lusatia ab 
anno 1624 usque in annum 1648 gestarum 
etc.), v nichž formou deníkových zápisků, se 
snahou o maximální objektivnost, bez hierar- 
chizace a zvláštního výběru zachytil všechno, 
co upoutalo jeho pozornost. Spis patří k cen
ným dobovým svědectvím o postupujícím 
duchovním i hmotném útlaku po Bílé hoře 
zejména na Klatovsku a zčásti na Plzeňsku, 
rovněž je i dokladem o životě naší emigrace 
v cizině. 1638 pořídil H. německý překlad 
cestopisného díla svého bratra Kryštofa (Pu
tování aneb Cesta z Království českého do 
města Benátek...) pod titulem Der christliche 
Ulysses oder Weit-versuchte Cavallier, Fuerge- 
stellt in der Denckwuerdigen Bereisung etc. 
K němu připojil samostatnou kapitolu o bra
trově životě od jeho návratu z cesty do Svaté 
země až do 1615. Tiskem vyšel překlad cesto
pisu 1678 v Norimberku, bez přidané biogra
fické části Gewisser und wahrhaftiger Bericht 
v on weiterem Fúhrnehmen und Thaten...,záslu
hou H. synovce Kryštofa Viléma.

KNIŽNĚ. Překlad: Kryštof Harant: Der christliche 
Ulysses oder Weit-versuchte Cavallier Fuergestellt in 
der Denckwuerdigen Bereisung etc. (Norimberk 
1678). I EDICE: Gewisser und wahrhaftiger Bericht 
von weiterem Fúhrnehmen und Thaten des wohl ge- 
bornen Herrn Herrn Christoph H. von Polžicz und 
Weseritz und auf Petzka (ed. E. Schebek, v čl. Aus 
dem Leben des böhmischen Freiherrn Christoph 
H. von Polžicz und Weseritz, Mitteilungen des Vereins 
fůr Geschichte der Deutschen in Böhmen 12, 1874, 
s. 279); Paměti J. J. H. z Polžic a z Bezdružic od roku 
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1624 do roku 1648 (1897, ed. F. Menčík, upr. vyd.). - 
Ukázky (z Pamětí): Z. Kalista in České baroko (1941); 
Z. Tichá in Kroniky válečných dob (1975). ■

LITERATURA: E. Schebek: Aus dem Leben des 
böhmischen Freiherrn Christoph H. von Polžicz und 
Weseritz, erzáhlt von dessen Bruder Johann Georg 
H. von Polžicz und Weseritz, Mitteilungen des Vereins 
fúr Geschichte der Deutschen in Böhmen 12, 1874, 
s. 273; F. Menčík: J. J. H. z Polžic a Bezdružic, ČČM 
1887, s. 488 + in Paměti J. J. H. z Polžic a Bezdružic 
od roku 1624 do roku 1648 (1897); Z. Kalista in České 
baroko (1941); J. Racek in Kryštof H. z Polžic a jeho 
doba 2, 3 (1972, 1973); Z. Tichá in Kroniky válečných 
dob (1975).

zdí

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
* 1564 hrad Klenová u Klatov
† 21. 6. 1621 Praha

Dvořan a diplomat, válečník; autor cestopisu, hudeb
ník.

Pocházel z nezámožné vladycké rodiny, otec 
zastával různé funkce v zemských úřadech. 
H. se dostalo pečlivého vychování zčásti u do
mácího učitele, zčásti na škole v Plzni. Obsáhlé 
vědomosti a dovednosti získal v kulturním pro
středí innsbruckého dvora arciknížete Ferdi
nanda II. Tyrolského, kam přišel 1576 na otco
vo přání. Naučil se latině, řečtině, italštině 
a němčině, vzdělával se v historii, zeměpise, 
státovědě, politice, teologii, hudbě, matematice 
a přírodních vědách. Společenský ruch, styky se 
zahraničními hosty, jakož i provázení Ferdinan
da na cestě do Itálie položily základy k H. ces- 
tovatelské zálibě. Po návratu do vlasti 1584 
(patrně pro otcovo úmrtí) se ujal správy rodin
ných statků. 1594-97 se účastnil protitureckého 
válečného tažení, během něhož osvědčil vojen
ský talent i věrnost císaři. Po návratu mu zemře
la manželka; pod vlivem této události a zároveň 
veden ctižádostí blíže poznat země obývané 
Turky se H. rozhodl pro pouť do Svaté země. 
Odjel na jaře 1598 doprovázen svým švagrem 
rytířem Heřmanem Černínem z Chudenic. Ces
tu, která vedla přes Bavorsko a Tyroly do Itálie, 
dále na Krétu, Kypr, do palestinské Jaffy (Tel- 
-Aviv), Jeruzaléma a do Egypta, popsal 
1604-07 v knize Putováni aneb Cesta z králov
ství Českého do města Benátek... Od podzimu 
1599 pobýval střídavě na tvrzi Bělá a v Plzni, 

kde se osobně seznámil s císařem Rudolfem II. 
1600 byl povolán k pražskému dvoru a jmeno
ván zprvu tajným radou, později císařským ko
morníkem a radou, 1603 byl povýšen do pan
ského stavu. Po smrti Rudolfa II. působil krátce 
ve službách Matyášových, 1614-15 byl vyslán 
s diplomatickým poselstvím do Španělska. Ces
tu přes západní Evropu (Německo, Nizozemí, 
Francie) údajně popsal v německém cestopise, 
jehož rukopis se nedochoval. Po návratu odešel 
z habsburských služeb, žil na hradě Pecka, který 
získal 1603 druhým sňatkem, věnoval se hospo
dářství, literatuře a především hudbě (jako 
skladatel a zakladatel zámecké kapely). 1618 
z ne zcela jasných důvodů přestoupil k víře 
podobojí a aktivně se zapojil do stavovského 
povstání (1619 velel dělostřelbě při obležení 
Vídně, byl vojenským komisařem). Za vlády 
Fridricha Falckého vykonával různé funkce 
u dvora (královský dvorní a komorní soudní 
rada, prezident České komory). Pro účast v od
boji byl po porážce povstání v únoru 1621 zat
čen a odsouzen k smrti stětím (poprava vykoná
na na Staroměstském náměstí v Praze). Pohř
ben byl do kostelní hrobky na hradě Pecka.

Cestopis Putování aneb Cesta z království 
Českého do města Benátek... vznikl na základě 
skutečně prožitých událostí a pod vlivem četby 
cestopisné literatury. Svůj přínos pojal H. jako 
poznatkově nej novější, obsáhlý kosmografický 
obraz Východu. Orient ho zaujal nejen jako 
dějiště biblických dějů, ale především jako země 
obývaná nepřáteli křesťanského světa, tj. poli
ticky důležitá oblast. Kompozičně je dílo 
rozsáhlým řetězcem obrázků z východních zemí 
(podle literatury popisuje H. i země, které ne
navštívil), skloubeným v celek epickým vyprá
věním. Vedle jednotlivých událostí své dobro
družné cesty všímá si H. zvláště kulturně histo
rických poměrů, životního stylu, povahového 
založení obyvatel, způsobu jejich obživy, lido
vých zvyků, náboženských ceremonií, hudby 
apod., menší zájem projevuje o přírodu a do
jmové prožitky, omezuje se na suché věcné kon
statování bez estetického hodnocení či emocio
nálního zanícení. Živost podání je oslabena vel
kým množstvím doplňujících poznatků geogra
fických, přírodovědných, historických aj., vne
sených do díla formou exkursů a citátů (H. 
použil téměř 600 domácích i zahraničních spi
sů), ne vždy však přesných a kriticky zhodnoce
ných. Úsilím podat přehled soudobého vědění 
o Předním východu získalo dílo převážně nauč
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ný a didaktický charakter. Jazyk, zejména syn
tax a lexikum, nese stopy H. polyglotismu, ale 
také znalosti bible a hovorové češtiny (množství 
rčení, přísloví, mj. poukazující na H. smysl pro 
humor a ironii). Dílo doplnil překlady cizích, 
zvláště latinských básní a vlastními ilustracemi. 
H. knihu přeložil do němčiny 1638 Kryštofův 
bratr Jan Jiří Harant pod titulem Der christliche 
Ulysses oder Weit-versuchte Cavallier, Fuerge- 
stellt in der Denckwuerdigen Bereisung etc.; tis
kem vyšla 1678 v Norimberku.

KNIŽNĚ. Putování aneb Cesta z království Českého 
do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, 
země Judské a dále do Egypta a velikého města Kairu, 
potom na horu Oreb, Sinai a svaté Panny Kateřiny 
v pusté Arábii ležící... (1608; německy Der christliche 
Ulysses oder Weit-versuchte Cavallier, Fuergestellt in 
der Denckwuerdigen Bereisung etc., Norimberk 1678, 
přel. J. J. Harant, ed. K. V. H.). I EDICE:
K. H. z Polžic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta 
z království českého do Benátek ... 1,2 (1854-55, ed.
K. J. Erben; zkrácené vyd.); Opera musica (1956, ed.
J. Berkovec). - Výbory: K. H. z Polžic a Bezdružic 
Cesta po Egyptě. Výbor z 2. dílu jeho Putování aneb 
Cesty z království Českého do Benátek (1926, ed.
K. Hrdina); Cesty do Svaté země. Výbor ze starých 
českých cestopisů (mj. z Putování aneb Cesty ... 1948, 
ed. J. Dostál). I

LITERATURA: K. Stecker: K. H. z P. a B. (Nová 
Paka 1909); J. Charvát: K. H. z P. a B. (rkp. disertace, 
UK Praha 1928/29); Z. Nejedlý: K. H. z P. 1621-1921 
(b. d., 1939); J. Racek: K. H. z P. a jeho doba 1-3 
(1970, 1972, 1973). i J. Schiffner: Wunderbare Ereig- 
nisse des böhmischen Ritters Ch. H. von P. auf seiner 
Pilgerschaft nach Jerusalem, in: Gallerie der interes- 
santesten und merkwúrdigsten Personen Böhmens 
5 (1804); an.: K. H. z P. a B., Čes. včela 1838, s. 284; 
K. J. Erben in Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 
a na Pecce atd. Cesta z království Českého do Bená
tek 1 (1854); an.: Galérie výtečníků slovanských 
4 (K. H.), Hvězda (Olomouc) 1862, s. 329; an.: 
K. H. z P. a z B., Osvěta 1863, s. 249, 257; an.: 
K. H. z P. a z B., Světozor 1868, s. 340; S. Kapper: 
Ritter Haranťs Orientalfahrt zu Ende des 16. Jahr- 
hunderts, Deutsche Monatshefte 3, 1868, s. 486; an.: 
K. H. z P, Květy 1869, s. 230; E. Schebek: Aus dem 
Leben des böhmischen Freiherrn Ch. H. von P. und 
W., erzáhlt von dessen Bruder Johann Georg H. von 
P. und W., Mitteilungen des Vereins fůr Geschichte 
der Deutschen in Böhmen 12, 1874, s. 275; M. Rýpl: 
Úvaha o cestopisu Harantově, Listy filologické a pe
dagogické 1886, s. 257; J. Teige: K. H. z P. a B., ČČM 
1890, s. 283; J. V. Prášek: Cesta K. H. z P. a význam 
její pro historické poznání zemí východních, ČČM 
1893, s. 132, 381; V. Schulz: K. Haranta z P. žádost za 
výhradní právo pro Putování do Země svaté r. 1607, 
ČČM 1899, s. 177; E. Horský: Kresby K. H. z P, ČL 

1906, s. 442; K. Hrdina in K. H. z P. a B. Cesta po 
Egyptě (1926); L. Kroupová: Humanistické prvky 
v Čestopise K. H. z P. (rkp. disertace, UK Praha 
1952/53); J. B. Čapek: K problematice osobnosti 
K. H., Náboženská revue církve československé 1958, 
s. 125; J. Kunský in Čeští cestovatelé 1 (1961);
J. B. Čapek: Na paměť K. H., Kostnické jiskry 1964, 
č. 23 + Osobnost a dílo K. H., Zprávy z Bertramky 
1964, č. 40; M. Kaňák: K. H. z P a B., Český zápas 
1964, č. 34/35; J. B. Čapek: K problematice osobnosti
K. H., ČMM 1973, s. 196; J. Racek: K problematice 
osobnosti K. H., ČMM 1974, s. 413; J. B. Čapek: 
K otázce charakteru K. H. z P. a B., Kostnické jiskry 
1975, č. 34 a Teologická revue 1975, s. 176; E. Petrů 
in Vzrušující skutečnost (1984); Z. Tichá in Jak staří 
Čechové poznávali svět (1986).

zdi

František Xaver Harlas

* 8. 2. 1865 Praha
† 22. 8. 1947 Praha

Vypravěč mysliveckých historek, autor povídek a ro
mánů s náměty exotickými, historickými a utopický
mi; výtvarný referent a historik, muzejní pracovník 
a místopisec Prahy.

Narodil se v rodině železničního úředníka. Mezi 
pátým a desátým rokem žil v Kralupech n. Vit., 
kde vychodil obecnou školu. V Praze absolvoval 
gymnázium (mat. 1885), poté studoval ději
ny umění na filoz. fakultě něm. univerzity 
(1885-89) a současně (1885-86) navštěvoval 
speciální třídu prof. F. Ženíška na Umělecko
průmyslové škole (s technikou malby se sezna
moval i u malířky Ch. Mohr-Piepenhagenové); 
1894 získal doktorát filozofie (disertací Kunst- 
bestrebungen Kaisers Maxmilián L und seiner 
Zeit). Od 1897 pracoval ve funkci asistenta a od 
1913 ve funkci ředitele Muzea hl. m. Prahy, za 
světové války sloužil na frontě. Zabýval se též 
výtvarnou kritikou a historií, působil jako refe
rent listů Politik, Union, Nár. politika, přispíval 
i do dalších časopisů; 1899-1909 spolupracoval 
na heslech Ottova slovníku naučného. Byl za
kládajícím členem a dlouholetým místopředse
dou (1915-33) Kruhu pro pěstování dějin umě
ní. Věnoval se též malířské tvorbě, ovlivněn 
jednak krajinářstvím A. Piepenhagena, jednak 
dobovým zájmem o plakát a ilustraci. 1930 ode
šel do důchodu, byl však ještě činný zejm. jako 
autor textů ve výstavních katalozích. 1943 se 
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konala souborná výstava jeho malířských a lite
rárních prací v Ústřední knihovně hl. m. Prahy. 
Pohřben byl v Praze na Olšanských hřbitovech.

V prozaické tvorbě vycházel H. jednak z lo
veckých a přírodních zážitků (prvotina Pod bu
ky aj.), jednak ze své záliby v exotice dálek 
a v historii. Lehce se vmýšlel do situací časově 
a místně vzdálených: své příběhy, jejichž prota
gonisty bývají pracovití a demokraticky smýšle
jící Češi, lokalizoval do Tichomoří, Indonésie, 
zvi. na Jávu (Podpalmami, Hondovo štěstí), bral 
si také náměty z indických mýtů (Maghad), 
střídal obrazy pravěku a středověku se záběry ze 
současnosti (Vidiny a touhy), psal i parodicky 
zamýšlené utopie budoucnosti (Až k tomu do
jde). V románových kronikách přibližoval čes
kou minulost: život Prahy v 70 . letech minulého 
století (Proto Praho!) i prostředí šlechtického 
sídla Šporků z poč. 18. stol. (Borlice). Rušným 
dějem mnohdy s triviálními zápletkami a pes
trým koloritem vyhovoval nenáročnému čtená
ři. Historizujícími momenty souvisela H. belet
rie s jeho prací muzejnickou a místopisnou, 
v níž se orientoval na kulturní minulost Prahy, 
na propagaci jejích památek (Z pokladů praž
ských, Stará Praha), na výklady uměleckého 
odkazu rudolfínské doby, pražské cechovní his
torie aj. Jako výtvarný referent a historik 
konzervoval H. umělecké názory a pravidla 19. 
stol, a usiloval o národní ráz umění. České 
umění také popularizoval jak v novinovém refe
rátu a v publicistických úvahách o umělecké 
výchově a vkusu (Doba a umění, Umění a do
mácnost), tak v přístupných interpretacích vý
znamných osobností. 19. stol. (J. Čermák, 
J. Mánes, F. Žení šek aj.) a v přehledných ději
nách (Malířství, Sochařství, Stavitelství).

PSEUDONYMY, ŠIFRY Borkovec, Dr. Lodyha, 
F. Živsa, Ingram, Jan Kornel, Lambertin, Sava Kyrri- 
lov, S. C. H. Windler, S. U. Tongi (= zpětné psaní 
slova ignotus, tj. neznámý, pseudonym užívaný pro 
beletrii), Vojnar, Xaverius; Dr. F. X. H., 
F. X. H. I PŘÍSPĚVKY in: Architektonický obzor; 
Časopis Společnosti přátel starožitností; Čes. svět 
(1905-25); Dílo; Hlas národa (od 1894); Letem svě
tem; Lid. noviny; Máj (od 1903); Malý čtenář 
(1902-04); Nár. listy; Nár. politika (od 1909); Osvěta 
(1901-18); Politik (1895-1907); Přehled (1903); Ro
čenka Kruhu pro pěstování dějin umění (1926-27, 
1930); Rozhledy; Ruch (1885-88); Světozor 
(1900-30); Union (1908-19); Venkov (1928); Zvon 
(1903-26). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: 
Z pokladů pražských (b. d., 1901); Doba a umění 
(b. d., 1902); Jak vzniká obraz (P pro ml., 1906);

Malířství (1908); Sochařství, Stavitelství (1911); Stará 
Praha (b. d., 1911); J. Čermák (b. d., 1913); Umění 
a domácnost (b. d., 1915); Rudolf II., milovník umění 
a sběratel (b. d., 1918); (následující beletrie, mimo 
Lesní kouzla, pod pseud. S. U. Tongi:) Pod buky (PP
1923) ; Pod palmami (PP 1923); Z cizích revírů (PP
1924) ; Až k tomu dojde (PP 1925); Maghad (PP
1925) ; Vidiny a touhy (PP 1925); Borlice (R 1928); 
Hondovo štěstí (R 1928); Proto Praho! (R 1928); 
Lesní kouzla (P 1938); - mimoto textová část publika
cí: Pražský salón. Rudolfinum (1902); Okružní výsta
va Umělecké besedy (b. d., 1908); J. Obrovský 1914 
(1914); Krásy Republiky československé (1919-23, 
s K. Herainem); A. Růžička (1923, s J. V. Janovickým 
a I. Navrátilem); J. Šetelík: Praha (1932); H. Bohman: 
Defilé intelektuálů (Nymburk 1933); Seznam děl sou
borné výstavy malíře J. Autengrubera (1935);Seznam 
děl souborné výstavy L. Marolda (1935); kap. Lanna, 
přítel umění, in T. Žákavec: Lanna (1936); Seznam děl 
výstavy souborů tří členů S. V. U. Myslbek (1939); 
Seznam děl výstavy souborů čtyř členů S. V. U. My
slbek (1940); Výstava souborného díla A. a K. Lieb- 
scherů (1940). ■ REDIGOVAL sborník: Ročenka 
Kruhu pro pěstování dějin umění (1917, s J. Hofma
nem; 1926-27, s A. Friedlem); edici: Obrazárna Zvo
nu (sešity reprodukcí s H. průvod, texty, 1918-23). ■

LITERATURA: P. A. (A. Procházka): Kronika 
(polemika s H. výtv. názorem), MR 1900/01, sv. 12 
→ Polemiky (1913, s tit. Českost a výtvarné umění);
• ref. Z pokladů pražských, Doba a umění: F. Sekani
na, Čes. revue 5, 1901/02, s. 848; Ž., Zvon 2, 1901/02 
•; F. K. Bakule: ref. Doba a umění, Moderní život 
1902; F. X. Šalda: ref. Malířství, Novina 1909 → KP 
7 (1953); an.: ref. Stará Praha, Nár. obzor 1911, č. 31; 
A. Novák: ref. J. Čermák, Přehled 12, 1913/14, s. 737;
• ref. Rudolf II., milovník umění a sběratel: K. Kr. 
(Krofta), Čes. revue 11, 1917/18, s. 571; J. Karásek, 
MR 1917/18, sv. 33, s. 133 •; B. Jedlička: ref. Pod 
buky, LidN 11. 7. 1924; drb. (J. Borecký): ref. Pod 
buky, Pod palmami, Zvon 24, 1923/24 + ref. Z cizích 
revírů, Zvon 25, 1924/25 + ref. Maghad, Vidiny 
a touhy, Zvon 26, 1925/26 + ref. Hondovo štěstí, 
Zvon 28, 1927/28; F. X. Jiřík: O životě a působení 
F. X. H., Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění 
(1925); A. Novotný: Dr. F. X. H., NL 1. 10. 1930; 
J: F. X. H. sedmdesátníkem, LidN 8. 2. 1935; uh.: 
Přehled půl století životní tvorby dr. F. X. H., Nár. 
politika 8. 2. 1943; • nekrology: uh, LD 23. 8. 1947;
L. Tůma-Zevloun, LD 28. 8. 1947; J. K. Pojezdný (J. 
Doležal), Svob. slovo 29. 8. 1947; A. Liška, NO 29. 
8. 1947; Z. W. (Wirth), Umění 17, 1945/47, s. 307 •; 
A. Horová: F. X. H. a F. X. Jiřík, sb. Kapitoly z čes. 
dějepisu umění 1 (1986).

et
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Antonín Hartl

* 11. 12. 1885 Kunkovice u Sušice
† 19. 2. 1944 Praha

Literární historik, editor, epigramatik, překladatel 
a publicista, uplatňující ve své práci zřetel k společen
ské funkci literatury.

Narodil se v rodině rolníka. Po maturitě na reál, 
gymnáziu v Klatovech (1906) studoval na filoz. 
fakultě čes. univerzity v Praze češtinu, slovan
ské literatury a romanistiku (doktorát 1912 
prací H. G. Schauer. Studie liter árněhistorická). 
1913-19 byl zaměstnán jako úředník Čes. aka
demie věd a umění, pak jako redaktor Nár. 
demokracie (1919-20) a Času (1920-23), od 
1924 jako knihovník, od 1925 jako šéfredaktor 
tiskové kanceláře min. zahraničních věcí; z to
hoto titulu byl 1931-38 také odp. redaktorem 
a významným přispěvatelem revue Prager 
Rundschau (vyd. K. Krofta), informující cizinu 
o politice, ekonomice a kultuře nového čs. státu. 
Vedle toho byl H. aktivně činný v čs. církvi 
(chtěl napsat životopis jejího zakladatele 
K. Farského) a v zednářské lóži Pravda vítězí 
(členy též E. Beneš, J. B. Kozák, F. V. Krejčí, 
A. Mucha, J. Kvapil aj.). Za okupace, kdy půso
bil (od 1939) v Nár. a univ. knihovně v Praze, 
byl ostře sledován kvůli své předválečné činnos
ti a přátelským stykům s K. Kroftou a dalšími 
představiteli tzv. první republiky. Časté výsle
chy a permanentní nervové vypětí podlomily 
jeho zdraví.

V době vysokoškolských studií toužil stát se 
básníkem vyjadřujícím se k aktuálním spole
čenským a politickým problémům národního 
života, a to po vzoru V. Dýka. Po sebekritickém 
zvážení svých juvenilií se však později vědomě 
omezil na epigramatickou tvorbu, v níž s chá
pavou ironií charakterizoval své spolupracovní
ky v redakci Prager Runschau (A novému roku 
1934) a členy zednářské lóže Pravda vítězí (U14 
pomocníků). V literárněhistorické práci, pře
svědčen o její společenské odpovědnosti, zkou
mal literaturu především v jejím sepětí s kultur
ně politickým životem. Výrazně se toto pojetí 
projevilo už v knize o H. G. Schauerovi, stejně 
založil i studii o V. Dykovi a práce o F. B. Mi- 
kovcovi, V. Hálkovi a Katolické moderně, které 
zůstaly v rukopise. V souvislosti s jeho působe
ním na ministerstvu vznikaly četné stati a stu
die, jejichž cílem bylo informovat veřejnost 

o literárních snahách na Podkarpatské Rusi 
a začlenit je do kontextu kulturního vývoje mla
dé Československé republiky; v podstatě jde 
o popisné přehledy, zdůrazňující jak svébytnost 
podkarpatoruského písemnictví, tak i jeho 
zvláštní postavení v rámci evropských literatur. 
Jako editor se H. uplatnil při vydávání spisů 
Hůlkových a především Hlaváčkových. Byl čin
ný i jako překladatel z němčiny, ukrajinštiny 
a maďarštiny (za okupace připravoval výbor 
z maďarského básníka E. Adyho).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Mortuus, Praeteritus; ah., 
A. H., A. H.-l. I PŘÍSPĚVKY in: Budoucno (1921); 
Cesta (1918-19); Čas (1921); Čes. slovo (1937); sb. 
Československá vlastivěda 7 (1933; Písemnictví Pod
karpatských Rusů); Čin (1932-34); Čteme (1942-43); 
Divadlo (1913); Duch novin (1928-29); sb. Dvacáté 
století 6 (1933); F. Pelikán: Pokrokový klub Antonín 
Čížek jindy a nyní. Příspěvek k dějinám (1924; biblio
grafie literatury o pokrokovém hnutí); Jihočeský kraj 
(Č. Budějovice, 1910-12); Krit. měsíčník (1939); Kri
tika (1924-25); Lid. noviny (1929-34); Listy filologic
ké (1911-12); Masarykův sborník (1926-27); Le 
monde slavě (1936); L’Europe centrále; Most 
(1921-22); Náboženská revue (1938); Národ (1919); 
Nár. osvobození (1925-37; 1930 Podkarpatští Rusíni 
a my, též zvi. otisk); Nár. práce (1942); Naše doba 
(1922-35); Naše revoluce (1922-33); Nová svoboda 
(1924); Nové Čechy (1918-25; 1922 Jazyk a literatura 
Podkarpatské Rusi, též zvi. otisk); Nový zápas (1924); 
sb. O Kamilu Kroftovi (1936); Otavan (Písek, 
1918-1931); Podkarpatoruská revue (1937); sb. Pod
karpatská Rus (1936); Pokroková revue (1910-14); 
Poznání (1931-37); Prager Rundschau (1931—38); 
Přerod (1922-24); Ročenka Slovanského ústavu 
(1939); Rozhledy po literatuře a umění (1933); Rozvoj 
(1913); Rusín; Samostatnost (1907-12); Savremeni 
Pogledi (1936); Scéna (Tábor 1935); Slovanský pře
hled (1925—30); Slovo (1938); Slovo a slovesnost; 
Služba (1923, Národní básník Podkarpatských Rusí- 
nů, i sep.); sb. Snahy generace (1908); Svobodný zed
nář (1934—38; 1936 Zednářský konstruktivism, 
s J. Sedmíkem, též zvi. otisk); Tempo (1937); Tribuna 
(1919); U (1936); sb. Věčné Čechy (1939, překlady 
poezie); Venkov (1932); Volné směry (1940-41). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
H. G. Schauer (1913); O politickém básníku. Po
známky k dílu V. Dýka (1931); Literární obrození 
Podkarpatských Rusínů v letech 1920-1930 (1931); 
Die literarische Renaissance der Karpathoruthenen 
(Praha 1932); U 14 pomocníků (epigramy, 1933); 
K novému roku 1934 (epigramy, 1933); Epilogomena 
k Hlaváčkovým Žalmům (b. d., 1935). - Ostatní práce: 
Rozhovory o naší samostatnosti (1922); T. G. Masa
ryk. Sa vie, sa politique, sa philosophie (1923, 
s J. Herbenem a I. A. Bláhou); Osnovy ruškoji narod- 
noji i kuíturnoji polityky (Užhorod 1923); Kulturní 
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život osvobozené Podkarpatské Rusi (1924); Náš re
voluční tisk ve Francii (1928); Propaganda za války 
(b. d.). - Překlady: Pozdravení Rusínů. Výbor z litera
tury podkarpatoruské 1920-1935 (1936); H. Sachs: 
Původ české země a království (1936); P Nettl: Mo
zart v Čechách (1939); Ve službách paní. Výbor 
z Walthera von der Vogelweide a jiných dvorských 
pěvců (1941). ■ REDIGOVAL časopisy: Česká revue 
(1919-20), Prager Rundschau (1931-38), Svobodný 
zednář (1934-36); kalendář: Kalendář pokrokového 
studentstva na rok 1907/08 (1907); sborníky: Stavba. 
K 70. narozeninám Dr. B. Theina (1931, s jinými), 
Hledající v temnotách (vzpomínky zednářů, 1932), 
Památce bratra Josefa Tůmy ... (1933), Dvacáté stole
tí 6: Národové a státy (1933, s J. Prokešem a V. Sant- 
holzerem), S. Kordulovi k padesátinám (1936, 
s F. Kovářem), A. S. Mágrovi k padesátým narozeni
nám 6. dubna 1937 (1937), Edvard Beneš, filozof 
a státník (1937). I USPOŘÁDAL a VYDAL: Sebra
né spisy V. Hálka 10, 11 (Z cest, 1913; O literatuře 1, 
1920); Dílo K. Hlaváčka 1-3 (1930) + Žalmy (1934); 
K. Krofta: Naše minulost a přítomnost. Výbor myšle
nek a úvah (1936); J. Volf: Zednáři na Klatovsku 
(1938). Viz též KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: • ref. H. G. Schauer: A. Novák, 
Přehled 11, 1912/13, s. 761; J. V. Sedlák, ČČM 1914; 
A. Pražák, Věda česká 1, 1914/15, s. 128 •;• ref. 
Rozhovory o naší samostatnosti: F. Š. (Šimek), Střed
ní škola 1922; V. F. Suk, Úhor 1922, s. 8 •; V. Cháb: 
ref. Kulturní život osvobozené Podkarpatské Rusi, 
NO 3. 1. 1925; • ref. Dílo K. Hlaváčka: AMP (A. M. 
Píša), PL 22. 6. 1930; A. N. (Novák), LidN 
23. 8. 1930; Ad. Veselý, Lumír 57, 1930/31, s. 156 •; 
Kp. (J. Knap): ref. Literární obrození podkarpat
ských Rusínů ..., Venkov 16. 11. 1930; • ref. O poli
tickém básníku: adv. (Ad. Veselý), Lumír 57, 1930/31, 
s. 559; Ktk (B. Koutník), Čin 3, 1931/32, s. 42 •; t: ref. 
Pozdravení Rusínů, LidN 16. 2. 1936; M. Novotný: 
O příkladném redaktoru (ref. A. S. Mágrovi k pade
sátým narozeninám), LitN 9, 1936/37, č. 17; A. Pra
žák: nekrolog, Naše věda 1944, s. 138 (mj. o rkp. 
pozůstalosti); M. Kaňák: Dvacet let, Čes. zápas 1964, 
č. 7 + Nedožité devadesátiny, Čes. zápas 14. 12. 1975;
A. Vrána: Zapomenut v literatuře, vzpomenut v cír
kvi?, Čes. zápas 29. 12. 1985.

Pč

Adam Hartman viz
in Historia o těžkých protivenstvích 
církve české

Josef Haser viz Josef Házr Písecký

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

* asi 1461
† listopad 1510 hrad Hasištejn u Kadaně

Latinský básník a prozaik, hlavní představitel huma
nismu doby jagelonské.

Psal se též Hasistenius, Hasisteynius, Hassen- 
steinius, Hassensteynius, Hassisteynius, z Ha- 
sensteynu, de Hasisteyn, Hassenstain, Hassen- 
stayn, Hassenstein, Hassensteyn, Hassisteyn, 
Hasystein; a Lobcovitz, Lobkowic, Lobkovicz, 
Lobkowicz, Lobkovitz. - Jeho rodiče - otec 
Mikuláš z L., matka Žofie ze Žerotína - záhy 
zemřeli (otec 1462). Se třemi staršími bratry byl 
doma vychováván v utrakvismu, ale za studií 
v Itálii (od 1475 Bologna, od 1481 Ferrara, tam 
1482 doktorát kanonického práva) se stal kato
líkem. Tehdy si pro celý život oblíbil humanis
mus, hnutí za obnovu klasické vzdělanosti, 
a navázal přátelství s několika spolužáky, jako 
byli Petr z Rožmberka, Kristián Pedík, P. Schott 
a B. Adelmann. Po návratu do Čech (v zimě 
1482-83) zastával krátce úřad vyšehradského 
probošta, asi 1488 přijal místo královského sek
retáře, u dvora se seznámil s Viktorinem ze 
Všehrd, pozdějším mís topí sařem zemských 
desk. Po cestě do Štrasburku za P. Schottem 
v létě 1485 se vydal H. zjara 1490 na cestu za 
poznáním památek antického světa ve Středo
moří (Itálie, Kréta, Kypr, Sýrie, Palestina, 
Egypt, ostrovy v Egejském moři, maloasijské 
pobřeží, Řecko, Sicílie, Tunis), v létě 1491 se 
vrátil přes Benátky domů. Mezitím se doma 
jednalo o jeho kandidatuře na uvolněné olo
moucké biskupství, ale už před jeho návratem 
papež rozhodl jinak. Také 1493, kdy byl H. již 
dokonce zvolen kapitulou, bylo olomoucké bis
kupství opět obsazeno papežským kandidátem. 
Selhal i pozdější (1500) pokus H. přátel získat 
pro něho hodnost koadjutora vratislavského 
biskupa. Nesmlouvavě katolický postoj H. při
vodil 1494 jeho rozchod se Všehrdem, zato se 
v příštích letech sblížil s Augustinem Olomouc
kým a za návštěvy budínského dvora 1499 též 
s královským sekretářem Janem Šlechtou. Ces
tou z Budína se H. ve Vídni smířil s německým 
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humanistou K. Celtem, jemuž do té doby vytý
kal, že ve spise Ars versificandi (1486, Umění 
psát básně) použil jeho veršů jako vlastních. Za 
vídeňského pobytu (1499) poznal H. též italské
ho humanistu H. Balba a stýkal se s ním 
i v Praze, kam t. r. Balbus odešel vyučovat; brzy 
se s ním však rozešel, protože těžce nesl obvině
ní z nedostatku vlastenectví v Balbově skladbě 
Boemiae et procerum eius laudes (1500, Chvála 
Čech a jejich šlechty). Počátkem nového století 
byla H. nabídnuta služba u dvora v Budíně, 
kam se odebral 1502, ale už příštího roku, zkla
mán uherskými poměry, službu opustil. Od té 
doby žil v dobrovolném ústraní na hradu Hasíš- 
tejně. Tam shromáždil ze vzácných rukopisů 
a tisků rozsáhlou knihovnu a prožil poslední 
léta života ve studiu a péči o soukromou huma
nistickou školu (jako učitel na ní působil něm. 
humanista J. Sturnus) pro vybrané zájemce 
o klasické vzdělání, mezi nimiž byl i chomutov
ský rodák a pozdější profesor hebrejštiny ve 
Wittenbergu M. Aurogallus. Kromě toho neu
stával v korespondenčním styku s přáteli a pří
znivci doma i v zahraničí. Z listu B. Adelman- 
novi z 1509 se dovídáme, že se téhož roku účast
nil pražské korunovace krále Ludvíka (poslední 
spolehlivý údaj ze života H.). Zemřel v listopa
du příštího roku (úmrtní den se uvádí různě: 
11., 13., 14., 24., 29.) a byl pohřben v kostele 
dnes již neexistujícího krušnohorského městeč
ka Přísečnice.

Literární tvorba H., rozsáhlá a mnohostran
ná, obdivovaná už za jeho života stejně jako po 
smrti mezi humanisty doma i v cizině, zahrnuje 
práce veršované i prozaické; je výhradně latin
ská. Ze značné části reaguje na soudobé, zejmé
na domácí společenské a politické dění, a to 
namnoze z autorova osobního hlediska pozna
menaného řadou životních zklamání. Básnické 
skladby psal H. v oblíbených metrech klasické 
antické poezie, převážně v hexametru a elegic- 
kém distichu. V hexametru jsou složeny jeho 
nejrozsáhlejší práce, známé pod tituly většinou 
vytvořenými vydavateli: Ad sanctum Vence- 
slaum satyra ... (1489, Žaloba k sv. Václavu ...), 
Carmen adhortatorium ad bellům contra Thur- 
cas (asi 1499, Výzva ke křesťanským panovní
kům do boje proti Turkům), Ecloga sivé Idyllion 
Budae (1503, Idyla budínská; alegorie vyjadřu
jící zklamání z pobytu v Uhrách); z raných 
prací skladba o dobrodiní knihtisku De propriis 
Germanorum inventis (asi z 1475-82, O vynále- 
zích učiněných zásluhou Němců); dále drobněj

ší nedatovaná báseň In thermas Caroli IV. (Na 
Karlovy Vary). Elegickým distichem je napsána 
skladba Elegia de peregrinatione sua (asi 1491, 
Elegie o jeho putování) o cestě do Středomoří, 
nedatovaná Elegia in obitum Caroli Caesaris et 
regis Bohemiae (Elegie na smrt císaře Karla, 
krále českého), z drobnějších pozoruhodný ne
datovaný projev napadající překladatele jeho 
básní De interprete suorum carminum elegia 
(Elegie o překladateli jeho básní). Větší díl bás
nické tvorby H. tvoří skladby drobné, zvi. epi- 
gramatické, obsahově příležitostné, aleje v nich 
zastoupena též lyrika duchovní i milostná. Pro
zaické dílo H. zahajuje raná chvalořeč na přítele 
P. Schotta Oratio ad Argentinenses ... pro Petro 
Schotto (před 1482, Řeč ke Štrasburským), 
přední místo zaujímají filozofické úvahy De mi- 
seria humana (1495, O lidské ubohosti) a De 
avaritia (asi kolem 1500, O lakotě); současně 
vznikla rozprava o štěstí (De felicitate, nedo
končeno). Rozsáhlá je i dochovaná korespon
dence H., z níž tři listy mají povahu samostat
ných pojednání. Je to list K. Pedíkovi (De urbe 
Praga et gentis Bohemicae moribus, 1489, 
O městě Praze a mravech českého národa), list 
králi Vladislavovi o potřebě povznesení, zvi. 
majetkové restituce duchovního stavu v Če
chách (1497) a list Petrovi z Rožmberka, tehdy 
nej vyššímu zemskému hejtmanu, o správě státu 
(1499), známý i ze soudobého překladu Ř. Hru
bého. - H. své skladby nedával tisknout a sou
borně dosud vydány nebyly. Za H. života vyšel 
tiskem (patrně péčí Sturnovou) jen nevelký vý
běr jeho prací, Opuscula Bohuslai Boemi baronis 
de Hassenstayn (1509, Drobná díla...), několik 
básní, týkajících se P. Schotta, bylo 1498 otiště
no v posmrtné sbírce Schottových skladeb, os
tatní se šířily ještě celé půlstoletí po H. smrti 
pouze v rukopisech, z nichž některé se dochova
ly. Všechny spisy H. známé v polovině 16. století 
sebral a vydal český humanistický básník 
T. Mitis tiskem v pěti svazcích 1562-1570. Miti- 
sovy edice zůstávají hlavním zdrojem poznání 
díla H. (pocházejí odtud i tituly řady skladeb) 
a díky některým doplňkům též jeho dobového 
ohlasu; Mitis také sestavil životopis H. a ze
vrubně popsal jeho knihovnu i její pozdější osu
dy.

KNIŽNĚ: in Petři Schotti... Lucubraciunculae orna- 
tissimae (Štrasburk 1498); Opuscula Bohuslai Boemi 
baronis de Hassenstayn (b. d., 1509). I EDICE (pů
vodní, ed. T. Mitis): Farrago prima poematum... 
(1562, rozšiř. 1570 s tit. Farrago poematum...); Lu- 
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cubrationes oratoriae... (1563); Appendix poematum 
(1570); Nova epistolarum appendix (1570); Fragmen
tům epistolarum (b. d.); - (novodobé knižní)'. J. de 
Carro: Ode latine sur Carlsbad, composée... par... 
B. H. de L.... (1829, In thermas Caroli IV., s překlady 
do různých jazyků); Carmina selecta (Mnichov 1922, 
výbor z básní, ed. O. Jiráni); Spisy B. H. z L. 1 (1933, 
prozaické spisy a doplňky k Listáři J. Truhláře, ed. 
B. Ryba); Scripta moralia, Oratio ad Argentinenses, 
Memoria Alexandři de Imola (Lipsko 1937, vybr. 
prozaická díla, ed. B. Ryba); - (novodobé ostatní 
a ukázky z básní v antologiích): P. A. Budík: Leben 
und Wirken der vorzúglichen lateinischen Dichter 
3 (Vídeň 1828, výbor z básní); in K. Hrdina: Bohemia 
Latina (1931); K. Gerst: B. von H., Böhmens erster 
Humanist (výbor z básní), 24. a 25. Jahresbericht des 
deutschen Staatrealgymnasiums in Rumburg 1933 
a 1934; in B. Ryba, K. Hrdina: Ukázky středověké 
a novověké latiny (1938, výbor z básní); in J. Levý: 
České teorie překladu (1957, De interprete suorum 
carminum elegia); in Renesanční poezie (1975, ukáz
ky, ed. H. Businská); - (překlady do češtiny): 
K. A. Vinařický: Pána B. H. z L. věk a spisy vybrané 
(1836, výbor z básní a listů) → Sebrané spisy 2 (1875); 
K. Hrdina: Několik epigramů B. H. z L. v českém 
překladě, Výr. zpráva reál, gymnázia v Kolíně 1910/ 
11; O. Jiráni: Několik básní B. H. z L. v přízvučném 
překladě, Výr. zpráva vyššího gymnázia... Praha, 
Truhlářská ul., 1911/12; in J. Vrchlický: Z niv poezie 
národní a umělé 1 (1898, Na Karlovy Vary); in Rene
sanční poezie (1975, přel. H. Businská); in Poselství 
ducha. Latinská próza českých humanistů (1975, úva
ha O lidské ubohosti a výbor z listů, přel. D. Martín
ková). - Korespondence (novodobé edice): J. Truhlář: 
Listář B. H. z L. (1893, doplňky in Spisy B. H. z L. 1, 
1933, ed. B. Ryba); B. Hassensteinius baro a L.: Epis- 
tolae (Budapešť 1946, ed. A. Potůček; doplňky 
a opravy J. Martínek, Zprávy Jednoty klas, filologů 4, 
1962, s. 96); B. Hassensteinii a L. Epistulae 1, 2 (Lip
sko 1969, 1980, ed. J. Martínek, D. Martínková). I

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 
v Čechách a na Moravě 3 (1969, rukopisy, tisky, edice 
a literatura do 1967). I LITERATURA: K. Vinařic
ký: Rozmluva o českém listu pana B. H. z L. ku panu 
Petrovi z Rožmberka: Psán-li původně česky neboli 
latinsky?, ČČM 1831; J. Truhlář: B. H. z L. a Konrád 
Celtes, ČČM 1875 + 0 spisech B. H. z L., ČČM 1878 
+ in Humanismus a humanisté v Čechách za krále 
Vladislava II. (1894); J. Fógel: B. L. von H. unter den 
Humanisten Ungarns, Ungarische Rundschau 1913; 
B. Ryba: Filip Beroaldus a čeští humanisté, Zpráva 
o činnosti měst, muzea v Čes. Budějovicích, 1934; 
T. Kardos: Čeští humanisté a budínská skupina Uče
né společnosti dunajské, ČLit 1961; D. Martínková: 
Nález spisu B. H. z L. o správě státu, Zprávy Jednoty 
klas, filologů 1961 + Několik poznámek k latinské
mu a českému textu traktátu B. H. o správě státu, 
Zprávy Jednoty klas, filologů 1966 + Antičtí autoři 
v traktátu B. H. z L. o správě státu, LF 1966; J. Mar

tínek: Quaestiones ad B. H. vítám pertinentes, LF 
1967; R. Pražák: Působení B. H. z L. v Uhrách a jeho 
odraz v době obrozenské, sb. Humanizmus a rene- 
zancia na Slovensku (Bratislava 1967); J. Martínek: 
Quomodo B. H. in patriam animatus fuerit, LF 1970 
+ De Conrado Celte et B. H., LF 1978; J. Mátl: Ke 
vztahům B. H. z L. a Viktorina ze Všehrd, LF 1978; 
J. Martínek: Ke kritice a datování básnického díla 
B. H. z L., LF 1980 + B. v. L. und die Antike, LF 
1980 + De chirographo B. a L., LF 1984; U. Bruck- 
ner: Zu B. v. L. und Aeneas Silvius Piccolomini, LF 
1980; • ref. B. Hasssensteinii a L. Epistulae: M. Okál, 
LF 1981; P. S., ČČH 1981 •.

ep

Jan Hasištejnský z Lobkovic

* 1450
† 21. 1. 1517 Kadaň

Autor pedagogického díla a cestopisu do Svaté země.

Psal se též J. z Lobkovic a z Hasnštejna, 
J. z L. na Hasištejně. - Nejstaršj syn Mikuláše 
H. z L. († 1462) a Žofie ze Žerotína, bratr 
Bohuslava H. z L. Úřední funkce nikdy nezastá
val, politického života se však účastnil. Ač kato
lík, byl jako jeho otec stoupencem Jiřího z Po
děbrad, odmítl účast na panské jednotě, po 
smrti krále Jiřího se účastnil jednání o nového 
krále (květnový sněm 1471 v Kutné Hoře), byl 
mezi odpůrci uherského Matyáše Korvína. Byl 
dvakrát ženat, z druhého manželství byl jeho 
jediný legitimní syn Jaroslav. Po 1471 sídlil 
H. ponejvíce na Kadani a věnoval se hospoda
ření na rodinných statcích (1490 rozdělení ot
covského majetku mezi tři bratry), přijímaje 
přitom i občasná diplomatická poslání ve služ
bách Vladislava II. Jagellonského: 1477 byl 
v Lucemburku, 1487 v Římě (u papeže si vy
mohl povolení, aby mohl na svých panstvích 
potírat kacíře a disidenty). Žil v napjatých vzta
zích se sousedními saskými knížaty a měl 
vcelku neúspěšné spory o poddanství (zejm. 
s městem Kadaní), v nichž vystupoval jako od
půrce měšťanstva (narážka ve veršované satiře 
z 1512). Byl pohřben v kadaňském františkán
ském klášteře (který 1483 rozšířil, a byl pak 
označován za jeho zakladatele).

Prozaický výchovný spis H. Zpráva a naučení 
synu Jaroslavovi o tom, co činiti a čeho nechati 
(rkp. 1504) je sice jmenovitě adresován synovi, 
koncipován je však jako soubor životních regu- 
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li, které do ideálně žádoucí podoby dovádějí 
dobový životní styl šlechty s jejími prakticky 
zaměřenými zájmy. Ze všeobecných norem 
křesťanských a morálních vycházejí zásady ve
doucí mladého šlechtice k tomu, aby byl feudál
ním suverénem v panství i v rodině, aby měl 
přesně vymezeny veškeré své vztahy osobní 
a společenské (k nevěstě, manželce, dětem, če
ládce, poddaným, sousedům, k přátelům i ne
přátelům, k vladaři země aj.), aby byl prozíra
vým hospodářem a při zachování vrchnosten
ského dekoru spravedlivým, dobrým a prostým 
člověkem. 1493 vykonal H. pouť k božímu hro
bu (necelý rok po návratu M. Kabátníka a dva 
roky po návratu svého bratra Bohuslava z téže 
cesty) a zážitky z ní sepsal (zřejmě na základě 
deníku) počátkem 16. stol. (1505, poslední část 
1509; asi v 17. stol, připsán titul Od vysoce 
urozeného pána pana J. z L. a na H. s tovary
šem svým vysoce urozeným pánem panem Jin
dřichem z Guttenstejna do Jeruzaléma k svatý- 
mu hrobu Pána Ježíše Krista, Spasitele našeho, 
léta 1493 začatý a šťastně vykonaný putování) 
v cestopise dnes obvykle jmenovaném Putování 
léta Páně 1493 k božímu hrobu vykonané. Do 
Palestiny se vydal s přáteli v polovině dubna 
přes Plzeň, Bavorsko, Tyroly, Benátky, Dubrov- 
ník, Korfu, Rodos, Kypr a zhruba stejnou ces
tou se vrátil v říjnu t. r. Nejvíc ho zajímaly 
Benátky a Jeruzalém, znalecky píše o životě na 
dvorech hodnostářů, o věcech válečnických 
a diplomatických, jeho zájmy a pozorování jsou 
dirigovány i jeho horlivým katolictvím. Vypra
vuje prostě, nepříliš obratně, místy až jedno
tvárně (stereotypně líčí postup od místa k mís
tu, popisuje chrámy ap.). Do vyprávění zařadil 
i drobné anekdotické příběhy. Dílo vychází 
z dosavadní tradice cestopisného žánru, ale 
překračuje zčásti deníkový charakter snahou 
o komplexní prezentování dějiště biblické histo
rie. Dokládá to i v závěru spisu připojený infor
mativní soupis věcných údajů nejrůznějšího 
charakteru o Svaté zemi, Egyptě a Arábii. Ces
topis psal H. s výchovnou tendencí pro poučení 
potomků, pro posílení v katolické víře a ve 
snaze, aby sloužil jako zeměpisný doplněk bible.

EDICE: Pravdivý český Mentor urozený pán pan
J. z L. a Hasnštejna ec. toto synu svému panu Jarosla
vovi dal k správě a naučení... (1796, ed. an. J. Javů- 
rek); Zpráva a naučení synu Jaroslavovi... (1851, ed.
F. B. Květ; 1876 ed. F. A. Zeman); Putování vysoce 
urozeného p. p. J. z L. a na H. k božímu hrobu 
vykonané (Česká včela 1834, převod do nové češtiny, 

ed. an. F. L. Čelakovský); Putování k svátému hrobu 
(1902, ed. F. Strejček; 1906 populární úprava v nové 
češtině, ed. F. Maleček, znovu 1907)); - {ukázky z Pu
tování)'. in Výbor z literatury české 2 (1868, ed. 
K. J. Erben); in J. Kunský: Čeští cestovatelé 1 (1961). 
■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 4 921. ■ LITERA
TURA: J. Fencl: J. H. z L. (1982). ■ F. Strejček in 
J. H. z L.: Putování k svátému hrobu (1902); F. Male
ček in J. H. z L.: Putování k svátému hrobu (1907); 
J. Doležal: Dva spisy výchovné 16. věku, Ped. rozhle
dy 31, 1917/18; J. Kunský: Šťastně vykonané putová
ní, in Čeští cestovatelé 1 (1961); J. Martínek: Hassen- 
stein einst und jetzt (recenze knihy o genealogii rodu 
EL), LF 1970; E. Petrů: Staročeský cestopis z hlediska 
genologického, AUP Olomouc 1982; L. Kusáková: 
Raně obrozenská edice spisu J. H. z L. (editorem 
Pravdivého českého Mentora z 1796 je J. Javůrek), 
ČLit 1985.

zdt

Zdenka Hašková
* 28. 5. 1878 Hradištko u Štěchovic
† 7. 11. 1946 Praha

Básnířka a prozaička, kulturní novinářka, překlada
telka z jihoslovanských literatur.

V Praze začala studia na gymnáziu Minervy, 
odkud přešla na Akad. gymnázium (mat. 1898), 
pak studovala na pražské univerzitě přírodní 
vědy, dějepis a lit. historii (doktorát 1907 prací 
Příspěvek k fylotaxii rostlin). Jako vysokoškol
ská posluchačka pracovala velmi aktivně ve 
studentském hnutí (byla funkcionářkou ženské
ho kroužku ve studentském spolku Slavia 
apod.), kde se také seznámila s V. Dykem, 
H. Jelínkem, F. Skácelíkem aj., s nimiž literárně 
spolupracovala (zejm. v čas. Lumír). 1907-09 
učila na lyceu Vesny v Brně, od 1909 žila trvale 
v Praze a pracovala jako redaktorka: 1910-18 
v Pražských novinách, 1918-26 v Českosloven
ské republice. 1928 se po sedmadvacetileté zná
mosti provdala za básníka V. Dýka. Po jeho 
tragické smrti (1931) neúnavně pečovala o jeho 
lit. odkaz (vydávala jeho práce z pozůstalosti, 
psala předmluvy k jeho dílům apod.). Je pohř
bena spolu s V. Dykem na Olšanských hřbito
vech v Praze.

Ve své próze Mládí se H. pokusila analyzovat 
přerod mladé dívky v emancipovanou ženu, 
hledající smysl života uprostřed konvenční měš- 
ťácké společnosti. H. zde chtěla zejména zachy
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tit psychologickou složitost ženského citového 
světa. Také její poezie (Cestou), plná citovosti 
a něhy, těží především z této oblasti; intimní 
zpovědi „ženské duše“ a přírodní lyrika se stří
dají s příležitostnými verši, v nichž H. vzpomíná 
na své literární přátele. - Jako novinářka se 
H. zabývala převážně kulturní problematikou. 
Kromě fejetonů a informativních článků psala 
pravidelně divadelní kritiky (zejm. do Cesty 
a Lumíra) a literární recenze, v nichž věnovala 
zvýšenou pozornost tvorbě žen. H. překlady 
z jihoslovanských literatur, ať šlo o básně, po
vídky či ukázky z dramatické tvorby (I. Voj no
vic, V. Car Emin, V. Názor aj.), byly publiková
ny většinou časopisecky.
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1918-23); Českosl. republika 
(od 1918); Lid. noviny (1906-12); Lumír (1904-38); 
Moravskoslezská revue (1907); Národ (1917-19); 
Nár. listy; Nár. politika; Nové Čechy (1918, vzpomín
ky na studia); Novina (1909); Právo lidu (1913); Praž
ské noviny (1910-18); Ročenka Čs. republiky (1933); 
Rudé květy (1908-11); Samostatnost (1911—13); Srd
ce (1901—02); Topičův sborník (1925-26); Venkov 
(1917); Zlatá Praha (1902-15); Ženský svět 
(1902-27). I KNIŽNĚ. Beletrie: Mládí (P 1909); Ces
tou (BB 1920). - Překlady: I. Cankar: Pro blaho 
národa (1907). ■ USPOŘÁDALA A VYDALA: 
V. Dyk: Mladost (1933). ■

LITERATURA: • ref. Mládí: A. Novák, LidN 
12. 11. 1909; J. Bartoš, Nár. obzor 1909, č. 46; A. Ve
selý, MS1R 6, 1909/10; -ejč (J. Krejčí), Naše doba 17, 
1909/10, s. 464; B. Polán, Pokroková revue 6, 1909/10, 
s. 136; Š. Jež: Studentská revue 3, 1909/10; P. Buzko- 
vá: Ženské postavy v Mládí H., Novina 3, 1909/10;
K. Sezima, Lumír 39, 1910/11, s. 30 •;• ref. Cestou:
B. P. (Polán), Nové Čechy 4, 1920/21; J. O. N. (No
votný), LidN 7. 5. 1921; A. N. (Novák), Lumír 1921

k šedesátinám: A. N. (Novák), LidN 28. 5. 1938;
F. Skácelík, Lumír 64, 1937/38 •;• nekrology: (zdk), 
Svob. slovo 10. 11. 1946; A. Grund, Svob. noviny 
15. 11. 1946; -jtm-, Loutková scéna 3, 1946/47, č. 2-3 
•; D. Moldanová in sb. Hluchavky (1980).

Jaroslav Hašek

* 30. 4. 1883 Praha
† 3. 1. 1923 Lipnice (L. nad Sázavou) u Havlíč

kova Brodu

Prozaik, autor kabaretních her a publicista; humoris
ta, satirik, tvůrce světoznámého satirického díla Osu
dy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Narodil se v rodině středoškolského učitele, 
rodiče pocházeli z jižních Čech (Mydlovary, 
Ražice). V Praze žila rodina v tísnivých pomě
rech a neustále měnila byt; 1896 otec po operaci 
zemřel. J. H. začal studovat na gymnáziu, po 
kvartě odešel pro neprospěch do učení v Ko
koškově drogérii na Perštýně, od 1899 studoval 
na Českoslovanské obch. akademii v Resslově 
ul. (mat. 1902). Nastoupil v bance Slavii (kde 
byl vposledku zaměstnán otec jako pojistný ma
tematik, později i bratr Bohuslav), ale po krátké 
době se oddal tuláckému a bohémskému životu 
a literární činnosti. Na svých cestách prošel 
nejprve Slovenskem, Haliči a Uhrami, později 
celou Evropou. 1903 se vydal na pomoc make- 
donským povstalcům. Jako publicista byl radi
kálního smýšlení. 1904 se stal redaktorem anar- 
chistického listu Omladina v Lomu u Mostu, 
poté redigoval další anarchistické listy. 1907 byl 
zatčen pro účast na anarchistickém táboru lidu 
a uvězněn na jeden měsíc; poté vystoupil 
z anarchistického hnutí. 1908 redigoval Ženský 
obzor a byl načas zaměstnán v národně sociální 
volební kanceláři. Mezitím se seznámil s dcerou 
zámožného vinohradského štukatéra Jarmilou 
Mayerovou, s kterou se oženil 1910, kdy získal 
poprvé stálé zaměstnání jako redaktor čas. Svět 
zvířat. Po odchodu z časopisu založil komisio
nářský obchod se psy (Kynologický ústav); 
9. 2. 1911 se v náhlém rozrušení mysli pravdě
podobně pokusil o sebevraždu a pobyl 3 týdny 
v Ústavu pro chořomysiné v Kateřinské ul. Poté 
působil jako lokální referent v redakci Čes. slo
va (od listopadu 1911 do února 1912). 1911 
inspiroval pověstnou politickou mystifikaci, ka- 
rikující předválečné volební poměry, stranu 
mírného pokroku v mezích zákona. Vystupoval 
jako její „kandidát“, humorný řečník a kaba- 
retní konferenciér, později jako „dějepisec“ 
strany. Po narození syna Richarda (duben 1912) 
opustil rodinu a věnoval se zcela bohémskému 
a tuláckému životu. Účastnil se též antimilita- 
ristického hnutí, a byl proto policejně perzekvo- 
ván. 1915 narukoval k 91. pluku do Čes. Budě
jovic, s nímž odešel (po krátkém pobytu ve 
výcvikovém táboře v Mostu n. Litavou) na ha
ličskou frontu. V září 1915 se dal zajmout. Byl 
v zajateckém táboře v Dárnici u Kyjeva 
a v Tockém, kde přestál tyfovou epidemii. Na 
jaře 1916 se přihlásil do čs. vojska a stal se 
aktivním pracovníkem odboje. Publikoval 
v čas. Čechoslovan a působil jako sekretář plu
kovního výboru 1. pluku. V únoru 1918 odmítl 
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odjet s legiemi do Francie a po nezdařeném 
pokusu sestavit Revoluční radu čs. dělníků 
a vojáků v Kyjevě odešel do Moskvy, kde vstou
pil do české sociálně demokratické strany (bol
ševiků). Na jaře 1918 byl vyslán jako pomocník 
vojenského velitele do města Bugulmy. Odtud 
odešel jako ředitel armádní tiskárny do Ufy 
a stal se spolupracovníkem politického odděle
ní 5. armády. V Rudé armádě, s níž se probojo
val do Irkutska, zastával nejrůznější odpovědné 
funkce: byl náčelníkem oddělení pro práci s ci
zinci, sekretářem stranické buňky štábu 5. ar
mády, organizátorem tisku a redaktorem časo
pisů. Na jaře 1920 získal hodnost politického 
inspektora armády. V Krasnojarsku se oženil 
s tiskárenskou dělnicí Alexandrou Lvovou (zva
nou Šura). 19.12. 1920 se na popud III. interna
cionály vrátil přes Narvik a Štětin do Prahy. 
Obklopen starými přáteli, vrátil se ve složité 
lidské i politické situaci k bohémskému životu. 
Také jeho zdraví se zhoršilo. Odjel proto do 
Lipnice n. Sáz., aby dokončil své literární dílo; 
zemřel na zápal plic a ochrnutí srdce.

Ve svých uměleckých počátcích, jimiž jsou 
převážně cestopisné povídky, črty a humoresky, 
vycházel H. z představy přirozené krásy pro
stých věcí a života obyčejných lidí. U mladé 
anarchistické generace té doby byla tato před
stava výrazem vzpoury proti byrokratickému 
a policejnímu režimu i proti pokrytecké měšťác- 
ké morálce. Mladý H. nehledal uskutečnění 
této představy v individualistických ideálech 
svobody ani v romanticky přikrášlených vlast
nostech člověka z lidu. Pohrdal mravními a lite
rárními konvencemi a ironizoval i pokusy o po
ezii „mladých směrů“ ve sbírce Májové výkři
ky... (s L. Hájkem Domažlickým). Ve svých 
črtách a humoreskách si všímal svébytných ry
sů, jež vycházejí z lidové tradice a jež jsou v zá
pase s představiteli moci nově aktualizovány. 
Tyto rysy vykrystalizovaly už 1902 v postavě 
lidového chytráka, šibala, jehož reálný vztah ke 
světu a bezprostřední optimismus jsou v komic
kém kontrastu se světem vládnoucích autorit. 
Základní humorné prvky pronikají v různých 
modifikacích celým H. dílem a stávají se před
obrazem postavy Švejka. - V předválečném ob
dobí se H. stal satirikem, jehož postoj se vyzna
čuje absolutní negací dobových ideologických 
hodnot, s kritickým vztahem k nacionálním 
ideálům a programům. Jeho satira směřovala 
k hlubší analýze společnosti a k odhalení absur
dity odlidštěných lidských vztahů. Bojovala ne

jen proti byrokratismu polofeudálního Rakous
ka, ale i proti malosti poměrů a slabosti soudo
bé české politiky. Vyvrcholením H. parodicko- 
-mystifikační tvorby byla „strana mírného po
kroku v mezích zákona“, v níž v pohotové im
provizaci vytvářel karikaturní portrét doby 
a mnoha veřejných činitelů, užívaje mistrovsky 
parodie jazyka a dobové frazeologie. Tato vý
střední mystifikace, které se 1911 dostalo lite
rárního výrazu v Dějinách strany mírného po
kroku v mezích zákona, se stala sarkastickou 
perzifláží a parodickým pamfletem své doby. 
Převahu nad negovanými jevy vyjádřil autor 
bohatým rejstříkem uvolněného bohémského 
humoru. Ostří své satiry zaměřil H„ již v před
tuše světové války, proti vojenskému drilu a ra
kouskému militarismu. Už 1911 vznikla první 
podoba dobrého vojáka Švejka. Své stěžejní, po 
návratu z války napsané dílo Osudy dobrého 
vojáka Švejka za světové války zaměřil H. proti 
mravním konvencím a iluzivnímu patosu, který 
zakrýval společenské rozpory, jež se vyhrotily 
ve světové válce. Kladl proto důraz na drsnou 
reálnost jazyka, na pravdivost, věrohodnost 
a přesnost zobrazení. Základem jeho nezvyklé
ho a originálního podání je satirický kontrast 
chaotických událostí s každodenním životem 
drobného človíčka z pražské ulice. Švejk je zá
roveň velkým typem satirickým, který vyjadřuje 
groteskně ironické zesměšnění vládnoucí absur
dity, ale současně znázorňuje i humorně opti
mistický pól života. Zrcadlí zvláštní situaci, 
v níž poměr prostého člověka k dějinám nelze 
vyjádřit jinak než pomocí idiotské, klaunské 
masky. Švejk si ví ve všem rady, z každé situace 
nachází východisko. Jeho groteskní maska je 
zdrojem neobyčejné verbální aktivity, která 
umožňuje vnikat do spletitého mocenského 
a ideologického soukolí a vyhrocovat skryté 
rozpory. Jeho naoko stavěná hloupost je ve sku
tečnosti přirozenou obranou elementárních lid
ských hodnot. V nesčíslných humorných epizo
dách románu zdůvěrňuje Švejk tento reálný, 
plebejský přístup ke světu, jenž se stává někdy 
humorným komentářem, jindy sarkastickým 
kontrastem k lidské hlouposti a malichernosti. 
V rámci nezávazné, zdánlivě nihilistické, leč 
spontánní improvizace (jež by mohla být 
v obecném jazyce označena jako žvást nebo 
„canc“) dochází k vyjádření životního optimis
mu. Epický klid Švejkova vyprávění je obranou 
proti děsivému chaosu světa a moderní civiliza
ce, jež překonává hranice intelektuální kritiky 
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a skepse. Ve Švejkovi vytvořil H. svérázný, 
i když velmi složitý a v mnohém diskutovaný 
společenský typ, přisuzovaný někdy mylně čes
kému národnímu charakteru. Na pomezí mezi 
komickým a epickým principem objevil 
H. hodnotící akcenty moderního humoru, který 
je bezprostředně spjat s duchem a situací člově
ka 20. století. Jeho román se stal předním dílem 
české prózy dvacátých let (ocenil ho Max Brod 
a I. Olbracht) i významnou součástí světové 
literatury.

PSEUDONYMY, ŠIFRY (nejznámější): Antonín 
Kočka, Ant. Pejšek, Augustin Karlíček, Bartoloměj 
Klouzek, Bebryk, Benjamin Franklin, Cyril Palička, 
Donát Dostál, Donát Dovrtěl, Dr. Josef Doubrava, 
Dr. Krkavec, Dr. Marek Stanko, Dr. Mituška bej, 
Dr.Vilém Stanko, Dr. Vladimír Stanko, Dr. Zitko, 
Eduard Drobílek, Emil Ritter, Erhard Hroznatá, 
František Jirák, Frant. Pazdera, Frant. Šťastný,
G. Dráček, Gryša, Hofbauer Kamizola, Ján Čulen, 
Jan Kopýtko, Jan Tlamicha z Práče, Jan Tlamycha 
z Dřevčic, Jan Záruba, Jaromír Veverka, Jaroslav 
Pšenička, J. Celestýn, Jeden z Makabejských, Josef 
Daněk, Josef Filip, Josef Kanoušek, Josef Pexider, 
Josef Pley, Karel Čtyři, Karel Ježek, Karel Novák, 
Karel Skarytka, Karel Šefl, Karel Šefl Žehrovský, 
Karel Teissig, Karel Tři, Ladislav Čížek, Ladislav 
Hamáček, Leopold Čížek, Leopold Srovnal, Leopold 
Vacek, Luděk Barnabášek, Miloslav Prášek, Mituška, 
M. Ruffian, Nemo, Ondřej Vojnar, Otomar Knížek, 
P. Alban Schleichleiter, Prokop Lupenec, Richard 
Mayer, Roman, Rudolf Špáta, Václav Čípák, Václav 
Katz, van der Haschek, Vavřinec Všetička, V. H. Ka
mizola, Viktor Bartoš, Viktor Janota, Vilém Kubeš, 
Vladimír Mayer, Voják z české armády, Vojtěch Ha- 
načik, Vojtěch Kapristián z Hellenhofferů, V. Rákos; 
Dr. V. St., H., Ja. G., Jar. H., J. H., J. H.-k, K. M., 
M. L., R. H., V. Z. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1904); Besedy lidu (1904-14); Čechoslovan (Kyjev, 
1916-18); Čes. módy (1911); Čes. slovo (1908-12, 
1921—22); Českosl. voják (1917); Dělnický kalendář 
Českoslovanské strany sociálně demokratické v Ra
kousku 1909 (1908); Dělnický rodinný kalendář na 
r. 1914 (1913); Den (1907); Dobrá kopa (1911-13); 
Honza (1921); Humorist, listy (1907-22); Chuďas 
(1907); Ilustrovaný svět (1903—04); Kalendář Besed 
lidu na r. 1914 (1913), 1915 (1914); Kalendář Čes. 
mód 1912 (1911); Kalendář Velký Čechoslovan na 
r. 1917 (Kyjev); Kapesní kalendář Čechoslovanu na 
r. 1917, 1918 (Kyjev); Karikatury (1909-13); Komuna 
(1907); Kopřivy (1910-14, 1921); Krasnaja Jevropa 
(Ufa, Krasnojarsk, Irkutsk, 1919); Krasnyj strelok 
(1919-20); Letem světem (1910-11); Lid (1908); Lid. 
noviny (1914, 1922); Ločákův humorist, kalendář na 
r. 1908 (1907); Matice svobody (1904, 1909); Mladé 
proudy (1908-09); Nár. listy (1901-06); Nár. obzor 
(1908, 1912); Nár. politika (1905-06, 1911); Naš puť 

(Ufa, Belebej, 1919); Neruda (1906); Nová omladina 
(1906-07); Nový Neruda (1906); Omladina (Lom 
u Mostu, 1904); Právo lidu (1902-14); Pražský ilu
strovaný kurýr (1907); Průkopník (Moskva, 1918); 
Revoluce (1917); Rudé právo (1921-22); Sborník mlá
deže soc. demokratické (1913); Slavjanskij vestnik 
(1917); Směr (Plzeň, 1912); Smích republiky (1921); 
Soldát, rabočij i krestjanin (1918); Sovět (Irkutsk, 
1920); Sršatec (1921-22); Sturm-Roham (Irkutsk, 
1920); Svět (1912-13); Svět zvířat (1909-13); Světozor 
(1904-15); Svítilna (1906-07); Tribuna (1921-22); 
Týdenní kronika (1919); Večerní Čes. slovo 
(1921-22); Večerník Práva lidu (1914); Velký slovan
ský kalendář na r. 1915 (1914); Venkov (1908); Veselá 
Praha (1906-15, 1920); Veselý obrázkový kalendář na 
r. 1912 (1911); Vestnik Poarma (Irkutsk, 1920); Vilím
kův humorist, kalendář na r. 1915(1914),1916(1915), 
1923 (1922); Vlast’ truda (1920); Zajímavé noviny 
(1911); Zlatá Praha (1913-15); Zprávy Čs. revoluční 
rady dělníků a vojáků (1918); Ženský obzor (1908). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Májové výkřiky a jiné verše 
(1903, s L. Hájkem Domažlickým); Dobrý voják 
Švejk a jiné podivné historky (PP 1912); Trampoty 
pana Tenkráta (PP 1912); Kalamajka (BB b. d., 1913, 
ke kresbám J. Lady); Průvodčí cizinců a jiné satiry 
z cest i z domova (PP b. d., 1913); Můj obchod se psy 
a jiné humoresky (1915); Dobrý voják Švejk v zajetí 
(P, Kyjev 1917); Dva tucty povídek (1920); Pepíček 
Nový a jiné povídky (1921); Tři muži se žralokem 
a jiné poučné historky (1921); Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války 1-3 (R b. d., 1. 1921, 2. 1922,
3. 1923; pokr. s označením díl 4.-6. napsal K. Vaněk, 
b. d., 1923-24); Mírová konference a jiné humoresky 
(1922); Švejkův Silvestr (D b. d., 1922, s J. Kolářem); 
- posmrtně: Větrný mlynář a jeho dcera (kabaretní 
scény a hry, 1976, ed. R. Pytlík, M. Laiske; obs.: Šálek 
černé kávy, prem. asi 1910; Pevnost, prem. asi 1911, 
s jinými; Hora Olivetská aneb Výprava Čechů v Jeru
zalémě, prem. 1911, s F. Langrem, J. Machem; Mona 
Lisa, prem. asi 1911, s jinými; Větrný mlynář a jeho 
dcera, prem. po 1911, s E. Drobílkem, F. Langrem; 
Z Karlina do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní, 
prem. 1921, s E. A. Longenem, E. E. Kischem). - 
Výbory (s výjimkou svazků ze sebraných nebo vybra
ných spisů): Dva tucty povídek (1920, ed. K. H. Vika); 
Smějeme se s J. H. 1,2 (1946); Pod věchýtkem humo
ru (1949); Škola humoru (1949, ed. B. Hůla); Malá 
zoologická zahrada (1950); Panoptikum měšťáků, by
rokratů a jiných zkamenělin (1950, ed. Z. Ančik); 
Veselé povídky (1953, ed. Z. Ančík); Aféra s křečkem 
a jiné povídky (1954, ed. V. Lacina); Povídky (1955, 
ed. Z. Ančík; další vyd. t. r. s tit. Satiry a humoresky); 
Školní čítanky a jiné satiry (1956, ed. R. Pytlík); 
Z doby strany mírného pokroku v mezích zákona 
(1956, ed. M. Jankovič, R. Pytlík); Abeceda humoru 
1, 2 (1960, ed. Z. Ančík, M. Jankovič, R. Pytlík); 
Haškův boj za socialistickou republiku (1960, ed. 
R. Pytlík); Terciánská vzpoura a jiné povídky (1960, 
ed. V. Stejskal); Má drahá přítelkyně Julča (1962);
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Dekameron humoru a satiry (1968, upr. vyd. 1972, ed. 
Z. Ančík, M. Chlíbcová, M. Jankovič, R. Pytlík); 
Útrapy vychovatele (1969, ed. J. P. Velkoborský); Pra
ha ve dne i v noci aneb Týden mezi Dacany (1973, ed. 
M. Jankovič, R. Pytlík); Idylky z pekla (1974, ed.
E. Paloncy); Školní výlet (1974, ed. A. Benešová,
J. Burianová); Politické a sociální dějiny strany mír
ného pokroku v mezích zákona (1977, ed. R. Pytlík); 
Výbor z díla J. H. 1-5 (Čs. spisovatel, 1977—81); 
Maloměstský pitaval (1978, ed. R. Pytlík); Neznámé 
osudy dobrého vojáka Švejka (1983, ed. J. Bešta); 
Vesele o novinách a novinářích (1983, ed. Z. Hoření); 
Tajemství mého pobytu v Rusku (1985, ed. Z. Hoře
ní). - Souborná vydání (obs. řadu prací za života 
J. H. knižně nevydaných): Sebrané spisy J. H. (nakl. 
A. Synek, 1924-29, 16 sv., red. A. Dolenský); Spisy 
J. H. (SNKLU 1955-60, Čs. spisovatel 1961-74, 16 
sv.). I KORESPONDENCE: Lidský profil 
J. H. (různým adresátům z 1901-22; 1979, ed. R. Pyt
lík, M. Havránková). I REDIGOVAL periodika: O
mladina (Lom u Mostu, 1904), Nová omladina 
(1906), Komuna (1907), Chuďas (1908), Ženský obzor 
(1908), Kmhařský obzor (1908), Svět zvířat 
(1909—10), Čes. slovo (listopad 1911-únor 1912), 
Svět (1912-13), Čechoslovan (Kyjev, červenec 
1916-duben 1917, říjen 1917-únor 1918), Průkopník 
(Moskva, březen 1918), Náš puť (Ufa, Belebej, leden— 
březen 1919), Krasnaja Jevropa (Ufa, Krasnojarsk, 
Irkutsk, únor-březen 1919), Izvestija intěrnacional- 
noj sekcii (Čeljabinsk, Omsk, Irkutsk, 1919), Weltre- 
volution (Omsk, Irkutsk, 1920), Sibirjak (Krasno
jarsk, jaro 1920), Sturm-Roham (Irkutsk, 1920), Bju- 
leten politrabotnika (Irkutsk, 1920), Sovět (Irkutsk, 
září 1920), Věstník Poarma (Irkutsk, říjen 1920); sbor
ník: Neperiodická edice (1903, s L. Hájkem Domaž
lickým). I

BIBLIOGRAFIE: R. Pytlík, M. Laiske: Bibliogra
fie J. H. (1960, soupis díla a literatury o H.); B. Mědí- 
lek a kol.: Bibliografie J. H. (1983, soupis díla a litera
tury o H.); A. Maťovčík: J. H. na Slovensku (1983). 
■ LITERATURA: A. Bouček: Padesát historek ze 
života J.II. (1923); F. Kysela (F. Sauer): Franta Ha- 
bán ze Žižkova (1923); Z. M. Kuděj: Ve dvou se to 
lépe táhne (1923); F. Sauer, I. Suk: In memoriam 
J. H. (1924); L. Hájek: Z mých vzpomínek na J. H., 
autora Dobrého vojáka Švejka a výborného českého 
humoristu (1925); A. Řehoř Hýskovský: Veselé příbě
hy ze života J. H. (1925); Z. M. Kuděj: Ve dvou se to 
lépe táhne, ve třech hůře (1927); E. A. Longen: 
J. H. (1928); Z. M. Kuděj: Když táhne silná čtyřka 
(1930); V. Menger: J. H., zajatec č. 294217 (1934; 1948 
s tit. J. H. v zajetí) + J. H. doma (1935; 1946 doplň, 
vyd. s tit. Lidský profil J. H.); B. Ludvík: J. H. (1946);
G. R. Opočenský: Čtvrt století s J. H. (1948); 
Z. Ančík: O životě J. H. (1953); V. Stejskal: H. na 
Lipnici (1953); J. Křížek: J. H. v revolučním Rusku 
(1957); A. P. Volkov: J. G. (Černovcy 1957); J. H. ve 
fotografii (1959, ed. J. Kalaš); sb. J. H. mezi svými 
(1959); S. I. Antonov: J. Gašek v Baškirii (Ufa 1960, 

rozšiř, vyd. 1964); M. Jankovič: Umělecká pravdivost 
Haškova Švejka (1960); N. P. Jelanskij: Ranněje tvor- 
čestvo J. G. (Saratov 1960) + J. G. v revoljucionnoj 
Rossii (Moskva 1960); K. Štěpánek: Vzpomínky na 
poslední léta J. H. (1960); B. S. Sanžijev: J. G. v Vos- 
točnoj Sibiři (Irkutsk 1961); R. Pytlík: J. H. (1962); 
Z. Šťastný: Sražajuščijsja J. G. (Ufa 1962); L. Dobos- 
sy: Hašek (Budapešť 1963); A. M. Dunajevskij: Idu za 
Gašekom (Moskva 1963); P. Petr: Hašeks Schwejk in 
Deutschland (Berlín 1963); S. I. Vostokova: 
J. G. (Moskva 1964); V. J. Ševčuk: J. G. (Kyjev 1965); 
E. Frynta: H., der Schöpfer des Schwejk (1965, též 
angl.); V Warausová: Přátelé Haškovi a lidé kolem 
nich (1965); G. Janouch: J. H., der Vater des Soldaten 
Schwejk (Bern-Mnichov 1966); W. Procházka: Satiře 
in Hašek4s novel The Good Soldier Schweik (New 
York 1966); A. M. Dunajevskij: Zmizení J. H. (1967); 
J. Lada: Můj přítel Švejk (1969); L. Dobossy: Hašek 
villága (Budapešť 1970); R. Pytlík: Toulavé house 
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1974) ; Texty Společnosti J. H. 1, 2 (1976, 1981); 
M. Jung, B. Kůhnel: Des braven Soldaten Schwejk 
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on: Der Einfluss von J. Hašeks Die Abenteuer des 
braven Soldaten Schwejk auf die tschechische antimi- 
litaristische Satiře der Nachkriegszeit (Vídeň 1977); 
J. Pospíšil: Znal jsem Haška (1977); G. P. Kent: 
A Critical and Interpretative Study of Non-Satirical 
Elements in the Form and Title Hero of the Osudy 
dobrého vojáka Švejka za světové války by J. H. (Pro- 
vidence 1978); C. Parrott: The Bad Bohemian: The 
Life of J. H., Creator of The Good Soldier Švejk 
(Londýn-Toronto 1978); R. Pytlík: Náš přítel 
J. H. (1979); G. G. Šubin: Krasnyj Jarda (Moskva 
1979); N. P. Jelanskij: J. G. (Moskva 1980); L. Soldán: 
J. H. (1982); G. G. Šubin: J. G. (Moskva 1982);
C. Parrot: J. H. A Study of Švejk and the Short 
Stories (Cambridge 1982); J. Hájek: J. H. (1983); 
Z. Hoření: J. H. novinář (1983); E. Klos, P. Taussig:
H. a film aneb Film a H. (1983); sb. Mezinárodní 
konference, Dílo J. H. v boji za mír a pokrok mezi 
národy (1983); R. Pytlík: J. H. a Dobrý voják Švejk 
(1983) + Kniha o Švejkovi (1983) + Švejk dobývá 
svět (1983) + Haškův kalendář (1983); F. Vrbecký: 
Milostiplný příběh J. H. (1983); sb. J. H. (Amsterdam 
1983, usp. M. Grygar); sb. J. H. (protokol sympozia 
v Bambergu) (Frankfurt n. M., Bern, New York, 
Paříž 1989); P. Blažíček: Haškův Švejk (1991). 
■ R. Hašek: ref. Májové výkřiky..., Moderní život 
1906, s. 199; K. (F. V. Krejčí): ref. Průvodčí cizinců 
a jiné satiry..., PL 16. 11. 1913; Cassius (J. Kolman): 
Zrádce, Venkov 19. 1. 1919; J. Hašková: Dušička 
J. Haška vypravuje, Večerní Tribuna 6. a 7. 5. 1921; 
M. Brod: Zwei Prager Volkstypen, Prager Abendblatt 
7. 11. 1921; I. Olbracht: Osudy dobrého vojáka Švejka 
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za světové války, RP 15. 11. 1921 → O umění a spo
lečnosti (1958); O. Hanuš: Druhý z pěti, Večerník PL
4. 1. 1923; J. Hašková: Profil mrtvého druha, Tribuna 
10. 1. 1923; A. Fuchs: Několik vážných poznámek 
k humoru J. H., Socialistická budoucnost 14. 1. 1923;
K. Vaněk: Za mrtvým humoristou, RP 6. 1. 1924; 
J. Morávek: J. H. - dobrý voják Švejk, Več. Čes. slovo
1. 9.-4. 10. 1924; -jef- (J. Fučík): Početí dobrého 
vojáka Švejka, RP 4. 10. 1925 + (pod vl. jm.) Pustý 
ostrov, Švejk a univerzita, Q 1926, č. 1 → Stati o lite
ratuře (1949); P. Eisner: Švejk, Prager Presse 
12. 5. 1926; J. O. Novotný: Rehabilitace J. H., Cesta 9, 
1926/27, s. 129; J. Hašková: Haškova pravda, Kmen 1, 
1926/27, s. 167; E. Bass: O J. H., LidN 27. 
3. a 3. 4. 1927; J. Durych: Český pomník, Rozmach 
1927, s. 97 → Ejhle, člověk! (1928); J. Fučík: Válka se 
Švejkem, Tvorba 2, 1927/28, s. 294 → Stati o literatu
ře (1949); F. Langer, J. Mach: Strana mírného pokro
ku a jiné příhody s H., Pestrý týden 1928, č. 1-22 
(nedokonč.); F. C. Weiskopf: Piscatorův Švejk, Kmen
2, 1928/29, s. 50; V. Dyk: Hrdina Švejk, NL 
15. 4. 1928; F. X. Šalda: E. A. Longen, ŠZáp 1, 1928/ 
29, s. 73; K. Poláček: Český humor v české kritice, Čin
I, 1929/30, s. 861; M. Zalka: J. H. v Rudé armádě, 
Středisko 2, 1931/32, s. 164; I. Olbracht: Deset let od
H. smrti, Čes. slovo 1.1. 1933 → O umění a společ
nosti (1958); L. Novomeský: Švejk šlehán osudem 
napořád, Tvorba 1933, s. 24 → Moderní česká litera
tura a umění (1974); F. X. Šalda: Nejnovější krásná 
próza česká, ŠZáp 7, 1934/35, s. 127; K. K. (Konrád): 
Švejk není sám, Tvorba 1935, s. 334 + Švejk a Oblo- 
mov, Tvorba 1935, s. 709 → Ztvárněte skutečnost 
(1963); Co je pro vás J. H.? (anketa s příspěvky levico
vých kult, pracovníků), Program D 36, 1935/36, sv. 4;
L. Novomeský: H. je věčný, Tvorba 1938, s. 3 → Mo
derní česká literatura a umění (1974); K. Vojan 
(J. Fučík): Čehona a Švejk, dva typy z české literatury 
a života, Cesta soukr. zaměstnanců 1939, č. 1 → Mi
lujeme svůj národ (1948); J. Lada in Kronika mého 
života (1947); J. M. Grossman: Kapitoly o J. H., Listy 
1948, s. 15; Kuzma (J. Ch. Novotný): Po stopách
J. H., Svob. slovo 17. 1.-14. 2. 1950; Z korespondence 
J. Mahena a V. Mengra o J. H., LitN 1951, s. 39; 
R. Pytlík: Realismus v počátcích tvorby J. H., LitN 
1953, č. 17; J. Skalička: Vznik a vývoj Haškova Švejka, 
NŽ 1953, s. 586; A. Černý: H. a film, Kino 1953, 
s. 222; F. Daneš: Příspěvek k poznání jazyka a slohu
H. Osudů dobrého vojáka Švejka, NŘ 1954, s. 124; 
J. Opelík: Fučík jako kritický vykladač Haškova Švej
ka, ČLit 1954, s. 352; Z. Ančík: Putovanie J. H. po 
Slovensku, Kultúrny život 1955, č. 11; M. Jankovič: 
Vztah ke skutečnosti v uměleckých počátcích J. H., 
ČLit 1957, s. 441; R. Pytlík: H. literární a neliterární, 
NŽ 1959, s. 39; S. Birjukov: Spomienky na J. H., 
Směna 7. 10. 1961; H. Böll: O Švejkovi, HD 1961, 
s. 510 (přetisk čl. z 1952); K. Hausenblas: K výstavbě 
„postavy“ v prozaickém textu, Bulletin Vys. školy rus. 
jazyka a literatury 1961, s. 153; F. Langer in Byli 
a bylo (1963); R. Pytlík: Švejk... a ti druzí, Kult. 

tvorba 1963, č. 17; M. Uhde: Josef Švejk a Ivan 
Denisovič, Divadlo 1964, č. 3; Vzpomínky Š. Lvové- 
-Haškové, Průboj 1965, č. 21—37; V Černý: Král Ubu 
a J. Švejk, jeho poddaný, HD 1965, č. 6; M. Jankovič: 
Spor o Švejka?, LitN 1965, č. 44 + Hra s vyprávěním, 
sb. Struktura a smysl... (1966); L. Nováková: K otáz
ce nespisovných prvků v jazyce Haškova Švejka, AUC 
Praha, Philologica 1-3, Slavica Pragensia 8, 1966; 
B. Doležal: Nedokonalost H. Osudů, sb. Podoby 
(1967); R. Pytlík: Švejk ve světě, ČLit 1969, s^ 265 
+ Osobnost a dílo, Orientace 1970, s. 56 + Švejk 
jako literární typ, ČLit 1973, s. 131; S. I. Vostokovová: 
Dobrý voják Švejk očima sovětských čtenářů, ČLit 
1973, s. 154; A. Hájková: K typickým rysům H. hu
moru, Tvorba 1973, č. 18 → Nejen o humoru (1984);
F. Miko in Štýlové konfrontácie (1976); J. Beneš in 
J. H.: Velitelem města Bugulmy (Toronto 1976);
L. Soukup in V jejich stopách (1977; H. a jižní Čechy);
F. Buriánek in Z moderní české literatury (1980);
S. Corduas: Některé poznámky k možné interpretaci 
Haškova Švejka, SPFF Brno, D 28, 1981; J. Toman: 
Futurismus, dadaismus nebo poetismus? Poznámky 
o Švejkovi, Proměny (New York) 1981, č. 2; L. Dole
žel: Cirkular Patterns. H. and The Good Soldier 
Švejk, Poetica Slavica (Ottawa 1981); J. Hájek: 
J. H. a divadlo, Scéna 1983, č. 12 + Švejk jako 
satirický typ a ironický „mýtotvorce“, Lit. měsíčník 
1983, č. 5; B. Svozil: H. Dějiny strany mírného pokro
ku v mezích zákona, Lit. měsíčník 1983, č. 6 → Tvář 
reality (1986); F. Buriánek: Český literární kontext
H. švejkovské satiry, Lit. měsíčník 1983, č. 6; H. se 
směje (anketa), Lit. měsíčník 1983, č. 4 — 6; J. Kotalík: 
J.H. a J. Lada, Lit. měsíčník 1983, č. 4; R. Pytlík: Boje 
o Švejka, ČLit 1983, s. 5 + Kapitoly z praktické 
švejkologie, Dikobraz 1983, č. 1-52; V. Just: Kabaret- 
ní činnost J. H., M. Zahrádka: H. práce v ruštině, 
L. Dobossy: Některé prameny Haškova Švejka,
I. A. Bernštejnová: Švejk ve světové literatuře, vše 
ČLit 1983; F. Kautman: Kafka, H., Weiner a Jesen
ská, Svědectví 1983, č. 69, s. 97; S. Richterová in Slova 
a ticho (Mnichov 1986); M. Grygar, N. A. Nilsson,
G. Riff in sb. Czech Studies - České studie (Amster
dam - Atlanta 1990).

rp

Roman Hašek

* 7. 5. 1883 Praha
† 13. 5. 1919 Praha

Básník a prozaik z přelomu století, autor dekadentně 
symbolistických veršů a humoristických povídek.

VI. jm. Josef H. - Pocházel z rodiny vrchního 
metéra Nár. politiky; byl bratrancem Jaroslava 
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Haška. Po maturitě na Akad. gymnáziu (1902) 
pracoval jako redaktor (čas. Moderní život) 
a působil jako účetní revident na pražském ma
gistrátu. 1903 byl předsedou Volného literární
ho sdružení Syrinx. Dlouho trpěl plicní choro
bou a zemřel náhle na srdeční slabost.

H. literární začátky souvisely s epigonskou 
vlnou dekadentně symbolistické lyriky. Sdílí 
s ní stereotypní motivy zádumčivých nálad 
nad marností života, hořkých pocitů zbyteč
nosti, autostylizační masky a bolestně se tváří
cí ironie, které byly obecným majetkem mladé 
generace. H. dekadentní lyriku provázely ga
lantní, až frivolní verše o milostných louče
ních, společensky protestní rouhavé písně 
a básně bohémské nostalgie a smutné erotiky. 
Protiklad skutečnosti a snu, naděje a cynismu 
je zdařileji vyjádřen písňovou formou, struč
ným, zhuštěným veršem než epigonskými refle
xívními básněmi. V následujících letech se 
H. obrátil k povídkám, v nichž dobová kritika 
shledávala burleskní výsměch a groteskní hu
mor, jež však jsou z valné části spíš krotkými 
historkami hospodských kumpánů, kteří si 
přiznali nezbytnost podřídit se zavedenému 
způsobu měšťáckého života. Ze smířlivého 
humoru prokmitne jen občas ironická narážka 
na ztracené životní iluze. Poslední H. knihu 
Nebe a dudy (podtitul Rozmarné verše) cha
rakterizuje ironický vztah ke skutečnosti, ze
jména k lásce, sebeironie, vtipné bonmoty, 
básně blízké kabaretním scénkám a causeris- 
tické veršování.
PSEUDONYMY: Josef Roman Hašek, Petr Johan- 
nes. I PŘÍSPĚVKY in: Máj (1902-03); Moderní re
vue (1901-06); Moderní život (1902-03); Nár. politi
ka; Nový kult (1902-03); Právo lidu (1903); Pražská 
lid. revue (1907); Rudé květy (1902-06); Srdce 
(1902-03); Svítilny (1906-07). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Umírající království (BB 1902); Pohádka zelených očí 
a verše o stesku i výsměchu (B v próze a BB, 1904); 
Historie Modrého velblouda (P b. d., 1908); Potměšilé 
historie (PP 1910); Svatební píseň (PP b. d., 1911); 
Nebe a dudy (BB b. d., 1912). ■ REDIGOVAL časo
pisy: Moderní život (1903), Svítilny (1906-07, 
s J. Soukenkou a J. Havlíčkem); sborník: Letáky 
(1902, s A. Zemanem). ■

LITERATURA: • ref. Umírající království: 
V. Dyk, Moderní revue sv. 14, 1902/03, s. 173;
J. Muldner, Srdce 2, 1902/03, s. 171; L., Zvon 3, 
1902/03 •;• ref. Pohádka zelených očí...: -Q-, Máj 2, 
1903/04, s. 665; V. O., Přehled 2, 1903/04, s. 726; L., 
Zvon 4, 1903/04 •;• ref. Svatební píseň: Ant. Veselý, 
Čes. revue 1911/12, s. 251; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
19, 1911/12, s. 541; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 

1911/12, s. 206 •; -pa- (F. S. Procházka): ref. Nebe 
a dudy, Zvon 13, 1912/13; • nekrology: an., Nár. 
politika 15. 5. 1919; A. N. (Novák), Venkov 16. 
5. 1919 •.

zt

Jarmila Hašková

* 28. 6. 1887 Praha
† 20. 9. 1931 Praha

Autorka humoristických povídek, románů a knih pro 
děti a mládež.

Roz. Mayerová. Pocházela z rodiny zámožného 
majitele štukatérské dílny v Praze; zde 1903-06 
navštěvovala obchodní školu Ženského výrob
ního spolku. Ještě jako studentka (1906) se se
známila se spisovatelem J. Haškem, její rodiče 
však kvůli Haškovu anarchismu, bohémství 
a existenční nezajištěnosti měli vůči tomuto 
vztahu velmi vážné výhrady. Po dramatických 
peripetiích došlo ke sňatku 23. 5. 1910. 1912 se 
manželům narodil syn Richard, v témže roce 
však jejich rodinné soužití definitivně skončilo 
a J. H. žila nadále sama se synem. Až do konce 
života pracovala jako úřednice Obchodní a živ
nostenské komory v Praze.

Při svém vstupu do literatury byla J. H. silně 
ovlivněna tvorbou J. Haška. Napsala značné 
množství humoristických povídek, v nichž hledí 
se sociálně vnímavým a soucitným pohledem na 
životní osudy „malého člověka“ {Robinson a ji
né veselé povídky, Povídky o slabých ženách a sil
ných mužích a naopak). I když přijala řadu lite
rárních konvencí z tradiční zábavné literatury 
a při kresbě postav většinou nepřekročila meze 
žánrového figurkářství, vypovídají tyto povídky 
o autorčině fabulační a jazykové obratnosti 
i o jejím pozorovatelském talentu, umocněném 
znalostí životních faktů a vypravěčskou upřím
ností. Z těchto důvodů lze v povídkách spatřo
vat vrchol H. literární tvorby, zvláště když její 
pokusy jak o sociální román {Martin Mayer), 
v němž vylíčila životní osudy proletáře, tak 
o románek pro dívky {Haniččino jaro) ztrosko
taly na přemíře popisu a didaktičnosti. Teprve 
v posmrtně vydaném románu Vinohradské dě
tičky, líčícím s humorným odstupem a s auto
biografickou otevřeností život pražské měšťác- 
ké rodiny, zvládla J. H. fabulační nároky romá
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nového tvaru. Napsala také několik vzpomín
kových črt o J. Haškovi, v nichž se snažila reha
bilitovat jeho život i literární dílo.
PSEUDONYMY: Háma, Iška. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. slovo; Čes. svět (1927-28); Dobrý den (1927—28); 
Gentleman (od 1925); Kmen (1926-27); Lid. noviny 
(1921-30); Nár. osvobození (1924—31); Právo lidu 
(1921-24); Tribuna (1921-28); Venkov (od 1925); Ze
mě (1922-23). I KNIŽNĚ. Beletrie: Martin Mayer (R 
1922); Haniččino jaro (P pro ml., 1923); Robinson 
a jiné veselé povídky (1923); Povídky o slabých že
nách a silných mužích a naopak (1927); Z notesu 
svátého Petra (P pro ml., 1930); - posmrtně: Vino
hradské dětičky (R 1946). - Překlad (posmrtně): 
E. Kástner: Emil a detektivové (1932). - Výbor: Drob
né příběhy (1960, ed. R. Hašek, R. Pytlík). I KORES
PONDENCE: Lidský profil J. Haška (J. Haškovi 
z 1908-21 + vzpomínka J. H. na J. Haška, ed. 
R. Pytlík, 1979). ■

LITERATURA: Š. Jež: ref. Haniččino štěstí, Tri
buna 17. 6. 1923; • ref. Robinson...: J. S. (Staněk), 
Čes. osvěta 20, 1923/24, č. 11; vz. (V. Zelinka), Zvon 
25, 1924/25 •;• ref. Povídky o slabých ženách...: 
V. Brtník, Venkov 1. 11. 1928; J. Karasová, Ženský 
svět 1928, č. 11; K. Š. (Štorch), RA 4, 1928/29; vz 
(V. Zelinka), Zvon 29, 1928/29 •;• ref. Z notesu sváté
ho Petra (i další vyd.): M. Majerová, Čin 2, 1930/31; 
B. H., Úhor 1930, s. 211; šp (F. Kašpar), NO 22.
1. 1946 •;• nekrology: Z, LidN 21. 9. 1931; K. Nový, 
NO 22. 9. 1931; an., PL 22. 9. 1931; F. Dlouhán, Lit. 
rozhledy 15, 1930/31, č. 11; H. J. Bally, RA 7,1931/32; 
an., Úhor 1931, s. 180 •; F. Hampl: ref. Vinohradské 
dětičky, Práce 28. 11. 1946; K. Nový: O J. H., Práce 
29. 9. 1948; R. Pytlík in J. H.: Drobné příběhy (1960); 
V. Warausová in Přátelé Haškovi a lidé kolem nich 
(1965); J. Rambousek: O J. H. a jejím „českolipském“ 
románu pro dívky, Českolipsko literární 10, 1991.

/m

Prokop Miroslav Haškovec

* 1. 2. 1876 Bechyně
† 20. 12. 1935 Brno

Literární historik s filologickou erudicí, zaměřený 
hlavně ke starší francouzské literatuře a zabývající se 
i otázkami francouzsko-českých literárních a kultur
ních styků, překladatel, básník.

Vyrůstal v Bechyni a celý život si uchoval smysl 
pro regionalistické snahy rodného kraje. Gym
názium studoval nejdříve v Jindř. Hradci (1888), 
pak v Čes. Budějovicích (1889-96). Za studií bo- 
hemistiky a romanistiky na pražské filoz. fakultě 

prošel filologickou školou J. Gebauera 
a J. U. Jarníka, vliv na něho měli i profesoři 
J. Máchal a J. Polívka. Již jako vysokoškolský 
student byl literárně činný, přispíval do Student
ských směrů a tiskem vydal brožuru o Jihočechu 
F. L. Čelakovském. Po aprobaci pro jazyk český 
a francouzský na vyšších školách reálných 
(1902) učil na středních a odborných školách 
v Praze, v Pardubicích a v Čes. Budějovicích 
(publikoval ve Výročních zprávách těchto ústa
vů). Doktorát filozofie dosáhl 1904 prací O vývo
ji moderních literatur. Od 1905 působil na reálce 
v Karlině, školní rok 1907/08 věnoval studiu v ci
zině (Sorbonna, Collége de France a Ecole des 
Hautes Etudes v Paříži, univerzita v Heidelber
gu, později další četné cesty do ciziny). 1908 byl 
jmenován docentem dějin francouzské literatury 
na pražské univerzitě, od 1909 byl pověřen říze
ním literárněhistorického oddělení románského 
semináře. Od srpna 1920jako řádný profesor ro
mánské filologie organizoval studium romanis
tiky na filoz. fakultě nově založené univerzity 
v Brně, kde působil až do své smrti, v počátcích 
univerzity v Bratislavě zde suploval romanistiku. 
Byl činný i na poli česko-francouzské a česko- 
-ruské kulturní spolupráce; účastnil se založení 
jihočeského nakladatelského družstva Husovo 
dědictví (první předseda), se skupinou spolupra
covníků sestavil první díl Jihočeské čítanky. Byl 
dlouholetým redaktorem romanistické části Ča
sopisu pro moderní filologii a redaktorské čin
nosti se věnoval i za působení v Brně. Pracoval 
též ve výborech Umělecké besedy a Kruhu čes
kých spisovatelů.

Kromě několika etymologických příspěvků 
reprezentuje H. dílo filologicky podloženou li
terární historii. Zahrnuje obšírnou syntetickou 
práci, převážně však analytické studie v perio
dikách a sbornících i příležitostné referáty, re
cenze a popularizující články, předmluvy a do
slovy k cizím překladům z francouzské literatu
ry (A. R. Lesage, C. Lemonnier, J. Lemaitre, La 
Fayette, P. E. Musset, P. de Ronsard, H. de 
Balzac aj.) a též k edici Havlíčkova Krále Lávry. 
Zpočátku H. kolísal mezi bohemistikou (resp. 
i slavistikou) a romanistikou, poté se orientoval 
na francouzskou literaturu, především na vý
pravnou předrenesanční prózu 15. století (Po
čátky novodobého románu francouzského) a na 
dílo F. Rabelaise, z novější literatury okrajově 
jen na některé osobnosti (Byla George Sand 
v Čechách?). Studie o Rabelaisovi tvoří úvod 
k vlastnímu překladu vybraných pedagogic
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kých statí tohoto autora. Pod H. vedením pře
ložili členové Jihočeské Thelémy první část Ra- 
belaisova stěžejního díla Hrůzyplný život veli
kého Gargantuy, otce Pantagruelova. H. práce 
těží z filologické erudice, příznačná pro ně je 
úzkostlivá pozornost k látce, sledované kriticky 
až do nejmenších podrobností. Již v souborech 
statí z období před první světovou válkou se 
projevilo H. komparatistické zaměření, které se 
plně rozvinulo v poválečných pracích a soustře
dilo se na problematiku francouzsko-českých 
literárních a kulturních styků (např. v práci 
V dvojím zrcadle H. sleduje české pověsti ve 
francouzské renesanci, Husovy stopy ve fran
couzské literatuře, dokazuje vliv francouzského 
písemnictví u Havlíčka, Klicpery i Vocela). 
Havlíčkovi věnoval studii o souvislosti Křtu 
svátého Vladimíra s Nestorem. Zasahoval však 
často i do otázek starší české literatury (studie 
Podkoní a žák v souvislosti s literaturami zá
padními); ve filologii projevoval pochopení pro 
funkční jazykozpyt, leckdy i smysl pro formální 
studium literatury, svou metodu bádání však 
sám označoval za historicko-psychologickou. 
Za první světové války věnoval pozornost otáz
kám národního života (publikoval v Neodvi- 
slosti pod pseud. Marius), měl ambice i jako 
básník; je autorem sbírky Stesky a touhy, jemné, 
melancholicky zabarvené subjektivní lyriky.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Hanský (poezie), Jiho
česká Theléma, J. M. Prokop (překlady), Marius (Ne- 
odvislost), M. A. Táborský (Nár. listy 24. 6. 1934), 
Miroslav Prokop; -a-, Hc, hc, M. P, -o-, -sec. I PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach Slavie (1899-1900); Archa 
(1923); Brázda (1923); Budivoj (1905); Cesta (1918); 
Čas (1921); Časopis Matice moravské (1921, 1930); 
Časopis pro moderní filologii (1911-35); Časopis 
Společnosti přátel starožitností (1902, 1917); Červán
ky svobody (1919); Čes. mysl (1900); Čes. osvěta 
(1910); Českosl. republika (1910, 1923); Děl. osvěta 
(1921); Divadlo (1921); Goethův sborník (1932); Hu
dební revue (1912); Hlídka Času (1907-10, 1920); 
Jeviště (1921-22); Jihočes. kraj (1914); Jihočes. pře
hled (1928); Jihočes. sborník (1921); Jihočes. sborník 
Budivoje (1917); Knihkupecký oznamovatel (1919); 
Květy (1910, 1914); La parole tchécoslovaque á l’et- 
ranger (1919); Le monde slavě (1928); Lid. noviny 
(1913, 1921, 1923); Lit. noviny (1928-29); Listy filolo
gické (1902-30); Loutkář (1928); Lumír (1906-29); 
Morava (1925-26); Moravskoslezská revue 
(1920-22); Národ (1918); Nár. listy (1907-11, 1918, 
1920, 1934); Nár. politika (1918, 1920); Národopisný 
věstník českoslovanský (1916); Naše doba (1904, 
1934); Naše řeč (1922-23; 1934); Naše věda 
(1921-34); Nové Čechy (1918-29); Nový Jihočeský 

dělník (1905); Neodvislost (1918); Obzor literární 
a umělecký (1901); alm. Osení (1914); Osvěta (1920); 
Otavan (Písek, 1917, 1919); Panoráma (1930); sb. 
Pocta a výzva (1935); Pokroková revue (1910); Prager 
Rundschau (1932); Pražská lidová revue (1912); Pře
hled (1904-07); Revue ďhistoire littéraire de la Fran
ce (1910); Revue neuropsychopathologie (1918); 
Revue de Geněve (1920); Revue des etudes rabelai- 
siennes (1908); Ročenka na rok 1921-22; Ročenka 
Vlastivědného spolku jihočeského (1930); Samostat
nost (1928); Sborník Blahoslavův (1923); Sborník 
filologický (1910-11); Sborník J. Máchala (1925); 
Sborník na paměť O. Theera (1920); Sborník Pastor
kův (1923); Sborník Polívkův (1918); Sborník před
nášek přednesených na 1. sjezdu čs. profesorů filozo
fie, filologie a historie (1929); Sborník Smetánkův 
(1935); Sborník Společnosti J. Vrchlického (1917, 
1920, 1934); Sborník... prof. J. Zubatého (1926); 
Sborník Žižkův (1924); Sokolské besedy (1912); Sna
ha (1912-14); Středa (1912-13); Studentské směry 
(1900-07); Studentský almanach (1906); Šedesát let 
Jirsíkova gymnázia (1928); Šedesát let reálky karlín
ské (1934); Štefánikův sborník (1919); Tribuna 
(1921); Topičova novoročenka (1914); Topičův sbor
ník (1915); Věda a život (1935); Věda česká (1914-15); 
Věstník českých profesorů (1908-09); Věstník sokol
ské župy Žižkovy (1924); Všeslovanský kalendář 
(1913-14); Výr. zpráva české reálné školy v Čes. Budě
jovicích (1904); Výr. zpráva obecné školy reální 
v Karlině (1906-10); Výr. zpráva reálné školy v Par
dubicích (1903); Výr. zpráva vyšší reálné školy v Ra
kovníce (1910-11); sb. Z dějin české literatury (1920); 
Zemědělská přítomnost (1935); Zora. Časopis pro 
slepce (1918); Zprávy školy grémia knihkupců praž
ských (1916); Zvon (1913-21); Ženský svět (1906, 
1927). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
F. L. Čelakovský (1899); Stati literární (1913); 
V dvojím zrcadle (studie, 1916); Počátky novodobého 
románu francouzského (1917); Proudy (studie, 1921); 
Stesky a touhy (BB 1921, pseud. Jan Hanský); Byla 
George Sand v Čechách? (studie, 1925); Francouzské 
kapitoly (1930). - Překlady: Z francouzské erotiky 
(Barbusse, Verhaeren, Richepin) (1906); F. Rabelais: 
Stati výchovné (1907, usp.); A. de Musset: Andrea del 
Sarto (1909); Villiers de ITsle-Adam: Patero povídek 
(1918, s J. Rejlkem); L. Ménard: Stoická znělka 
(1933). I REDIGOVAL časopisy: Časopis pro mo
derní filologii (1911-32, romanistická část), Morava 
(1925-26); sborníky: Sborník Společnosti Jaroslava 
Vrchlického (1915-35, s J. Boreckým, A. Klášter
ským), Jihočeská čítanka (1921). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: viz KNIŽNĚ. Překlady. ■

LITERATURA: Sborník prací věnovaný památce 
prof. dra P. M. H. (1936, red. A. Šesták, A. Dokoupil);
J. Kopal: P. M. H. (1939). I A. Novák: ref. překl. A. de 
Musset: Andrea del Sarto, Přehled 7, 1908/09, s. 841; 
• ref. Stati literární: A. Novák, Přehled 12, 1913/14, 
s. 278; K. H. Hilar, MR 20, 1913/14, sv. 28, s. 144;
K. Sezima, Lumír 1914, s. 66; Ant. Veselý, Čes. revue 
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1913/14, s. 573 ref. V dvojím zrcadle: jv. (Vodák), 
LidN 21. 7. 1916; L. Patočka, MR 22, 1916, sv. 30, 
s. 222; M. Hýsek, Čes. věda 2, 1915/18, s. 40; 
V. D. (Dyk), Lumír 1916, s. 384; J. Mk. (Menšík), 
ČČH 1917, s. 90 •;• ref. Počátky novodobého romá
nu francouzského: J. Kopal, Čes. věda 2, 1915/18, 
s. 101; L. Patočka, MR 24, 1917/18, sv. 32, s. 146 
ref. Proudy: K. I. Černý, Naše věda 4, 1921/22, s. 105;
M. Novotný, Cesta 3, 1920/21, s. 803; A. N. (Novák), 
Lumír 1921, s. 156; K. Č. (Čapek), LidN 27. 4. 1921; 
A. Vyskočil, Čes. revue 1921, s. 257; -ejč- (J. Krejčí), 
Naše doba 28, 1920/21, s. 620 •;• ref. Stesky a touhy: 
A. N. (Novák), Lumír 1921, s. 223; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 21, 1920/21, s. 374; F., Zlatá Praha 
1921, s. 86 •;• ref. Byla G. Sand v Čechách?: 
V. D. (Dyk), Lumír 1925, s. 164; A. N. (Novák), LidN 
23. 4. 1925; J. Kopal, Naše věda 7, 1925/26, s. 82 
+ Nové Čechy 1925, s. 191 •; V. D. (Dyk): Prof. Dr. 
P. M. H., Lumír 1926, s. 51; • ref. Francouzské kapi
toly: O. Novák, LidN 23. 10. 1930; J. B. Č. (Čapek), 
Čin 2, 1930/31, s. 353 •;• nekrology: J. Kopal, Naše 
věda 1936, s. 104; O. Levý, ČMF 22, 1935/36;
A. N. (Novák), LidN 22. 12. 1935; G. (F. Götz), NO 
22. 12. 1935; O. Šimek, Lumír 62, 1935/36, s. 240;
B. V. (Václavek), Index 1936, s. 2; A. B. (Beer), Naše 
věda 1936, s. 106; Jb. (Jarník), Ročenka Masarykovy 
univerzity 1937 •; J. Hrabák in Život s literaturou 
(1982).

Is

Karel Hašler

* 31. 10. 1879 Zlíchov (Praha-Z.)
† 22. 12. 1941 koncentrační tábor Mauthausen

Herec a režisér, kabaretiér, písničkář, hudební sklada
tel, filmový libretista a scenárista, překladatel a upra
vovatel divadelních her i operetních libret. Autor po
pulárních, často sentimentálně a idylicky laděných 
písní, vyjadřujících milostné a vlastenecké city i do
bové nálady.

Otec, vyučený kolář, pracoval většinou jako te
sař, mj. též na stavbě Nár. divadla; matku ztratil 
H. jako jedenáctiletý. Po ukončení měšťanské 
školy na Smíchově se vyučil rukavičkářskému 
řemeslu. Už jako učeň přišel do styku s ochot
nickým divadlem (začínal na Zlíchově ve Vše- 
odborovém spolku dělnickém), 1898 k divadlu 
utekl a jako herec působil u venkovských diva
delních společností, nejdřív u V. Choděry, pak 
u A. Dobrovolného. Po jen dvouměsíční vojen
ské službě se stal od počátku 1901 členem čino
hry Zemského divadla v Brně za ředitele F. La
ciny. Od července 1902 byl angažován v Zem

ském divadle v Lublani, kde vystupoval v čino
hře, operetě i opeře; tehdy se seznámil mj. se 
slovinským spisovatelem I. Cankarem, z jehož 
díla přeložil hru Král na Betajnové. Od podzi
mu 1903 byl angažován J. Kvapilem do činohry 
pražského Nár. divadla (už v červenci t. r. zde 
hrál epizodní role); vystupoval též v jevištních 
pantomimách, zpíval v operetách i v opeře (pě
vecky se školil u dirigenta M. Angera), příleži
tostně se uplatnil 1911 — 12 i jako režisér čino
hry, operety i opery. 1908 se oženil se Zdenkou 
Frimlovou, sestrou hudebního skladatele 
R. Frimla, s nímž spolupracoval už od 1905; 
druhorozený syn Zdeněk Gina H. (1909-72, 
USA) se uplatnil ve filmu, mj. i jako režisér. 
1908 zahájil H. kariéru písničkáře a kabaretiéra 
vystoupeními v restauracích U slona v Králov
ské oboře a U medvídků na Perštýně; t. r. inter
pretoval na průmyslové výstavě v Praze některé 
ze svých nej oblíbenějších staropražských písni
ček. 1910-11 vedl kabaret Lucerna, od založení 
(prosinec 1915) po jeden rok kabaret Rokoko. 
Po nuceném odchodu z Nár. divadla v dubnu 
1916 (J. Kvapil potrestal jeho absenci při odpo
ledním představení tříměsíční výpovědí) hrával 
jako host v karlínském Varieté i v operetních 
představeních Vinohradského divadla (na žá
dost O. Nedbala přeložil zde libreto k operetě 
Vinobraní, kterou potom sám režíroval a kde 
hrál jednu z hlavních postav), od září byl na 
dlouhodobém písničkářském turné po českých 
zemích i Slovensku. Pak znovu působil v Roko
ku (od sklonku 1918 do 1923 s názvem Hašlero- 
va scéna v Lucerně), při němž si 1919 zřídil 
Nakladatelství Hašlerových písniček a zároveň 
vydával satirický časopis Štika; přitom pohos
tinsky vystupoval na různých pražských i mi
mopražských scénách. Od května 1923 vedl Va
rieté Koloseum v pražském Edenu, 1923-24 
vydával časopis „poutavé četby“ Měsíc (red. 
O. Hanuš). 1925-28 byl ředitelem karlínského 
Varieté a psal pro ně revue (tehdy zde vystupo
vala řada významných pěvců včetně O. Mařá- 
ka). Od konce 20. let se těžiště H. činnosti pře
neslo do filmu, v němž se uplatňoval už od dob 
němé éry, a to nejprve jako režisér a herec, 
později též jako scenárista, autor hudby i písňo
vých textů, posléze jako umělecký poradce (fil
my Písničkář, Srdce za písničku, V tom domeč
ku pod Emauzy, Záhada modrého pokoje, Král 
ulice, Vzdušné torpédo 48, Jánošík, Hordubalo- 
vé, Babička, Pantáta Bezoušek, Roztomilý člo
věk, Městečko na dlani; první režie už 1914, 

94



Hašler

první herecká role 1915). 1938 se stal umělec
kým vedoucím Divadla u Nováků. 1940 podni
kl poslední písničkářské turné po českém ven
kově, které mu vyneslo nepřízeň okupantů 
i českých kolaborantů. Při natáčení exteriérů 
pro film Městečko na dlani byl v únoru 1941 
poprvé zatčen gestapem (v Ronově n. Doubra
vou), po výsleších v Praze však propuštěn; po
druhé byl zatčen 2. 9. 1941 v Ládví u Benešova, 
vězněn na Pankráci a od října 1941 internován 
v koncentračním táboře Mauthausen, kde za
nedlouho podlehl surovému zacházení.

H. byl jednou z nejpopulárnějších osobností 
českého kulturního života v prvních čtyřech 
desetiletích 20. století. Zprvu působil jako herec 
naší první činoherní scény (představitel Romea, 
Radúze, ale i Chlestakova a Vocilky), později 
jako zpěvák (zpíval např. Frimlovy Závišovy 
písně při jejich premiéře 1905 na koncertu Čes
ké filharmonie) a interpret vlastních písniček 
a kupletů; v tomto oboru byl přirovnáván 
k francouzskému lidovému písničkáři Bérange- 
rovi. Než se sám stal písničkářem, psal písňové 
texty pro R. Frimla, A. Provazníka a další skla
datele. Jeho vlastní Staropražské písničky, je
jichž nej obvyklejším námětem byla oslava Pra
hy a láska, vyšly postupně v devíti svazcích; 
některé zlidověly. Za první světové války se ob
sah i tón H. písniček pronikavě změnil; svým 
burcujícím protiválečným charakterem, zvýraz
něným H. osobitou interpretací, budily nelibost 
úřadů, takže H. byl sledován policií jako politic
ky nespolehlivý. H. poválečná písňová produk
ce, vznikající z okamžitých impulsů pro potřeby 
dne, většinou už nedosahovala emocionální pů
sobivosti ani hudební a textové úrovně jeho 
předcházející tvorby. Vedle písní posilujících le
gionářskou legendu obsahovala i takové, které 
k životní realitě předmnichovské republiky za
ujímaly kritický nebo satirický vztah (Jak věšeli 
buržousty, Vagónová aféra, O statečném Janu 
Skalníkovi z Duchcova apod.). V době kolem 
Mnichova a zejména v prvních okupačních le
tech se staly H. vlastenecké písničky, jež autor 
někdy aktualizoval i novými texty (např. Hoši 
od gestapa), výrazem lidového odporu proti 
nacistickému režimu. - H. autorská činnost mi- 
mopísničková zahrnuje dvě orchestrální sklad
by, tří operety (nejpopulárnější byla ve své době 
Dcera druhé roty), sedm původních revuí, hud
bu ke čtrnácti filmům (včetně dvou ještě z němé 
éry), dva melodramy, tři operetní libreta i řadu 
překladů a úprav dramatických textů, činoher

ních, operetních i operních. H. byl rovněž auto
rem desítek skečů a kabaretních výstupů, vedle 
toho psal i fejetony (zejm. pro Humoristické 
listy) a vzpomínkové pořady pro rozhlas (1928 
Jak jsem bořil Rakousko, Můj boj proti Rakous
ku). Jako celek typizovala H. mnohostranná 
tvůrčí aktivita, v níž přes vlastenecké zaujetí 
přece jen převažovala snaha po líbí vos ti a ko
merčním úspěchu, výrazně cesty a cíle dobové 
populárně zábavné produkce.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jiří Zoch, Karel Jíra; H.,
K. H. I PŘÍSPĚVKY in: Humorist, listy; Kinorevue 
(1938-39); Právo lidu (od 1915); Štika (1919); Venkov 
(od 1938; seriál vzpomínkových fefetonů Povím, co 
vím); Veřejné mínění (5. 1. 1913 čl. o českém kabaret- 
ním umění); Zlatá Praha (1906-07). I KNIŽNĚ. Hry 
a písničky: Prodaná láska (libreto k operetě A. Pro
vazníka podle J. Nerudy, 1910); Staropražské písnič
ky 1-9 (1. 1910, 2. 1911, 3. a 4. 1913, 5. a 6. 1915, 
7. a 8. 1916, 9. 1920); Za onoho času (D 1913, 
s O. Hanušem); Kratochvilné texty pro kabaret (b. d., 
1920, s J. Lukavským, B. Vrbským). ■ SCÉNICKY. 
Operety a revue: Ženy, pozor na muže (revue, 1924); 
Kdybych byl prezidentem (revue, 1925); Všechny krá
sy světa (revue, 1925); Fantom Rokoka (revue, 1926); 
Honzo, nedej se! (revue, 1926); Praha byla, je a bude 
(revue, 1926); Princezna Republika (revue, 1926); Je
ho veličenstvo Jaro (revue, 1927, s J. Pakostou); Kde, 
kdy a jak (revue, 1927, s V. Vránou); Modré z nebe 
(revue, 1927); Nechytejte ho! (revue, 1927); Cesta 
kolem světa za 30 dní (revue podle J. Věrna, 1928); 
Čertovská komedie (revue, 1928); Červená - stát! 
(revue, 1928); Jsme všichni děti Prahy (revue, 1928, 
s V. Vránou); My jsme my! (revue, 1928); Proč by
chom se netěšili (revue, 1928); Flašinetářova schovan- 
ka (opereta, 1932); Dcera druhé roty (opereta, 1938); 
Americký hotel (opereta, 1939); Všude dobře, v Plzni 
nejlíp (revue). - Operetní libreto: Skvělá partie (1910, 
hudba E. Starý). - Překlady her: R. Auernheimer: 
Nejkrásnější chvíle (1909); I. Cankar: Král na Betaj- 
nové (1909); W. S. Maugham: Královská výsost 
(1910); J. Magnussen, G. Sarauw: Mrtvý velikán 
(1910). - Překlady libret: Jockeyklub (1909, hudba 
V. Hollaender); E. Golisciani: Zuzančino tajemství 
(1910, hudba E. Wolf-Ferrari); F. Zeli, R. Genée: 
Boccaccio (1916, hudba F. v. Suppé); A. M. Willner,
H. Reichert: U tří děvčátek (1916, hudba H. Berthé, 
F. Schubert); L. Stein, J. Wilhelm: Vinobraní (1916, 
hudba O. Nedbal); O. Harbach: Kátinka (1928, hud
ba R. Friml). I REDIGOVAL časopis: Štika (1919). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Královské české zem
ské a národní divadlo v Praze. Obrazový almanach 
(1912, s E. Pollertem); Mikuláš a Silvestr (sb. scének 
a deklamací, b. d., 1922). ■

BIBLIOGRAFIE: R. Deyl, J. Procházka in 
R. Deyl: Písničkář K. H. (1968). I LITERATURA: 
R. Deyl: Písničkář K. H. (1968, poznámky J. Pro
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cházka). I an: Kabarety, Večerník PL 6. a 7. 5. 1920; 
J. Honzl: Kabarety, Divadlo 2 (9), 1921/22, č. 21 
→ K novému významu umění (1956); O. Hanuš: 
O kabaretu, PL 7. a 14. 1. 1922 (příl. Sobota č. 3, 4); 
O. Fischer: Hašlerův kabaret Lucerna, NL 
12. 11. 1922; jk. (J. Kodíček): ref. Kdybych byl prezi
dentem, Tribuna 10. 12. 1925; M. M. (Majerová): ref. 
Honzo, nedej se!, RP 12. 9. 1926 + Revue = pře
hlídka, Dělnické divadlo 1926, s. 195; J. H. (Hilbert): 
ref. Honzo, nedej se!, Venkov 31. 8. 1926; -FR- 
(J. Frejka): ref. Honzo, nedej se!, NO 31. 8. 1926 
+ ref. Princezna Republika, NO 16. 11. 1926 + ref. 
Nechytejte ho!, NO 28. 1. 1927 + ref. Jeho veličen
stvo Jaro, NO 6. 4. 1927; M. M. (Majerová): ref. 
Červená - stát!, RP 2. 2. 1928 + ref. Jsme všichni 
děti Prahy, RP 17. 4. 1928; J. J. Paulík: ref. Modré 
z nebe, RA 3, 1927/28, s. 84; -FR- (J. Frejka): ref. 
Červená - stát!, NO 1. 2. 1928 + ref. My jsme my!, 
NO 14. 3. 1928; ax. (E. Vachek): ref. Jsme všichni 
děti Prahy, PL 13. 4. 1928; IF. (I. J. Fischerová): ref. 
Proč bychom se netěšili, NO 7. 10. 1928; J. J. Paulík: 
ref. Cesta kolem světa za 30 dní, RA 4, 1928/29, s. 82; 
-1. n.- (L. Novomeský): Poučení z pana H., Tvorba 
1929, 2. pololetí, s. 155 → Moderní česká literatura 
a umění (1974); E. Bass: Malé scény. Kus divadelní 
biologie, sb. Nové české divadlo 1928-29 (1929); in 
sb. Prvních deset let čs. rozhlasu (1935; o H. rozhla
sové činnosti); J. Vodák: Zmýlená neplatí, Čes. slovo
27. 10. 1937 → Tváře českých herců (1967); A. Bal- 
lingová: Posedění s K. H., Kinorevue 5, 1938/39,
2. pololetí, s. 146; • k šedesátinám: Kd (E. Konrád), 
LidN 31. 10. 1939; E. Bass, LidN 9. 11. 1939 → Po
stavy a siluety (1971); K. Engelmůller, Nár. politika 
9. 11. 1939; O. K. (Kautský), Kinorevue 6, 1939/40,
I. pololetí, s. 246 •; A. M. Brousil in Česká hudba 
v českém filmu (1940); L. N. Zvěřina in Bili nás pruty 
železnými (1945); L. Pacák in Opereta. Dějiny praž
ských operetních divadel (1946); E. F. Burian: Jak 
zemřel K. H., Květen 1947, č. 22; P. Eisner: K. H., 
Svob. slovo 21. 12. 1947; V. Karbusický, V. Pletka: 
Písničkář své doby, Hud. rozhledy 1959, s. 824;
J. Červený in Červená sedma (1959); J. Brož, M. 
Frída in Historie čs. filmu v obrazech 1, 2 (1959, 
1966); N. Jirsíková: Pohádka o tanci, sb. Theater/ 
Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na němec
kou okupaci a druhou světovou válku (1965); J. Mi- 
kota: Pravdivé začátky K. H., LD 23. 10. 1966; J. Šve- 
hla: Vlastenecký písničkář, Gramorevue 1967, č. 2; 
J. Kliment: ref. Ta naše písnička česká, Kult, tvorba 
1967, č. 32; A. Závodský: Sezóna K. H. v Brně, Pro
gram Stát, divadla v Brně 42, 1970/71, č. 6; V. Kuděl- 
ka in Perly paní O. Úvod do dějin české operety 
(1976); F. Černý in Měnivá tvář divadla aneb Dvě 
století s pražskými herci (1978); J. Procházka: K. 
H. - herec Kvapilovy gardy, Nár. divadlo informuje, 
listopad 1979; J. Pávek: A já si ten kvíteček za čepici 
dal (k 100. výr. narození K. H.), Scéna 1979, č. 24, 
25-26; V. Pletka: K. H. - legenda a skutečnost, Gra
morevue 1979, č. 10; V. Kudělka: Herec a písničkář,

Program Stát, divadla v Brně 51, 1979/80, č. 3;
L. Bartošek in Náš film. Kapitoly z dějin (1985).

vk

J. S. Haštalský viz
Vincenc Vávra (Haštalský)

Jiřina Hauková

* 27. 1. 1919 Přerov

Básnířka vyrovnávající se s pocitem samoty a odcize- 
nosti novodobého člověka; překladatelka anglicky 
psané literatury, zejména náročné moderní poezie.

Otec Karel Hauke (1889-1968) byl šéfredakto
rem deníku Obzor v Přerově (též vydavatel 1. 
roč. čas. Host). Základní školu a reálné gymná
zium (mat. 1938) vychodila v Přerově, 1939-42 
zde byla redaktorkou Obzoru. Od 1942 praco
vala v Praze v knižním oddělení min. lidové 
osvěty, od 1945 v publikačním odboru a od 
1947 v americkém oddělení min. informací. 
1950 se provdala za výtvarného a literárního 
teoretika a kritika J. Chalupeckého a začala se 
věnovat výhradně literatuře. 1945 se stala člen
kou Skupiny 42. 1947-69 navštívila řadu evrop
ských zemí. Od 70. let ji postihl zákaz publiko
vání.

Původní tvorbu H. tvoří výhradně poezie. 
Proti melodičnosti prvotiny, v níž se už ohlašuje 
H. příznačný motiv samoty, se verš ve sbírce 
Cizí pokoj prozaizuje a přiklání k mluvní dikci. 
Tento posun spolu s tématem bezútěšného vel
koměstského života nejnápadněji signalizují 
příklon k poetice Skupiny 42. Jednotlivé etapy 
dalšího, už povlovnějšího vývoje, které ve sbír
kách vydávaných v dlouhých časových odstu
pech zůstávají zakryty, jsou odhaleny jednotli
vými oddíly výboru Letorosty. Na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let sílí deziluzívnost H. 
pohledu, který se načas obrací i ke společenské
mu dění; syrové útržky reality však postupně 
vytlačuje obrazná stylizace a v tematické rovině 
pocity prázdnoty a zmaru burcují s rostoucí 
silou obranné síly lidského „navzdory“. Básně 
H. jsou lyrické v tom smyslu, že jejich východis
kem bývá nálada určité chvíle, která je však 
vynesena do meditativní polohy. Souznění bás
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nického subjektu s okolím se tak odosobňuje, 
komplikuje a problematizuje: člověk je součástí 
mnohotvárného celku přírody, z jejíhož věčně se 
opakujícího koloběhu se však na jedné straně 
snaží vymknout a jejíž čistoty na druhé straně 
dosahuje jenom ve vrcholných okamžicích tvo
řivosti a lásky. Médiem této rozporné harmonie 
a tematickou osou poezie H. je čas, sám v sobě 
rozporný, vše pohlcující i uchovávající. Snaha 
postihnout celek života vrcholí ve věcném pato
su ód, H. osobitého útvaru. Nejnovější básnické 
sbírky Motýl a smrt a Světlo v září byly publiko
vány v samizdatových edicích Petlice (1983) 
a Expedice (1984). - H. překlady z angličtiny se 
soustřeďují většinou na poezii, především před
stavitelů moderních uměleckých výbojů (T. S. 
Eliot, W. C. Williams, D. Thomas) nebo jejich 
předchůdců (E. Dickinsonová).

PSEUDONYM: Jola (Obzor, Snaha). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Básnický almanach (1956, 1958, 1959); 
Eva (1942-43); Host do domu (1965-68); Kvart 
(1945-46); Květy (1964-68); Lid. noviny (1940-43); 
Listy (1946); Lit. noviny; Mladé archy; Obrys (Mni
chov, 1986, 1989); Obzor (Přerov, 1935-42); Orienta
ce (1970); Plamen (1960—68); sb. Podání ruky (1943); 
Proměny (New York, od 1985); sb. Přišel čas (1965); 
Sešity pro literaturu a diskusi (1968-69); Snaha (Br
no, 1936-37); Studentský časopis (1937); Světová lite
ratura (1960-80; 1960 překl. film, scénáře D. Thoma
se Doktor a běsi); Výtvarná práce. ■ KNIŽNĚ. Bás
nické sbírky: Přísluni (1943); Cizí pokoj (1946); Oheň 
ve sněhu (1958); Mezi lidmi a havrany (1965); Rozvo
dí času (1967); Země nikoho (1970); Spodní proudy 
(Mnichov 1988); Motýl a smrt (1990). - Překlady: 
T. S. Eliot: Pustá země (1947, s J. Chalupeckým); 
E. Dickinson: Jediný ohař (1948) + Můj dopis světu 
(1977); E. A. Poe: Případ pana Valdemara (1950); 
J. London: Povídky z celého světa (1954); H. Melville: 
Taipi (1956) + Omú (1958, se Z. Kiršnerem); D. Tho
mas: Zvláště když říjnový vítr (1958) + Kapradinový 
vrch (1965); J. Keats: Když mraky září (1961); W. C. 
Williams: Hudba pouště (1964); G. Stein: Vlastní 
životopis Alice B. Toklasové (1968). - Výbor: Leto- 
rosty (1970, rozšiř, vyd. Mnichov 1987). I

LITERATURA: • ref. Přísluni: J. Machoň, LidN
28. 2. 1944; p. (A. M. Píša), Nár. práce 22. 3. 1944; Ns. 
(J. Nečas), Naše doba 51, 1943/44, s. 283 •;• ref. Cizí 
pokoj: air (J. Kainar), Rovnost 2. 3. 1947; J. Gross- 
mann, Svob. noviny 24. 8. 1947; V. Černý, KM 1947, 
s. 265; A. M. Píša, Kytice 1947, s. 224 •;• ref. Oheň 
ve sněhu: M. Červenka, LitN 1958, č. 24; J. Opelík, 
HD 1958, s. 468 •;• ref. Mezi lidmi a havrany:
M. Červenka, LitN 1965, č. 21; Z. Kožmín, Plamen 
1965, č. 7 •;• ref. Rozvodí času: J. Urbánková, Večer
ní Praha 22. 9. 1967; V. Karfik, Orientace 1967, č. 5; 
Z. Pešat: LitN 1967, č. 32 •; L. Kundera in J. H.: 

Země nikoho (1970); B. Fučík in J. H.: Letorosty 
(1970); • ref. Země nikoho: pkv (P. Kovařík), Svob. 
slovo 19. 3. 1971; (rsk) (M. Borský), Práce 24. 3. 1971; 
(šk + gf) (J. Škrábek, G. Franci), LD 1. 7. 1971 •; W. 
E. Harkins in J. H.: Letorosty (Mnichov 1987); Z. 
Pešat: Literatura Skupiny 42, Lit. měsíčník 1990, č. 2, 
s. 28.

pb

Emanuel Hauner

* 24. 12. 1875 Praha
† 14. 6. 1943 Praha

Básník, autor reflexívních básní ve verších i v próze 
ovlivněných symbolismem; věnoval se rovněž filozofii 
a okultismu, jehož literaturu překládal a redigoval 
v knižnicích.

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1893) pobyl 
semestr za studia teologie mezi strahovskými 
premonstráty, pak byl zaměstnán jako úředník 
pojišťovny Praha; 1913 zakládal její pobočku 
v Terstu. Zabýval se především filozofií a okul
tismem, dále sbíráním starých knih, numismati
kou, heraldikou a historií tajných společností. 
1905 patřil mezi zakladatele pražské zednářské 
lóže U tří korunovaných sloupů, 1912 k literár
ní společnosti Sursum, v níž se scházeli vyzna
vači katolictví s mystiky. Byl důvěrným přítelem 
básníka K. Tomana, jehož před první svět, vál
kou hmotně podporoval za jeho pobytů v cizi
ně.

Ve své první knize veršů i básní v próze Saba
ty duše se H. jeví jako epigon symbolisticko- 
-dekadentní poetiky. Metafyzické touhy po ide
ální kráse provází v ní odpor ke světu a zhnuse
ní erotikou. Prvky symbolismu přežívají 
i v druhé H. sbírce básní v próze Volání do 
kosmu, vydané téměř po 20 letech; převládají 
v ní nenáboženské modlítby-apostrofy obsahu
jící filozofické reflexe o lidském bytí, básně vy
znávající úrodnost bolesti, bratrství lidí a jed
notu lidské existence a kosmu. Na prahu míro
vého života po první svět, válce se v ní ozývá 
i bizarní vlastenecký motiv (apostrofa jména 
Vlasta, dcery vlasti). Sbírka veršů Cesta do nit
ra, odměněná 1918 z fondu J. Zeyera, zůstala 
nevydána.

PSEUDONYM: Aurel Vlach (Volání do kosmu). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1913); Erbovní kníž
ka na rok 1941; Isis (Přerov, 1905-08); Lumír (1912);
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Nové Slunce (1904 stať J. Zeyer a okultismus); Nu
mismatický časopis český; Pentagram (Přerov, 
1919-22); Sborník pro filozofii, mystiku a okultismus 
(1905); Volná myšlenka (1906-09); Zvon (1912). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sabaty duše (BB veršem i pró
zou, 1899); Volání do kosmu (BB v próze, 1919, 
pseud. Aurel Vlach). - Překlady: L. Engel: Údolí 
blažených čili Cesta k pravdě (1905); K. Eckartshau- 
sen: Hledání pramene moudrosti (b. d., kolem 1910) 
+ Památky starobylých mystérií (b. d.) + Vykoupení 
(1919); P Sédir: Povinnosti duchovního člověka 
(1919); E. Lévi (A. L. Constant): Dogma a rituál 
vysoké magie 2 (1919, s B. Janouškem) + Veliká 
tajemství čili Odhalený okultismus (1922, přispění 
k překl. A. Miřičky); Papus (G. Encausse): Tajná 
věda, její prvky, pojem, vědecké metody a zvláštní 
obory vědné (1920); Officium parvum ke cti Nejsvětěj- 
šího Srdce Ježíšova (1936, an.). - Ostatní práce: Struč
ný nástin některých tajných společností (1905); Slov
níček spiritualistický (1911); Vlastnické knižní znač
ky, jež se odnášejí ke klášterům, osobám... řádu ře
holních kanovníků premonstrátských... a k jejich 
afilacím (1940); Konventní a farní chrám Páně titulu 
Narození Panny Marie v Želivě (1941, an.). I KO
RESPONDENCE: Karel Toman, člověk a básník 
(K. Tomanovi z 1909; 1947, ed. E. Lešehrad, M. No
votný). I REDIGOVAL časopis: Sborník pro filozo
fii, mystiku a okultismus (1905); knižnice'. Knihovna 
praktické duševědy (1906), Knihovna Sfingy (velká 
a malá, 1920-25, s M. Maixnerem). ■

LITERATURA: J. K. (Karásek): ref. Sabaty duše, 
MR 1899, sv. 10, s. 63; B. Lifka: E. H., staromil 
a sběratel z někdejších časů, Marginálie 17, 1943/44, 
s. 21, 51; E. Lešehrad in Karel Toman, člověk a básník 
(1947).

zp

Marie Haunerová-Votrubová viz
Marie Votrubová-Haunerová

Karel Hausmann
* 30. 4. 1812 Postřižín u Rakovníka
† 22. 12. 1883 Liboc (Praha-L.)

Překladatel divadelních her pro děti.

Sedmiletý osiřel, dostal se do Prahy do něm. 
škol, studoval na malostranském gymnáziu, na 
tzv. filozofii a od 1831 v teologickém semináři. 
Na kněze byl vysvěcen 2. 8. 1835, byl kaplanem 
v Kvílících u Slaného a od 1839 ve Slaném, 
farářem od 1872 v Liboci.

S F. Černohouzem přeložil a vydal sbírku her 
pro děti, první samostatnou knižní publikaci 
toho druhu u nás.
PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro katol. duchovenstvo 
(od 1835). I KNIŽNĚ. Překlady: Ch. Schmid: Malá 
divadla pro okresy domácí (1834, obs. hry: Ema aneb 
Dítěcí láska, Květný věnec, Krádce vajec; s F. Černo
houzem); Statistický místopisný přehled Rakovnické
ho kraje (1844, z něm. rkp.).

mo

Jiří Haussmann

* 30. 10. 1898 Praha
† 7. 1. 1923 Praha

Levě orientovaný politický satirik a literární parodik 
z počátků první čs. republiky.

Narodil se v rodině prezidenta vrchního soudu, 
jenž se 1926 stal ministrem spravedlnosti a jehož 
druhý syn JUDr. Ivan H. (1907-1944), karika
turista a autor knižních obálek, stál od mládí 
politicky na krajní pravici a skončil jako vyšší 
hodnostář SA. Jako chlapec býval J. H. často 
v Libochovicích, odkud pocházela jeho matka, 
a o prázdninách - až do války - s rodiči v Ně
mecku na Baltu. Matka mu byla po celý život 
důvěrnicí a nej bližší přítelkyní. V devíti letech 
po zánětu středního ucha takřka úplně ohluchl 
na pravé ucho. Vystudoval malostranské gym
názium (vliv J. Voborníka) a - také s vynikají
cím prospěchem - na UK práva (doktorát 
1922). Hodně sportoval (tenis, hokej) až do 
1917, kdy byl nucen nastoupit vojenskou služ
bu, kterou vykonával nejprve čtyři měsíce 
v Praze, pak krátce v Kostelci n. L., v důstojnic
ké škole v Čes. Budějovicích, pak opět v Kostel
ci a nakonec u divizního soudu v Praze. Po 
onemocnění španělskou chřipkou dostal těžký 
zánět ledvin. 1920 nastoupil praxi u okresního 
soudu v Praze na Malé Straně a připravoval se 
na vědeckou dráhu národohospodáře. Od otiš
tění prvního epigramu v čas. Národ se mu jeho 
redaktor O. Fischer stal literárním rádcem 
a přítelem. Ačkoliv svým duchovním vývojem 
byl typickým představitelem wolkrovsko-nezva- 
lovské generace, s jejími uměleckými příslušní
ky se H. osobně nestýkal. Počátkem června 
1922 onemocněl tuberkulózou; od podzimu se 
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léčil v sanatoriu v Görbersdorfu, krátce před 
smrtí byl převezen do Prahy. Pohřben byl na 
Olšanských hřbitovech.

H. navázal na havlíčkovskou tradici politické 
satiry. Po verších, psaných ještě za války, v nichž 
útočil proti rakouské monarchii, odhaloval 
v prvních poválečných letech s jízlivým vtipem 
rozpor mezi slovním vlastenectvím a bezohled
ným prospěchářstvím. Postupně opouštěl počá
teční nadstranické stanovisko a zesměšňoval 
politickou pravici a jmenovitě její přední před
stavitele včetně Machara a Dýka, kteří mu byli 
básnickými učiteli ve slovní bravuře a břitkosti 
i v protiiluzívním pojetí společenského dění. 
Kritika poválečného šovinismu, protisovětské- 
ho postoje některých politických stran a devót- 
nosti před západními mocnostmi si u H. podr- 
žuje ironický odstup, který zbavuje ostré útoky 
úzce stranící omezenosti a dovoluje autorovi 
zlehčovat i sebe sama. H. spojuje důslednou, do 
absurdností zabíhající logiku a intelektuální 
pronikavost s hravým zaujetím pro humornou 
stránku věcí a se slovní hříčkou. Humoristický 
sklon se uplatnil hlavně v jeho povídkách a lite
rárních parodiích. Ostře satirická je však H. 
nejrozsáhlejší próza Velkovýroba ctnosti, zalo
žená na sporech kolem fantastického vynálezu 
umravňujícího lidi, který se v rukou velkokapi- 
talistů zvrací v nástroj nenávisti a války. Jedno
tlivé epizody volně rozvíjeného příběhu stylově 
parodují různé literární žánry a sarkasticky ze
směšňují politickou demagogii a pokrytectví 
soudobé společnosti.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Dalmanites, Georges 
(Národ), Georges Jegor, Jegor (Šibeničky); J. H. 
I PŘÍSPĚVKY in: Červen (od 1920); Čes. demokra
cie (od 1917); Humoristické listy (od 1918); Humory 
(od 1918); Jeviště (od 1920); Kopřivy (od 1921); Le
ták (vyd. E. Bass, od 1918); Lid. noviny (od 1921); 
Národ (od 1917); Nebojsa (od 1918); Právo lidu (od 
1920); Republika (od 1919); Smích republiky (od 
1919); Šibeničky (1918-20); Tribuna (od 1921); Země 
(od 1919); - posmrtně: sb. Lit. archív (1966, deníkový 
záznam Jaký jsem). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zpěvy han
livé (BB 1919); Divoké povídky (1922); Velkovýroba 
ctnosti (R 1922); Občanská válka (BB 1923). - Výbo
ry: Zpěvy hanlivé, Občanská válka (1950, ed. J. Bou
ček); Divoké verše a prózy (1963, ed. B. Svozil). 
- Souborné vydání: Básně (1934, ed. O. Fischer). 
I KORESPONDENCE: P. Pešta: Dopisy J. H. 
E. Vachkovi (z 1922, též dopisy H. rodičů z 1923), 
ČLit 1978. I

LITERATURA: • ref. Zpěvy hanlivé: Š. Jež, 
Cesta 2, 1919/20, s. 398; M. Novotný, Nové Če

chy 3, 1919/20, s. 37 ref. Divoké povídky: A. H. 
(Hartl), Most 1, 1921/22, s. 143; Sk. (F. Skácelík), 
Lumír 1922; an. (J. Hora), RP 2. 7. 1922; J. V. Sedlák, 
Tribuna 8. 10. 1922; A. N. (Novák), LidN 19. 10. 1922 

ref. Velkovýroba ctnosti: K (F. V. Krejčí), PL
17. 12. 1922; A. P. (Procházka), MR 1922/23, sv. 28, 
s. 222; A. N. (Novák), LidN 29. 12. 1922; J. Hora, RP
18. 3. 1923 •;• ref. Občanská válka: J. O. Novotný, 
Cesta 5, 1922/23; F. X. Šalda, Tribuna 11. 3. 1923 → 
KP 12 (1959); L. (E. Lešehrad), Lit. listy 1, 1923/24, 
s. 21; an. (A. M. Píša), Proletkult 2, 1923/24, s. 125

nekrology: -btk- (V. Brtník), Zvon 23, 1922/23;
Sk. (F. Skácelík), Lumír 1923; ev. (E. Vachek), PL 
9. 1. 1923 •; M. Rutte: Vědecká utopie v soudobém 
čes. románě, Cesta 8, 1925/26; J. Mašek: O J. H., RA 
4, 1928/29; B. Klička: O J. H., LitN 1928, č. 40 (23); 
M. M. (Majerová): Vzpomínajíce ... (o J. H. a J. Haš
kovi), Čin 4, 1932/33; -s. (J. Seifert): Básnické dílo 
mladého satirika, Ranní noviny 6. 3. 1934; O. Fischer 
in J. H.: Básně (1934); • ref. Básně: B. V. (Václavek), 
Index 1934, s. 119; jh (J. Hora): Satirik převratu, 
LUK 1934, Informace, s. 124; g. (F. Götz): Setkání se 
satirikem po letech, NO 16. 9. 1934; AMP (A. M. 
Píša): Nad odkazem Wolkrova druha, PL 23. 9. 1934 
•; J. Mašek: Curriculum vitae básníka J. H., Panorá
ma 1934; F. X. Šalda: Několik myšlenek na téma 
básník a politika, ŠZáp 6, 1933/34, s. 378; V. Kopec
ký: O J. H. (vzpomínka), Tvorba 1938, s. 17; V. Laci
na: První splátka (ke 2. vyd. Velkovýroby ctnosti 
a Divokých povídek), Kult, politika 3, 1947/48, č. 61; 
kp (K. Polák): Satirik J. H., PL 7. 1. 1948; J. Bouček 
in J. H.: Zpěvy hanlivé, Občanská válka (1950); J. R. 
Piek: K některým problémům lit. mistrovství J. H., 
NŽ 1954; V. Lacina: J. H. 1898-1923, LitN 1953, 
č. 44 + J. H., Kultura 1958, č. 43; J. R. Pick:^Malé 
zamyšlení nad J. H., LitN 1958, č. 44; J. Čutka: 
OJ. H., in sb. O české satiře (1959); jb (J. Brabec): 
J. H., LitN 1960, č. 43; J. Svoboda: J. H., in sb. Tři 
studie o moderní čes. satiře (1962); B. Svozil: J. H., 
Kult, politický kalendář 1963 + in J. H.: Divoké verše 
a prózy (1963); -gs- (O. Sus): H. stále živý, HD 1963; 
M. Rejnuš: H. po 40 letech (o rozhlas, úpravě Velko
výroby ctnosti), HD 1964; (vd) (A. Vondrů): Haus- 
smannovské otázky a poučení, LD 1. 11. 1973; P. Peš
ta: Tři haussmannovské problémy, ČLit 1974.

pb

Alois Havel

* 4. 1. 1901 Podhradí u Jičína
† 31. 7. 1977 Mladá Boleslav

Prozaik a básník venkova.

Syn zemědělce; obecnou školu vychodil ve Veli- 
ši u Jičína, měšťanku a učitelský ústav (mat. 
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1922) v Jičíně. Učil v Hamrech, Čisté u Bělé 
p. Bezdězem, Sovenicích, Vrátném u Mšena 
a od 1937 v Bakově n. Jiz., kde žil i po odchodu 
do důchodu (1961). 1941-42 byl členem lit. 
skupiny Aktivisté.

Námětově je H. tvorba založena na vroucím 
vztahu k přírodě. V poezii se krajina, a to zvláš
tě v básních věnovaných domovu, stává dějiš
těm a prostředníkem duchovní obrody. V próze 
po obrazu milostných krizí venkovského učitele 
(Stezka) se H. přiblížil ruralismu v románu 
Očista Václava Holána, příběhu mravního pádu 
pudového venkovana a jeho očistného návratu 
k rolnické práci. Próza pro mládež Borisek vy
práví o chlapci, příslušníku Rudé armády, 
v českém městečku po válce.

ŠIFRA: -ave-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bakovsko (od 
1959); Cesta míru (Liberec, od 1954); Čes. učitel (od 
1933); Hlas nové vesnice (od 1957); Lid. noviny (od 
1949); Lit. kruh (od 1939); Osvěta venkova (od 1940); 
Průboj; Rodný kraj (Ml. Boleslav, 1935); Rudé právo 
(1973; část P pro ml. Boriskova velká cesta); Uboj (od 
1941); Záře Mladoboleslavska; Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky (od 1968); Žena čes. venkova (od 1944). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jitrocel (BB 1937); Studnice 
s okovem (BB 1941); Stezka (R 1942); Očista Václava 
Holána (R 1948); Švadlenka (B 1948); Borisek (P pro 
ml., 1968, se Z. Třešňákem). I REDIGOVAL časopis: 
Bakovsko (1959-66, rozmnož.). ■

LITERATURA: • ref. Studnice s okovem: Rfs., 
Zvon 41, 1940/41; jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 38, 
1941/42 •; F. Křelina in A. H.: Stezka (1942); • ref. 
Stezka: jšk (J. Š. Kvapil), LidN 14. 10. 1942; V. Tichý, 
Nár. práce 31.1. 1943 •; J. Noha in A. H.: Švadlenka 
(1948); J. P. (Podolský): ref. Očista Václava Holána, 
Beseda 1949, s. 31; V. Loyda: Literární návrat A. H., 
Svoboda 8. 12. 1973; K. B.: nekrolog, Zpravodaj 
Šrámkovy Sobotky, červenec-září 1977.
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Emanuel Havelka
* 8. 3. 1873 Libštát u Semil
† 3. 3. 1956 Brno

Literární historik, prozaik, básník, odborný spisova
tel a publicista v oboru pedagogiky, dějin českého 
evangelického školství a regionální vlastivědy.

Byl synem evangelického kazatele, později viká
ře, a náboženského spisovatele Emanuela H. 
(1838-1921), který vedl krátce před smrtí komi
si pro revizi textu Bible kralické (před J. Kara
fiátem). Studoval na gymnáziu v Jičíně (1. a 2. 

tř.), na měšťan, škole v Lomnici n. Popelkou (3. 
tř.) a jeden ročník střední školy v pruském Alt 
Tschau. Po dalším roce, kdy byl knihkupeckým 
učněm v Kolíně, přešel do 2. roč. evangelického 
učitel, ústavu v Čáslavi. Od 1892 působil jako 
učitel napřed v Deštné u Boskovic, od 1894 ve 
Valteřicích u Libštátu, 1898-1919 v Klobou
kách u Brna, a to zprvu na národní, pak na 
měšťan, škole, jejímž byl nakonec ředitelem. 
V Kloboukách založil sokolskou jednotu a po
dílel se odtud na založení české školy v Husto
pečích, 1919 se stal ředitelem chlapecké měšťan, 
školy v Hodoníně a současně byl školním in
spektorem pro okres kyjovský (obě funkce vy
konával do odchodu do důchodu). 1926-31 stu
doval jako mimořádný posluchač na filoz. fa
kultě brněnské univerzity a po doplňující matu
ritě v Brně (1931) získal t. r. doktorát filozofie 
prací Husitské katechismy cvičebnicemi nábo
ženskými a literními. Zemřel v brněnské nemoc
nici, urna s jeho popelem byla uložena v Klo
boukách.

Literárněhistorické dílo H. je tematicky za
měřeno jednak na českou reformaci (Hus, bratr 
Lukáš, Blahoslav, Komenský), k níž měl blízko 
jak vzhledem k prostředí, z něhož vyšel, tak 
jako evangelický učitel (Husitské katechismy), 
jednak na studium díla V. Mrštíka, s nímž se 
- podobně jako s J. Herbenem - stýkal za svého 
působení v Kloboukách. V četných novinových 
článcích i v pracích Sešly se Helenky Pohádky 
máje, Iprincezny mají děti (zamýšlená pokračo
vání této knihy, Diváčtí rozsévači a Po nezavá
tých stopách, už nenapsal) ho vedle faktů bio
grafických, jež pečlivě sbíral a konfrontoval 
s dílem, zajímaly především autentické předlo
hy hlavní ženské postavy Pohádky máje. Bás
nicky se projevil až na začátku 40. let dvěma 
sbírkami Od země k nebi otazník a Za slunce 
i dešťů, n nichž jeho epika, intimní a náladová 
lyrika vycházející z problematiky lidského nitra 
i úsměvné verše satirické jsou prodchnuty ideá
lem nábožensko-mravním, který mu byl vlastní 
jako propagátoru idejí F. Drtiny a především 
pedagoga J. Úlehly (ctitele L. N. Tolstého 
a H. Spencera) a evangelického superintenden
ta F. Císaře, s nimiž se osobně stýkal v Klobou
kách. Stejně zaměřena byla i jeho próza, vlastně 
beletrizované vzpomínky z prostředí otcovské 
fary a na těžký život prostých lidí v jejím okolí 
(Světlo na horách, Otec). Hlavní význam H. 
literárněhistorických prací spočívá v sebrání 
a uspořádání materiálu, pro starší období ideo
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vě náboženského, pro novější biografického, 
bez potřeby uplatnit hlubší koncepci metodic
kou či estetickou. Jeho skromné umělecké dílo 
vychází především z prožitku mravních hodnot 
a neusiluje o osobitou specifiku básnickou, tak
že stojí ve své době zcela stranou vývoje moder
ní české poezie i prózy. Podstatnou složkou H. 
odborného zájmu byla jeho činnost v oblasti 
teorie pedagogiky a dějin českého protestant
ského školství, jakož i regionální vlastivědná 
publicistika, k níž se v době jeho hodonínského 
pobytu váže i čilý styk se Slovenskem.

ŠIFRA: E. H. I PŘÍSPĚVKY in: Archív pro bádání 
o životě a spisech J. A. Komenského (1932); Besedy 
Času (1912-13); sb. Brumovice Janu Herbenovi. 
K 90. výročí narozenin spisovatele dr. Jana Herbena 
(1947); Čas (1901-13); Ces. slovo (1932); sb. Josef 
Tůma. K šedesátým jeho narozeninám (1925); Kolo 
(Brno, 1946-47); Komenský (1925-26); Křesťanská 
revue (1955); Lid. noviny (1932-43); Na našem 
Slováčku (1936-39); sb. Památce superintendenta 
dr. Ferdinanda Císaře (1932); Pedagogické rozhledy 
(1907-32); Slovenské pohlady (1928); Svob. noviny 
(1947-48); sb. Úlehla. Vzpomínky a úvahy k jeho 
sedmdesátinám (1922). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Blahoslav předchůdcem Komenského. 
Příspěvek k dějinám bratrského školství (1924); Hu
sitské katechismy cvičebnicemi náboženskými a liter
ními (1930); Hus autorem základního katechismu 
husitského (1932); Husitské katechismy (1938); Svět
lo na horách. Ze života pastýře chudých (P 1939); 
Jinak soudí Arne Novák (leták, Hodonín 1939; proti
N. recenzi Světla na horách); Otec. Z nepsané farské 
kroniky o lidech vyvržených (P 1940); Od země k nebi 
otazník (BB 1940); Za slunce i dešťů (BB 1941); Sešly 
se Helenky Pohádky máje (rozhlasové pásmo, 1944); 
I princezny mají děti. O Vilému Mrštíkovi a jeho 
Pohádce máje (1947). - Ostatní práce: Volná škola 
(1907); Protestantské školství v Čechách a na Moravě 
(1910); Josef Úlehla (1912); Svobodná škola laická 
a mravní výchova nekonfesijní (1919); Masaryk hla
satel pravdy a vítěz spravedlnosti (1920); Ze života 
konkordátního učitele (1921, o F. Dobrovolném); Fi
lozof humanity. K 60. narozeninám univ. prof. dr. 
Františka Drtiny (1922); Úlehlovo životní dílo. Roz
bor filozofický a pedagogický (1925); O pedagogic
kých a školských reformách Josefa Úlehly podle jeho 
filozofie a praxe (1933); Průvodce čítanky S úsměvem 
(1937, s J. Pavlovským). I REDIGOVAL časopisy: 
Pedagogické rozhledy (1907-14 a 1926-32, s jinými), 
Komenský (1925-27, s jinými); knižnici: Úlehlova 
knihovna (1920-23); sborník: Na našem Slováčku. 
Vlastivědný sborník Kyjovska-Ždánska pro^ školy 
a rodiny (1934—39, s red. radou). I USPOŘÁDAL: 
Úlehla. Vzpomínky a úvahy k jeho sedmdesátinám 
(1922); Památce superintendenta dr. Ferdinanda Cí
saře (1932, s F. Bednářem); Brumovice Janu Herbe

novi. K 90. výročí narozenin spisovatele dr. Jana 
Herbena (Brumovice 1947). I

LITERATURA: • ref. Protestantské školství v Če
chách a na Moravě: F. Šelepa, Přehled 9, 1910/11;
J. Herben, Čas 6. 4. 1911 •; Kí (F. Krejčí): ref. Filozof 
humanity, Čes. mysl 1922; • ref. Blahoslav předchůd
cem Komenského: J. Kv. (Kvačala), Archív pro bádá
ní o životě a spisech J. A. Komenského 1925; O. Ch. 
(Chlup), ČMM 1927 •; V. Hájek: ref. Hus autorem 
základního katechismu husitského, ČMM 1933;
K. Krofta: Referát o práci E. Havelky Husitské kate
chismy (o rukopise předloženém k vydání v ČAVU), 
Věstník ČAVU 1935, č. 7/9; • ref. Husitské katechis
my: E. Stein, ČČH 1938; P. Váša, LidN 23. 5. 1938 
(polemická odpověď E. H. v LidN 3. 2. 1939) •;• ref. 
Světlo na horách: A.N. (Novák), LidN 23. 4. 1939; 
b (V. Běhounek), Nár. práce 17. 6. 1939 •; J. Za: ref. 
Od země k nebi otazník, LidN 30.12. 1940; • polemi
ka: K. Dvořák: Ještě k Pohádce máje (proti článku 
E. H. Pohádka Máje a Zdenka Braunerová o Dvořá
kově vydání Pohádky máje, Svob. noviny 3. 8. 1947), 
Svob. noviny 12. 8. 1947; E. H.: Ještě k Dvořákovu 
vydání Pohádky máje, Svob. noviny 10. 9. 1947 
ref. I princezny mají děti: K. Dvořák, Svob. noviny 
18. 11. 1947 + Spor o Viléma Mrštíka (společný 
název polemické odpovědi E. H. a repliky K. Dvořá
ka), Svob. noviny 24.1.1948; J. Sedláček, List Sdruže
ní moravských spisovatelů 2, 1947/48; ok (O. Králík), 
ČMM 1948 •; L. Lukáš: Literární místopis Semilská, 
Beseda 1949, s. 91; A. Páč: Dr. E. H. (nekrolog, obs. 
i soupis lit. pozůstalosti), VVM 1956, s. 184.

em

Jan Havelka

* 23. 11. 1839 Loštice u Mohelnice
† 20. 10. 1886 Olomouc

Básník a prozaik, autor literatury pro mládež, morav
ský kulturní a vlastivědný pracovník, pedagogický 
spisovatel.

Otec byl malířem kostelních obrazů; manželka 
Vlasta, roz. Wanklová (1857-1939) byla kus- 
todkou Národopisného muzea a autorkou ná
rodopisných prací a sběratelkou lidových výši
vek. Základní školní vzdělání získal H. v rodišti, 
od 1851 v Olomouci třetí třídu německé hlavní 
školy, pak dva roky nižší reálku (měl se stát 
malířem jako jeho otec) a 1854-62 německé 
gymnázium; během studia se národně uvědomil 
(přispíval do studentského rukopisného časopi
su Fialky). Od 1862 studoval tři roky na univer
zitě ve Vídni historii a zeměpis (ovlivnili ho 
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zejm. učitelé F. Miklošič a A. V. Šembera); 
působil zde ve studentském spolku Morava 
a v rukopisném časopise Kvasnice. Na studia si 
vydělával jako vychovatel v rodině barona Der- 
čéna, v jehož službách také 1863 podnikl cestu 
po Německu, Rakousku a Čechách. 1867 se stal 
suplentem na německém gymnáziu v Příboře, 
1869 na německém reálném gymnáziu v Uher. 
Hradišti, od 1870 učil na Slovanském gymnáziu 
v Olomouci; 1871 složil závěrečnou státní 
zkoušku, 1876 se oženil, 1877 byl jmenován 
řádným profesorem. Pod vlivem ředitele gym
názia J. E. Kosiny rozvinul odbornou a publi
cistickou činnost, jíž podstatně přispěl k oživení 
národního života v Olomouci: 1873 založil uči
telský časopis Komenský, 1876 beletristický ča
sopis Koleda (jako redaktor uváděn knihtiskař
K. J. Hodan), který ještě t. r. předal svému žáku 
F. Bayerovi, ale zůstal redakčním spolupracov
níkem, 1883 se stal spoluzakladatelem Vlaste
neckého muzea (s J. Wanklem aj.) a prvním 
redaktorem jeho časopisu.

První H. báseň Na den úmrtí Kollára (čas. 
Hvězda 1860) je svým námětem příznačná pro 
romanticky laděné slovanství a moravanství, 
prostupující celou jeho literární činnost. H. má
lo početnou a námětově jednoduchou poezii 
charakterizují návraty k mládí na vesnici, vlas
tenecké výzvy, baladicky zaměřené příběhy 
z moravské historie. Nedostatek vlastních té
mat vedl H. k volným překladům drobných 
básní J. W. Goetha, H. Heina, N. Lenaua aj. 
a k textům na nápěvy slovanských národních 
písní (připravovaný výbor z této poezie vyšel až 
posmrtně péčí V. Houdka). H. se pokoušel 
i o povídkovou tvorbu výchovného zaměření, 
psal lidové pověsti, črty ze svých většinou pěších 
cest (Cesty po Moravě) i vzpomínky na mládí 
(Obrázky z mladých let). Mládeži věnoval pouč
né charakteristiky zvířecího a ptačího světa 
(Obrázky ze přírody). Hlavně do časopisů, jež 
redigoval, přispěl množstvím článků z oblasti 
historie, národopisu, archeologie, přírodovědy 
a zeměpisu i životopisnými pracemi o spisova
telích.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Eliška Dubská (Komen
ský), Fr. Novák (Komenský; týž pseud. zde užíval 
F. Bartoš); Hrubý Jan (Komenský), Jan Loštický, 
J. Hájenský, J. H. Lomnický, J. Kl. Havelka, J. Lom
nický, J. Vaněk (Komenský), J. Vostrý (Komenský); 
J. H., M. K. S. (Komenský). ■ PŘÍSPĚVKY in: Bar
tošova čítanka 1-4 (1876, 1881, 1883, 1887); Beseda 
(Olomouc, 1874); Časopis Matice moravské 

(1876-78); Časopis Muzejního spolku olomouckého 
(1884-85); Humorist, listy; Hvězda (Olomouc, 
1860-64); Koleda (Olomouc, 1876-81); Komenský 
(Olomouc, od 1873); Lípa moravská (Olomouc, 
1865); Památky archeologické a místopisné; Pedago
gické rozhledy po literatuře českoslovanské; Program 
c.k. Slovanského gymnázia v Olomouci (1872, 
1880-83); Programm des k. k. Reál- und Ober- 
-Gymnasiums in Ung. Hradisch (1869-70); Sborník 
velehradský (1880-81); Slavnostní album cyrilometo
dějské (1864); Věnec (Olomouc, 1860); Věstník mo
ravský (1868). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Cesty po Moravě 
(PP 1883); Obrázky z mladých let (PP 1883); Obrázky 
ze přírody 1-4 (PP pro ml., 1884, 1885, 1886, 1888); 
- posmrtně: Sebrané básně a vlastní životopis J. 
H. (1888, ed. V. Houdek). - Ostatní práce: Kratičké 
dějiny Moravy (pro ml., 1881); - posmrtně: Vybrané 
spisy vychovatelské a vyučovatelské 1 (1887, ed. F. 
Bayer). I SCÉNICKY Překlad: A. Kotzebue: Roztr
žití (1858). ■ REDIGOVAL periodika: Komenský 
(1873-75, 1875 s K. Koblížkem; leden až březen 
1879), Koleda (1876-77: 1876 anonymně, 1877 jako 
spolupracovník F. Bayera), Časopis Muzejního spol
ku olomouckého (1883-86 do č. 2); edice: Bibliotéka 
pedagogických klasiků českých i cizích (1885-86, ja
ko hlavní spolupracovník F. Bayera). I

BIBLIOGRAFIE: V. Houdek in Sebrané básně 
a vlastní životopis J. H. (1888). ■ LITERATURA: 
(-na.) (J. M. Vrána): Slavín moravský, Lit. listy 1881, 
s. 18; F. Bayer: Prof. J. H., Lit. listy 1883, s. 159; an.: 
J. H., Světozor 1883, s. 318; A. Klikar: Spisovatelé 
stejného jména v literatuře české, Lit. listy 1885, 
s. 199; • ref. Cesty po Moravě: Č., Lit. listy 1884, 
s. 121; E. Miřiovský, Zlatá Praha 1884, s. 328; 
B. Čermák, NL 22. 5. 1885 •;• ref. Obrázky ze příro
dy: -ský (J. Dolenský), Beseda učitelská 1885, s. 192; 
-aue- (H. Pittauer), Lit. listy 1886, s. 373; J. Novo
dvorský, Hlídka lit. 1889, s. 22 •; an. (J. Neruda): J. 
H., Humorist, listy 1886 → Podobizny 3 (1954); • ne
krology: an., Časopis Vlasteneckého spolku muzejní
ho v Olomouci 1886, s. 105; an., Domácí hospodyně 
1886, s. 161; an., Hlas národa 23. 10. 1886; an., Lit. 
listy 1886, s. 356; A. M. Lang, Mor. orlice 31. 10. 
1886; F. Čenský, Osvěta 1886, sv. 2, s. 1 111; Red. 
(J. B. Mildner), Památky archeologické a místopisné 
1886, s. 336; R. (R. Růžička), Rozhledy literární 1, 
1886/87, s. 226 •; J. Halouzka: Z let probuzení mo
ravského, Vlasť 4, 1887/88, s. 100, 192, 251; • ref. 
Sebrané básně...: V. H. (Houdek), Časopis Vlaste
neckého spolku muzejního v Olomouci 1888, s. 91; 
an., Čas 2, 1887/88, s. 232; -x., Hlas národa 20. 5. 
1888, příl. Nedělní listy •; V. Houdek: Životopisná 
vzpomínka na J. H., sb. Loštice, rodiště J. H. (1891); 
J. Kl. (Klvaňa): Časopis Olomouckého vlasteneckého 
muzea, ČMM 1895, s. 191; J. V. Neudoerfl in Stručné 
nástiny životopisů spisovatelů zastoupených v čítan
kách pro školy obecné i měšťanské (1906); Z. Nejedlý 
in T. G. Masaryk 1/2 (1931); B. Slavík: J. H., LidN 
23. 11. 1939; E. S. (Stoklas): Vzpomínáme na J. H.,
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Litovelsko 1949, s. 21; J. Kůhndel: Význam J. H. 
v kulturních dějinách Moravy, Severní Morava 1957, 
č. 1 + Slovanské gymnázium za J. H., sb. Za hlasem 
Komenského (1957); V. Zapletal: Památce autorů 
moravské hymny Moravěnko, drahá máti, VVM 
1967, č. 1. '

yf

Josef Havelka

* 19. 8. 1792 Heřmanův Městec
† 1. 3. 1874 Chrudim

Překladatel a básník, účastník českého kulturního 
podnikání mladé pražské inteligence za protinapo- 
leonských válek a autor vzpomínek na tuto dobu.

V rodišti vystudoval městskou školu, jeho učite
lem byl Josef Hýbl Českotřebovský, bratr spiso
vatele Jana Hýbla, s nímž se H. přátelsky stýkal 
za studií (gymnázium od 1802 v Litomyšli a od 
1805 v Hradci Král., tzv. tříletá filozofie od 1808 
a právnická studia 1811-14 v Praze). V Hradci 
Král, se spřátelil s V. Hankou a F. Klicperou, 
v Praze se staršími i mladými příslušníky vlaste
necké inteligence (B. J. Dlabač, J. Jodl, A. S. 
Neumann, J. Rulík, V. A. Svoboda, J. N. Štěpá
nek, K. I. Thám, N. Vaněk). Za relativního 
zmírnění národnostního útisku v letech vrcholí
cích protinapoleonských bojů patřil k aktivním 
účastníkům nového čes. kulturního života 
v Praze: podílel se na ochotnických hrách ve 
Stavovském divadle od 1812 (překladatel, ná
pověda) a na nepravidelných čtvrtečních reci- 
tačních odpolednech v Klementinu (deklamá- 
tor humorist, básní). Jako student byl nadše
ným žákem B. Bolzana a účastnil se soukro
mých slavistických přednášek J. Dobrovského 
(od 1813). Byl 1814 vychovatelem v Čáslavi, po 
právnické praxi a po složení apelačních zkoušek 
byl od 1817 aktuárem u magistrátu a hrdelního 
soudu v Novém Bydžově (v lednu 1819 se ože
nil) a od 1819 radním na magistrátu, úředníkem 
hrdelního soudu a policejním komisařem 
v Chrudimi. 1830 vystoupil z veřejných služeb, 
bydlel nadále v Chrudimi a byl justiciárem na 
pěti okolních panstvích. Po zrušení patrimo- 
niální jurisdikce a zřízení císařských soudů byl 
od 1850 radou krajského soudu ve Vys. Mýtě, 
od 1855 v Jičíně; 1864 odešel do penze a přestě
hoval se k provdaným dcerám do Chrudimi.
V matrice zemřelých je uveden jako c. k. jubil, 
zemský soudní rada.

Nepočetná literární tvorba H. je spjata hlav
ně s jeho studentskými léty v Praze: zdařilý 
překlad Kotzebuovy frašky Roztržití (prem. asi 
1812-15, hrán v jazykově upr. pozdější knižní 
verzi na čes. jevištích ještě hluboko do 2. pol. 19. 
stol.), drobná próza (soudnička) a několik básní 
milostných, humoristických a písňových, zčásti 
ztracených. Překlad Kotzebuovy frašky Tla- 
chač (Teisingrovo divadlo 1821) se mu zřejmě 
připisuje neprávem (hra vyšla 1816 v překladu 
J. N. Štěpánka). Pravděpodobně je autorem 
písňového textu (Kdybys ty mě, řeko proudná), 
dodatečně otištěného ve zpěvníku J. K. Tobiáš- 
ka a A. V. Malocha Nápěvy k českým zpěvům 
(Jičín 1857). Později psal ještě příležitostné bás
ně; 1845 zaslal zemskému správci podání týkají
cí se potřeb českého jazyka ve veřejném životě, 
správě a školství. Na výzvu A. Rybičky sepsal 
1864 cenné vzpomínky na léta 1802-17 s por
tréty tehdejších mladých spisovatelů. - Básně 
z prvních ročníků Humoristických listů (pseud. 
J. Hájenský), které mu někdy byly připisovány, 
jsou dílem Jana H. (1839-1886).
ŠIFRA: J. H. I PŘÍSPĚVKY in: Rozmanitosti 
(1816-18; 1817 překl. A. Kotzebue: Roztržití); - po
smrtně: Besedy Času (1914, č. 29, výňatky z rkp. 
vzpomínek); Sborník NM v Praze, řada C (1958, s. 7, 
rkp. vzpomínky). I KNIŽNĚ. Překlad: A. Kotzebue: 
Roztržití (1853, šifra J. H.). I KORESPONDENCE: 
J. Čermák: J. H., významný informátor o českém 
národním obrození (V. Hankovi z 1814-25 a K. Hav
líčku Borovskému z 1846), Sb. NM v Praze, řada C, 
1958. I

LITERATURA: J. R.: nekrolog V. Hanky (obs. 
Hankovy dopisy Havelkovi), Jičínský obzor, únor 
1861, s. 28; Pomůcky k českému listáři životopisnému 
4, Z album p. J. H. (přátelské přípisky při odchodu H. 
do N. Bydžova od V. Hanky, J. Hýbla, F. Klicpery, 
J. Lindy, právníka A. S. Neumanna, malíře K. Payera, 
J. N. Štěpánka), Světozor 1871, s. 327; A. Rybička: J. 
H. Obraz životopisný, Světozor 1871 4- Jan Hýbl, in 
Přední křísitelé národa českého (1883); G. Záhorský: 
Paměti J. H., Besedy Času 1914, č. 29; J. Čermák: 
J. H., významný informátor o českém národním ob
rození, Sb. NM v Praze, řada C, 1958.

mo

Matěj Havelka

* 5. 5. 1809 Žitetín (Jičíněves-Ž.) u Kopidlna 
† 19. 6. 1892 Praha

Básník, prozaik; právnický spisovatel.
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Psal se též Matěj Pěvoslav H. - Navštěvoval 
vesnickou školu v Češově, 3 tř. normální školy 
a gymnázium v Jičíně, v Praze vystudoval tzv. 
filozofii a práva. Již na gymnáziu se národně 
uvědomil, v Praze se spřátelil s J. J. Langrem, 
v jehož Čechoslavu tiskl své první práce. 1835 
vstoupil do služeb pražského magistrátu, 
1839-40 byl úředníkem městských úřadů, nej
prve v Mirovicích (pořádal tu besedy, ke spole
čenským příležitostem skládal verše i písně), 
pak v Dobrušce a od 1841 v Nymburku. 1848 
byl zvolen poslancem Říšského sněmu, účastnil 
se zasedání v Kroměříži, kde se připojil ke kon
zervativnímu křídlu. 1850 se stal asesorem sou
du v Rakovníku. Při reorganizaci soudnictví 
1855 přešel ke krajskému soudu v Písku (po
stupně se stal jeho sekretářem a radou). 1861 se 
stal poslancem Zemského sněmu a členem 
Říšské rady. 1863 byl ustanoven radou obchod
ního soudu v Praze, 1867 radou vrchního zem
ského soudu v Čechách, později členem státní
ho soudu. Působil jako předseda organizace 
českých právníků Právnická jednota. Pro loajál
ní prorakouský postoj byl vyznamenán různý
mi řády, povýšen do rytířského stavu a jmeno
ván dvorním radou. - Otec zpěvačky Miloslavy 
H.-Pippichové a Zdeňky H.-Hlávkové, druhé 
manželky zakladatele ČAVU J. Hlávky.

H. byl literárně činný od doby svého studia 
v Praze. Zprvu psal verše milostného a vlaste
neckého rázu, další jeho básnická činnost sou
visela s působením v malých českých městech, 
kde usiloval o povzbuzení národního vlastenec
kého života; Mirovicím a Rakovníku věnoval 
rozsáhlé výpravné básně, založené na naivním 
etymologizování. Za porevolučního útlumu 
v 50. letech vydal útlou knížku veršů Vojanské 
písně, n níž oslavil věrnost českých vojáků císaři 
a širší rakouské vlasti; verši podobného ražení 
přispěl H. i do dobových slavnostních publika
cí. Podstatný výbor ze své poezie, Básně, vydal 
až 1873; zařadil do něho celou svou první sbír
ku, příležitostné verše epické, veršované hádan
ky i prozaické bajky. Tematickou rozmanitostí 
se v něm vyznačuje H. lyrika; milostné, vlaste
necké, přírodní, médi tatí vní a pijácké písně 
i dětské popěvky charakterizuje prostý až naiv
ní ráz. Jejich rytmická pravidelnost blízká ří
kance vedla i k jejich častému zhudebňování (J. 
P. Martinovský, F. Pivoda aj.). Jistou kuriozi
tou sbírky byly smíšené česko-německé verše. 
V pozdějším věku H. literární činnosti zanechal.

PŘÍSPĚVKY in: Čechoslav (1830-31); alm. Festal- 
bum zum 27. Februar 1856... (1856); Gerichts- 
zeitung; Jurist; Květy (1846); Nár. noviny (1849); alm. 
Perly české (1855); Poutník od Otavy (Písek, 
1858-59); Právnické listy; Právník; Pražské noviny; 
Škola a život (1855-57); Themis; Zábavník učitelský 
pro diecézi budějovickou. I KNIŽNĚ. Beletrie: Vo
janské písně (BB 1854); Básně (BB, PP 1873). - Ostat
ní práce: Co jest konstituce? (b. d., 1848). ■

LITERATURA: • ref. Vojanské písně: V. N. (V. B. 
Nebeský), ČČM 1854, s. 296; F. L. V. (Vorlíček), 
Pražské noviny 29. 6. 1854 •; an.: M. H., in M. H.: 
Básně (1873); an.: M. H., Světozor 1879, s. 238; 
• k 80. nar.: an., Hlas národa 2. 5. 1889; an., Zlatá 
Praha 1889, s. 312 •;• nekrology: an., Lit. listy 1892, 
s. 311; J. L. Turnovský, Osvěta 1893, sv. 1, s. 174 •; J. 
Drápal: M. H., Náš domov 1898; J. V. Neudoerfl in 
Stručné nástiny životopisů spisovatelů zastoupených 
v čítankách pro školy obecné i měšťanské (1906).

v/

František Havíř

* 16. 6. 1894 Bakov nad Jizerou
† 14. 5. 1971 Praha

Prozaik, dramatik, autor rozhlasových her, tvůrce 
tragikomických a humorných obrázků z úřednického 
a řemeslnického prostředí, fejetonista.

VI. jm. F. Horčička. - Pocházel z rodiny obuv
níka. Od 1905 studoval na reálce v Ml. Bolesla
vi, po maturitě (1912) v Praze na technice obor 
zeměměřičství, 1915 studia z existenčních důvo
dů zanechal. Tehdy získal místo soukromého 
vychovatele na Slovensku (poblíž Žiliny); zde se 
seznámil a přátelsky stýkal s rodinou I. Hálka. 
Po roce se vrátil do Prahy a pracoval v místodr- 
žitelském úřadě. Od 1919 byl technickým 
a později účetním úředníkem Poštovního šeko
vého úřadu na Smíchově, po změně instituce 
Poštovní spořitelny na Václavském nám. až do 
1952, kdy byl penzionován. Poté navázal externí 
spolupráci s filmem, 1955-64 byl správcem zá
vodního klubu ROH pracovníků ÚV KSČ, pra
coval ještě v Artii a naposled ve středisku 
n. p. Geodézie. Byl pohřben na Vinohradském 
hřbitově.

Podstatná část H. díla vypovídá o strastech 
drobného úřednictva, zčásti ještě za poměrů 
rakousko-uherských a především pak za první 
republiky; zatímco románová prvotina (Kolotoč 
v plamenech) se soustředila k impresivnímu po
dání individuální tragédie, následující dramata 
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(Veselá bída, Třikrát v novinách) a román (Ne- 
pozdravil u vrbiček) zachytily tento svět v rozpě
tí humorných a tragických stránek života, v ka
leidoskopu živě viděných scén, figurek a osudů. 
S týmž pozorovatelským zaujetím, vyhrocova
ným v osten sociální kritiky, psal H. i své fejeto
ny a prózy z rozmanitých oblastí městského 
života. Proti tomu k žánru nenáročné situační 
komedie inklinovaly některé veselohry, ač ani 
jim nechyběla výraznější kresba prostředí, 
v tomto případě ševcovského (Miss Evropa) 
a holičského (Další pán, prosím!). N posledním 
období převážila v H. činnosti rozhlasová dra
matika (Domov na prodej, prem. 1944, Kosí 
píseň, prem. 1944, aj.); na podkladě rozhlasové 
hry napsal H. (ve spolupráci s J. Mařánkem) 
scénář k filmovému dramatu z časů domácké 
rákosářské výroby na Bakovsku (Zvony z ráko
su; rozhlas, prem. 1949, zfilm. 1951).

PSEUDONYMY, ŠIFRY A. K. Čič, F. Zloch, Ha
nuš Lovotín; Efha, FH. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; 
Nár. osvobození (1932); Pestré květy; Právo lidu 
(1929-35, fejetony). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Kolotoč 
v plamenech (R 1926, pseud. Hanuš Lovotín); Veselá 
bída (D b. d., 1930, i prem., pseud. Hanuš Lovotín); 
Miss Evropa (D b. d., 1931, prem. 1930, pseud. H. 
Lovotín); Nepozdravil u vrbiček (R 1942); Dohola 
- prosím? (P 1946); Další pán, prosím! (Běláskové) (D 
1947). I SCÉNICKY Hra: Třikrát v novinách (1931, 
pseud. H. Lovotín). I

LITERATURA: drb. (J. Borecký): ref. Kolotoč 
v plamenech, Zvon 27, 1926/27, s. 84; • ref. Veselá 
bída: J. J. Paulík, RA 5, 1929/30, s. 413; Č. (V. Červin
ka), Zvon 30, 1929/30, s. 503; om (O. Mrkvička), 
LidN 1. 5. 1930; ml., PL 1. 5. 1930 •; jt.: ref. Miss 
Evropa, Večerník PL 4. 11. 1930; Č. (V. Červinka): 
ref. Třikrát v novinách, Zvon 31, 1930/31, s. 560; 
p. (A. M. Píša): ref. Nepozdravil u vrbiček, Nár. práce 
5. 8. 1942; Ks (L. Khás): ref. Domov na prodej, LidN 
7. 11. 1944; ej (E. Janský): ref. Další pán, prosím!, 
Zeměd. noviny 25. 5. 1948; vč (V. Čihák): ref. Zvony 
z rákosu, LD 25. 1. 1949.

et

Bohumil Havlasa

* 1. 10. 1852 Bavorov u Vodňan
† 25. 11. 1877 Alexandropol (Arménie)

Prozaik, autor romanticky pojatých historických 
próz, salonního románu ze šlechtického prostředí, 
fejetonů a próz z protitureckých bojů na Balkáně 
a Kavkaze.

Nejmladší syn v početné rodině vzdělaného lé
kaře, dětství prožil ve Strunkovicích u Vodňan, 
kde vychodil i obecnou školu. Nižší gymnázium 
studoval v Čes. Budějovicích, Jindř. Hradci 
a v Táboře. Studia nedokončil, asi pro finanční 
potíže po otcově smrti. Již před 1870 pobýval 
v Praze, buď na škole, nebo v učení, po návratu 
do Strunkovic se učil zámečníkem. Dobrodruž
ná povaha a představa, že líbivý zjev mu zaručí 
úspěch, přivedly ho ke kočujícím divadelním 
společnostem J. Jelínka (asi 1870-71), E. Rotta 
a H. Viceny. Hrál pod jm. Miloš H., Břetislav 
H., Pan Tentononc; příliš však neuspěl a skončil 
jako nápověda. Z bídy a z touhy po dobrodruž
ném životě pokoušel se též dostat do Francie ke 
Garibaldiho vojsku. 1872 se stal žákem obchod
ního ústavu A. Skřivana v Praze, 1874 úřední
kem Prvního akciového parostrojního pivovaru 
a sladovny v Praze. Brzy však toto místo opustil 
a v létě 1874 odjel na výzvu S. Hellera na Šuma
vu, aby referoval pro Lumír o kůrovcové kala
mitě. Styk s J. Nerudou přivedl H. t. r. do 
redakce Nár. listů, odkud rovněž brzy odešel; 
začal se připravovat na cestu na Kavkaz nebo 
do Černé Hory, kde se schylovalo k protiturec- 
kým bojům. Po krátkém pobytu v Úvalech a ve 
Strunkovicích odjel v srpnu 1875, kryt posláním 
válečného zpravodaje Nár. listů, do Černé Hory, 
kde se zúčastnil bojů proti Turkům (např. 
u monastýru Duža). Po opuštění povstaleckých 
vojsk pobýval v jihoslovanském Krasu a spolu 
s J. Holečkem se vrátil do Prahy; na jaře 1876 
odjel do Paříže, odtud do Švýcarska, přes Ba
vorsko se vrátil do Strunkovic; pro peněžní tíseň 
vstoupil do redakce staročeského čas. Brousek. 
1877 odjel jako dobrovolník nižegorodského 
pluku k ruské armádě bojující na Kavkaze proti 
Turkům. Po třech měsících strávených na frontě 
(zprávy z bojiště zasílal do Brousku a v přehle
du je tiskla i něm. Politik) již jako poddůstojník, 
uvažoval H. o vystoupení z armády. Při dalším 
tažení se však nakazil tyfem, kterému ve vojen
ské nemocnici v Alexandropoli podlehl. Byl 
členem Umělecké besedy.

H. začal psát kolem 1870 za svého pobytu 
u kočujících divadelních společností, pro jejichž 
potřeby složil i několik dnes neznámých diva
delních her. Divadelní zkušenosti ovlivnily i je
ho další tvorbu, zejména živost a plynulost dia
logů. Úspěšné vystoupení v Lumíru, pro který 
napsal několik krátkých próz, mu získalo přízeň 
V. Hálka. První H. rozsáhlou prací byl roman
ticky pojatý román z doby vlády Jana Lucem
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burského, líčící bez hlubších znalostí historic
kých reálií napínavým dějem intriky a milostný 
život na královském dvoře (K družině dobrodru
ha krále). Stejné povahy byla i nevelká próza 
o pražském působení J. Želivského {Kněz Jan). 
Úspěšnější než tyto lidovému čtenáři určené 
práce byl klíčový román Tiché vody, zobrazující 
zdánlivě klidný život na jihočeském šlechtickém 
sídle, pod jehož povrchem propukají vášně 
a dochází k lidským tragédiím. H. zde vytvořil 
typ romanticky pojatého salonního románu, 
tehdy ještě v české literatuře ojedinělého, vy
značujícího se fantazií, elegantností slohu 
a smyslem pro záhadné duševní hnutí. Posmrt
ně vyšly i H. prózy z pozůstalosti, čerpající 
látku z balkánských bojů, v nichž se vedle divo
ké přírody a napínavého děje uplatňují i prvky 
exotismu {Péri, ve Spisech s tit. Neporušená). 
Časopisecky publikoval H. i několik prozaic
kých překladů (E. D’Hervilly, E. A. Poe).

ŠIFRY: B. -vl-, Bohumil -vl-, -s- (Brousek, dub.). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach na oslavu 251etého 
trvání Akademického čtenářského spolku pražského 
(1874); Brousek (1877); Lumír (1873-78); Máj (alm., 
1874); Nár. listy (1875-76); Podřipan (1876); Politik 
(1877); Světozor (1873-80; 1880 Péri); Velký slovan
ský kalendář. I KNIŽNĚ. Beletrie: V družině dobro
druha krále 1, 2 (R 1874); Kněz Jan (P 1875); Tiché 
vody (R 1876); - posmrtně: Péri (P 1901, v soubor
ném vyd. 1928 s tit. Neporušená); Drak (R 1911). 
- Souborná vydání: Spisy (nakl. F. Topič, 1909-11, 
2 sv., ed. K. Rožek); Sebrané spisy (Ústřední Legiona- 
kladatelství, 1927-28, 10 sv., ed. F. Kovárna). I SCÉ
NICKY Překlad: A. Dumas ml.: Cizinka (1877, 
s J. Arbesem, S. Hellerem, L. Quisem). ■ KORES
PONDENCE: Nižegorodský dragon B. H. (J. Kudr- 
novi z 1870-77, J. Holečkovi z 1874-75, E. Tonnerovi 
z 1876, F. Heritesovi z 1876, matce z 1877, F. A. 
Šubertovi z 1877, G. Eimovi z 1877; 1941, ed. M. 
Novotný). I

LITERATURA: J. Veselý: O životě a díle B. H. 
(1927); sb. Nižegorodský dragon B. H. (1941, ed. M. 
Novotný); T. Pártl: B. H. (1967). ■ Dr. G. (J. Goll): 
ref. V družině dobrodruha krále, Lumír 1875, s. 195; 
• ref. Tiché vody: J. Kosina, ČMM 1876, s. 156; A (J. 
Neruda), NL 31. 8. 1876 → Literatura 2 (1961); O. 
Theer, Lumír 35, 1906/07, s. 387; V. Brtník, Venkov 
23. 7. 1925 •;• nekrology: an., NL 14. 4. 1878; J. 
Neruda, Humorist, listy 1878 → Podobizny 1 (1951); 
O. Mokrý, Osvěta 1878, sv. 1, s. 473; faš. (F. A. Šu
bert), Pokrok 16. 4. 1878; an., Světozor 1878, s. 218 •; 
Emil L-ík (Ludvík): Český spisovatel a naše společ
nost, Lit. listy 1881, s. 97; O. Mokrý: B. H., Květy 
1882, s. 719; J. Holeček: Před deseti lety, NL 29. a 31. 
12. 1885; J. J. Toužimský: Upomínka na B. H., Zlatá 
Praha 1886, s. 634; J. Thomayer in Po různých stez

kách (1902); O. Mokrý in B. H.: Tiché vody (1907 
a 1925); R. (V. Červinka): ref. Kněz Jan a jiné povíd
ky, Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 467; V. K.: ref. Drak, 
Pražská lid. revue 1911, s. 201; M. B. Šárecká: Hrdi
nové Tichých vod, Nár. politika 7. 12. 1926; J. Veselý: 
Na paměť B. H., NL 7. 8. 1927 + B. H., Nár. politika 
10. 8. 1927; nč. (A. Nečásek): Hrob pod Kavkazem, 
Venkov 27. 4. 1927; F. Pátek: Dějiště a osoby H. 
románu Tiché vody, ČMF 1927; J. Knap: B. H. v sou
borném vydání, Venkov 14. 4. 1928; J. Kudrna: Vzpo
mínka na spisovatele B. H., Zlatá stezka 1930, s. 73; 
F. Kovárna in B. H.: Tiché vody (1931); A. Novák: 
B. H., LidN 1. 10. 1932; bs (B. Slavík): Vzpomínka na 
B. H., LidN 2. 10. 1942; M. Vaniček: B. H. a Strunko- 
vice nad Blatnicí, Zlatá stezka 16, 1947/48, s. 39; sf: 
Vzpomínka na neklidný život mladého českého spiso
vatele, NO 27. 11. 1947; J. Jedlička: Arménie a B. H., 
LitN 1959, č. 7; S. Savov: B. H., neznámý přítel Bul
harska, čas. Bulharsko 1972, č. 5.

dh

Jan Havlasa
* 22. 12. 1883 Teplice
† 13. 8. 1964 Los Angeles (USA)

Povídkář a romanopisec, též pro mládež, vypravěč 
dobrodružných a fantastických příběhů, jež situoval 
do exotického prostředí, autor cestopisů, publicista.

Vl. jm. Jan Klecanda. - Syn spisovatele a publi
cisty Jana K. Od 1894 studoval v Praze na 
gymnáziu v Žitné ul. a po maturitě (1902) na 
filoz. fakultě (doktorát přírodních věd 1926 
prací Vliv zeměpisných činitelů na vývoj brazil
ského národa). Věnoval se literární a publicistic
ké práci a záhy se vydal na cesty, nejprve na 
Slovensko, 1902 do Itálie a 1904 na světovou 
výstavu do St. Louis v USA; až do 1913 žil 
v zahraničí, zejména v Texasu, Nebrasce (Oma
ha) a v Kalifornii (ostrov Santa Catalina a Los 
Angeles), pracoval literárně a žurnalisticky 
(mj. přispíval anglicky do tamních časopisů) 
a věnoval se též osvětové práci mezi českými 
krajany; 1910-12 pobýval na Tahiti, 1913 cesto
val po Oceánii, Japonsku, Číně a Indii. Po ná
vratu do Čech uspořádal cyklus cestopisných 
přednášek a jako publicista se zapojil do politic
kého života (od 1914 spolupracovník Našeho 
slova). Za brožuru Vztah osadní politiky k svě
tové válce, n níž zvažoval okolnosti svědčící pro 
nové uspořádání poválečného světa a pro osvo
bození vlasti (články téhož obsahu publikoval 
v čas.), byl 1916 odsouzen k ročnímu těžkému 
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žaláři, po odpykání trestu (propuštěn v květnu 
1917) pokračoval v přednáškové činnosti. 1918 
se stal za nár. socialistickou stranu členem Ná
rodního výboru, 1919.se jako člen čs. delegace 
zúčastnil mírové konference v Paříži, 1920-24 
působil ve funkci velvyslance v Brazílii, po ná
vratu pracoval literárně, mj. též na disertační 
práci. 1929 byl jmenován členem opiové komise 
Společnosti národů a znovu procestoval asijské 
země (zvi. Barma, Malajsko, Jáva, Sumatra, 
Filipíny), do Evropy se vracel přes Hongkong, 
Čínu, Mandžusko, Koreu, Japonsko a Kanadu; 
po vypracování a předání zpráv v Ženevě se 
usadil 1930 v Paříži a žil zde několik let. Později 
byl vyslancem v jihoamerických státech (jeho 
posledním působištěm do 1947 bylo Chile, kde 
se přátelsky stýkal s P. Nerudou). Jako důchod
ce čs. státu žil pak v Los Angeles v Kalifornii 
a byl i nadále činný literárně (pracoval na pa
mětech s tit. Útržkový kalendář a na několika 
nových románech).

Již od počátku se H. projevoval jako snadno 
improvizující vypravěč se zálibou v senzačních 
dějích a výjimečných situacích. V prvních po
vídkách, čerpaných ještě z domácího prostředí 
Podtatranska a Valašska (Horské stíny, Mezi 
životem a smrtí, Pod skalnatými štíty aj.), převá
žily drastické příběhy bídy a utrpení, rámované 
náladovou krajinomalbou, scenériemi divoké 
a běsnící přírody. Poté nalezlo H. extenzívní 
vypravěčství živnou půdu v cizokrajných lát
kách. V četných povídkách a románech využil 
svých pozorování z jižní Itálie (Jak sny umírají, 
Italské novelety aj.), z Kalifornie a Texasu, kde 
se též zajímal o situaci českých vystěhovalců 
(Vzdálení příbuzní, Půlnoční vítr, Zády ke zdi 
aj.), z putováni Polynésií, zejména z pobytu na 
ostrově Tahiti (Sílené lásky, Souostroví krásy, 
Začarovaný kruh, Ticho mezi hvězdami aj.), dále 
z Japonska (Okna do mlhy, Bloudění duší, Pří
zraky a zázraky, Schody do podvědomí aj.), z Čí
ny, Malajsie a Singapuru (např. Děti neklidu)’, 
později se dějištěm jeho prací staly další země 
jihovýchodní Asie (např. do Barmy je umístěn 
román Třináctý tygr a do Indonésie román Mi
lující nenávist) a oblasti Jižní Ameriky, hlavně 
Brazílie (např. Podivní milenci). Nosnými slož
kami všech těchto próz byl barvitý kolorit a ob
ratná fabulační kombinatorika, jež příhodami 
co nej bizarnějšími usilovala budit napětí a úžas; 
prvky dobrodružné se zde svérázně mísily se 
zápletkami triviálního milostného románu 
a s vědeckoutopickou fantastikou, prozrazující 

vliv H. G. Wellse nebo i J. Arbesa (H. šlo však 
především o sám romaneskní živel, nikoli o ra
cionální podklad a vyústění utopického námě
tu). H. oblíbenou motivací byla idea relativity 
času dovedená ve fantazijní představu o vzá
jemném průniku minulých a přítomných dějů 
a traktovaná i psychologicky jako možnost 
podvojné existence; tak je tomu např. v pracích 
s tahitskou tematikou, jejichž soudobí hrdinové 
se ve svém podvědomém životě stávají účastní
ky dějů, jež se odehrály před staletími, dávných 
kultovních obřadů domorodé sekty Areiopaiů 
ap. Různé projevy orientálního okultismu, ze
jména víra v inkarnaci, halucinační stavy a jas
novidectví, tvoří častý motiv H. japonerií, ně
které z jeho próz situovaných do jihovýchodní 
Asie jsou založeny na různých domněnkách 
antropologických a archeologických, jež se tý
kají původu a prehistorie tamního obyvatelstva, 
nebo na utopiích o existenci neznámých ostro
vů a kmenů. Jako autor cestopisných črt a feje
tonů podával H. v rámci povšechných geogra
fických informací osobní zážitky, převážně do
jmy z exotické přírody. Byl též autorem drama
tu První hřích, propagujícího tezi o rostoucím 
významu bílé rasy v kulturním vývoji lidstva. 
Svoji impresivní přírodní lyriku, kterou psal 
hlavně v počátcích, zveřejňoval časopisecky.

PŘÍSPĚVKY in: Akademie (1914); Besedy Času 
(1910); Besedy lidu (1901-05, 1917-18); Čas 
(1910-13); ČČM (1904); Čes. svět (1906-13); Hlas 
národa (1901-04); Jas (1935-37, R Terasa u nebe); 
Květy (1903); Lit. listy (1923); Lid. noviny (1902,
1931);  Lumír (1902-16); Máj (1902-11); Malý čtenář 
(1917); Moderní život (1903); Nár. listy (1902); Nár. 
obzor (1912); Nár. osvobození (1931); Náš rozkvět 
(1913-14); Naše slovo (od 1914); Osvěta (1903); Os
věta americká (Omaha, 1908 překlady S. Čecha 
a J. Vrchlického do angl.); Pramen (Plzeň, 1920); Prá
vo lidu (1914); Rudé květy (1914); Samostatnost 
(1913-14); Srdce (1903-04); Světozor (1917-32); To
pičův sborník (1917-25); Tribuna (1920); Venkov (od 
1924); Vyšehrad; Země (1920); Zlatá Praha 
(1903-24); Zvon (1904-39); Ženský obzor (od 1913). 
i KNIŽNĚ Beletrie: Horské stíny (PP 1901, 1910 
upr. s tit. První tatranské povídky); Mezi životem 
a smrtí (PP 1902); Tatranské povídky (1902); Mimo 
lásku i nenávist (PP 1903); Pod skalnatými štíty (PP 
1904); Případy skoro neobyčejné (PP 1904); Jak sny 
umírají (PP b. d., 1905); Povídky z Tater (PP pro ml., 
b.d., 1905; 1917 s tit. Z hor a salaší); Lidé na horách 
(PP 1906, 1910 upr. s tit. Poslední tatranské povídky); 
V kraji věčného jara (PP pro ml., 1909); Pět kaliforn
ských povídek (1910); Vzdálení příbuzní (PP b. d., 
1911); Italské novelety (1912); Stopy, jež nikam neve
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dou (PP b. d., 1912); Cesta kolem světa (cestopis,
1915) ; Světla dalekých přístavů (PP b. d., 1915); Děti 
neklidu (R 1916); Dům v džungli (Rb. d., 1916); Listy 
ze San Francisca (FF 1916); Půlnoční vítr (PP b. d.,
1916) ; Šílené lásky (PP 1917); Hlasy tonoucích (PP 
1918); Jižní perspektivy (FF 1918, rozšiř. 1922 in 
Touha do dálky); Okna do mlhy (R 1918); Zahrada 
splněné touhy (PP b. d., 1918); Japonská pohádka 
o dvou dědcích (b. d., 1919); Souostroví krásy (R 
b. d., 1919); Ti, kteří se nevracejí (PP 1919); Ale sny 
umírají (PP b. d., 1920, výbor z kn. Jak sny umírají, 
Případy skoro neobyčejné, Italské novelety); Krajiny 
v oblacích (PP 1920, část, přetisk z kn. Jak sny umíra
jí); Píseň korálových útesů (PP b.d., 1922); Touha do 
dálky (PP 1922); Zkrocený Západ (FF 1922); Pobřeží 
tanečnic (R 1923); Japonským vnitrozemím (FF 
1924); Dech tropů (PP 1925); V brazilských horách 
(FF 1925); Cesta Bohů. Japonské potulky (FF 1926); 
Malajské léto (FF 1926); Ze všech nej krásnější (PP 
1926); Kouzlo laguny (FF 1928); Podivní milenci (PP 
1928); Přes hory a doly (cestopis, 1928, přepr. vyd. 
1938); Kvetoucí nopály (FF 1929); První hřích (D 
1929, s doslovem Základy společnosti); Propast roz
koše (R 1929); Sběratel ztracených iluzí (R 1929); 
Japonský podzim (FF 1930); Bloudění duší (PP
1931) ; Milující nenávist (R 1931); Japonské jaro (FF
1932) ; Roztříštěná duha (PP 1932); Třináctý tygr (R
1932) ; Země pagod (cestopis, 1932); Past na slunce (R
1933) ; Sedm jedovatých (R 1933); Hledání nezná
mých veličin (R 1934); Přízraky a zázraky (PP 1934); 
Začarovaný kruh (R 1934); Královské dobrodružství 
(R 1935); Loď zamilovaných (R 1935); Věčná zřídla 
(R 1935); Ticho mezi hvězdami (R 1937); Schody do 
podvědomí (PP b. d., 1939); Zády ke zdi (PP 1947); 
Terasa u nebe (R, Chicago 1951); Zastávky a křižo
vatky (PP, Los Angeles 1951); Labyrint srdce a ráj 
světa (PP, Los Angeles 1952). - Překlad: O. Wilde: 
Vějíř lady Windermerové (1915, prem. 1907). - Ostat
ní práce: Vztah osadní politiky k světové válce (1914, 
zabaveno, další vyd. 1918); České kolonie zámořské 
(1919); Rozluka církve od státu v Brazílii (1923); Vliv 
zeměpisných činitelů na vývoj brazilského národa 
(1927); Esclavos - Rusos y Checoslovakos (Santiago 
de Chile 1945). - Souborné vydání: Sebrané spisy 
(Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva 
československého, 1918-35, 30 sv.). ■

LITERATURA: F. Sekanina: ref. Horské stíny 
+ ref. Mezi životem a smrtí, Čes. revue 5, 1901/02, 
s. 845; A. Novák: ref. Mezi životem a smrtí, Lumír 30, 
1901/02, s. 300; A. Pražák: ref. Tatranské povídky 
+ ref. Mimo lásku i nenávist, ČČM 1903, s. 410; O. 
Theer: ref. Pod skalnatými štíty + ref. Případy skoro 
neobyčejné, Lumír 32, 1903/04, s. 310; A. N. (Novák): 
ref. Jak sny umírají, Přehled 4, 1905/06, s. 827; • ref. 
Stopy, jež nikam nevedou: O. Šimek, Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 313; V. Martínek, MS1R 9, 1912/13, s. 209 
•; F. Flos: ref. Cesta kolem světa, Úhor 1914, s. 90; 
J. Petrbok: ref. V kraji věčného jara, Úhor 1915, s. 61; 
F. Flos: J. H., Úhor 1915, s. 162; an. (R. Weiner): ref.

Listy ze San Francisca, LidN 14. 4. 1916; G. Pallas: 
Český exotik, Venkov 23. 11. 1916; J. Š. (Šimánek): 
ref. Zahrada splněné touhy, Topičův sborník 6, 1918/ 
19, s. 87; Svbd. (O. Svoboda): ref. Japonská pohádka 
o dvou dědcích, Úhor 1918, s. 125; • ref. Krajiny 
v oblacích: O. Š. (Šimek), LidN 17. 12. 1920; J. Knap, 
Pramen 1920, s. 323; -vh- (M. Hýsek), Kmen 4, 1920/ 
21, s. 118 •; K. (F. V. Krejčí): ref. Pobřeží tanečnic, 
PL 8. 12. 1923; F. Sekanina: K výročí H. narozenin, 
Lit. rozhledy 8, 1923/24, s. 125; K. Domin: ref. V bra
zilských horách, Lit. rozhledy 10, 1925/26, s. 37; F. 
Štůla: H. cestopisy, Litr rozhledy lh 1926/27, s. 81; E. 
Č. (Čapek): ref. První hřích, Nové Čechy 12, 1928/29, 
s. 205; V. Brtník: Literární dílo J. H., Lit. rozhledy 15, 
1930/31, s. 187; J. V. P. (Pleva): ref. Milující nenávist, 
Index 1932, s. 63; K. Urban: ref. Past na slunce + ref. 
Třináctý tygr, Střední škola 14, 1933/34, s. 121, 161;
• k 50. nar.: Q. M. V. (Vyskočil), Úhor 1933, s. 206; 
jwg. (J. Wenig), Rozhledy 1934, s. 2 + Úhor 1934, 
s. 16; -us (V. Cháb), NO 16. 1. 1934 •;• ref. Schody 
do podvědomí: Inz. (L. N. Zvěřina), Čteme 2,1939/40, 
s. 62; V. T. (Tichý), Nár. práce 3. 2. 1940 •; E. F. M. 
(Míšek): ref. Zády ke zdi, NO 29. 11. 1947; A. C. Nor: 
Zapomněli jsme?, LD 19. 7. 1958; J. Wenig: Vzpomín
ka na J. H., Lidé a země 1960, s. 43; (Gm) (P. Grym): 
Zemřel spisovatel J. H., LD 22. 8. 1964; A. Petříková: 
Zapomeneme na dílo J. H.?, Svob. slovo 31.7. 1968.
• et

Jaroslav Havlíček (1)

* 11. 6. 1881 Praha
† 1. 4. 1960 Tábor

Na počátku 20. století autor dramat, drobných žán
rových próz a především básnických sbírek, v nichž se 
mísí ohlas dekadentních nálad s proklamativní sociál
ní poezií.

Po maturitě na gymnáziu v Praze, Truhlářské 
ul. (1900) studoval práva a 1903-08 devět seme
strů moderní filologii (studia nedokončil). 1908 
nastoupil dráhu redaktora krajinských listů 
nár. strany svobodomyslné (od 1919 státopráv
ně demokratické, 1920-35 nár. demokratické, 
od 1936 strany nár. sjednocení), nejprve týdení
ku Sladkovský v Lounech (červen 1908 - leden 
1909), pak Mladoboleslavských listů (únor 
1909 - duben 1912); od května 1912 byl redak
torem týdeníku Tábor v Táboře a vedl jej až do 
jeho zastavení za nacistické okupace v lednu 
1941. Od dubna 1946 žil v Praze-Ďáblicích, 
zemřel a byl pohřben v Táboře.

H. debutoval sbírkou Písně, v níž se mísila 
pocitová poloha melancholické lyriky konce 
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století (teskná náladovost, přírodní obrazy vad
nutí, podzimu, mlhy, par, šera a novoromantis- 
mem ovlivněné motivy smutných vil, labutí 
apod.) s prqklamativními verši, ovlivněnými 
symbolikou Čechových Písní otroka, a se so
ciálními obrázky o „martyriu“ lidské práce. 
Dobově příznačnou stylizaci snivé duše zlome
né hrubým světem rozšiřuje další H. sbírka 
Smutné chvíle o provokativně vyhrocené obra
zy úpadku a rozkladu (cyklus Monology alko
holika). Dělnickému čtenáři určil H. drobnou 
sbírku Tvrdé sloky (nákladem tiskárny nár. so
ciálního dělnictva), obsahující vedle básní pře
jatých ze sbírky Písně hlavně účelové agitační 
verše (proslovy, písně). Také H. dramatické po
kusy jsou spjaty s dobovou problematikou so
ciálních zápasů a z nich vyplývajících morál
ních a myšlenkových konfliktů (situace nekom
promisního dělnického vůdce po prohrané stáv
ce v jednoaktovce Jako Tebe, Kriste!), které 
explicitně rozvádějí i rozsáhlé debaty dramatic
kých postav {Pohádka o jaru). H. knižně vydaná 
próza zahrnuje - kromě novoromantické vlně 
poplatné Pohádky o Honzíkovi a zlatovlasé Izole 
- především drobné žánry blízké žurnalistice 
(humoreska, črta, fejeton).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Místecký; H., Q. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1904-07); Čes. demokracie 
(1900-03, básně); Jitřenka (Polička, 1905); Lumír 
(1902—03); Mladoboleslavské listy (od 1909); Moder
ní život (1903); Nár. listy (1902, fejetony); Právo lidu 
(1905, příl. Děln. besídka); Rozhledy (1903, odpověď 
na kritiku sbírky Smutné chvíle); Rudé květy (1904); 
Sladkovský (Louny, 1908); Studentský almanach 
(1905); Švanda dudák; Tábor (od 1912); Zvon (1903). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Písně (1901); A to je dobré! (D
1901) ; Smutné chvíle (BB 1902); Tvrdé sloky (BB
1902) ; Jako Tebe, Kriste! (D b. ď, 1903); Pohádka 
o jaru (D 1904, i prem.); Pohádka o Honzíkovi a zla
tovlasé Izole (P b. d., 1907); Čtení sentimentální 
a kratochvilné (črty, 1919, psáno 1900-05); Lidičky 
(PP 1925, psáno 1900-07). ■ SCÉNICKY Hra: Slav
nost vítězství (1905). I REDIGOVAL: Kapesní ka
lendář Besídky malých na šk. rok 1908/09. I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: J. Posadovský: Táboru a Tábor
ským (1929, výbor črt a fejetonů z týdeníku Tábor). ■

LITERATURA: L.: ref. Písně, Zvon 1, 1900/01, 
s. 420; • ref. Smutné chvíle: apržk (A. Pražák), Máj 1, 
1902/03, s. 342; J. Rowalski (A. Bačkovský), Lumír 
31, 1902/03, s. 136; V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 73; 
V. O., Rozhledy 13, 1902/03, sv. 2, s. 1 012, 1 180, 
1 236; L., Zvon 3, 1902/03, s. 378; R. Hašek, Moderní 
život 1903, s. 26 •;• ref. Tvrdé sloky: F. X. Hodáč, 
Rozhledy 13, 1902/03, sv. 1, s. 166; L., Zvon 3, 1902/ 
03, s. 43 •; Neklaď (J. Soukenka): ref. Jako Tebe, 

Kriste!, Moderní život 1903, s. 28; K. Z. K. (Klíma): 
ref. Pohádka o jaru, LidN 25. 11. 1904; -ter: ref. 
Slavnost vítězství, PL 30. 3. 1905; J. H.: ref. Pohádka 
o Honzíkovi a zlatovlasé Izole, Nár. obzor 19. 10. 
1907.

II

Jaroslav Havlíček (2)

* 3. 2. 1896 Jilemnice
† 7. 4. 1943 Praha

Autor románů, povídek a novel, jeden z předních 
představitelů české psychologické prózy 30. a 40. let.

Pocházel z učitelské rodiny, jeho otec, Josef H„ 
psal příležitostnou poezii, sbíral krajové pověsti 
a byl veřejně činný. Do školy začal J. H. chodit 
v Jilemnici, 1909 přešel na jičínskou reálku 
(mat. 1913). Na přání rodičů absolvoval 1914 
abiturientský kurs při obch. akademii v Chru
dimi a začal studovat obor obchodních věd na 
Čes. vysoké škole technické v Praze (sám chtěl 
studovat Uměleckoprůmyslovou školu). 1915 
byl odveden a po pobytu v důstojnické škole 
v Kadani se zúčastnil bojů na ruské a italské 
frontě. V březnu 1919 nastoupil jako úředník 
Živnostenské banky v Praze, zároveň pokračo
val ve vysokoškolských studiích, ale nedokončil 
je; po delší známosti se 1921 oženil s dcerou 
jilemnického mydláře Marií Krausovou. Syn 
Zbyněk H. (22. 5. 1922 Jilemnice - 7. 1. 1969 
Praha) byl surrealistický básník. Od poloviny 
20. let se H. vedle zaměstnání soustavně věnoval 
literatuře.

H. začal (1924) s publikováním poezie, 1928 
debutoval v časopisech krátkými prózami. 
(Verše sice psal dál, avšak neotiskoval je.) Již 
v počátcích byla pro jeho prozaickou tvorbu 
příznačná tendence k cykličnosti, jež se však 
stala zjevnou až po H. smrti, kdy teprve k pub
likaci povídek z rozmezí 20. a 30. let došlo. H. 
jimi vytvářel prozaické řady spojené obměňo
vanými motivy či náměty (např. povídky o do
mově, o osudech žen, povídky s detektivní zá
pletkou, s tajemstvím). Tyto prózy charakteri
zuje silný lyrismus, častý je snový prvek dětství, 
kterým H. poetizoval realistický obraz malo
městského života, a také pro celou H. tvorbu 
příznačný motiv smrti. Klíčový význam má po
vídka Duch soudce Pauknera (čas. 1928, kniž. in 
Zázrak flamendru), v níž je maloměstská histo
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rie fantastického zaměření s racionálním vyře
šením záhady provázena motivem smrti, spja
tým s válečnými zkušenostmi samého autora. 
Na přelomu 20. a 30. let vydal H. své první 
knižní práce, nevelké bibliofilie Knihožrout 
a Smrt bibliomanova. Současně začal pracovat 
na dalším cyklu, tentokrát už rozsáhlých pro
zaických děl, v nichž čerpal z historie rodné 
Jilemnice. Z plánované trilogie Ulrychovsko 
však dokončil jen první díl Vyprahlé touhy (v 
2. vyd. mu byl vrácen původní autorův název 
Petrolejové lampy). V knize, pojaté jako sága 
dvou jilemnických rodin z přelomu století, vy
tvořil H. obsáhlý a na zdůrazňovaném detailu 
postavený realistický obraz doby, prodchnutý, 
především v líčení marných tužeb nehezké hlav
ní hrdinky románu, osudovou determinovanos- 
tí; zároveň projevil jak schopnost přesné typiza
ce, a to i okrajových postav, tak smysl pro 
tragikomickou nadsázku a odhalování lyric
kých vrstev pod nánosem trapně komického 
zevnějšku. Do širšího povědomí pronikl H. až 
svým prvním monografickým románem Nevidi
telný, který je sugestivní variací na téma zločinu 
a odplaty; jeho dějovou osu tvoří střetnutí silné
ho individua s osudem. Střídmým a věcným 
způsobem popisuje zde vyprávěč - jedna z hlav
ních postav děje tragédii rodiny postižené 
dědičným šílenstvím; specifiku prózy vytváří 
napětí mezi ironickým skepticismem a rozumo
vým kalkulem na straně jedné a iracionálními 
osudovými silami na straně druhé. Téměř 
diagnostická analýza duševního onemocnění 
a intelektuální introspekce jsou dvě krajní rovi
ny, mezi nimiž se odehrává proces naprostého 
ztroskotání všech zúčastněných včetně vyprávě
če a završuje se katastrofa bez možnosti vykou
pení. Absolutní prohrou hlavní postavy končí 
i román Ta třetí, kde se H. obrátil k typu psy
chologicky i sociálně všednímu a průměrnému. 
V centru pozornosti je postava maloměšťáka, 
v ničem nevynikajícího úředníka, a jeho rodin
né a společenské prostředí; próza náhle končí 
tragédií nepříliš organicky související s před
cházejícím dějem. Téměř současně s touto prací 
napsal H. i retrospektivní román Helimadoe, 
n němž v rámci realisticky vyprávěného podiv
ného příběhu maloměstského lékaře a jeho pěti 
dcer vytvořil lyrizovanou studii dospívání. Pří
rodní rámec a barvitý kolorit maloměsta dotvá
řejí poetickou atmosféru probuzené citovosti, 
milostné vzplanutí a romantická zápletka jsou 
poznamenány až snovou vzpomínkovou pří- 

zračností. Do řady H. monografických příběhů 
náležejí ještě prózy Neopatrné panny a Synáček, 
vydané sice na samém sklonku autorova života, 
napsané však (aspoň v první verzi) podstatně 
dřív. V povídkovém souboru Neopatrné panny, 
jenž obsahuje pět příběhů, je krutá tragičnost 
ženských osudů podmíněna povahou, prostře
dím i dobou (ve většině příběhů první světovou 
válkou). Uměleckým vyvrcholením předčasně 
skončené H. literární činnosti se stala baladická 
povídka Synáček s hrdinou, který se objevil už 
v románu Vyprahlé touhy. H. podal v hutné 
zkratce celý jeho úspěšný a bohatý život, jehož 
peripetiemi a vyústěním názorně odpověděl na 
otázku, zda člověk může žít jen sám pro sebe. 
Současně se Synáčkem napsal několik obsáhlej
ších povídkových prací (Komtesa Camilla, Útěk 
z civilizace, Kamenný orchestr), které otiskl 
v dobových povídkových sbornících; je také 
autorem předlohy k filmu Barbora Hlavsová 
(povídka Skleněný vrch). - Značnou část svého 
literárního díla, a to nejen začátečnické pokusy, 
nýbrž i zralé drobné prózy, H. sám nevydal. 
V rukopisné pozůstalosti zůstaly i pokusy o po
kračování v trilogii Ulrychovsko. H. stačil k vy
dání připravit pouze soubor próz Zánik městeč
ka Olšiny, v němž k titulní práci připojil několik 
„čertovských“ povídek. Kniha vyšla posmrtně 
stejně jako poslední H. práce, nedokončené ro
maneto Smaragdový příboj. Většina dalších ru
kopisných prací spolu s pracemi publikovanými 
časopisecky vyšla v jednotlivých svazcích Díla.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. knihy 1942; Cesta 
(1926-30); Čes. slovo (1941); sb. Dvanáct poutí svě
tem (1941); sb. Jilemnické studentské písničky z let 
1912-1920 (1941); sb. Kamenný orchestr (1941); Kul
tura doby (1938); Lumír (1931-39); sb. Milostný kruh 
(1941); Nár. listy (1924-40); sb. Nové české pohádky 
(1941); sb. Nový realismus (1940); Sever a východ 
(1930); sb. Svět na křídlech (1941); Zvon (1924-30). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Knihožrout (P 1929; 1964 in 
Zázrak flamendrů); Smrt bibliomanova (P 1931; 1968 
in Prodavač času); Vyprahlé touhy (R 1935, 1. díl 
zamýšlené trilogie Ulrychovsko, přeprac. 1944 s tit. 
Petrolejové lampy, ed. B. Jedlička); Neviditelný (R 
1937); Ta třetí (R 1939); Helimadoe (R 1940); Neopa
trné panny (PP 1941, psáno 1927-30; 1964 in Zázrak 
flamendrů); Synáček (P 1942); - posmrtně: Zánik 
městečka Olšiny (PP 1944, psáno 1928-31, ed. B. 
Jedlička; tit. novela 1962 in Smaragdový příboj); 
Smaragdový příboj (PP 1946, ed. K. Polák; rozšiř, 
vyd. 1962, ed. J. Rumler); Vzdoropohádky (PP 1954, 
z rkp. a čas. 1927-42, ed. A. Branald); Zázrak flamen
drů (PP 1964, z rkp. a čas. 1927-41 + Knihožrout 
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4- Neopatrné panny, ed. J. Rumler); Vlčí kůže (PP 
1967; Vlčí kůže, torzo 2. dílu zamýšlené trilogie Ulry- 
chovsko, psáno 1939 + Poslední rok, 1. verze psaná 
1932, 2. verze psaná 1935, ed. J. Rumler); Prodavač 
času (PP 1968, z rkp., čas. a sb. + Smrt bibliomanova, 
ed. J. Rumler); Barbora Hlavsová (P 1972, psáno 
1941 s tit. Skleněný vrch, připojen film, scénář napsa
ný K. Steklým; ed. J. Rumler); Jaro v domě (P 1975, 
psáno 1927, z rkp., ed. J. Rumler); Kalvach (PP 1976, 
rekonstrukce povídkového cyklu, psáno 1927-43, 
pův. in Prodavač času, 1968, ed. J. Rumler); Máňa (P 
1981, psáno 1925, připojena vzpomínková próza M. 
Havlíčkové Jarda; z rkp., ed. J. Rumler); Hodinky 
pana Balabána (PP 1986, rekonstrukce cyklu „vzdo- 
ropohádek“ z 1927-43, ed. J. Rumler). - Výbor: Ne
klidná srdce (1972, ed. J. Navrátil). - Souborné vydá
ní: Dílo J. H. (Čs. spisovatel, 1956-72, 8 sv.; sv. 
1 a 4 ed. K. Polák, ostatní J. Rumler). I KORES
PONDENCE: J. Vaculík: Paradoxní epizody J. H. 
(K. Reslerovi, J. Koptoví, J. R. Vilímkovi, K. Bedná
řovi, 1941-43), LA 7, 1972. I

LITERATURA: J. Glazarová: Za J. H. (projev nad 
rakví, 1943) → Místopis srdce (1973); J. Rumler: Epik 
J. H. (1973). I K. Janský: ref. Smrt bibliomanova, 
LitN 5, 1930/31, č. 11; • ref. Vyprahlé touhy: 
j. t. (Taufer), Index 1935, s. 94; V. K. (Knapp), LitN 
8,1935/36, č. 12; K. Sezima, Lumír 62, 1935/36, s. 285 
→ Mlází (1936); A. N. (Novák), LidN 27. 4. 1936; 
drb. (J. Borecký), Zvon 37, 1936/37, s. 363 •;• ref. 
Neviditelný: bdř (K. Bednář), Rozhledy 1937, s. 239; 
kh., LitN 10, 1937/38, č. 5-6; B. Jedlička, LidN 21. 2. 
1938 •;• ref. Ta třetí: AMP (A. M. Píša), Nár. práce 
9. 4. 1939 → Třicátá léta (1971); B. Jedlička, LidN 14. 
7. 1939; J. Knap, Venkov 30. 7. 1939; K. Polák, KM 
1939, s. 252; B. Fučík, Akord 7, 1939/40, s. 24; K. 
Sezima, Čteme 2, 1939/40, s. 80 •;• ref. Helimadoe: 
-č-, Čteme 2, 1939/40, s. 136; K. Sezima, Lumír 66, 
1939/40, s. 32; drb. (J. Borecký), Zvon 40, 1939/40, 
s. 501; B. Jedlička, LidN 25. 3. 1940; F. Křelina, 
Venkov 4. 7. 1940; K. Polák, KM 1940, s. 257 •;• ref. 
Neopatrné panny: B. Jedlička, LidN 31. 8. 1941; K. 
Polák, KM 1941, s. 248; K. Sezima, Čteme 1941, 
s. 143; jšr (J. Šnobr), Čes. osvěta 38, 1941/42, s. 60; P. 
Bojar, Studentský čas. 21, 1941/42, č. 2 •;• ref. Syná
ček: J. K. (Kopecký), LidN 11. 9. 1942; vbk. (V. 
Běhounek), Nár. práce 20. 9. 1942; K. Sezima, Čteme 
1942, s. 32 •;• nekrology: J. K. (Kopecký), LidN 11. 
4. 1943; J. Hořec, LidN 10. 5. 1943; A. Vaněček, 
Čteme 1943, s. 81 •; K. P. (Polák): ref. Zánik městeč
ka Olšiny, Nár. práce 29. 8. 1944; B. Jedlička in J. H.: 
Petrolejové lampy (1944); J. Weiss: Můj poměr k J. H., 
Horské prameny 2, 1945/46, s. 2; K. Polák in J. H.: 
Neviditelný (1946) + in J. H.: Smaragdový příboj 
(1946); J. Otradovicová: Prózy J. H., Lid. kultura 
1946, č. 45/46; • ref. Smaragdový příboj: jšk. (J. 
Š. Kvapil), Naše doba 53, 1946/47, s. 134; O. Jahoda 
(P. Eisner), KM 1947, s. 93 •; K. Polák in J. H.: Ta 
třetí (1947); J. Glazarová in J. H.: Petrolejové lampy 
(1953) 4- Vzpomínka na J. H., LitN 1953, č. 15; A.

Branald in J. H.: Vzdoropohádky (1954); K. Polák in 
J. H.: Helimadoe 4- in J. H.: Petrolejové lampy 
(1957); M. Šimečka: K tradicii českého moderného 
románu, Slov, pohlady 1958, s. 1096; J. Rumler in J. 
H.: Neviditelný (1958) 4- in J. H.: Ta třetí (1959); V. 
Justl in J. H.: Synáček (1959); Č. Vejdělek in J. H.: 
Petrolejové lampy (1960); J. Rumler in J. H.: Smarag
dový příboj (1962); M. Petříček: Významné prozaické 
dílo, LitN 1963, č. 14; A. Vaněček: Spisovatel J. H., 
LitN 1963, č. 15; J. Glazarová: Před dvaceti lety, 
Plamen 1963, č. 4; J. Rumler in J. H.: Zázrak flamen
drů (1964); L. Lantová: J. H., Kult, polit, kalendář 
1966 (1965); J. Rumler in J. H.: Prodavač času (1968); 
V. Forst: Dvakrát J. H., Impuls 1968, s. 436; Z. Havlí
ček: ref. Neviditelný, Texty 1969, s. 20; V. Kmínek: 
K nedožitým pětasedmdesátinám J. H., Tvorba 1971, 
č. 4; J. Dvořák in J. H.: Barbora Hlavsová (1972); J. 
Navrátil in J. H.: Neklidná srdce (1972); J. Rumler in 
J. H.: Synáček (1972) 4- in J. H.: Vlčí kůže (1972) 
+ in J. H.: Petrolejové lampy (1973); M. Janů-Veselá: 
Závěr Díla J. H., Práce 10. 1. 1973; K. C. (Cvejn), 
Ukončenému Dílu J. H., Lit. měsíčník 1973, č. 6; J. 
Nejedlá: ref. Jaro v domě, Lit. měsíčník 1976, č. 9; 
(vn) (L. Vacina): ref. Kalvach, Pochodeň 8. 9. 1976; L. 
Lantová in J. H.: Neviditelný (1979) 4- in Petrolejové 
lampy (1987); F. Buriánek in Z moderní české litera
tury (1980); J. Nejedlá in J. H.: Synáček (1981); 
J. Rumler in J. H.: Máňa (1981); Z. Heřman: ref. 
Máňa, Mladá fronta 13. 1. 1982; J. Rumler in J. H.: 
Hodinky pana Balabána (1986); D. Moldanová: Psy
chologický román, M. Mravcová: Baladická próza, 
obojí sb. Poetika české meziválečné literatury (1987).

mn

Metoděj Havlíček

* 27. 7. 1893 Předklášteří (Tišnov-P.)
† 7. 10. 1950 Ostrava

Autor sociálních, utopických a fantastických próz, 
básník a dramatik, regionální novinář.

Podepisoval se i Metoděj Havlíček Tišnovský. - 
Narodil se v rodině nádeníka. Ačkoliv byl pů
vodně pro nemoc uznán nezpůsobilým k vojen
ské službě, byl 1915 odveden a o rok později 
raněn na italské frontě; 1918 byl jako částečný 
invalida super arbitr ován. Po vyhlášení republi
ky se stal funkcionářem Družiny českosloven
ských válečných poškozenců a od července 1919 
pracoval jako úředník Zemského úřadu pro 
péči o válečné poškozence v Brně. Zúčastnil se 
aktivně plebiscitní akce na Těšínsku, kde se stal 
tajemníkem sdružených organizací invalidů 
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a předsedou dozorčí rady Záložního a obchod
ního družstva válečných poškozenců ostravské 
a těšínské župy. Při výkonu těchto funkcí se 
dostával do sporů s aparátem ministerstva so
ciální péče (hájil se v pamfletu Činnost bývalých 
c. k. byrokratů). Ve 20. letech působil na O
stravsku jako vydavatel a vedoucí redaktor řady 
regionálních nezávislých listů. I v nich bránil 
zájmy válečných poškozenců (Invalida, Náš cíl, 
Moravskoslezský týdeník Náš cíl, Karvinské 
listy, Moravskoslezské noviny, Jičínské noviny, 
Novojičínské noviny, Stavovské moravskoslez
ské noviny). Později byl redaktorem Moravsko
slezského slova v Ostravě.

H. literární činnost má do značné míry dile
tantský ráz. Prózy, rozvíjející především motivy 
sociální, se vyznačují senzačními dějovými efek
ty a násilnou konstruovaností, didaktismem, 
sentimentalitou a nízkou jazykovou úrovní. Vy
bízejí většinou k trpělivé a poctivé práci, která 
dojde spravedlivé odměny, a k vzájemné pomoci 
v bídě a osiřelosti. Sociální téma spojuje H. čas
to s motivy utopickými a fantastickými (Jedo
vatý muž, Oko za dvě očí). V básních (Na křižo
vatkách smrtí) a v beletrizovaných záznamech 
lidských osudů poznamenaných válkou (K tere
zínské pevnosti a na Pankráci, Hrdinové velké 
doby) reaguje z nacionálního stanoviska na utr
pení národa za nacistické okupace.

PSEUDONYMY: Jaromír Dláček, Kylof Metolík, 
Metoděj Tišnovský, Střezivoj Bolek. I PŘÍSPĚVKY 
in: Invalida; Jičínské noviny; Karvinské listy 
(1924-35); Moravskoslezské noviny (1925-29); Mo
ravskoslezské slovo; Moravskoslezský týdeník Náš cíl 
(1925); Náš cíl; Novojičínské noviny; Stavovské mo
ravskoslezské noviny. I KNIŽNĚ. Beletrie: Chudob
ky (BB a PP b. d., 1916, podp. Metoděj Havlíček 
Tišnovský); Génius ohava (P 1929); Jedovatý muž (P 
1932); Ostravský havíř (D 1934, prem. 1929); Dar 
krve (R 1940); Matčiny ruce (R 1940); Papírový andě
líček (R b. d., 1940); Děvče z automatu (P b. d., 1941); 
Srdce na dlani (P b. d., 1942); Oživené úhory (P 1943); 
Havířova dcera (P 1944); Plamen života (P 1944); Tři 
lásky Havíře Křistka (BB b. d., 1944); Na křižovat
kách smrti (BB 1945); V terezínské pevnosti a na 
Pankráci (P 1945); Čtyři povídky k vánocům (1946); 
Hrdinové velké doby (P 1947); Světová vzpoura pilo
tů a zánik světa (P 1947); Valérie Melaniová (P 1947); 
Oko za dvě oči (P 1948). - Ostatní práce: Činnost 
bývalých císařsko-královských byrokratů v nejvy- 
šších úřadech republiky Československé (pamflet, 
1920). - Mimoto brožury vydávané vl. nákladem, 
v knihovnách dnes větš. nedostupné (soupis in A. 
Dolenský: Kulturní adresář ČSR). I REDIGOVAL 
periodika: Karvinské listy (1924-25), Moravskoslez

ský týdeník Náš cíl (1925), Moravskoslezské noviny 
(1925-29), Novojičínské noviny (1929), Stavovské 
moravskoslezské noviny (1929-30). I

LITERATURA: F. R. Jirman: Zahájení divadelní 
sezóny 1929/30 ochotnického spolku Klicpera na 
Slezské Ostravě (ref. Ostravský havíř), Stavovské mo
ravskoslezské noviny 21. 9. 1929; J. Kubíček in Český 
politický tisk na Moravě a ve Slezsku v letech 
1918-1938 (1982).

bd

Karel Havlíček Borovský

* 31. 10. 1821 Borová (Havlíčkova B.) u Přiby
slavi

† 29. 7. 1856 Praha

Básník, novinář a politik, zakladatel české moderní 
žurnalistiky, literární kritik, autor črt a překladatel. 
V rozsáhlé epigramatické tvorbě a satirických epic- 
kých skladbách se rozešel s konvencemi obrozenské 
literatury a pojal satiru jako žánr umožňující aktivní 
zápas s přežilými literárními a společenskými norma
mi. Polemicky vystupoval proti prázdné vlastenecké 
frazeologii, církevní dogmatice a politickému absolu
tismu; proti dobovým mýtům a iluzím (stejně jako 
proti romantickému úniku do říše ideálů a snů) kladl 
prostou víru v analytické schopnosti lidského rozu
mu. Jako vynikající polemik a agitátor vedl po poráž
ce rakouské revoluce 1848 nekompromisní spor 
s vládní politikou.

VI. jm. Karel Havlíček, nejčastější lit. jm. Havel 
Borovský. - Narodil se v rodině kupce Matěje 
H. a Josefy H., dcery sládka z Horní Cerekve na 
Pelhřimovsku. Navštěvoval farní školu v Boro
vé, 1830/31 2. třídu tzv. normální školy v Jihlavě 
a 1831/32 3. třídu hlavní školy v Německém 
Brodě, kam se rodiče 1833 přestěhovali (otec 
koupil na náměstí dům čp. 163; rodný dům 
i dům německobrodský později přeměněny 
v muzeum) a kde H. 1832 — 38 studoval na gym
náziu. 1838 — 40 na tzv. filozofii v Praze se utvr
dilo jeho vlastenecké cítění - s přáteli, zvláště 
V. Gablerem a F. Girglem (1822 — 64), založil 
sdružení s pevným sebevzdělávacím a národně 
uvědomovacím programem. Zčásti i ve stopách 
vzdělaného borovského vikáře J. Brůžka, který 
měl na něho v dětství značný vliv, spojoval 
zpočátku možnost nejlépe prospívat národu 
s kněžským povoláním, ale s prvními trpkými 
zážitky z pražského arcibiskupského semináře 
v Klementinu, obrážejícími se v jeho rukopis
ném Deníku seminářském (1840 — 41), vystřízli
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věl; v závěru ročního studia (1840 — 41) byl ze 
semináře vyloučen. Tato osobní zkušenost se 
stala východiskem ostrého H. antiklerikálního 
postoje a A. Rošt, představený semináře, nejed
nou terčem jeho bezprostředních epigramatic- 
kých útoků. H. se neúspěšně pokusil existenčně 
zakotvit jako auskultant na gymnáziu v Praze, 
ale nebyl přijat; pokračoval v soukromém stu
diu (překládal mj. z polštiny Lamennaisova Slo
va věřícího) a v létě 1842 podnikl s dvěma pol
skými studenty cestu do Haliče a na Slovensko, 
kde se setkal se slovenskými vlastenci, zejména 
s M. M. Hodžou. P. J. Šafařík ho doporučil 
ruskému historikovi a spisovateli M. P. Pogodi- 
novi jako domácího učitele, H. v říjnu odjel za 
Pogodinem do Vídně a odcestoval s ním do 
Ruska; nevyřízené pasové formality ho však 
zadržely do počátku ledna ve Lvově; seznámil 
se tam se spisovatelem K. V. Zapem i s polskými 
a ukrajinskými literárními a národními poměry. 
5. 2. 1843 dorazil do Moskvy, kde nastoupil 
místo vychovatele v rodině profesora S. P. Še- 
vyrjova, Pogodinova přítele. V názorovém 
ovzduší, příznačném pro slavjanofilsky oriento
vaný okruh moskevských literátů kolem Ševyr- 
jova a O. M. Boďanského aj., se H. seznamoval 
s ruskou literaturou a kulturou. Tady se utvářel 
— ovšem i osobním literárním vkusem pod
míněný — H. kritický postoj k velkým posta
vám ruského romantismu, A. S. Puškinovi 
a M. J. Lermontovovi, stejně jako obdiv 
k N. V. Gogolovi, kterého Havlíček pro sebe 
objevil, propagoval svými listy přátelům (zejm. 
K. V. Zapoví, jehož podněcoval k překladu Ta
rase Bulby aj.) a později sám překládal. Okouz
lení exotickým ruským prostředím se od počát
ku u H. spojovalo se zřetelným a stále sílícím 
kritickým odstupem, dovolujícím satiricky na
zírat místní společenské, zvláště pak politické, 
ale i obecně životní poměry. V Rusku také 
H. přistoupil k realizaci svých literárních zámě
rů — stal se dopisovatelem Květů (debut 1843 
črtou První zkouška z česko slovanského jazyka 
v Moskvě), vytvořil zde také jádro vlastní epi- 
gramatické tvorby (1845 své epigramy seskupil 
do rukopisné sbírky). V létě 1844 se z Ruska 
vrátil do vlasti. Do Německého Brodu přijel 
dva týdny po smrti otce a zůstal u matky až do 
dubna 1845. Zde se spolužákem z gymnázia 
V. Žákem usiloval o aktivizaci českého národní
ho života, založil ochotnické divadlo (17. 11. 
1844 inscenována Kotzebueova veselohra Epig
ram), přitom vznikla jeho známost s Františkou 

(Fany) Weidenhofferovou. Na jaře 1845 odjel 
do Prahy s cílem stát se spisovatelem z povolání. 
Črty z Ruska, publikované časopisecky (Květy, 
Čes. včela, ČČM) a posmrtně shrnuté v soubor 
Obrazy z Rus, a zvláště nesmlouvavá kritika 
Tylova Posledního Čecha jako prototypu ofi
ciální vlastenecké literatury soustředily na 
H. pozornost českých kruhů; H. se seznámil 
s F. L. Riegrem, V. V. Tomkem a s F. Palackým, 
který ho doporučil novému vydavateli Praž
ských novin K. V. Medauovi jako vhodného 
redaktora. V lednu 1846 H. převzal redakci 
novin i jejich přílohy Česká včela, výrazně pře
budoval koncepci listu, dal mu vyhraněnější 
politický profil (již v prvním ročníku uveřejnil 
programové stati Slovan a Čech, ostrou kritiku 
všeslovanského snu jungmannovské generace, 
a Co jest obec, přihlašující se politicky k liberál
ním principům) a čtenářsky přitažlivou tvář
nost, takže pod jeho vedením náklad novin 
rychle stoupal. Redaktorské místo mu poskytlo 
také příležitost, aby upevnil svůj vztah k F. Wei- 
denhofferové, přestože ze strany snoubenčiny 
rodiny bylo přijato se skepsí; uprostřed příprav 
ke svatbě se H. s Weidenhofferovou rozešel; na 
jaře 1848 uzavřel manželství s Julií Sýkorovou. 
Výbuch rakouské revoluce jej vrhl do víru poli
tických událostí, v březnu 1848 byl kooptován 
do Svatováclavského výboru, jenž byl na jeho 
návrh rozšířen v Národní výbor. Využil svobo
dy tisku k založení (5. 4.) nezávislého politické
ho deníku Národní noviny (vydavatelem 
a finančním ručitelem byl hrabě V. Deym). Poli
tického hnutí se H. účastnil jako mluvčí liberál
ní české národní strany i bezprostřední aktivi
tou občanskou (cesta do Haliče a Záhřebu 
v květnu 1848 ve prospěch Slovanského sjezdu, 
účast na sjezdovém jednání); svou publicistikou 
a politickými písněmi (zejm. populární písní 
O tom německém parlamentě) aktivizoval širo
kou českou veřejnost dosud stojící stranou pro
blémů národního hnutí. V pražském povstání 
spatřoval tragédii liberalizačního politického 
procesu, vystupoval ostře proti radikálům, kte
ré vinil z politického naivismu, ale současně za 
hlavního viníka střetnutí prohlašoval nepokrytě 
armádu a reakci. Za obranu tažení venkov
ských národních gard ku Praze v tisku a na 
základě anonymních udání týkajících se činnos
ti za povstání byl H. 8. 7. zatčen (téhož dne byl 
zvolen v 5 volebních obvodech do říšského sně
mu) a vyslýchán vojenskou komisí; 12. 7. byl 
z vězení propuštěn (vlna nevole vyvolaná jeho 
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zatčením přiměla k dodatečnému zákroku 
i tehdejšího ministra spravedlnosti A. Bacha, 
který označil postup vojenského komisaře 
a pražských úřadů za protiprávní). H. přijal 
mandát v Humpolci a odjel na sněm do Vídně. 
Brzy znechucen vleklým průběhem debat se 
poslaneckého mandátu vzdal, v prosinci 1848 
se vrátil do Prahy a znovu se ujal přímého 
vedení Nár. novin, které rozšířil o satirickou 
přílohu Šotek, ilustrovanou S. Pinkasem a zapl
ňovanou vesměs H. vlastními pracemi. Po roze
hnání sněmu vstoupil H. do přímé opozice. Pro 
ironický Výklad oktrojováné ústavy od 4. března 
byl postaven před soud, ale porota ho osvobo
dila. 10. 6. 1849 za stavu obležení vojenský 
velitel Prahy Nár. noviny zakázal, ale 
H. v osobní audienci u Bacha ve Vídni dosáhl 
zrušení zákazu a pokračoval ve své osamělé 
polemice s vládou; vojenským soudem byl 
v červenci 1849 odsouzen k čtrnáctidennímu 
vězení a konečně 19. 1. 1850 vojenský velitel 
Nár. noviny definitivně zastavil. H. se pokusil 
získat povolení k vydávání politického listu mi
mo okruh platnosti výjimečného stavu 
a 8. 5. 1850 zahájil v Kutné Hoře, kam se sou
časně s manželkou a dcerou Zdeňkou přestěho
val, vydávání Slovana. Časopis byl od počátku 
omezován konfiskacemi a dalšími úředními zá
kroky, byl postupně zakázán pro Halič, Kra
kov, Bukovinu, pro Prahu a pro Uhry, H. byl 
zapovězen pobyt v Praze. V stále tísnivějších 
poměrech vydal H. v polovině roku 1851 Duch 
Národních novin, soubor článků svého praž
ského listu, a Epištoly kutnohorské (přepra
cované a doplněné vydání stejnojmenného cyk
lu ze Slovana), sérii statí o náboženství a církev
ních otázkách; ještě před konfiskací obou knih 
se mu podařilo část nákladu rozšířit. Na zákla
dě novely tiskového zákona umožňující zastave
ní periodika po dvojí předběžné výstraze byl 
Slovan vystaven stále zřetelnější hrozbě zákazu 
(20. 7. 1851 první varování místodržitelství, 
9. 8. druhé). H., který si již uvědomoval marnost 
dalšího odporu na poli novinářském, předešel 
definitivnímu zákazu listu demonstrativním 
ukončením vydávání, zamýšleje hledat si obživu 
pronájmem statku a literární činností beletris
tickou. Zatím byl znovu žalován za články 
Správa záležitostí obecných a Proč jsem obča
nem (Slovan 1851), souzen v Kutné Hoře 
a opětně osvobozen. Vláda však získala od císa
ře povolení k nucené konfinaci nepohodlných 
publicistů, 16. 12. 1851 byl H. v Německém 

Brodě zatčen a dopraven do Brixenu v Tyrolsku 
(Bressanone, sev. Itálie), s ročním státním pří
spěvkem 400 zlatých (za pobytu celé rodiny 
1852 — 54 částka zvýšena na 500 zl.). H. byla 
zamezena jakákoli možnost obživy literaturou, 
přesto v Brixenu — prováděje rozsáhlé studium 
metriky lidové písně — napsal satirické skladby 
Tyrolské elegie (poč. 1852) a Král Lávra (léto 
1854) a pracoval na Křtu svátého Vladimíra 
(nedokončeno, event. závěr se nedochoval), uva
žoval též o cyklu básní O posledních věcech 
člověka (Hrob, Život věčný) a překládal Mic- 
kiewicze. Opětovné žádosti o propuštění z kon- 
finace podávané H. i jeho švagrem F. Jarošem 
byly průběžně zamítány, ani H. plán odejít za 
hranice (turecké Srbsko) se neuskutečnil; teprve 
27. 4. 1855 mu byl povolen návrat za podmínky, 
že se zřekne novinářské činnosti, 6. 5. z Brixenu 
odjel (jeho žena zatím 16. 4. v Praze zemřela), 
jako místo pobytu mu byl vykázán Něm. Brod 
(dcera Zdeňka zůstala v Praze u Jarošů) a tepr
ve 1856 povolen příjezd do Prahy na doporučení 
lékařů, kteří u něho zjistili značně pokročilou 
tuberkulózu. Odjel na léčení do lázní Šternberk 
u Smečna (dnes součást obce Ledce), ale jeho 
stav se stále zhoršoval; v bezvědomí byl převe
zen do Prahy, kde zemřel v bytě Jarošových 
a 1. 8. byl manifestačně pohřben na Olšanech. 
Vyhnanství a předčasná smrt učinily z H. sym
bol českého protirakouského odboje — „národ
ního mučedníka“.

Beletristické dílo K. H. B. jako by bylo na 
první pohled zastiňováno jeho činností novi
nářskou a politickou, takže bylo často přijímá
no především jen jako beletrizovaná publicisti
ka, stojící na okraji nejen českého literárního 
vývoje, ale i celého H. díla (za H. života dostaly 
z jeho původní tvorby knižní podobu příznačně 
pouze dva soubory politických článků). Sám 
H. však od studentských let viděl v literární 
práci vlastní životní poslání (i redakci Praž
ských novin jako politického listu přijímal zpo
čátku s jistými rozpaky), a ostatně i výrazný 
publicistický ráz, který představuje jednotící 
složku jeho tvorby, má zřetelně význam „úzce“ 
literární. V souladu s autorovým lidským a vý
slovně občanským postojem je polemikou s do
savadním profilem české literatury a předsta
vuje projekt jejího otevření aktuálním problé
mům. Tento program se rodil z vnitřního dialo
gu se sebou samým, kořenil v rozporu mezi 
romantickou patetizací vlastního životního po
slání jako služby vlasti a smyslem pro věcnost 

114



Havlíček Borovský

a střízlivost, jenž na jiné úrovni aktualizoval 
hodnoty osvícenství (srov. obdiv pro Voltaira). 
Z těchto dvou živlů se u H. současně formovalo 
nové pojetí subjektivity, která se osvobozovala 
od konvencí vlastenecké poezie (patrných ještě 
např. v Dumce na Batelovském vrchu) a utvrzo
vala se především jako subjektivita racionální, 
jako „zdravý rozum“ schopný a současně povi
novaný nazírat „pravý“ běh věcí. Vlastní lite
rární prostředek objevuje H. v satiře. Uchyloval 
se k ní již v prozaických i veršovaných, zčásti 
i německy psaných studentských pracích (za
chovaných jen fragmentárně, např. Statuten des 
fůr ster zbischöflichen Muster seminář s v on Abde- 
ra, Pekelný diplomatář aj.), od 1843 se však jeho 
zájem vědomě zaciluje: H. se obírá teoreticky 
epigramem, překládá cizí epigramatickou tvor
bu (A. S. Puškin, K. J. Weber, F. Logau, J. Ch. 
F. Haug, G. K. Pfeffel, G. E. Lessing, A. Oleari- 
us, J. André, J. Ráchel, A. Mickiewicz) a píše 
epigramy vlastní. Využívá podnětů dosavadní 
tradice české obrozenské satiry (J. J. Langer, 
J. Kollár, zvi. F. L. Čelakovský aj.), prohlubuje 
její zatím spíše ojedinělé náznaky konkrétního 
vidění a aktuální kritičnosti, ale jednoznačně 
odmítá z tradice vše, co míří k zastaralé literární 
normě (např. i elegický distich jako převažující 
veršový typ obrozenského epigramu), nebo co 
v souladu s klasicistní představou vymezuje sa
tiře neprestižní úlohu „nízkého“ žánru. Spatřu
je v ní především protinormativní, demytizující 
živel jak v životě společnosti (činí z ní plánovitě 
součást skladby svých novin, specifický, ale vý
razně pulicistický prostředek), tak - úžeji — 
v literatuře. Již v Obrazech z Rus, které se hlási
ly k nesyžetovému, neromanesknímu typu pró
zy razící v české literatuře cestu relismu, si ověřil 
demystifikační hodnotu satiry jako nástroje re
alistického zpodobení. V trojici větších básnic
kých skladeb brixenských — v Tyrolských elegi- 
ích, stylizované zprávě o své deportaci, Králi 
Lávrovi, který vznikl podle německého zpraco
vání irské pohádkové předlohy M. Hartman- 
nem, a Křtu svátého Vladimíra na motivy tzv. 
Nestorova letopisu — pak tyto možnosti do 
důsledků rozvíjí. Využívá satiry k totální spole
čenské kritice nezastavující se před ničím a ne
přijímající žádnou tradiční hodnotu jako apri
orní a neotřesitelnou. Současně je sjednocují
cím parodickým gestem nesená polemika s lite- 
rárností jako životu vzdáleným souborem kon
venčních postupů voláním po literatuře pevně 
začleněné do společenských zápasů a vnitřně 

pravdivé. Toto stanovisko prosazoval H. přímo 
i ve své kritické a recenzentské činnosti a teore
ticky je formuloval v Kapitole o kritice. Všechny 
tři brixenské skladby spojuje téma zápasu inte
lektuála s absolutistickou mocí (v Tyrolských 
elegiích je sděleno přímo „deníkem novináře“, 
v Králi Lávrovi je alegorizováno v pohádce 
o člověku, který poznal pravdu a je vystaven 
požadavku ji smlčet, v Křtu svátého Vladimíra 
probleskne v tragikomické epizodě novináře 
utopeného „kvůli nestrannosti“). Básnický sub
jekt je zde jediným pevným bodem v změti 
chaotických pseudohodnot, o něž se opírá 
společenský řád, stát, církev, kultura. V stylizaci 
básní, pevně zakotvené v lidovém výrazu, je 
však patrno, že subjekt nachází oporu i mimo 
sebe — v lidovém světě, nahlíženém již bez 
sentimentalisticky romantického okouzlení ni
koli jako folklórní svět nehybné tradice, ale 
naopak jako tradice a normy rozrušující plebej- 
ská síla. Takovou filozofií tvorby předjímal 
H. v českém kontextu postromantickou poezii 
heinovského typu a připravoval tak cestu zvláš
tě Nerudově lyrice.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Borovský, F. Dobrý (Šo
tek 1849), Ferd. Kopp (tamtéž), Havel Borovský, Ha
vel Borovský & Comp., olejkáři z Turčanské stolice 
(Čes. včela 1845), Havel Borovský, J. K. M. nádvorní 
posmívač (Čes. včela 1846), H. Borovský, Holofernes 
(Šotek 1849), H(omo) B(onus) (Čes. včela 1847), Jo- 
zef Pokorný (Čes. včela 1846), J. Pravdohlasný (Šotek 
1849), Karel Borovský (Nár. noviny), Matěj Drahno- 
-oujezdský (Čes. včela 1846), Pavel Sekira, direktor 
(Čes. včela 1846), Samuel (Šotek 1849), Šotek, Tadyáš 
Kocourek (Čes. včela 1846), Tomáš Březenský, rytíř 
slovutného řádu Dvourukých, čestný oud Matice- 
-Přírody, činný člen společnosti lidské atd. atd. (Šotek 
1849), Václav Hromoslav Nemotora (Čes. včela 
1846), V. Jizerský (Šotek 1849); B. (Šotek 1849), 
B.H., H., H. B., (H. B.) (Slovan 1850), H <> B <> 
(Čes. včela 1847, kritika), K. B. (Nár. noviny 1848), 
Sv. P. (Čes. včela 1846; dub.), (Čes. včela 1848), 

(tamtéž), •*- (Nár. noviny 1849). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
ČČM (1846); Čes. včela (1844-48); Květy (1843-47; 
debut); Nár. noviny (1848-50); Pražské noviny 
(1846-48); Rachejtle (1855); Slovan (1850-51); Šotek 
(1849); sb. Zpěvník slovanský (ed. Vojtěch, tj. V. Ná
prstek, Vídeň 1848); - posmrtně: Obrazy života 
(1859-61; 1861 Tyrolské elegie); Paleček (1871). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně): Tyrolské elegie 
(B 1870, in Sebr. spisy 1); Král Lávra (B, tamtéž); 
Epigramy (tamtéž); Křest svátého Vladimíra (1877); 
Obrazy z Rus (črty, 1886). - Překlady: N. V. Gogol: 
Nos + Starosvětská šlechta (1845, obojí in sb. Ruská 
směs) + Pověst o tom, kterak se rozhněvali pan 
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Matouš s panem Matějem (1846, in Zábavné spisy 2) 
+ Plášť (1847, in Zábavné spisy 3) + Mrtvé duše 
(1894 ← Nár. noviny 1849); Voltaire: Některé pověsti 
(1851); - posmrtně: Lecroy (Lockroy): Komandant 
na outěku (1866; překlad přisuzován i V. Gablerovi); 
J. Venedey: Vůdce Irčanů Daniel O’Connell (1879). - 
Ostatní práce: Duch Národních novin (1851); Epišto
ly kutnohorské (1851); - posmrtně: Na barikádách 
(faksimile rkp. z června 1848; 1938, ed. M. Teich- 
man). - Výbory: Z kutnohorských epištol K. H. Kut
nohorského (1880); Básně a epigramy (1885); Satiric
ké črty a zbylé epigramy (1889); Verše a epigramy 
(1896, ed. J. Třebický); Politické zásady K. H. B. 
(1898, ed. J. J. Langner); Tyrolské elegie a různé 
epigramy (1899, ed. J. Třebický); H. čítanka (1906, 
ed. K. J. Obrátil); Epištoly kutnohorské a vybrané 
články politické (1906); H. politický program (1907); 
Výbor ze spisů K. H. (1907, ed. F. Bílý); Tyrolské 
elegie a různé verše (1912, ed. J. Třebický); Brixenské 
básně (1913, ed. M. Svoboda); Národ a svoboda 
(1918, politická publicistika, ed. A. Svěcený); Epigra
my „církvi“ (Jekatěrinburg, 1919); Tyrolské elegie, 
epigramy a různé verše (1919); H. české mládeži 
(1920, ed. A. Caha); Proticírkevní epigramy (1920, ed. 
J. Motyčka); Epigramy a ostatní básně (1921, ed. E. 
Vachek); K. H. B., buditel národa, jeho politický 
učitel a bojovník za jeho práva a svobodu (b. d., 1921, 
ed. B. Vavroušek Slavětínský); H. a náboženství 
(1921); Vybrané spisy básnické (1922); Próza (1923); 
Satiry (1925); Křest svátého Vladimíra a ostatní bás
nické dílo (1927); Strany politické (1928); Poučení 
občanům (1931, ed. Z. Franta); Odkaz K. H. B. 
(1933, politická publicistika); Výbor z básní (1937); 
Životní dílo K. H. B. (1940, ed. J. Roden); K. H. B., 
politický učitel národa (1946, ed. K. Policar); Cesta 
na Rus (1947, ed. M. Novotný); Básně (1949, ed. 
J. Kubišta); Plamenem veselým (1950, ed. M. Novot
ný); Výbor z poezie (1951, ed. J. Bouček); Výbor z díla 
(1954, ed. J. Závada); O literatuře (1955, ed. J. Bělič, 
J. Skalička); K. H. B., politik a novinář (1956, ed. 
Novinářský studijní ústav); Veselým plamenem (1957, 
ed. K. Cvejn); Není církev jako církev (1961, ed. V. 
Procházka); Moje píseň (1971, ed. J. Rumler); Jiskry 
z křemene (1972, ed. J. Štefánek); Lid a národ (1981, 
publicistika, ed. J. Špičák); Vojna s hloupostí a zlo
bou (1981, ed. V. Kromusová); Stokrát plivni do 
moře (1991, ed. A. Stich, J. Korejčík). - Souborná 
vydání: Sebrané spisy (Svatobor, 1870, 1 sv., ed. V. 
Zelený); Politické spisy (nakl. J. Laichter, 1900-02, 
3 díly v 5 sv., ed. Z. V. Tobolka); Spisy (nakl. J. 
Laichter, 1906-08, 3 sv., ed. L. Quis); Vybrané spisy 
(nakl. K. Šolc, 1885-87, 3 sv., ed. K. Tůma; rozšiř. 2. 
vyd. 1896-97 a 3. vyd. 1896-97 ve 4 sv.); Výbor ze 
spisů K. H. (Zora, 1925-27, 2 sv., ed. J. Franěk); 
Vybrané spisy (nakl. L. Mazáč, 1927, 5 sv., ed. L. 
Opočenský); Dílo (Čs. spisovatel, 1986, 2 sv., ed. J. 
Korejčík, A. Stich); (jednosvazková relativně soubor
ná vydání:) Kniha veršů (1934, ed. M. Novotný; 1960 
s tit. Básně); Básnické dílo (1950, krit. vyd., ed. J. Bě

lič); Básně (1976, ed. M. Řepková). I KORESPON
DENCE: an.: Dopisy K. H. z Brixenu p. Frant. Pa- 
lackému (z 1851-53), Národ 1864; an.: Vlastnoruční 
list Havlíčkův neznámému adresátovi z 1852, Rodin
ná kronika 4, 1863/64, s. 201 → J. Hofman: Dva 
příspěvky k H. životu a jeho činnosti, Zvon 9, 1908/ 
09; Karla H. rodinné listy brixenské (bratrům Fran
tiškovi H. a Josefovi H., matce Josefě H. z 1851-55; 
1888, ed. V. Zelený); L. Quis: Milostné listy Havlíčko
vy (F. Weidenhofferové z 1845-46), Světozor 32, 
1897/98; an.: Rieger a H. (F. L. Riegrovi b. d.), Pern- 
štýn, 1898; Vzpomínky z cest a života (F. J. Čechovi 
z 1851; 1901, ed. S. Čech); Korespondence K. H. 
(relativně úplný soubor, různým adresátům 
z 1838-56; 1903, ed. L. Quis); L. Machač: Z kores
pondence K. H. a F. Braunera (z 1849), Pokroková 
revue 2, 1905/06; Ch. (E. Chalupný): Z netištěné 
pozůstalosti H. (nezn. adresátu z 1845, A. Krásovi 
z 1852), Přehled 4, 1906/07; A. Lisický: Nový dopis 
Havlíčkův z r. 1848 (občanům Golčova Jeníkova), 
Čes. deník (Plzeň) 23. 5. 1918; C. Merhout: Doucho- 
vy zápisky (F. Douchovi b. d.), Zvon 18, 1917/18; V. 
V. Škorpil: K. Havlíček H. Jirečkovi (z 1850), Zvon 
21, 1920/21; Listy českého probuzení (K. V. Zapoví,
F. Palackému, F. Kavanovi, A. Pinkasovi z 1843-51; 
1920, ed. K. Hikl); K. Novotný: Poslední H. dopisy 
matce (z 1856), Venkov 28. 7. 1921; an.: Z H. kores
pondence (F. Palackému z 1851), Týden (Plzeň) 1921; 
an.: Z neznámých listů K. H. (bratru Josefu H. 
z 1856), Venkov 30. 10. 1921; an.: Neznámý dopis 
Havlíčkův z r. 1848 (V. Heresovi), NO 12. 5. 1924; O. 
Oliva: „Posvícenský“ H. dopis (K. Výškoví z 1849), 
NL 2. 11. 1925, večerní vyd.; an.: Jak K. H. B. káral 
svoji expedici (administraci Nár. novin z 1848), NL 
15. 12. 1926; J. H. (Herben): Tři milostné dopisy K. 
H. B. (F. Weidenhofferové z 1846), Nár. práce 9. 6. 
1927; an.: H. dopis bratrovi Josefovi (z 1856), Vlasti
věd. sb. školního okresu slánského 7, 1929/30; M. 
Novotný: Kořist z Berlína (V. Gablerovi z 1848), Lit. 
rozhledy 14, 1929/30; M. Novotný: Z H. rodinné 
korespondence německobrodské (sestře Johaně 
H. a matce z 1843 a 1845), LidN 29. 6. 1935; an.: 
H. dopis příteli F. Mudrovi (z 1856), Venkov 24. 7. 
1936; M. Novotný: Aus der deutschen Familienkor- 
respondenz K. H. Borovskýs (matce z 1832-40), Pra- 
ger Presse 29. 7. 1936 + K. H. se chystá do života (J. 
Klumparovi z 1841 a 1844), LidN 29. 7. 1936 + 
Reisebriefe K. H. Borovskýs aus Schlesien und Polen 
(rodičům z 1842), Prager Presse 2. 8. 1936; K. H. B.: 
Na barikádách (nezn. adresátovi z 1848; 1939, ed. M. 
Teichman); Korespondence K. H. s Fany Weidenhof- 
ferovou (z 1845-47; 1939, ed. K. Nový; 1947 s tit. 
Marná láska); H. synovské listy ze studií (z 1831-42; 
1941, ed. M. Novotný); E. Wolfgramm: Prag - Altona 
1855 (M. Arnemannové z 1855 a S. Pinkasovi z 1849), 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Univer- 
sitát (Lipsko) 6, 1956/57; Brixenské listy K. H. bratru 
Františkovi (z 1851-55; 1957, ed. B. Novák); J. Polák: 
Neznámý H. dopis (F. S. Kodymovi z 1853), Obrana 
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lidu 16. 6. 1957 + H. dopis sestře z Moskvy (z 1843), 
tamtéž 25. 8. 1957; K. Paus: Dvě rukopisné památky 
K. H. B. v Přerově (nezn. adresátovi z 1848), Zprávy 
Krajského vlastivěd, střediska v Olomouci 1960, s. 97; 
F. Baťha: Neznámý dopis K. H. (bratru J. Havlíčkovi 
z 1856), Sborník NM v Praze, ř. C, lit. hist., 1961; M. 
Řepková: Neznámý dopis K. H. (A. Springerovi 
z 1850), tamtéž 1962; Z. Šolle: K. H. B. a Vojta 
Náprstek (V. Náprstkovi z 1847-48), Studie o rukopi
sech 19, 1980; J. Janáčková: Strmé cesty (výbor dopi
sů z 1840-56 a dokumentů, 1990). I REDIGOVAL 
periodika: Pražské noviny se samost. příl. Česká včela 
(1. 1. 1846-4. 4. 1848), Národní noviny (5. 4. 
1848-18. 1. 1850) se samost. příl. Šotek (7. l.-l. 4. 
1849) a Večerní list (18. 5.-7. 8. 1849), Slovan (Kut. 
Hora, 8. 5. 1850-14. 8. 1851). i

BIBLIOGRAFIE: K. Nosovský: K. H. B. 
1821-1856, Čs. knihkupecká ročenka na r. 1921, do
plň. vyd. in Příloha Věstníku čs. novinářů 1932; Š. Bo
rovský: Zo súpisu literatúry o K. H. B., Čitatel 1956; 
H. Šik, M. Laiske: K. H. B. Soupis hlavní literatury 
o jeho životě a díle (1967); I. Štrossová: K. H. B. 
1821-1856 (H. Brod 1986, rozmnož.); B. Mazáčová: 
H. o divadle, Divad. revue 1991, č. 4. ■ LITERATU
RA: F. Schwarz: Veliká národní slavnost ku oslavě 
památky H. v Praze dne 17. a 18. 5. 1862 (1862); sb. 
Na památku K. H. a slavnosti borovské dne 19. 8. 
1862 (1862, red. J. Neruda); J. K. Javor: K. H. před 
porotou pražskou dne 13. dubna 1849 (1873); an. (K. 
Adámek): K. H. a ultramontáni (1877); sb. Na pa
mátku K. H. B. a slavnosti kutnohorské dne 26. 8. 
1883 (1883); K. Tůma: K. H. B. (1885); P. M. Vesel
ský: K. H. kutnohorský pobyt a porotní soud konaný 
12. listopadu 1851 (1889); J. Hejret: K. H. B. (1896); 
T. G. Masaryk: K. H. (1896); A. Musil: Vzpomínky 
na K. H. B. (1896); A. Žalud: K. H. život, působení 
a význam (1896); V. Řezníček: K. H. (1897); Z. V. 
Tobolka: K. H. (1905); J. Hejret: K. H. (1906); A. 
Hajn: K. H. B. (1906); an.: K. H. B. (1906); F. V. 
Krejčí: K. H., prvý politický vychovatel českého lidu 
(1906); J. Č. (A. Macek): H. - buditel (1906); A. Srb: 
K. H. B., neohrožený bojovník za práva národu čes
kého (1906); J. V. Přeštický (J. Volf): K. H. B. (1906); 
sb. V upomínku na 29. červenec 1906, den padesátile
tého výročí úmrtí K. H. B. (Chicago 1906, red. J. 
Anděl); F. Žilka: K. H. (1906); J. Krušina ze Švam- 
berka: O K. H. B. (1906); J. VI. Š. (Šebesta): K. H. 
a české náboženství (1906); E. Chalupný: H. Obraz 
psychologický a sociologický (1908) + K. H. (1911); 
T. Uhlíř: K. H. B. (1909); sb. Památník k odhalení 
pomníku K. H. v Chicagu (Chicago 1911, red. J. E. 
Salaba); an.: K. H. B., český básník a publicista 
(1911); Z. Kobza: K. H. (1912); A. Seliščev: Vzgljady 
K. Gavličeka na Rossiju (Kazaň 1913); O. Stehlík: K. 
H. B. o baňu Jelačicu (Záhřeb 1914); E. Chalupný: H. 
osobnost, její ovzduší a kořeny (1916); V. Havlíček: 
My a H. (1918); B. Beneš Buchlovan: Mučedník bri- 
xenský (1918); J. L. Kúhn: K. H. B. (1919); M. Mil- 
kovský (K. Slavíček): Čtení o K. H. B., slavném novi

náři českém (1919); H. Traub: K. H. B. (1919); A. F. 
Šídlo: K. H. B. (1920); K. Novotný: Co jsem poznal 
srdce tvé (1920, biografie Julie H.); A. Žalud: K. H. 
B., jeho život, působení a význam (1920); J. F. Urban: 
K. H. B. (1920); sb. H. večer (1920, ed. B. Fišer); 
O. Klapka: K. H. B. (1920) + K. H. názory na občan
skou samosprávu (1921); B. Beneš Buchlovan: Pět 
obrázků o K. H. B. (1921); A. Caha: Čtení o našem 
H. (1921) + K. H. B. (1921); J. Černý: K. H. B. 
(1921); F. Frýdecký: K. H. B. (1921); J. Herben: K. H. 
(1921); V. O. Hlošina: O poměru K. H. k náboženství 
(1921); J. Chýna: K. H. (1921); J. F. Karas: O K. H. B. 
(1921); dr. K. (F. Král): Bojovník za svobodu národa 
(1921); F. Mejsnar: Život a činnost K. H. B. (1921);
J. Borov (J. Sousedík): K. H. B. (1921); sb. Paměti
K. H. B. (1921, red. R. V. Novák); sb. Památník 
K. H. B. (1921, red. B. Vavroušek Slavětínský); B. Ví
tek: K. H., učitel a vychovatel národa (1921); K. No
votný: Sviť, měsíčku, polehoučku... (1921); F. Ka
lous: K. H. B. o náboženství (1922); K. Pelant: Kníž
ka o našem K. H. (1922); P. Pitter: Z hloubky H. duše 
(b. d., asi 1922); K. Stibral: Studijní léta K. H. B. na 
německobrodském gymnáziu (1924); sb. Památce 
Havlíčkově (1924); V. Čermák: H. Křest svátého Vla
dimíra a jeho rukopis (1925); J. V. z Finberka: Rube- 
šovo přátelství k H. (1926); A. Pražák: Českosloven
ská otázka u H. (Bratislava 1928) → O národ (1946);
E. Chalupný: H. Prostředí, osobnost a dílo (1929); 
H. Omelčenko: Istoria textu i perše („Liškovo“) vy- 
dannja poemy K. H. B. Křest sv. Vladimíra (1929) + 
První tři redakce Křtu sv. Vladimíra K. H. B. (1930);
F. Maria: K. H. B. osvobozen pražskou porotou 
(1931); H. Omelčenko: Dějiny textu Křest sv. Vladi
míra, básně K. H. B. (1933); sb. Památník vydaný 
k jubilejní slavnosti 50. výročí odhalení pomníku 
K. H. B. (1933, red. J. Siegl); an.: K. H. B., journaliste 
(Praha, 1935); F. Petr: Po stopách H. v Německém 
Brodě (1935); A. Neumann: K. H. a kněží na Ždársku 
(1935); sb. K. H. B., bojovník za svobodu, novinář 
a básník (1936, red. K. Zmatlík); T. Zapletal: K. H. B. 
na Českomoravské vysočině (1936); R. Eliáš: Národní 
mučedník K. H. B. (1936); A. Hajn: Národ o H. (do
kumenty, 1936); V. Cháb: K. H. B. (1936); M. Rych- 
lovský: K. H. B. (1936); J. Červený: H. Slovan 
1850-51 (1939); B. Indra: H. práce o verši české lidové 
písně (1939); H. Raupach: K. H. B. Der tschechische 
Frůhnationalismus (1939); J. Bělič: H. a Slované 
(1940); M. Novotný: Život s pochodní v ruce (doku
menty, 1940); B. Santrúček: Čím je nám H. dnes? 
(1945); sb. Památce H. 1946 (1946, přisp.: A. Pražák, 
M. Pišút, E. Chalupný, S. Suk aj.); sb. Rodný dům 
K. H. a H. muzeum v Borové u Přibyslavě (1946);
J. K. Brotánek: Deset generací havlíčkovských 
(1946); V. Cháb: K. H. B. (1946); J. Bělič: K. H. B. 
a Slovanstvo (1947); M. Frančic: Sprawa Polska 
w publicystyce K. H. B. (Krakov 1948); O. Říha:
K. H. B. (1950); F. Vodička: H. boj veršem a satirou 
(1952); B. Stanislav (S. Budín): K. H. B. (1954); 
A. Švehla: Život plný boje (1955); B. Kut: K. H. B. 
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a Klub nespokojených ve Dvoře Král. n. Lab. (1956); 
sb. K. H. B. 1856-1956 (dokumenty, 1956, red. B. No
vák, J. Žantovský); A. Mokrý: K. H. B. po sto letech 
(Lund 1956); sb. Konference o novinářském díle K. 
H. B. (1957, vyd. Novinářský studijní ústav, roz
množ.); V. Procházka: K. H. B. (1961, s výborem); M. 
Formánek, V. Procházka: Myšlenkový odkaz K. 
H. B. (1961); J. Skalička: H. satirický odkaz (1965);
A. Mareš: K. H. B. v Batelově (1971); L. Kopečková: 
Stopami K. H. B. (1971); M. Řepková: Satira K. H. 
(1971); sb. Havlíčkobrodsko (1971, přisp.: M. Řepko
vá, J. Polák, A. Vondrů, J. Rychetský, M. Kvaš, J. Še
dý, P. Sochr); M. Beránková: K. H. B. (1973); V. M. 
Nejtek: Novinář K. H. B. (1979, 1991 pod vl. jm.
S. Ravik s tit. K. H. Borovský); M. H. Heim: The 
Russian Journey of K. H. B. (Mnichov 1979); D. 
Jeřábek: V. V. Tomek a K. H. B. v letech bachovské 
reakce (1979); J. Morava (J. Vlk): Exilová léta K. H.
B. (Mnichov 1981, Praha 1991) 4- C. k. disident K. H. 
(Toronto 1986); K. Kardyni-Pelikánová: K. H. B. 
w kr?gu literatury polskiej (Varšava 1986); J. Kočí: 
Návrat K. H. z Brixenu (1986). I • nekrology: 
an., Tagesbote aus Böhmen 30. 7. 1856; H. (J. Knedl- 
hans-Liblinský?), Wanderer (Vídeň) 1. 8. 1856; an., 
Slovenské noviny (Vídeň) 1856, příl. Světozor, s. 63 •;
J. E. Sojka in Naši mužové (1862, znovu 1953); A. 
Gilferding in Statji po sovremennym voprosam slav- 
janskim (S. Peterburg 1868); F. Schulz: Z dějin nové 
literatury české, Osvěta 1872; L. Quis: K. H. studie 
o formě české lidové písně, ČL 7, 1897/98; J. Jakubec: 
Tři čeští epigramatikové, Obzor lit. a umělecký 2, 
1899/1900 + Čelakovský a H., tamtéž 3, 1900/01 + 
Lidovost v H. řeči básnické, Národopisný sborník 
českoslovanský (1901); Z. V. Tobolka: Cesta K. H. na 
Rus, Zvon 4, 1903/04; J. Jakubec: Německé verše
K. H., LF 1904 + H. poezie politická, Naše doba 12, 
1904/05; J. Jakubec, J. Vlček: K 50. výročí úmrtí H. 
a Tylova, Lumír 34, 1905/06; A. Novák: K. H. - osvě
tový buditel lidu, Čes. osvěta 2, 1905/06 → Myšlenky 
a spisovatelé (1914); K. Karásek: Neznámé rukopisy 
H., Jiskra 1906; V. Řezníček: Ze života a působení 
K. H. B., Nár. politika 15. 7., 22. 7. a 29. 7. 1906;
G. Toužil: K. H. B., Pražský ilustrovaný kurýr 1906;
T. G. Masaryk: O K. H. B., Osvěta lidu 22. 7.-28. 7.
1906 → V čem je význam K. H. (1936); L. Quis: 
O H. činnosti literární, in K. H.: Spisy 2 (1907); 
J. Vrchlický: O H. poezii, Vídeňský deník 2.-9. 3.
1907 + K. H. v české poezii, Mor. orlice 11.-18. 3. 
1908; J. Hofman: K. H. činnosti literární, 
Lumír 37, 1908/09; V. Gabler: K řečem o H„ Čech 
1909; J. Polívka: H. a Rusko, sb. T. G. Masarykovi 
k 60. narozeninám (1910); A. Kraus: Hlídka prame
nů, 1. Ad H. - Heine, ČMF 1911; O. Wagner: O stu
diích pramenných, 2. Ad H. - Heine, ČMF 1911; 
O. Stehlík: K. H. B. o revoluční Polsce, Pokroková 
revue 9, 1912/13; J. K. Pojezdný (J. Doležal): Vídeň
ský deník v letech 1850-1851 a H. Slovan, sb. Ze staré 
a nové Vídně, ročenka Vídeňské matice pro rok 1912 
(Vídeň 1913); P. M. Haškovec: H. a Nestor, Středa 

1913 → V dvojím zrcadle (1916); Ant. Procházka: 
K pramenům H. Tyrolských elegií, LF 1914; A. No
vák: H. kritická mezihra, Lumír 43,1914/15 → Zvony 
domova (1916); F. Frýdecký: H. a Voltaire, ČMF 6, 
1917/18 + Nový pramen Křtu sv. Vladimíra, Topičův 
sborník 5, 1917/18; F. Táborský: H. a Bůrger, LF 
1918; A. Jirásek: Kterak byl K. H. roku 1848 v Praze 
zatčen, NL 26. 10. 1919 → Obnovit paměť minulých 
dnů (1954); E. Chalupný in Přední tvůrcové národní
ho programu (1921); O. Stehlík: K. H. B. a jeho 
studium německého filozofa Zimmermanna, Mlado
boleslavské listy 1921 + Výpisky K. H. B. z němec
kých časopisů, Jizeran 1921; F. Strejček: H. B. 
a S. Čech, Topičův sborník 9, 1921/22; M. Hýsek: H. 
význam literární, Zvon 22, 1921/22; Z. Nejedlý: Tři 
jubilea (k 100. výr. nar.), Var 1, 1921/22 → Z české 
kultury (1951); P. M. Haškovec in K. H.: Král Lávra 
(1922); J. Horák: Z národopisných studií K. H., Ná- 
rodop. věstník československý 1923; K. Kazbunda: 
K otázce návratu K. H. z Brixenu + Rakouská vláda 
a konfinování K. H., ČČH 1923, 1924; J. Franěk in 
Výbor ze spisů K. H. (1925); A. Vyskočil: H. jako 
kritik, in Básníkova cesta (1927); F. Táborský: Nezná
mé politické písně H., ČČH 1927; • k tomu polemika:
J. K. Obrátil, NO 6. 1.-9. 1. 1929; F. Táborský, ČČH 
1929; E. Chalupný, NO 18. 1. 1929 •; A. Novák in 
Nosiči pochodní (1928); A. Grund: H. und Blumauer, 
sb. Xenia Pragensia 1929; V. Novák: Satira v díle
K. H. B., Čes. revue 22, 1929/30; A. Novák: K. H. 
dlužníkem Tomkovým, sb. Od pravěku k dnešku 
(1930); F. Strejček: K. H. B. a české divadlo, Čs. 
divadlo 1932; F. X. Šalda: Několik myšlenek na téma 
básník a politika ŠZáp 6, 1933/34 → Studie literárně 
historické a kritické (1937); A. Novák: Slovesný výraz
H. Epištol kutnohorských, NŘ 1935; F. Strejček: 
Spor o vlastenectví před 90 lety (k H. kritice Tylova 
Posledního Čecha), Zvon 37, 1936/37; an. (J. Fučík): 
Básník ve vyhnanství, Světy obrazech 1939 → Milu
jeme svůj národ (1948); V. Čejchan: Byl H. revolucio
nář?, Kultura doby 2, 1937^38 (k tomu polemika: 
K. Kazbunda a V. Čejchan, CČH 1938); K. Konrád: 
Strach před lidem v pražskéni březnu 1848, Tvorba 
1938, s. 163; A. Kunta in České postavy (1940);
J. Hrabák: H. - básník v duchu lidové písně, SaS 
1940, přeprac. → Studie o českém verši (1959); 
M. Novotný: H. píseň citlivá, Panoráma 1940;
K. Krejčí: H. pohled na Rusko, in K. H.: Cesta na 
Rus (1947); J. Dolanský: Bělinskij a česká literatura. 
2. H. a Bělinskij, Slavia 19, 1949/50; J. Troníček: 
Persekuce K. H. B. v pobřeznovém Rakousku, ČMM 
1951; J. Polák: H. brixenská obrana proti udání za 
verše o caru Vladimíru, ČLit 1953; J. Bělič: Jazyk 
v H. Obrazech z Rus, NŘ 1954; J. Dolanský: H. 
v Moskvě, sb. Pražská univerzita moskevské univerzi
tě (1955); J. Bělič, J. Skalička in K. H. B.: O literatuře 
(1955); V. Vlašínová: H. překlad Mrtvých duší, Sovět
ská jazykověda 1955; V. Klimeš in K. H. B. - politik 
a novinář (1956); M. Řepková: Z H. příprav k satiric
ké tvorbě, ČLit 1956 + Počátky H. satiry, ČLit 1956; 
J. Skalička in K. H. B.: Křest sv. Vladimíra - Epigra
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my (1956); M. Řepková, K. Homolová: Z rukopisné 
pozůstalosti K. H. B., Sborník NM, ř. C, Lit. historie, 
1956; A. Scherl: H. a Tyl, Ochotnické divadlo 1956; 
K. Polák: H. Slovan o Štúrovi a štúrovcích, sb. 
E. Štúr. Život a dielo, 1815-1856 (Bratislava 1956); 
S. Budín: K. H. - polemik, Novinářský sborník 1956;
J. Nuhlíček: H. boj s reakcí ve světle kutnohorských 
procesních spisů, Středočes. sborník historický 1 
(1957); K. Kosík: Poznámka k problému pojetí 
a hodnocení H. díla, Novinářský sborník 1957; 
P. Kneidl: H. knihovna, Sborník NM, ř. C, lit. hist. 
1957 + H. čtenář, Zprávy spolku čes. bibliofilů v Pra
ze 1958; J. Bělič: Neznámý překlad Křtu sv. Vladimí
ra do polštiny, sb. Franku Wollmanovi k šedesátinám 
(1958); J. Tkadlečková: Názory a činnost’ K. H. s hl’a- 
diska vývoj a čs. vzťahov, Histor. časopis 1958; J. Tá
borská: Gogol v české literatuře čtyřicátých a padesá
tých let, sb. Čtvero setkání s ruským realismem (1958, 
též o H. překladech); K. Sgallová: H. epigramatik 
a jeho místo ve vývoji obrozenského epigramu, sb. 
O české satiře (1959); F. Bělka: Ideový odkaz
K. H. B., in Kapitoly z dějin českého revolučního 
myšlení (1960); J. Skalička: Zapomenutý spor satiriků 
H. a Chocholouška, AUP Olomouc 1960; V. Procház
ka in K. H. B.: Není církev jako církev (1961); 
K. Cvejn: H. cesta k ateismu, in K. Cvejn, Z. Pešat, 
M. Jankovič: Česká literatura a náboženství (1961); 
B. Hek: H. boj o živý jazyk v překladech Gogola, 
Bulletin Ústavu rus. jazyka a literatury 6, 1962; I. See- 
hase: Zum deutschen Havlíčekbild, Zeitschrift fůr 
Slawistik 1961; M. Formánek: H. a filozofie, Filoz. 
časopis 1962; M. Řepková: Epigramy K. H. z let 
1843-1846, ČLit 1962; J. Dolanský: H. kritika slo
vanství, in Stopami buditelů (1963); J. Polák: Brixen- 
ský zápisník K. H., Novinářský sborník 1964 + 
H. překlady z němčiny, AUP Olomouc 1964; K. Krej
čí in Heroikomika v básnictví Slovanů (1964); J. Kočí: 
H. a austroslavismus + H. a čechoslovakismus + H. 
a radikální demokraté, vše Dějiny a současnost 8, 
1966; J. Dolanský: Dvě satiry o křtu knížete Vladimí
ra, Čs. rusistika 1966; M. Řepková: H. obraz v zrcadle 
korespondence, Novinář 1966; V. Hostička: Vznik 
českého austroslavismu a jeho vztah k obrozenskému 
slovanství, Slovanský přehled 1968; J. Skutil: Tabulo
vá filiace H. překladu Mrtvých duší s ostatními pře
klady, Vlastivěd, ročenka Okr. archívu v Blansku, 
sv. 3 (1968); M. Řepková, R. Havel: Zápisky K. H. 
z let 1842-1844 + Brixenské zápisky K. H., P. Křiv- 
ský: V. Kratochvíl o H. odchodu ze semináře, vše sb. 
LA 1971; A. Stich: Neologismy v H. publicistickém 
slohu, NŘ 1971; J. Kočí: K. H. B. a počátky austro
slavismu + K. H. a česká liberální strana po rozehná
ní kroměřížského sněmu, Slovanský přehled 1971, 
1972; M. Trapl: H. vztahy k historii, Sborník Vlasti
věd. společnosti muzejní v Olomouci (1972); J. Skalič
ka: Transformace Krále Lávry, D. Jeřábek: K. H., 
církev a náboženství. K problematice Epištol kutno
horských, oboje sb. Literárněvědné studie. Profesoru 
Josefu Hrabákovi k šedesátinám (1972); J. Janáček in 

Velké osudy (1972); B. Smékal: K. H. B. a nábožen
ství, sb. Cyrilometodějský kalendář 1973 (1972); 
A. Stich: Problematika publicistického funkčního 
stylu a jeho konfrontačního studia v rámci slovan
ských jazyků + Přejaté a cizí prvky v lexiku H. 
novinářské prózy + Sabina - Němcová - H., vše sb. 
Stylistické studie Ústavu pro jazyk český ČSAV 1-3 
(1974/75, rozmnož.); J. Kočí: Pronásledování H. bro
žur, Slovanský přehled 1974 + K „slovenské otázce“ 
u K. H. B., Slovanský přehled 1975; M. Řepková,
J. Víšková in K. H. B.: Básně (1976); K. Kardyni-Peli- 
kánová: Patos i drwina (L. Siemienski i K. H. B. wo- 
bec „Powiešci minionych lat“ Nestora), SPFF Brno, 
ř. D, sv. 23-24 (1977); J. Kočí: Pronásledování H. 
brožur v roce 1851, Slovanský přehled 1974; J. Polák:
K. H. a jeho ideově politická výchova dětí veršem, 
ZM 1978; Bk. (L. Bartošek): Malá historie filmu 
(filmy o K. H.), Záběr 1979, č. 16; Z. Šolle: K. H. B. 
a Vojta Náprstek, Studie o rukopisech 19, 1980;
J. Špét, K. H. a Národní muzeum, ČNM, ř. historic
ká, 1981; J. Janáčková: K. H. v Borové, sb. Sedm 
století H. Borové (1981); K. Kardyni-Pelikánová: K. 
H. B. a polská literatura, Slavia 1982; J. Skalička: H. 
snahy o Národní divadlo, sb. Studia Bohemica 3, 
AUP Olomouc (1984); J. Procházka: Z práce K. H. B. 
nad ruskými dějinami a jeho pojetí historie východ
ních Slovanů, Slovanský přehled 1984; M. Otruba in
K. H. B.: Křest sv. Vladimíra (1985); V. Štěpánek: K. 
H. v dějinách naší literatury, Lit. měsíčník 1986; J. 
Korejčík: Životopisná poznámka k dílu K. H. B., A. 
Stich: Novinář K. H. očima následujících generací 
a očima dneška, in K. H. B.: Dílo (1986); V. Macura: 
K. H. B., Křest svátého Vladimíra, in M. Zeman 
a kol.: Rozumět literatuře 1 (1986); A. Měšťan: Ruský 
komplex K. H. B., M. H. Heim: H., Custine a Hax- 
thausen, J. Špetko: Zhoda v rozpornosti (o recepci K. 
H. B. na Slovensku), vše Proměny 1986, č. 4; A. Stich: 
Slovní hříčky v H. publicistickém stylu, sb. Proudy 
české umělecké tvorby 19. století - Smích v umění 
(1991); A. Měšťan: H. slovanství v očích českých 
politiků, Proměny 1991, č. 3; B. Mazáčová: H. diva
delník, Divad. revue 1991, č. 4 (s přetiskem H. satir na 
řeč českých herců a dramat, fragmentu Sokové 
a s bibliografií H. článků o divadle).

vm

Josef Havlík

* 11. 4. 1850 Líchovy u Sedlčan
† 6. 1. 1912 Praha

Autor převážně drobných sociálněpsychologických 
próz z městského i venkovského prostředí; patřil 
k okruhu realisticky zaměřených beletristů z přelomu 
19. a 20. století.
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První literární práce podepisoval J. H. Líchov- 
ský. - Pocházel z rolnické rodiny. Absolvoval 
hlavní školu v Benešově a gymnázium v Praze- 
-Novém Městě, 1872 se stal úředníkem pražské
ho magistrátu. Působil zde až do 1908, kdy 
odešel do penze; byl mj. oficiálem prezidiální 
kanceláře, později ředitelem městské výpravny. 
Přátelsky se stýkal a korespondoval s řadou 
soudobých spisovatelů (A. Jirásek, I. Herr- 
mann, J. Vrchlický, L. Stroupežnický, 
K. V. Rais). Patřil k aktivním členům spisova
telského spolku Máj. Pohřben byl na Malvazin
kách v Praze. Dcera Josefa (lit. jm. Jos. Č. Hav- 
lín) byla spisovatelkou, překladatelkou z ruštiny 
a představitelkou ženského emancipačního 
hnutí 20. a 30. let.

Od počátku 80. let navazoval spolupráci 
s četnými deníky a časopisy, v nichž otiskoval 
povídky, humoresky, črty a fejetony; psal i bás
ně a divadelní hry. Těžiště jeho literární tvorby 
tvoří krátké prózy, z nichž mu vyšly čtyři knižní 
soubory (dva z nich až posmrtně). Obsahují 
humorně zabarvené povídky blízké humores
kám I. Hermanna, jakož i tragicky laděné pró
zy se sociálními, psychologickými a etický
mi aspekty, vytěžené z dobového vesnického 
i městského života. Představují realistické, epic- 
ky vesměs dobře zvládnuté příběhy úředníků, 
řemeslníků a chudých lidí deptaných bídou, 
osobním neštěstím a společenským opovrže
ním. Své hrdiny H. charakterizuje úsporně, ale 
přitom přesvědčivě, bez sentimentu. Zčásti pod
le povídky F. A. Šuberta napsal milostné drama 
z konce 17. století Kostnice sedlecká, jež poslou
žilo jako libreto ke zpěvohře O. Bradáče.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1880); Hlas národa 
(1887-1905); Humorist, listy; Lit. listy (1892-93); Lu
mír (1882-1900); Máj (1904 a 1910); Nár. listy; Nár. 
politika; Paleček; Šotek; Švanda dudák (1891-1902); 
Světozor (1887-97); Venkov; Zábavné listy (1880-86); 
Zlatá Praha (1887, 1905 a posmrtně 1913). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Povídky a humoresky (1889); Z menší
ho obzoru (PP b. d., 1898); Kostnice sedlecká (D 
1905, hudba O. Bradáč); - posmrtně: Z vírů i zátiší 
životních (PP 1916); Z ovzduší pražského magistrátu 
(PP 1918). I

LITERATURA: • ref. Povídky a humoresky: 
V. Vítězný, Lit. listy 1890, s. 109; F. V. V. (Vykoukal), 
Hlas národa 25. 6. 1890 •;• ref. Z menšího obzoru: 
Quidam (F. X. Šalda), Lit. listy 1898 → KP 
4 (1951); -mý: Světozor 1899, s. 204 •; • nekrology: 
an., NL 7. 1. 1912; F. S. (Sekanina), Zlatá Praha 29, 
1911/12, s. 207; R. J. Kronbauer, Máj 10, 1911/12, 
s. 215; F. V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 237 •; Z. K. in 

J. H.: Z vírů i zátiší životních (1916); • ref. Z vírů 
i zátiší životních: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 16, 
1915/16, s. 531; F. V. Vykoukal, Osvěta 1916, s. 448 •; 
J. F. (Folprecht): ref. Z ovzduší pražského magistrá
tu, Zvon 19, 1918/19, s. 222; M. Vinařová in J. H. 
Literární pozůstalost (LA PNP 1969).

JP

Jos. Č. Havlín

* 14. 3. 1886 Praha
† 20. 5. 1968 Praha

Spisovatelka próz s tematikou ženské emancipace, 
překladatelka z ruštiny.

Roz. Josefa Havlíková. Její otec byl spisovatel 
Josef Havlík, matka Hermína, roz. Veinerová, 
do svého sňatku vystupovala jako zpěvačka 
Švandovy divadelní společnosti. H. navštěvova
la měšťan, dívčí školu na Smíchově (do 1900), 
poté Městskou vyšší dívčí školu v Praze (abs. 

. 1902). 1911 se provdala za redaktora Nár. listů, 
překladatele a spisovatele V. Červinku (rozvod 
1918); s ním pracovala na překladech z ruské 
literatury. Hodně cestovala: 1911 a 1914 navští
vila Rusko, Polsko, Řecko, Francii, Alžír, dva
krát byla v Itálii. 1920 uzavřela manželství s bás
níkem a spisovatelem J. Kolmanem Cassiem.

Drobné prózy s ženskou tematikou začala H. 
časopisecky publikovat ve svých sedmnácti le
tech. S manželem V. Červinkou překládala rus
ké povídky (Averčenko, Čechov), samostatně 
vydala překlad humoresek a satir N. A. Bučin- 
ské (pseud. Teffi), která jí byla blízká kritickým 
pohledem na život moderní ženy. Na tuto pro
blematiku se H. zaměřila i ve své původní tvor
bě, kde ji ztvárňovala v drobných příbězích ze 
společenského a milostného života, s prvky hu
moru (zejm. v povídkovém svazku Mozaika) 
a satiry na snobismus a blazeovanost vyšších 
společenských vrstev (zejm. Dámy ze společnos
ti a jiné povídky). Ve svých povídkách, jimž 
směsice humoru, skepse a nostalgie propůjčova
la zvláštní atmosféru, byla epicky střídmá; víc 
než na plném rozvinutí příběhu jí záleželo na 
dojmovém vyvolání vnitřního světa postav. Te
prve v posledních pracích se přiklonila k deko
rativní sentimentalitě běžné četby pro ženy.
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1912); Besedy lidu 
(1912-21); Cesta (1918-19); Nár. listy (od 1903); Nár. 
politika (od 1911); Pražská lidová revue (od 1913); 
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Rozkvět (1912); Studentský časopis (1936); Světozor 
(od 1919); Topičův sborník (1920-24); Venkov (od 
1907); Zlatá Praha (1909-16); Ženské listy (1912); 
Ženský svět (od 1917). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Mozaika 
(PP b. d., 1914); Poslední flirt a jiné povídky (b. d., 
1917); Dámy ze společnosti a jiné povídky (1921, 
podp. J. Havlín); Doznané prohry (PP 1923, podp. J. 
Havlín); Žanka (PP 1929, podp. J. Havlín). - Překla
dy: A. P. Čechov: Povídky o ženách (1912, s V. Čer
vinkou, P. Papáčkem, podp. J. Havlín); A. T. Averčen- 
ko: Humoresky a satiry (1912, s V. Červinkou, podp. 
Jos. Havlín); Teffi: Dým bez ohně (b. d., 1915). I

LITERATURA: • ref. Mozaika: F. P., Zlatá Praha 
31, 1913/14, s. 480; Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 14, 
1913/14, s. 603 ref. Poslední flirt...: Pa., PL 18. 11. 
1917; Z. Hásková, Ženský svět 1917, s. 264; K. Sezi- 
ma, Lumír 46, 1917/18, s. 210 •;• ref. Dámy ze spo
lečnosti...: J. O. N. (Novotný), LidN 30. 6. 1921; 
A. Vyskočil, Čes. revue 1921, s. 310 •.

mn v

Josef K. Havlovský

* 29. 10. 1869 Kobylá u Turnova
† 19. 5. 1923 Vysoké Veselí u Nového Bydžova

Prozaik, autor próz z Podještědí převážně s historic
kými náměty.

VI. jm. Josef Koťátko, narozen v osadě Havlovi- 
ce. Vystudoval reálku v Hradci Král. (mat. 
1891) a jako poštmistr působil nejprve 15 let 
v Turnově, poté ve Vysokém Veselí.

Jak dějiště (Podještědí), tak ideové východis
ko (evangelická víra) uplatňující se už v mravo- 
ličném příběhu o potrestání pyšného sedláka 
Uhaslé ohně se výrazněji a konkrétněji projevují 
v H. historických povídkách z husitství a refor
mace (Kališníci) a protireformace (Písmáci).

KNIŽNĚ. Beletrie: Uhaslé ohně (P 1903); Kališníci 
(PP 1904); Písmáci (P 1908). I

LITERATURA: • ref. Uhaslé ohně: V. Zanáš- 
ka, Srdce 3, 1903/04; J. R. (Rowalski), Lumír 32, 
1903/04 •.

pb

Albert Jaroslav Havránek

* 12. 2. 1879 Praha
† 5. 1. 1929 Oak Forest (Chicago - O.F., USA)

Dramatik, autor intimních dramat ze soudobého ži
vota, též prozaik, básník a novinář.

H. navštěvoval 1890-95 Akad. gymnázium 
v Praze, studia však nedokončil. Stal se členem 
Švandova divadla na Smíchově a spolupracoval 
s Fastrovými Divadelními listy (otiskoval zde 
básně a povídky). Na začátku 20. stol. (1901 
nebo 1904) odjel do Spojených států americ
kých. Živil se nejprve jako prodavač v Chicagu, 
později pracoval jako redaktor česko americ
kých listů (Pokrok Západu, Denní hlasatel, 
Spravedlnost, Svornost), kde publikoval lyrické 
básně a fejetony. Jako novinář se za první světo
vé války podílel na zahraničním odboji. Zemřel 
na tuberkulózu.

H. dramata (Ve víru života, Ze světla do tmy, 
Jarní vody) čerpají náměty ze soudobého života 
středních vrstev. Osudy svých postav H. zachy
cuje, bez výraznější jazykové charakteristiky, ve 
vypjatých citových situacích a rozvíjí v bohatě 
rozvětvených zápletkách, plných sentimentál
ních klišé. Časopisecky otištěný veršovaný ro
mán Mezi dvěma světy je psán formou dopisů 
a vychází ze znalosti českého i amerického pro
středí.
ŠIFRA: A. J. H. (zejm. Pokrok Západu). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Denní hlasatel (Chicago); Divadelní 
listy (1899-1901); Národ (Omaha); Pokrok Západu 
(Omaha, 1910 veršovaný R Mezi dvěma světy); Spra
vedlnost (Chicago); Svornost (Chicago). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Ve víru života, Ze světla do tmy (DD 1899); 
Jarní vody (D b. d., kolem 1900). I SCÉNICKY: 
Dvou lásek spor (Chicago 1906). ■

LITERATURA: jv. (J. Vodák): ref. Ve víru života, 
Obzor literární a umělecký 1899, s. 228; J. B.: ref. Ve 
víru života, Ze světla do tmy, Divadelní listy 1900, 
s. 15; an.: ref. Ze světla do tmy, Jitřenka 1920, s. 15;
• nekrology: Č., Zvon 29, 1928/29, s. 308; A. Cífka, 
NL 23. 1. 1929; an., Naše kniha 1929, s. 59 •.

vp

Bohuslav Havránek

* 30. 1. 1893 Praha
† 2. 3. 1978 Praha

Jazykovědec, slavista a bohemista, jedna z vůdčích 
osobností Pražského lingvistického kroužku; zabýval 
se také textologií a otázkami literárního jazyka a stylu.

Pocházel z rodiny středoškolského profesora. 
Studoval v Praze na Akad. gymnáziu (mat. 
1912) a na filoz. fakultě UK češtinu a latinu, 
zároveň i filologii slovanskou a klasickou, spolu 
s baltskou a staroindickou (profesoři J. Zubatý, 
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O. Hujer, F. Pastrnek, J. Polívka, J. Král). Dok
torát získal 1917 (práce Skladba zvratných slo
ves slovanských, zvláště českých) a středoškol
skou aprobaci pro český a latinský jazyk 1918; 
nato studoval jeden semestr na univerzitě v Bě
lehradu. 1917-29 působil jako profesor na gym
náziích v Praze (nejprve v Truhlářské, pak 
v Dušní ul.), vedle toho spolupracoval od 1915 
s Kanceláří Slovníku jazyka českého při ČAVU. 
Z této badatelské aktivity vyrostla H. první 
publikační činnost v časopisu Naše řeč. Od 
počátku 20. let podnikal prázdninové studijní 
cesty (Polsko, Lužice, Bulharsko, Jugoslávie), 
1935 navštívil poprvé na delší dobu SSSR; mi
moto byl v 30. letech a po 1945 na krátkodo
bých pobytech v mnoha evropských zemích 
(vědecké konference a přednášky na univerzi
tách). 1926 se H. podílel na založení Pražského 
lingvistického kroužku. 1928 se habilitoval na 
UK v Praze prací Genera verbi ve slovanských 
jazycích, 1929 byl jmenován mimořádným 
a 1934 řádným profesorem slovanské jazykově
dy na univerzitě v Brně (1939 děkan její filoz. 
fakulty). Nabídka v 1939, aby H. převzal stolici 
slovanské filologie na UK v Praze, se pro násil
né uzavření vysokých škol nerealizovala. Brněn
ské prostředí působilo příznivě na rozvoj H. 
vědecké osobnosti a toto období představuje 
vědecky nejplodnější část jeho života. Ještě za 
pražského působení se H. stýkal s příslušníky 
sovětské mise (zde také seznámení mj. s V. Ma- 
jakovským, I. Erenburgem, A. Fadějevem), 
v Brně byl aktivním příslušníkem Levé fronty, 
1930-39 úřadujícím místopředsedou Společ
nosti pro styky s SSSR v Brně. Po skončení 
války se H. vrátil do funkce děkana filoz. fakul
ty brněnské univerzity a ještě 1945 přešel jako 
řádný profesor na filoz. fakultu UK v Praze, 
kde vedl katedru českého jazyka a obecné jazy
kovědy. 1953-61 byl rektorem Vysoké školy 
ruského jazyka a literatury v Praze. Při založení 
ČSAV (1952) byl jmenován akademikem a zá
roveň se stal ředitelem Ústavu pro jazyk český 
ČSAV (1952-64), kde od 1964 působil téměř do 
konce života jako vedoucí vědecký pracovník. 
Jako neúnavný organizátor vědeckého života 
zastával četné funkce vysokoškolské, akademic
ké i kulturně politické; byl členem pěti zahra
ničních akademií a řada univerzit jej jmenovala 
čestným doktorem. Byl pohřben na Olšanských 
hřbitovech v Praze.

H. vědecká činnost byla neobyčejně rozsáhlá 
a mnohostranná; podnětně zasahovala téměř 

do všech oblastí jazykovědné bohemistiky a sla- 
vistiky a týkala se i obecné jazykovědy a lingvis- 
tické teorie. Slavistické práce H. se zabývají 
vztahy slovanských jazyků a nářečí a jejich spo
lečným slovanským východiskem; slavistické 
bádání ovlivnily zejména H. práce o konfron
tačním studiu spisovných slovanských jazyků, 
o syntaxi slovanských jazyků v jejich staré vý
vojové fázi a stěžejní dílo Genera verbi ve slovan
ských jazycích, vzniklé ze srovnávacího zkou
mání morfologické struktury slovanských jazy
ků. Od konce 20. let se H. stal, jako jeden z členů 
Pražského lingvistického kroužku, předním 
představitelem a spolutvůrcem českého jazyko
vědného funkčního strukturalismu; tato tzv. 
pražská lingvistická škola znamenala význam
nou epochu moderního lingvistického myšlení 
v měřítku světovém a zapůsobila také na vývoj 
české estetiky a literární vědy. H. přitom vychá
zel z teorie znakové podstaty jazyka, z jeho 
funkčnosti a systémové organizace. Orientace 
na funkce, které jazyk obstarává ve společenské 
komunikaci, a na vliv této funkční podstaty 
jazyka na jeho vnitřní strukturování přivedl H. 
k hlubšímu chápání sociální podstaty jazyka 
a jeho společenskohistorické podmíněnosti. 
V rámci funkčně strukturní orientace se H. vě
noval zvlášť intenzívně rozvíjení teorie jazykové 
kultury. V polemickém střetávání (zvi. podně
covaném brusičskou praxí časopisu Naše řeč) 
probojovával stanovisko, že spisovný jazyk je 
útvar svébytný, mající v soustavě veškerých 
útvarů národního jazyka postavení hierarchic
ky nejvyšší a integrující, že jeho autonomní 
postavení je založeno na speciálních celospole
čenských funkcích, které jsou ostatním útva
rům národního jazyka cizí, a že kritéria pro 
jeho posuzování mají být opřena o hlediska 
systémově funkční. V souvislosti s tím propra
coval H. pojmy jazykové normy, jazykové kodi
fikace a jazykového úzu. Paralelně s teorií spi
sovného jazyka rozvíjel lingvistickou stylistiku 
obecně i stylistiku spisovné češtiny. V jazyko
vém stylu viděl singularizační organizaci jazy
kového projevu jakožto celistvosti, zdůrazňuje 
přitom, že tato organizovanost bývá, podle 
funkční orientace promluvy, podmíněna obec
ně platnými zvyklostmi a objektivními slohový
mi normami. H. vědecký zájem přitahovaly 
i vztahy a interakce jazyka spisovného a indivi
duálně orientovaného stylu uměleckého; zdů
razňoval přitom, že spisovný jazyk je podkla
dem při vytváření i vnímání uměleckého sloves
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ného díla a zároveň že jazyk umělecké literatury 
působí na jazyk spisovný obecně. Své pojetí 
spisovného jazyka, jeho funkcí a slohové dife
rencovanosti vyložil v řadě studií, z nichž nejzá
važnější je stať Úkoly spisovného jazyka a jeho 
kultura (ve sb. Spisovná čeština a jazyková kul
tura); později shrnul H. tyto práce do knihy 
Studie o spisovném jazyce. Souhrnný vědecký 
popis struktury současné češtiny podal H. 
v České mluvnici (s A. Jedličkou), která vedle 
popisu zvukové a mluvnické struktury jazyka 
zachycuje v obrysech i lexikální plán jazyka 
a podává poučení o vývoji češtiny a o jazyko
vém slohu. Na diachronním principu je založen 
H. Vývoj spisovného jazyka českého, jedno ze 
základních děl bohemistické jazykovědné litera
tury. Vývojové proměny spisovného jazyka, re
prezentativního útvaru jazyka národního, jsou 
v něm sledovány v souvislosti s vývojem společ
nosti jako proces plynoucí z podnětů interně 
jazykově strukturních i externě společenských; 
podstatnou složku výkladu tvoří popis vývoje 
jazyka umělecké literatury a jeho sepětí s glo
bální dynamikou jazyka. Monografie Nářečí 
česká podala obraz nářečního rozrůznění češti
ny na celém jejím území (kromě oblasti výcho- 
domoravské, zařazované tehdy do nářečního 
areálu slovenštiny). Součástí H. díla jsou také 
analýzy jazyka českých spisovatelů (J. Husa, 
J. A. Komenského, A. Jiráska a zvi. K. H. Má
chy a B. Němcové). V studii Jazyk Máchův, 
přínosné i z hlediska metodologického, určil H. 
Máchův idiolekt, ukázal, co z Máchova jazyka 
je jen průmět obecné dobové jazykové situace, 
co je v jazyku tohoto autora nezáměrné a co 
záměrné, jak je jazyk uměleckého díla spojen 
s předchozí etapou vývoje, v čem je normotvor
ný atd. Pozornost věnoval H. i osobnostem, 
které měly iniciativní vliv na vývoj jazyka, jako 
byli J. Dobrovský, J. Jungmann, P. J. Šafařík. 
Ve spolupráci s literárními vědci propracovával 
textologickou teorii a zásady ediční praxe jak 
pro období starší (vydání Dalimilovy kroniky, 
s J. Daňhelkou; účast na přípravě výborů z čes
ké literatury od počátků do konce doby husit
ské), tak pro období novočeské (člen ediční 
rady Národní knihovny, hlavní redaktor Spisů 
B. Němcové). H. smysl pro jazykově společen
skou praxi se projevil v jeho podílu na činnosti 
kodifikační (Pravidla českého pravopisu, 1957) 
a jazykově popularizační, v přípravě metodolo
gicky nově pojatých učebnic češtiny v 30. a 50. 
letech. Stejně široký dosah měla i H. práce lexi- 

kografická, pro jejíž potřeby přispíval také stu
diemi z lexikologie a teorie lexikografie; podílel 
se na vydávání Příručního slovníku jazyka čes
kého (od hesla „potvůrka“), řídil práci na Slov
níku spisovného jazyka českého, účastnil se vy
dávání Staročeského slovníku, Staroslověnské
ho slovníku, Velkého rusko-českého slovníku. 
Vedle toho přispíval do slovníků encyklopedic
kých, byl iniciátorem prací na bibliografiích 
české jazykovědy.

ŠIFRA: BHk. I PŘÍSPĚVKY in: sb. Actes du 4. 
Congrěs International des linguistes (Kodaň 1938); 
sb. Actes du 6. Congrěs International des linguistes 
(Paříž 1949); sb. Alois Jirásek (1921; O dobovém 
zabarvení jazyka u A. Jiráska); sb. Arhiv za arbana- 
sku starinu 2, sv. 1 (Bělehrad 1924); sb. Archives 
Néerlandaises de Phonétique expérimentale, sv. 8-9 
(Amsterdam 1933); sb. Beitráge zur Sprachwissen- 
schaft, Volkskunde und Literaturforschung. W. Stei- 
nitz zum 60. Geburtstag (Berlín 1965); sb. Beogradski 
medunarodni slavistički sastanak 1955 (Bělehrad 
1957); Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury 
(1966-72); Bulletin Vysoké školy ruského jazyka 
(1956); Byzantinoslavica (1966-74); Centralnaja Jev- 
ropa (1930); sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu 
1, 2 (1939-40; 1939 Staročeská literatura v hlahol
ském písemnictví charvátském); sb. Cyrillo-Metho- 
dianische Fragen (Wiesbaden 1968); Časopis Matice 
moravské (1931-40); Časopis pro moderní filologii 
(1925-42); Čes. demokracie (1919-20); Čes. věda 
(1915-18); sb. Československá vlastivěda 3. Jazyk 
(1934; Nářečí česká); sb. Československá vlastivěda, 
řada 2. Spisovný jazyk český a slovenský (1936; Vývoj 
spisovného jazyka českého); sb. Československé před
nášky pro 4. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě 
(1958); sb. Československé přednášky pro 5. meziná
rodní sjezd slavistů v Sofii (1963); sb. Československé 
přednášky pro 7. mezinárodní sjezd slavistů ve Varša
vě (1973); sb. Československo-bulharské vztahy 
v zrcadle staletí (1963); sb. Československo Sovětské
mu svazu k 20. výročí (1937); Českosl. novinář (1958); 
Čes. časopis historický (1937); Čes. jazyk (1950-55); 
Čes. jazyk a literatura (1959-77); Čes. učitel (1934); 
sb. Čeština v životě a ve škole (1947); Čin (1933); sb. 
Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der 
Sprache und Kultur (Berlín 1965); Elektrotechnický 
obzor (1933); sb. Issledovanija po sintaksisu staro- 
slavjanskogo jazyka (1963); sb. Janu Mukařovskému 
k šedesátce (1952); Jazykovědné aktuality (1969); Ja
zykovědné štúdie 7. Spisovný jazyk (1963); Jezik in 
slovstvo (Lublaň, 1969); J?zyk Polski (Krakov, 
1971-73); sb. Josef Dobrovský 1753-1953 (1953); 
Južnoslovenskij filolog (Bělehrad, 1924); sb. K histo- 
rickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků (1958); 
Kladský sborník (1946); sb. Kultura českého jazyka 
(1969); sb. Le Cercle de Prague (Paříž 1969); Les 
Etudes balkaniques tchécoslovaques 2 (1967); sb. Les 
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machines dans la linguistique (1968); Lid. noviny 
(1935-51); Listy filologické (1919-72); Listy pro 
umění a kritiku (1934); Lit. listy (1968); Lit. noviny 
(1952-68); sb. Moderní pojetí základního všeobecné
ho vzdělání (1968); Nár. listy (1920-28); Naše řeč 
(1918-76); Naše věda (1921—34); Nová mysl 
(1961-63); Nové Čechy (1932); Nový život (1953); sb. 
O básnickém jazyce (1947; Význam jazyka spisovné
ho pro jazyk básnický + Působení jazyka básnického 
na jazyk spisovný); sb. O marxistická jazykovědu 
v ČSSR (Bratislava 1974); sb. O vědeckém poznávání 
soudobých jazyků (1958); sb. Odkaz P. J. Safárika 
(Bratislava 1963); sb. Otázky slovanské syntaxe 2 
(1968); Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské 
syntaktické konference (1962); Pami^tnik zjazdu nau- 
kowego im. Jana Kochanowskiego v Krakowie 8. i 9. 
Czerwca 1930 (Krakov 1930); Panoráma (1940); sb. 
Phonologie der Gegenwart (Štýrský Hradec, Vídeň, 
Kolín n. R. 1967); sb. Pocta F. Trávníčkovi a F. Woll- 
manovi (1948); Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové 
(1945); Prager Presse (1930); Praha-Moskva 
(1937-38); sb. Problémy marxistické jazykovědy 
(1962); sb. Proceeding of the Eighth International 
Congress of Linguists (Oslo 1958); Přednášky česko
slovenského rozhlasu (1935); Předvoj (1948-50); sb. 
Puškin u nás (1949; Puškin- trvalý symbol revoluč- 
nosti v české kultuře); sb. Résumés des Communicati
ons du 4. Congrěs international des linguistes (Kodaň 
1936); Ročenka Slovanského ústavu (1932-47); Rov
nost (Brno 1945); Rozhledy po literatuře a umění 
(1935); Rozpravy Aventina (1932); Rudé právo 
(1946-75); sb. Rusko-české studie (1960); Ruský ja
zyk (1951-60); Sborník filologický 8 (1930); Sborník 
Fr. Pastrnkovi k 70. narozeninám (1923); Sb. prací 
věnovaných památce P. M. Haškovce (1936); Sb. 
přednášek proslovených na Prvém sjezdu českoslo
venských profesorů filozofie, filologie a historie 
v Praze 3.-7. dubna 1929 (1929); Sb. vydaný na paměť 
čtyřicetiletého učitelského působení prof. Josefa Zu
batého na Karlově univerzitě 1885-1925 (1926); 
Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze (1958); 
Slavia (1922-76); Slavica Pragensia (1963-78); Slavi- 
sche Rundschau (1932-39); Slavonic Studies 
(1921-24); sb. Slovanská filologie na Univerzitě Kar
lově (1968); sb. Slovanské studie (1948; Kritické po
známky k první staroslověnské legendě o sv. Václavu); 
Slovanský přehled (1938-68); Slovo a slovesnost 
(1935-78); Socialistička Čechoslovačka (1970); So
větská jazykověda (1954); Sovětská věda - Jazykově
da (1951-53); sb. Spisovná čeština a jazyková kultura 
(1932; Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura); 
Střední škola (1921—37); sb. Studia Balkanica Bohe- 
mo-Slovaca (Brno 1970); sb. Studia palaeoslovenica 
(1971); sb. Studie a vzpomínky. A. Novákovi k 50. 
narozeninám (1930); sb. Studie ze slovanské jazykově
dy (1958); sb. Stylistik und Soziolinguistik (Záp. Ber
lín 1971); sb. 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 
1968 1, 2 (1970); The Slavonic Review (1931); Tra- 
vaux du Cercle linguistique de Prague (1929-39); sb.

Travaux linguistiques de Prague 1-3 (1964, 1966, 
1968); sb. Torzo a tajemství Máchova díla (1938; 
Jazyk Máchův); Tvorba (1947-62); Učitelské noviny 
(1968); sb. Účtování a výhledy (1948); Univerzita 
Karlova (1968); sb. Velká Morava. Tisíciletá tradice 
státu a kultury (1963; Počátky slovanského písma 
a psané literatury v době velkomoravské); Věstník 
ČSAV (1953-71); Věstník pedagogický (1927); Vo- 
prosy jazykoznanija (Moskva, 1958-61); sb. Wiener 
slavistisches Jahrbuch (1964); Zadarska revija (1964); 
Zbornik za filologiju a lingvistiku (Nový Sad 1970); 
sb. Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd 
(1953). I KNIŽNĚ: Práce o jazyce: Genera verbi ve 
slovanských jazycích 1, 2 (1928, 1937); České norma
lizované jednotné školní názvosloví mluvnické (1941, 
s V. Šmilauerem); Stručná mluvnice česká pro střední 
školu (1950, s A. Jedličkou); Česká mluvnice (1951, 
s A. Jedličkou); Stalinovy práce o jazyce a jazyk 
literárního díla i překladu (1951); Studie o spisovném 
jazyce (1963). - Překlad: Š. Kulbakin: Mluvnice jazy
ka staroslověnského (1928). I REDIGOVAL časopi
sy: Slovo a slovesnost (1935-78; 1935-43 s V. Mathe- 
siem, 1947-52 s J. Mukařovským, F. Vodičkou a K. 
Horálkem), Slavia (ved. red. jazykovědné části 
1959-76), Byzantinoslavica (1969-74); sborníky: Spi
sovná čeština a jazyková kultura (1932, s M. Weingar- 
tem), Čtení o jazyce a poezii (1942, s J. Mukařov
ským), Jazykový koutek Čs. rozhlasu (1949, s A. Jed
ličkou, F. Váhalou), Janu Mukařovskému k šedesátce 
(1952, s F. Černým), Josef Dobrovský 1753-1953 
(1953, s J. Dolanským), Československé přednášky 
pro 4. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 
Československé přednášky pro 5. mezinárodní sjezd 
slavistů v Sofii (1963), Československo-bulharské 
vztahy v zrcadle staletí (1963), 6. mezinárodní sjezd 
slavistů v Praze (1968, s S. Wollmanem), Deutsch- 
-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache 
und Kultur 1, 2 (Berlín 1965, 1968, s R. Fischerem), 
Československé přednášky pro 7. mezinárodní sjezd 
slavistů ve Varšavě (1973), Československé přednášky 
pro 8. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu (1978); 
antologie: Výbor z české literatury od počátků po 
dobu Husovu (1957, s J. Hrabákem a jinými); Výbor 
z české literatury doby husitské 1, 2 (1963, 1964, s J. 
Daňhelkou, J. Hrabákem a jinými); knižnice: Studie 
Pražského linguistického kroužku (od 1937), Morav
ská a slezská nářečí (od 1939, s F. Trávníčkem), Spisy 
Boženy Němcové (1950-61), Studie a práce lingvistic- 
ké (1957-78); slovníky: Příruční slovník jazyka české
ho (1942-51, s E. Smetánkou, V. Šmilauerem; 
1951-57, s V. Šmilauerem, A. Získalem), Slovník spi
sovného jazyka českého (1960-71), Velký rusko-český 
slovník (1952-64, s L. Kopeckým, K. Horálkem), Sta
ročeský slovník (1968-78); učebnice aj.: Přehled rus
kého tvarosloví (1951, s O. Leškou, M. Zatovkaňu- 
kem), Pravidla českého pravopisu (1957, s F. Trávníč
kem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Posmrtný odlitek 
z prací Věry Liškové (1945, s M. Součkovou); B. 
Němcová: Babička (1951, s M. Novotným, R. Skřeč- 
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kem); B. Němcová: Povídky (1951, s Z. Havránkovou,
F. Wúnschovou); Nejstarší česká rýmovaná kronika 
takřečeného Dalimila (1957, s J. Daňhelkou); Hra
decký rukopis (1969). I

BIBLIOGRAFIE: K. Horálek, Z. Tyl: Soupis prací 
B. H. 1918-52, Studie a práce lingvistické 1 (1954); 
Z. Tyl: Soupis prací B. H. 1953-62, AUC Praha, 
Slavica Pragensia 4, 1962; M. Tylová: Soupis prací 
B. H. 1963-72, AUC Praha, Studia Slavica Pragensia 
1973; M. Tylová: Soupis prací B. H. 1973-78, SaS 
1978. ■ LITERATURA: • k šedesátinám: A. Jedlič
ka, NŘ 1953; K. Hausenblas, Čes. jazyk 1953; K. Ho
rálek, Ruský jazyk 1953 + SaS 1953, s. 23; J. Muka- 
řovský, K. Horálek, Q. Hodura in sb. Studie a práce 
lingvistické 1 (1954) •;• k sedmdesátinám: F. Kubka,
L. Řeháček, K. Horálek, AUC Praha, Slavica Pragen
sia 4, 1962; K. Svoboda, Čes. jazyk a literatura 13, 
1962/63, s. 173; K. Hausenblas, SaS 1963; A. Jedlička, 
NŘ 1963 •;• k osmdesátinám: J. Hrabák, ČLit 1973;
M. Zatovkaňuk, Československá rusistika 1973; 
D. Šlosar, LF 1973; M. Dokulil, SaS 1973; V. Křístek, 
AUC Praha, Studia Slavica Pragensia, 1973; A. Jed
lička, NŘ 1973; Z. Urban, Tvorba 1973, č. 5 
nekrology: M. Dokulil, SaS 1978; V. Barnet, Česko
slovenská rusistika 1978; R. Večerka, Slovanský pře
hled 1978, s. 246 + Věstník ČSAV 1978; A. Tejnor, 
Typografia 1978, č. 4 •.

Hubert Havránek

* 29. 7. 1887 Chropíň (Chropyně) u Kroměříže 
† 11. 2. 1970 Praha

Katolický prozaik, fejetonista, básník, recenzent 
a dramatik; odborný spisovatel v oborech lékárenské
ho zákonodárství a lázeňství.

Otec byl kancelářským sluhou. Obecnou školu 
H. vychodil v Chropyni, od 1898 dvě třídy měš- 
ťanky v Kojetíně a 1900-08 gymnázium v Kro
měříži (při arcibiskupském semináři). Od 1908 
studoval teologii v Olomouci, studia však pře
rušil a 1912 přešel na filoz. fakultu UK v Praze, 
odkud po krátké době přestoupil na právnickou 
fakultu, kterou ukončil doktorátem 1918; 
1912-14 působil zároveň jako vychovatel v ro
dině Schwarzenbergů. 1915-18 sloužil nejprve 
na ruské a italské frontě, pak jako ekonom ve 
vojen, nemocnici v Olomouci a auskultant 
u vojen, prokuratury v Mor. Ostravě. Od 1919 
byl zaměstnán u policejního ředitelství v Praze, 
od 1922 až do odchodu do důchodu 1947 jako 
úředník na min. zdravotnictví. Byl členem Dru

žiny literární a umělecké v Olomouci. Manželka 
Luisa Havránková (1892-1978; sňatek 1915) 
byla též literárně činná (básně, povídky, články 
publikované v Lid. listech a Čs. ženě).

Zpočátku, vedle autobiografických próz 
z mládí (knižně obraz pobytu v semináři Za 
lepším chlebem), uveřejnil H. fejetony Duše Ha
né, n nichž se ve vzpomínkách vrací až do doby 
svého dětství: v průběhu svátků jednoho roku 
sleduje prostý a šťastný život rodné vsi. Z idy
licky pojatého hanáckého venkova těží také 
další H. prózy, v dialozích psané nářečím. Jsou 
vedeny pedagogickým záměrem ukázat prosté
mu čtenáři život příkladných postav (např. kro
nika hanáckého gruntu Dědictví otců), které 
v duchu křesťanské morálky a v boji s nositeli 
zla uchovávají rodové tradice. Mravně povzná
šející záměr a starosvětsky idylické ladění ovlá
dají i H. poezii, téměř výhradně věnovanou 
oslavě matky, ať už se autor obrací přímo 
k matce, k manželce či k mariánskému kultu. 
- Črty z četných cest po Československu 
a Evropě doprovázel H. vlastními perokresba
mi a fotografiemi. 1927-31 byl filmovým refe
rentem Venkova. - V rukopise zůstal jeho dívčí 
román Svázaná křídla, řada básnických sbírek 
(zvi. rozsáhlá Stará vize) a vzpomínky Krásná 
Itálie.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: A. V. Hart, Duchoslav 
Havert, Hanek, Havert; Dr. H. H. I PŘÍSPĚVKY 
in: Cyrilometodějský kalendář (1955-64); Čech 
(1912-25); Čes. slovo (1924-28); kal. Československá 
žena (1935); Duchovní pastýř (1954-63); Filmový 
kurýr (1930); Hlasy Staroboleslavské (1931); Hlasy 
Svatohostýnské (Kroměříž, 1931); Hospodář 
(1940-41); Humorist, listy; Kalendář Třebízský 
(1934); Katol. žena (1938—42); Katol. noviny 
(1953-61); Kroměřížská Jiskra (1967); Lid (1931-32; 
1931 R Pro lásku, 1932 R Vykoupení lásky, oba záro
veň v Pražském večerníku); Lid. demokracie (1951); 
Lid. listy (1926-39); Nár. politika; Náš domov (Brno, 
1937-38 R Děvče z fabriky); Našinec (Olomouc, 
1935-39; 1935-36 R Výstražné znamení); Neděle 
(1937-39); Pozorovatel (Kroměříž, 1935); Prager Pre- 
sse (1927-28); Pražský večerník (1925-39; 1929 R Do 
čtvrtého kolena, knižně s tit. Dědictví otců); Raná 
setba; Rozkvět (1928-31); Rozsévač (Olomouc, 
1948); Říšská stráž (1928); Salón (1927-29); Sociální 
reforma (1934-35); Slovák (1928); Svět (1932-33 
R Přístav v bouři); Šťastná rodina (1926—31; 1928-29 
autobiograf. R Mezi pány); Tradice (1936); Tribuna 
(1926); Tschechoslowakei (1927-28); Včelařský ka
lendář (1937-40); Venkov (1927—34); kal. Venkovan 
(1936-47); Veselá škola; odb. články ve zdravotnic
kých a lékárenských časopisech. I KNIŽNĚ. Belet
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rie: Duše Hané (FF 1930); Za lepším chlebem 
(P 1932); Dědictví otců (R 1933); Pramen (BB 1934); 
Světlo (D 1934); Přístav v bouři (R b. d., 1935); Písně 
o matce (BB 1936); Výstražné znamení (R 1936); 
Z plamene srdce (BB 1939); Děvče z fabriky (R b. d., 
1940); Stříbrná pohádka (BB 1940); Znělky loretán
ské (BB 1941); Růženec (BB 1941). - Ostatní práce: 
Lékárnictví, obchod s léčivy a jedy (1938). I REDI
GOVAL knižnici: Rodina (nakl. Universum, 
1932-34). I

LITERATURA: L. R. Německobrodský: Chléb 
Hané. Havránkův umělecký portrét (b. d., 1939). 
■ • ref. Duše Hané: V. Kašpar, Lid. listy 28. 12. 1930; 
J. H., Lid. listy 4. 2. 1931 •; B. P. H.: ref. Za lepším 
chlebem, Lid. listy 20. 12. 1931; K.: ref. Pramen, Lid. 
listy 6. 5. 1934; • ref. Z plamene srdce: B. Slavík, LidN 
26. 12. 1939; R-N, Zvon 40, 1939/40 •; A. Götz in 
1. almanach Moravanů v Praze (1940); L. Riedl Ně
meckobrodský: k šedesátinám, Rozsévač 27. 7. 1947; 
an.: k osmdesátinám, Katol. noviny 28. 7. 1967.

pb

Karel V. Havránek

* 10. 10. 1851 Jemníky (Mladá Boleslav-J.)
† 18. 9. 1918 Nymburk

Prozaik, autor próz o železničářích, románu, cestopis
ných črt a veršované satiry o životě na malém českém 
městě; překladatel zejména ruské literatury.

Narozen na samotě Boží Voda. Syn hostinské
ho; vystudoval reálku v Ml. Boleslavi a v Čes. 
Lípě a stal se železničním úředníkem severozá
padní dráhy, naposled byl revidentem v Děčíně. 
V místech, kde působil, se věnoval kulturní 
a sociální činnosti, podporující české menšinové 
hnutí. Pro chorobu musel odejít do důchodu, 
který trávil v Nymburce.

V četných časopiseckých prózách načrtl H. 
celou galérii typů železničních zaměstnanců 
v humorných i vážných životních situacích; 
dotkl se i tragiky jejich rodinných rozvratů 
{Konduktér Buřil). Ani v těchto prózách, ani 
v románu o železničáři, který bezohledně vyko
řisťuje své spoluzaměstnance {Tíha svědomí), 
nepřekročil H. hranice konvenčního realismu. 
Úspěšný nebyl ani rozsáhlejší obraz života čes
kého maloměsta {Ukřižuj!), rozpadající se na 
příběh životního ztroskotání malířky, která se 
chce vymanit z maloměstských konvencí, a na 
osud finančního spekulanta, rozvracejícího tra
diční maloměstské podnikání. O stejný záměr se 
H. pokusil i ve veršované satiře Jakub Tvrdý. 

Do svých próz vkládal často veršované vložky, 
cizojazyčné citáty, doklady o znalosti výtvarné
ho umění a o sčetlosti, kterou uplatnil též jako 
dlouholetý přispěvatel Zvonu (vedle povídek 
zde otiskoval glosy o české, ruské, polské, bul
harské, jihoslovanské, francouzské a anglické 
literatuře). V novinové podobě zůstaly H. črty 
z cesty po Německu a Rakousku. H. překlada
telská činnost se orientovala hlavně na ruskou 
literaturu, ale pro časopisy překládal i z jiných 
literatur, např. francouzské.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: E. Adam, Evin Adam, Ka
rel Malý, Vladislav Sluka; -ck, C. P., K. V. H. (zejm. 
ve Zvonu). I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1894-1907); Čes. svět (1917, překl. z fr.); Květy 
(1901-08; 1902 P Konduktér Buřil); Kurýr; Nár. poli
tika (1905, črty Klepy z cest); Paleček; Venkov; Vesna 
(1894-95; 1894 překl. A. J. Zarin: Bílé myši); Vídeň
ský nár. kalendář na rok 1912; Zvon (1903—18, též 
kritiky a glosy). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jakub Tvrdý 
(B 1903, pseud. Evin Adam); Tíha svědomí 1, 
2 (R 1904); Ukřižuj! 1, 2 (R 1908). - Překlady: 
M. J. Saltykov-Ščedrin: Kněžna Anna Lvovna (1898);
G. A. Mačtět: Zbloudilý syn (1900); F. M. Dostojev- 
skij: Idiot (1903); N. Telešov: Domů (b. d., in 1000 
nej krásnějších novel, sv. 21). - Ostatní práce: Trenčín- 
ská Teplice (1906). I

LITERATURA: AEM (A. E. Mužík): nekrolog, 
Zvon 19, 1918/19, s. 28.

dh

Josef Házr Písecký

* 15. 2. 1869 Písek
† 5. 3. 1947 Protivín

Jihočeský lidový povídkář a romanopisec, autor hu
moresek, básník, publicista.

Pův. jm. Josef Haser (tak, resp. Haser-Písecký, 
zpočátku podepisoval své práce). Pocházel z ro
diny píseckého obchodníka. Od 1879 studoval 
na reálce v Písku, po maturitě (1886) na učitel
ském ústavu v Hradci Král. 1887-1903 učil na 
obecných školách v Lašovicích, Bavorově, Čížo
vé a Protivíně, 1903 přešel na protivínskou měš
ťanskou školu, na níž byl 1920 ustanoven ředite
lem. Do penze odešel 1928. V místech, kde 
působil (především v Protivíně), pracoval nad
šeně jako sokolský funkcionář (cvičitel, vzděla
vatel a starosta jednoty, okrsku i župy); byl též 
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členem městské rady v Protivíně. Beletristický
mi i populárně naučnými pracemi přispíval do 
řady regionálních periodik.

Větší část H. díla tvoří povídky a humoresky 
uveřejňované nejdříve v regionálních časopi
sech a almanaších a poté shrnované do povíd
kových souborů. S bodrým humorem, fabulační 
naivitou a sentimentalitou v nich autor zpraco
vává náměty z všedního maloměstského života 
a se zvláštní zálibou líčí milostné trampoty mla
dých lidí. Na lidového čtenáře se H. orientoval 
i ve své nej významnější knize, v regionálním 
historickém románu Kašpar Matyáš ze Sudetu, 
který s detailistickou dokumentárností evokuje 
život ve Vodňanech na počátku 17. století a ná
sledky bělohorské katastrofy v jižních Čechách. 
H. básnické sbírky, formově následující poetiku 
lidové poezie a tvorbu ruchovců a lumírovců, 
obsahují idylické obrázky venkovského života 
a jihočeské krajiny i delší epické skladby s ná
měty historickými a sociálními, ztvárňované 
v duchu opožděného obrozeneckého naciona
lismu. K autorově veřejné činnosti se váže i ně
kolik prací vlastivědných.

PSEUDONYMY: Josef Písecký, Písecký. I PŘÍ
SPĚVKY in: Malý Čechoslovák; Mladá stráž; Našim 
dětem (příl. Nár. politiky); Otavan (Písek); Písecké 
listy; Písecký obzor; Růžový palouček; Věstník sokol
ské župy Husovy (Č. Budějovice); Věstník sokolské 
župy Jeronýmovy (Strakonice); Vodňanské noviny; 
Zlatá stezka (Vodňany); Zvon. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Několik humoresek (PP b. d., 1900); Lidé bodří a do
bří (PP 1906); Na venkově (P b. d., 1911); Zátiší 
(R 1931); Na výsluní (PP 1933); Mezi dětmi (BB, DD 
pro ml., b. d., 1934); Kašpar Matyáš ze Sudetu 
(R 1935); Po trnitých stezkách (PP 1937); Rokoko 
a jiné verše (1937); Sněhulák (D pro ml., 1937); Klid
né chvíle (BB 1938); Po světlých stezkách (PP 1941). - 
Ostatní práce: Pošumaví 1 (1911, s J. Boháčem 
a K. Peprným); Mistr Jeroným Pražský (1916); Bavo- 
rovský Slavín (1923); Po stopách českých bratří 
(1937); Vodňanský Slavín (1937). I REDIGOVAL 
almanach: Z nejmladších (básně začínajících autorů, 
1902). I

LITERATURA: V. Brtník: ref. Zátiší, Venkov 
8. 10. 1931; L. K. (Kratochvíl): ref. Mezi dětmi, LidN
14. 1. 1935; B. Slavík in J. H. P.: Klidné chvíle (1938); 
an.: J. H. P, LidN 15. 2. 1939; J. P. Hejný: Zlatá stezka
15, 1946/47.

bd

Josef Heger

* 7. 5. 1885 Nyklovice u Žďáru nad Sázavou
† 6. 1. 1952 Nyklovice

Překladatel starozákonních biblických textů z hebrej
štiny a z řečtiny.

Pocházel z početné rodiny. Po obecné škole 
v Nyklovicích studoval v Brně klasické gymná
zium (1896-1904) a bohosloví. 1908 byl vysvě
cen na kněze a stal se kaplanem v Hustopečích 
u Brna, od 1909 v Brně. 1911 byl poslán na 
studia do Palestiny, kde se stal 1912 vicerekto- 
rem, 1913 rektorem rakouského hospice v Jeru
zalémě. 1913-16 studoval teologii ve Vídni 
(doktorát 1917). 1917-24 byl profesorem nábo
ženství na gymnáziu v Mor. Budějovicích, od 
1924 profesorem Starého zákona na teologic
kém ústavu v Brně, od 1939 profesorem biblic
kého studia na teologické fakultě UK v Praze, 
kde již předtím několik let suploval. Po uzavření 
vysokých škol odešel do rodiště, 1945 se do 
Prahy na univerzitu vrátil, ale 1950 pro nemoc 
odešel do penze a žil v Nyklovicích.

Ve své činnosti se H. zaměřil na překlady ze 
Starého zákona. Překládal podle původních 
hebrejských a řeckých textů (Kniha Ijjob, Vele- 
píseň) nebo jejich kritických zpracování (Žal
my, Kniha moudrosti). Snaha po věrném tlu
močení předloh a záměr postihnout i jejich poe
tickou hodnotu orientovaly H. k sledování zvu
kové, zejména rytmické stránky překladu. 
Důvěrná znalost prostředí a života v Palestině 
se odrazila v silném evokativním rysu obraz
nosti jeho překladů. Práce, vydávané většinou 
v edici Akord, doprovázel H. úvody, poznámko
vým aparátem a literaturou předmětu.

PŘÍSPĚVKY: in: Akord (1938, studie Starozákonní 
poezie biblická); sb. Bible a český národ (1935, roč. 
Chudým dětem 47); Řád (1937). ■ KNIŽNĚ. Překla
dy biblických textů: Proroctví Joelovo (1931); Kniha 
Ijjob (1933); Velepíseň (1934); Ješa’Jahu (1936); Jir- 
mejahu. Nářky (1937); Žalmy (1939); Kniha přísloví 
(1940); Kniha Tobit (1940, s J. Demlem); Koheleth 
(1942); Kniha moudrosti (1946); Kniha Ježíše Siracha 
(1947); Kniha Daniel (1947). - Ostatní práce: Du
chovní promluvy (1934, s J. Sedlákem). I

LITERATURA: • ref. překl. Ijjob: -k (B. Václa
vek), Čin 1933, s. 427; A. N. (Novák), LidN 29. 6. 
a 2. 7. 1933; Kp. (J. Knap), Venkov 17. 10. 1933 
ref. překl. Velepíseň: V. H. (Z. Kalista), Lumír 61, 
1934/35, s. 414; tv (T. Vodička), Řád 2, 1934/35, 
s. 399; J. Strakoš, Akord 1935, Poezie a literární glosy 
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1, s. 12; -s. (J. Seifert), PL 25. 12. 1935; Vv. (V. Renč), 
Rozhledy 1935, s. 36 •;• ref. překl. Ješa’Jahu: A. N. 
(Novák), LidN 25. 12. 1936; V. H. (Z. Kalista), Lumír 
63, 1936/37, s. 57; rč (V. Renč), Řád 1937, s. 122 •; 
n (B. Novák): ref. překl. Kniha Tobit, LidN 27. 5. 
1940; • ref. Kniha přísloví: K. P. (Polák), Nár. práce 
22. 6. 1940; Nk (B. Novák), LidN 15. 4. 1940 •;• ref. 
Žalmy: an. (Z. Kalista), Lumír 65, 1938/39, s. 499; 
n. (M. Novotný), LidN 23. 4. 1939 •; an.: nekrolog, 
LD 9. 1. 1952; Vr.: Stoleté výročí, Katolické noviny 
15. 12. 1985.

dh

Edvard Hegner

* 7. 11. 1876 Trachtín (Strachotín) u Hustopečí 
† 23. 4. 1929 Praha

Autor sociálních divadelních her a próz obracejících 
se k lidovému, hlavně dělnickému publiku; novinář 
a osvětový pracovník.

Vyšel z proletářského prostředí a dostalo se mu 
jen základního vzdělání. Mládí prožil v Zastáv
ce u Rosic. Pracoval jako dělník (mj. na stavbě 
železnice v Uhrách, odkud čerpal látku ke hře 
Bratránci), po příchodu do Prahy (1904) pře
chodně jako noční hlídač. Od 1906 působil 
v Dělnické akademii jako sekretář a účetní 
a později i jako vydavatel a odpovědný redaktor 
jejího tiskového orgánu; spolupracoval s další
mi časopisy, zvláště se sociálně demokratickým 
tiskem, později se snažil uchytit i jako spisovatel 
z povolání. Po vzniku ČSR se stal úředníkem 
min. sociální péče. Pokusil se vydávat lidové 
knižnice a redigoval noviny 28. říjen. H. literár
ní a ediční snahy podporovala jeho žena Anna 
H., roz. Metelková (nar. 1876), povoláním indu- 
striální učitelka, jež byla též novinářsky 
(1924-27 redigovala čas. Zájmy žen) a literárně 
činná. Společně s E. H. napsala prózy pro mlá‘ 
dež a drama, samostatně vydala dvě hry s te
matikou první světové války, z nichž první, 
V příboji (1918), byla kritikou národně odrodilé 
vysoké buržoazie a druhá, Xantippa, žena z lidu 
(1923), zachytila válečné strádání lidových vrs
tev. V polovině 20. let byl H. stižen záchvatem 
mrtvice a vážnou nervovou chorobou. Zemřel 
sebevraždou, pohřben byl v Praze na Olšan
ských hřbitovech.

Životní zkušenost proletáře poskytla E. H. 
látku k několika hrám a prózám, jež bez vyšších 
uměleckých nároků spojovaly autentickou vý

pověď s lidovýchovným posláním. Autor v nich 
přiblížil svět ztroskotaných existencí z řad tzv. 
bratránků, jak se říkalo dělníkům na stavbě 
železnic {Bratránci), a tuláků (Cesta k peklu), 
živořících z viny společnosti i pro vlastní lehko
myslnost a pijáckou vášeň; se silným sociálně 
kritickým a morálním akcentem zobrazil též 
prostředí dolů a hutí, a to především ve hře 
evokující ovzduší prvních dělnických májů 
(Průboj). Ostatní práce postihují mravní neduhy 
měšťácké společnosti {Přísný pán, Nad jícnem 
sopky aj.) a po způsobu konvenční humoristické 
beletrie se pokoušejí o karikaturu maloměsta 
(Čertova nevěsta). Vzpomínkami na proletářské 
mládí jsou prostoupeny prózy o dětech, psané 
společně s A. Hegnerovou.

PSEUDONYMY: Trachtinský, Wener, Zastavský.
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1899-1917); 28. říjen 
(1920-21); Kopřivy; Lid. noviny (1901); Pramen 
(1920); Právo lidu (1902-26); Rudé květy (1904-17); 
Světozor (1917); Topičův sborník (1921); Věstník Děl
nické akademie, pokr. Dělnická osvěta (od 1907).
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Rozvrat (P b. d., 1905); Brat
ránci (D b. d., 1911, 2. vyd. b. d., 1921, s tit. Troseční
ci); Rub slávy (D b. d., 1911, 2. vyd. 1922 s tit. Boj 
o titána); Anna Martensová (D b. d., 1913); Průboj 
(D b. d., 1913); Přísný pán (D b. d., 1914, upr. vyd. 
1923 s tit. Zlaté doly, s A. Hegnerovou); Cesta k peklu 
(PP 1918); Nad jícnem sopky (D b. d., 1920); Rodina 
Sukových (D b. d., 1921); Pět grotesek (DD 1924); 
Tajemství legionářova kufru (D 1924); Marjánka Mi- 
čánková a jiné prózy o dětech a jejich vychovatelích 
(1925, s A. Hegnerovou); Čertova nevěsta (P 1927). 
i REDIGOVAL časopisy: Dělnická osvěta (1909—10, 
s R. Tayerlem), 28. říjen (1920-21); knižnice: Hegne- 
rova lidová divadelní knihovna (1923-24), Hegnerův 
kruh laciné lidové četby (1925). I

LITERATURA: • ref. Bratránci: A. M. (Macek), 
Akademie 15, 1910/11, s. 223; M. Rutte, MR 17, 
1910/11, sv. 23, s. 300; I. Olbracht, Děln. listy 25. 2. 
1911 •;• ref. Průboj: G. W. (Winter), PL 16. 3. 1913; 
an. (I. Olbracht), Děln. listy 2. 4. 1913 → O umění 
a společnosti (1958) •; K. H. Hilar: ref. Rub slávy, 
MR 19, 1912/13, sv. 26, s. 96; K. (F. V. Krejčí): ref. 
Anna Martensová, PL 2. 11. 1913 + ref. Přísný pán, 
PL 16. 8. 1914; O. Šimek: ref. Přísný pán, Čes. kultura 
2, 1913/14, s. 297; m.: Lidové hry Dělnické akademie 
(ref. Rub slávy), Večerník PL 9. 3. 1916; K. H. (Hikl): 
ref. Cesta k peklu, Naše doba 26, 1918/19, s. 227; jv 
(J. Vodák): Manželské drama a zákon rozvodový (ref. 
Nad jícnem sopky), Jeviště 1920, s. 306; -ejč- (J. Krej
čí): ref. Boj o titána, Průboj, Trosečníci, Pět grotesek, 
Zlaté doly (též ref. A. Hegnerová: V příboji, Xantip
pa, žena z lidu), Naše doba 31, *1923/24, s. 434; -r.b.-: 
ref. Marjánka Mičánková..., Děln. osvěta 1925, s. 35; 
• nekrology: B (E. Bass), LidN 24. 4. 1929; K. (F. V.
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Krejčí), PL 25. 4. 1929; an., LitN 1929, č. 9 •; B. 
Pernica in Písemnictví na západní Moravě (b. d., 
1938, s. 69).

et

Anna Hegnerová viz in Edvard Hegner

Julius Heidenreich viz Julius Dolanský

Oldřich Heidrich

* 21. 2. 1892 Praha
† 4. 2. 1950 Praha

Nordista; autor kulturně historických cestopisů po 
severských zemích, překladatel ze švédštiny, dánštiny 
a norštiny, publicista pracující pro rozvoj kulturní 
vzájemnosti československo-skandinávské.

V Praze studoval na gymnáziu a obchodní aka
demii a pak na filoz. fakultě anglistiku, na uni
verzitách ve Švédsku (Uppsala, Lund) germa- 
nistiku se speciálním zaměřením na nordistiku 
(doktorát v Praze 1918 prací Adam Oehlen- 
schláger jako dramatik). Po válce se stal úřední
kem min. zahraničí. Pracoval na čs. zastupitel
ských úřadech v USA (Washington) a v Ně
mecku (Drážďany), od 1927 jako kult, atašé ve 
Švédsku (Stockholm). 1934—39 působil v Praze, 
organizuje především kult, styky se skandináv
skými zeměmi (mj. byl jednatelem Čs.-finského 
komitétu a Ústavu skandinávského a nizozem
ského); v té době vykonal 15 studijních cest po 
severských státech, publikoval několik set infor
mativních a propagačních článků o severské 
kultuře, historii, přírodě, soudobém životě, tu
ristických možnostech (do časopisů severských 
zemí psal naopak o Československu), vyučoval 
švédštině na Vysoké škole obchodní. 1939 (už 
za okupace) odjel do Švédská a odtud do Nor
ska, kde v Oslo pracoval v univerzitní knihovně; 
jeho žena byla doma pro ilegální činnost zatče
na a vězněna v Německu (zemřela v Lipsku 

1942). V červnu 1944 byl H. zatčen a pak věz
něn v Oslo (v pevnosti Akershus) a v koncen
tračním táboře Grini. Po osvobození působil 
v Oslo na čs. velvyslanectví (znovu se oženil 
s Norkou), od dubna 1947 pracoval na min. 
zahraničí v Praze. Zemřel náhle, pohřben byl 
v Praze-Bubenči.

Celá H. literární činnost byla zaměřena 
k podpoře kulturní vzájemnosti českosloven
sko-skandinávské. Jeho odborné práce sledova
ly problematiku literatury švédské a dánské, 
širším čtenářským vrstvám byla určena infor
mativní publicistika, překlady beletrie a zejmé
na cestopisy po Švédsku a Norsku. Tyto cesto
pisy vznikly jako syntéza solidních vědomostí 
nordisty s živými zkušenostmi nashromážděný
mi během řady autorových zájezdů, přitom 
však účelně vybavovaly svou látku jakoby 
v rámci jediné cesty s jednoduchou trasou z jihu 
na sever země. Základní pozornost je věnována 
přírodě, historii, kultuře (zvláště literatuře a ar
chitektuře) a stykům s českými zeměmi, odtud 
se dospívá k závěrům o osobitosti národního 
charakteru a životního stylu. Poučení zahrno
valo i praktické rady na cestu; poznatky o vy
moženostech skandinávské ekonomiky chtěly 
podněcovat k následování. Zatímco H. cestopi
sy z dvacátých let se vyznačují snahou o věcné 
zprostředkování a účelné členění maxima infor
mací, tíhnou jeho knihy z přelomu 30. a 40. let 
spíše k pólu cestopisné a kulturně historické 
fejetonistiky s monografickými interesy (o vý
znamné osobnosti) a osobně zaujatějším podá
ním.
PSEUDONYM: Vladimír Ambrož. I PŘÍSPĚVKY 
in: Časopis pro moderní folologii (od 1933); Dělnická 
osvěta; ELK; Kritika; Marginálie; Nár. osvobození; 
Nár. práce; Naše doba; Nové Čechy (od 1923); Osvě
ta; Topičův sborník (od 1919); Tribuna; Venkov (od 
1918); Ženský svět (1928, Významné představitelky 
soudobé literatury ve Švédsku). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Přehled dějin švédské literatury 
(b. d., 1922); Na potulkách Švédském (črty, 1926); 
Kniha o Švédsku (črty, 1939); Kniha o Norsku (črty, 
1940). - Překlady: J. L. Heiberg: Ne (1920); W. öster- 
gaard: S tažnými ptáky (1920); E. Johnson: Čtrnáctý 
rok (1935); H. Olsson: Schyluje se k bouři (1936); 
V. von Heidenstam: Svatý Jiří a drak (1938); Katalog 
výstavy švédského uměleckého průmyslu a lidového 
umění v Praze 1938 (1938); - (do švédštiny): A. Poho- 
recký: Tjeckoslovakien en badortstat (Praha 1926, 
s E. Friskem); J. Bělohlav: Besók de tjeckoslovakiska 
badorterna (Praha 1934). - Ostatní práce: Slovníček 
švédsko-český a česko-švédský (b. d., 1917); Jednatel- 
ská správa Ústavu skandinávského a nizozemského
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za rok 1936 (1936); Švédsko (1938, s K. Urbanem); 
spolupracoval na kn. N. Lundh-Eriksson: Fran det 
gyllene Prag till det blanande Tatra (Stockholm 
1933). ■

LITERATURA: Z. Hájek: ref. Na potulkách Švéd
ském, Nové Čechy 10, 1926/27; G. Pallas: ref. Švéd
sko, LidN 4. 7. 1938; • ref. Kniha o Švédsku: G. Pal
las, LidN 29. 5. 1939; Kp. (J. Knap), Venkov 28. 6. 
1939 •; J. Kunský: ref. Kniha o Norsku, Střední škola 
22, 1941/42; P. Hamanová: Za PhDr. O. H., Marginá
lie 23, 1950.

jo

Filip Heimbacher

* 7. 10. 1765 Praha
† 23. 12. 1796 Praha

Překladatel a autor divadelních her z 90. let 18. stole
tí, jehož díla jsou příznačná pro pojosefinský reperto
ár pražského divadla.

Psal se též Haymbacher. - Syn nižšího úředníka 
(kancelisty), jako student Akad. gymnázia 
v Praze byl mj. žákem I. Cornovy a spolužákem 
bratří Thámů a jejich druhů, pozdějších herců 
a dramatiků Boudy. Od 1786 byl policejním 
komisařem v Novém Městě pražském.

Počtem zpracovaných textů (asi 20) patří me
zi přední dramatiky, kteří zásobovali pražské 
české divadlo koncem 18. stol. Jeho hry se tu 
provozovaly až od 1791 a jsou příznačné pro 
pojosefinskou dramaturgii českého jeviště, kdy 
se repertoár nuceně odvracel od prací s osvícen
skou ideologií, sociální problematikou a s lát
kou z českých dějin a kdy se v něm na přední 
místo dostávala díla vyhovující hlavně triviální
mu diváckému vkusu, např. frašky a travestie 
s drastickou komikou nebo vnějškově hřmotné 
rytířské činohry. Tou je i jediná tištěná (a jediná 
textem dochovaná) práce H., překlad Schika- 
nedrovy hry Jan Dolinský nebo Krevní právo; 
v Praze se hrál až do sklonku 20. let 19. stol. 
Také většina ostatních prací H. (známých pou
ze podle názvu, a to jen v německém znění) jsou 
buď zjevně překlady, nebo se předpokládá, že to 
jsou přeložená, popř. adaptovaná cizí díla. Pů
vodním kusem je snad příležitostná hra se zpě
vy Češi jsou praví vlastencové aneb Krev a život 
za Františka, Karla a vlasti (prem. 20. 11. 1796). 
Soudě podle titulu a data premiéry je hra proje
vem dynastického vlastenectví, které mělo 

v době Francouzské revoluce vyvolávat v lido
vých vrstvách loajální věrnost a protirevoluční 
smýšlení.
PŘÍSPĚVKY in: Vlastenské noviny (1793). I KNIŽ
NĚ. Překlad: E. Schikaneder: Jan Dolinský nebo 
Krevní právo ... (1792, i prem.). I SCÉNICKY (texty 
nedochovány, tituly doloženy jen v něm. znění). Prav
děpodobně původní hra: Češi jsou praví vlastencové 
aneb Krev a život za Františka, Karla a vlast! (1796). 
- Překlady a pravděpodobné překlady nebo adaptace: 
J. A. Törrings-Seefeld: Kašpar Thorringer (asi 
1791-92); Rytíře Vojtěcha vítězství a smrt (asi 
1791-92); E. Schikaneder: Sarmantův ohnivý medvěd 
(asi 1791-92); Jeskyně veteránů (1792); Mlýn v čer
ném údolí aneb Rudolfův sen v letní besídce (1792);
H. F. Möller: Hrabě Valtron aneb Subordinací 
(1792); F. J. Hassaurek (?): Josef a bratří jeho aneb 
Sedm hubených let v Egyptě (1792); Kamenná dívka 
aneb Vysvobození hraběnky Eleonory ze začarované
ho zámku (1792); Čarodějné zrcadlo aneb Ohnivý 
medvěd Rýbecala v Krkonošských horách (1792); 
Čarodějnice Olikara (též Čarodějnice Olibarn) aneb 
Rytíře Slavikvasa nešťastná vdova (1792); Přestrojení 
v serailu aneb Veliký lov na lvy (1793); K. F. Henisch 
(?): Veselý švec aneb Čert v každém koutě (1793); J. G. 
Haubel (?): Thakmenes a Kyzimirka aneb Obležení 
a dobytí města Taguntu v r. 1254 (1793); L. Hůbner: 
Kamma, rekyně bojarská (1793); Krvavý věnec sva
tební aneb Mladá rekyně (1793); Horní duchové 
(1796); F. J. H. Soden, K. F. Hensler: Dcera temnosti 
(1796); Štěstí v hospodě (1796). I

BIBLIOGRAFIE: in M. Laiske: Pražská drama
turgie 1 (Ústav pro českou a svět, literaturu ČSAV 
1974); Knihopis č. 15 370. ■ LITERATURA: F. M. 
(Menšík): Ze života starých herců pražských, NL 
3. 5. 1889.

mo

Vojtěch Heinrich viz
Vojtěch Heinrich Jirota

Jindřich Heisler

* 1. 9. 1914 Chrast’ (Chrast) u Chrudimi
† 4. 1. 1953 Paříž (Francie)

Surrealistický básník a výtvarník, autor tzv. realizo
vaných básní a foto-grafik.

Otcova rodina vlastnila farmaceutickou to
várnu. Rodiči poslán do Prahy začal H. studo
vat na malostranské reálce, odkud v kvartě 

130



Heisler

přešel na chemickou průmyslovku v Betlémské 
ul. Zájem o moderní umění, literaturu a jazyky 
způsobil, že musel školu opustit a studium do
končil v Banské Štiavnici. Po maturitě nastoupil 
na přání autoritativních rodičů v rodinné továr
ně, udržoval však kontakt s pražským kultur
ním děním a věnoval mu všechen volný čas. 
Tyto jeho sklony vyvolávaly rodinné konflikty 
a nekonvenční životní styl pozornost v okolí. Po 
otcově smrti (1936) se rodina přestěhovala do 
Prahy, kde H. nastoupil vojenskou službu (teh
dy navázal přátelství s J. Ortenem, J. Veltrus- 
kým, R. Schwarzem). Přátelství s malíři J. Štýr
ským a Toyen (vl. jm. M. Čermínová) přivedlo 
H. 1938 do Surrealistické skupiny, jejíž činnost 
pokračovala i po roztržce s V. Nezvalem a poz
ději i za německé okupace, kdy byl surrealismus 
jako tzv. zvrhlé umění veřejně nepřípustný a ze 
Skupiny nakonec zůstali činní, vydávajíce své 
práce v ilegální Edici surrealismus, jen J. Štýr
ský (do své smrti 1942), Toyen, K. Teige a J. H. 
Od vyhlášení platnosti norimberských rasových 
zákonů i na půdě protektorátu ukrýval se H. 
v bytě Toyen. Po osvobození společně oživili 
surrealistickou činnost v Praze, vydali znovu 
některé ilegální publikace, uspořádali výstavy 
a obnovili styky s pařížskými kolegy. V březnu 
1947 odjel H. s Toyen do Paříže, kde se význam
ně podílel na přípravě Mezinárodní výstavy sur
realismu i její pražské repliky a až do své náhlé 
smrti se intenzívně věnoval práci v Bretonově 
skupině, hlavně při vydávání surrealistické re
vue Neon (1948-50, 5 č.).

H. surrealistické básnické texty vznikaly 
v úzkém sepětí s výtvarnými projevy J. Štýrské
ho a Toyen: první sbírka Jen poštolky chci klid
ně na desatero je provázena ilustracemi Toyen 
(Štýrský je autorem obálky), dialogem básníka 
a malířky jsou (v Praze vydané a ženevským 
nakladatelem kryté) záměrně do francouzštiny 
přeložené Přízraky pouště (Les spec třes du dé- 
serť), koexistence slova a obrazu přináší nové 
významy v bizarních, tzv. realizovaných bás
ních Z kasemat spánku↓ H. texty jsou též sou
částí válečných cyklů kreseb Toyen Střefnice (z 
1939-40) a Schovej se, válko! (z 1944). Štýrské
ho fotografický cyklus Na jehlách těchto dní 
dotvořil H. adekvátním, přitom zcela autonom
ním textovým doprovodem. Pro H. silně vizuál
ně založenou poezii platí surrealistické směřo
vání k dosažení onoho „bodu lidského ducha, 
z něhož život a smrt, skutečno a neskutečno, 
minulost a budoucnost, sdělitelné a nesdělitel- 

né, vysoké a nízké přestává být vnímáno jako 
protiklady“. Vycházeje ze stavu lucidního, 
„bdělého“ snu, polospánku, kdy se vědomí oci
tá v nové dimenzi, zaznamenává H. fragmentár- 
ně iracionalitu v nejvšednější realitě, vědomí její 
rozporuplnosti a konfliktnosti, nejistotu a po
chybnosti o povaze a významu nejen znaku, ale 
i skutečnosti, zachycuje oscilaci mezi ozvěnou 
vět a představ a naléhavostí jejich sdělení, osci
laci okolo stále se proměňující, pomyslné a ni
kdy ne zcela poznané hranice lidské imaginace 
a nevědomí. Příznačný je sklon k zvýrazňování 
zdánlivě nejpodružnějších a bezvýznamných 
skutečností, dynamičnosti a procesuality sděle
ní textu. Od 1943 se H. začíná více orientovat na 
výtvarný projev; vytváří objekty, koláže a de- 
kalky, z jejichž techniky vychází při svých fo- 
to-grafikách (cyklus Ze stejného těsta). Po pře
sídlení do Paříže se mj. z jazykových důvodů 
soustřeďuje (se vzrůstající nedůvěrou ke slovu) 
k výtvarnému vyjadřování. Výsledkem promě
ny slova v objekt jsou jeho Knihy-objekty 
(1950-51, věnované Toyen, A. Bretonovi 
a B. Péretovi), stejně tak obrazová Abeceda 
(1951); vytvořil též několik krátkometrážních 
filmů. Poslední H. texty představují nerealizova
né filmové scénáře (ve spolupráci s B. Péretem 
a J. P. Dupreyem). Nevydány zůstaly sbírky 
Neznámé cíle z 1939, Desatero za frontou 
z 1940-41, Zase se střídají roění doby 
z 1944-46.

PŘÍSPĚVKY in: L’Age du cinéma (Paříž, 1951, film, 
scénář); J. Štýrský (katalog výstavy, 1946); Kvart 
(1945); Mezinárodní surrealismus (katalog výstavy, 
1947); Le Surréalisme en 1947 (katalog výstavy, Paříž 
1947); Toyen (katalog výstavy, 1945); - posmrtně: 
L’Archibras (Paříž, 1967, film, scénář); sb. Magnetic
ká pole (1967); La Poésie surréaliste (antologie, Paříž 
1946); La poésie surréaliste tchéque et slovaque (an
tologie, Brusel 1972); Le surréalisme en Tchécoslova- 
quie (antologie, Paříž 1983); sb. Surrealistické výcho
disko 1938-1968 (1969); Štyrský-Toyen-H. (katalog 
výstavy, Paříž 1982); V. Effenberger: Výtvarné proje
vy surrealismu (1969); Výtvarné umění (1965). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o výtvarném umění: Jen 
poštolky chci na desatero (BB 1939, inedit.); Les 
spectres du désert (BB, Praha 1939, s Toyen; překl. do 
franc. s J. Hořejším); Z kasemat spánku (BB 1941, 
s Toyen, inedit.); Na jehlách těchto dní (BB 1941, s J. 
Štýrským, inedit., další vyd. 1945); Střelnice (B 1946, 
s Toyen); Schovej se, válko! (B 1946, s Toyen); Toyen 
(monografie, Paříž 1953, s A. Bretonem, B. Pére
tem). - Překlad: P. Eluard: Výbor z básní 1918-1938 
(1946, se Z. Lorenzem, O. Wenzlem). - Souborné 
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vydáni: Aniž by nastal viditelný pohyb (Toronto 1977, 
ed. V. Linhartová). ■

LITERATURA: A. Breton a R. Benayoun: nekro
logy, Medium (Paříž) 1953, č. 3; G. Goldfayn: J. H., 
Phases (Paříž) 1963, č. 8; F. Šmejkal: H., Výtv. umění 
1965, č. 10; V. Effenberger in Výtvarné projevy surre
alismu (1969, s. 95); P. Král: Nesnadné usínání, sb. 
Surrealistické východisko 1938-1968 (1969); V. Lin
hartová in J. H.: Aniž by nastal viditelný pohyb (To
ronto 1977); in Štyrský-Toyen-H. (katalog výstavy, 
Paříž 1982); J. Toman: O H. a Toyen (interview 
s H. sestrou), Proměny (New York) 1983, 
č. 2 + Wort, Bild und Objekt, Pantheon (Mnichov) 
1985; F. Šmejkal: Surrealismus a české umění, Výtv. 
umění 1989, č. 5.

František Karel Hejda

* 23. 4. 1865 Mladá Boleslav
† 18. 1. 1919 Praha

Autor drobných próz převážně humoristického cha
rakteru, vytěžených z reality konce 19. a začátku 
20. století; novinář, hudební kritik, dramatik a pře
kladatel.

Pocházel z muzikantské učitelské rodiny. Po 
absolvování gymnázia ve svém rodišti 
(1875-83) studoval na pražské právnické fakul
tě (1883-87), ale studia po sedmi semestrech 
zanechal. Několik let pracoval na finančním 
úřadě a v advokátní kanceláři. Byl dobrým pia
nistou a velkým milovníkem hudby, brzy po 
svém příchodu do Prahy navázal styky se spo
lečností sdruženou kolem A. Dvořáka. 1888-95 
byl hudebním referentem časopisu Dalibor 
(v listopadu 1890 v této funkci doprovázel 
A. Dvořáka na koncertní cestě do Frankfurtu 
n. M.), pak referoval o hudbě v čas. Světozor. 
1889 navrhl zřízení Smetanova muzea při Nár. 
divadle. Od 1898 až do smrti byl redaktorem 
Nár. politiky, v níž mj. založil a vyplňoval rubri
ku Ze soudní síně. Patřil k agilním členům spi
sovatelského spolku Máj. Zemřel na následky 
španělské chřipky, pohřben byl na vinohrad
ském hřbitově.

Těžiště H. literárního díla tvoří krátké humo
ristické prózy, vesměs zobrazující městský život 
na přelomu 19. a 20. stol. Odehrávají se v kan

celářích, úřadech a kavárnách, mnohé jsou si
tuovány do uměleckého a rodinného prostředí; 
část z nich představují autobiografické příhody 
a povídky z ciziny (Itálie, Švýcarsko). Většinou 
jde o nehluboké, konvenční příběhy lidí ze 
středních vrstev, připomínající tvorbu I. Herr- 
manna. Jsou však věrojatné, výrazně pointova
né a vtipné, psané hutným věcným stylem (Kari
katury, Z davu, Krajané a kolemjdoucí, Pimprla- 
ta a komedianti, Z deště pod okap). H. psal 
i další prózy (Na výsluní) a anekdotické povídky 
(Vrabci na střeše); k nim lze přiřadit i triptych 
„drobných obrázků a črt“ Ze soudní síně a tři
cítku soudniček nazvanou Pod vězí s řadou vý
stižných portrétů rázovitých figurek. Další sou
částí H. beletristické tvorby jsou vážně laděné, 
tematicky však různorodé povídky shrnuté ve 
svazcích Ze včerejška i dávna a Šašek a krasavi
ce a jiná próza. Nejčastěji se mezi nimi vyskytují 
tragické milostné příběhy, korespondující s H. 
dřívější baladickou novelou Ve Starém cechu, 
která je umístěna do Luzernu a vypovídá o ne
naplněné lásce Čecha a Švýcarky. H. se také 
uplatnil jako libretista a dramatik. Po nedokon
čeném libretu k opeře J. Nešvery Esther (1889) 
napsal text k Nedbalově baletní pantomimě 
Pohádka o Honzovi a komedii Jižní krev, jejíž děj 
situoval do italského prostředí. Zobrazil v ní 
několik svérázných postav, jejich příznačné tem
peramentní projevy a osobitou mentalitu. Této 
hře dal i prozaickou formu a pod názvem V ka
jutě ji zařadil do knížky Šašek a krasavice a jiná 
próza. Kromě vlastní dramatické tvorby H. ta
ké hry překládal, a to z francouzštiny a němčiny 
(např. veselohry G. Davise). Jako publicista 
otiskoval fejetony (zejm. v Nár. listech), cause- 
rie, črty, literární, divadelní a hudební recenze, 
jubilejní články a nekrology.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Piloun; Hda (Dalibor, Svě
tozor). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1893, 1917); 
Dalibor (od 1888); Divadelní kalendář; Hlas národa 
(1890); Humorist, listy; Kalendář českých hudebníků; 
Květy (1895, 1904); Lit. listy; Lumír; Máj; Nár. listy 
(1889); Nár. politika; Osvěta (1894-1917); sb. Praha 
ve dne v noci (1904); Světozor (1889-99, 1914); 
Švanda dudák (1893—96); Venkov (1918); Vesna 
(1894—95); Zlatá Praha (1890-1916); Zvon 
(1909-18). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Karikatury 
(PP 1898); Z davu (PP 1900); Pohádka o Honzovi 
(libreto k baletu O. Nedbala, 1902, i prem.); Ze soud
ní síně (PP, 3 sv., 1904-06); Krajané a kolemjdoucí 
(PP 1905); Ve Starém cechu (P 1906); Na výsluní (PP 
1907); Pimprlata a komedianti (PP 1908); Vrabci na 
střeše (PP b. d., 1908); Pod věží (PP 1909); Jižní krev 
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(D 1910, i prem.); U Krásů a v sousedství (PP 1911); 
Z deště pod okap (PP 1912); Ze včerejška i dávna (PP 
b. d., 1915); - posmrtně: Šašek a krasavice a jiná 
próza (PP 1919). - Překlady: G. Davis (David): Kata
komby (D 1901, prem. 1895); - posmrtně: G. Davis: 
Dnešní děvčátka (D 1927). I SCÉNICKY. Překlady: 
F. Benizza: Una famiglia fina (1895); G. Feydeau: 
Fernandova svatební smlouva (1896). I REDIGO
VAL časopis: Dámské módy (Ml. Boleslav, od 1900); 
sborník: Národní album (b. d., 1900, hudební část). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: České kvarteto (soubor 
čas. kritik, b. d., 1894; německé též přeložil). I

LITERATURA: • ref. Karikatury: F. V. V. (Vy
koukal), Světozor 1898, s. 454; R. Bazarov, Čes. revue 
2, 1898/99, s. 489; jv. (J. Vodák), Rozhledy 8, 1898/99, 
s. 420; vz. (V. Zelinka), Zvon 27,1926/27, s. 44 •;• ref. 
Z davu: an., Besedy Času 1900, s. 266; A. Novák, 
Obzor literární a umělecký 2, 1899/1900, s. 169; k., 
Besedy Času 6, 1900/01, s. 6 •;• ref. Pohádka o Hon
zovi: -q (J. Borecký), NL 26. 1. 1902; Nemo (K. B. 
Mádl), Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 179 •;• ref. Ze 
soudní síně: K. Z. K. (Klíma), LidN 18. 3. 1904; 
-áský, Zvon 4, 1903/04, s. 434; V. Č. (Červinka), Zlatá 
Praha 21, 1903/04, s. 335; Jr, Máj 2, 1903/04, s. 603; 
E. Sokol (K. Elgart-Sokol), Rozhledy 14, 1903/04, 
s. 1035; F. V. Vykoukal, Osvěta 1904, s. 560; -áský, 
Zvon 5, 1904/05, s. 317; S., Máj 3, 1904/05, s. 470; 
O. F. (O. Fischer), Naše doba 12, 1904/05, s. 794; Ds. 
(J. D. Konrád), Máj 4, 1905/06, s. 528 •; SK. (F. Ská- 
celík): ref. Krajané a kolemjdoucí, Zlatá Praha 23, 
1905/06, s. 359; -áský: ref. Ve Starém cechu, Zvon 6, 
1905/06, s. 731; • ref. Na výsluní: fs. (F. Sekanina), 
Zvon 7, 1906/07, s. 748; F., Zlatá Praha 25, 1907/08, 
s. 81 •; R. (V. Červinka): ref. Pimprlata a komedianti, 
Zlatá Praha 26,1908/09, s. 214; • ref. Vrabci na střeše: 
Tristan (S. V. Friedl), Zvon 9, 1908/09, s. 219; R. (V. 
Červinka), Zlatá Praha 26, 1908/09, s. 214; -il., LidN 
5. 3. 1909; Ds. (J. D. Konrád), Máj 7, 1908/09, s. 580; 
O. Šimek, Novina 2, 1908/09, s. 285; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1909, s. 173 •;• ref. Pod věží: -k 
(J. Pávek), Pražská lidová revue 5, 1909, s. 203; -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 17, 1909/10, s. 225 •;• ref. Jižní 
krev: Rn., PL 10. 5. 1910; -a-e- (D. Panýrek), Máj 8, 
1909/10, s. 407; Tristan (S. V. Friedl), Zvon 10, 1909/ 
10, s. 510; O. Theer, Přehled 8, 1909/10, s. 618; V. 
Švestka, Nár. obzor 1910, s. 5; J. Karásek, MR 1909/ 
10, sv. 22, s. 508; K. Čvančara, Osvěta 1910, s. 582 
ref. U Krásů a v sousedství: -il., LidN 11. 3. 1910; an., 
PL 10. 4. 1910; F. V. Vykoukal, Osvěta 1910, s. 503; 
V. K., Pražská lid. revue 1910, s. 58; -ejč- (J. Krejčí), 
Naše doba 18, 1910/11, s. 142 •;• ref. Z deště pod 
okap: Ant. Veselý, Čes. revue 1911/12, s. 444; Tristan 
(S. V. Friedl), Zvon 12, 1911/12, s. 526; R. (V. Červin
ka), Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 411; M. (V. Martí
nek), MS1R 8, 1911/12, s. 391 •;• ref. Ze včerejška 
i dávna: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 16, 1915/16, 
s. 98; G. P. (Pallas), Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 132; 
-t., PL 25. 12. 1915; Ant. Veselý, Čes. revue 1916/17, 
s. 58 ref. Šašek a krasavice a jiná próza: J. T., 

Zlatá Praha 36, 1918/19, s. 271; Kaz. (F. S. Procház
ka), Zvon 19, 1918/19, s. 475; A. Hartl, Cesta 1, 
1918/19, s. 1441; M. N. (Novotný), Nové Čechy 1920, 
s. 269 •;• nekrology: an., NL 18. 1. 1919; an., LidN 
19. 1. 1919; an., Nár. politika 19. 1. 1919; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 19, 1918/19, s. 252; O. Nebuška, 
Hud. revue 12, 1918/19, s. 194 •; If (I. J. Fischerová): 
ref. překl. Dnešní děvčátka, NO 23. 10. 1927; an. in 
sb. 250 let gymnázia v Mladé Boleslavi (1938); V. 
Štěpánek in Pražské návštěvy P. I. Čajkovského 
(1952); J. Šmaha in Dělali jsme divadlo (1982).

JP

Karel Jan Hejda

* 27. 7. 1876 Mladá Boleslav
† 19. 2. 1958 Gottwaldov (Zlín)

Prozaik, autor loveckých příběhů a cestopisných 
vzpomínek.

Syn brněnského továrníka, 1888 — 93 studoval 
na nižším gymnáziu v Ml. Boleslavi (zde vydá
val čas. Hlas mladistvých), pak vstoupil do 
svazku armády. Jako důstojník sloužil zprvu 
v Uhrách, 1904 — 21 na Balkáně. Před první 
svět, válkou působil v posádkách v Bosně, Her
cegovině a Dalmácii (Banja Luka, Sarajevo, 
Trebinje, Mostar; za sedmiletého pobytu 
v Dubrovníku kartograficky zpracoval zejména 
ostrovy za gružským zálivem), za války v Srb
sku, Černé Hoře, Makedonii a Albánii (1914 
byl mobilizován do Mostaru; měl hodnost nad
poručíka, později majora). 1919 — 21 žil v Bě
lehradě (na jaře 1921 zde přidělen k čs. velvysla
nectví), odtud byl převelen do Užhorodu, kde 
pracoval v hodnosti podplukovníka až do pro
since 1938, kdy byl vypovězen maďarskými 
okupanty. Přestěhoval se do Brna, kde pracoval 
jako úředník berní správy a kde se stal členem 
Moravského kola spisovatelů. Od dubna 1953 
žil v Luhačovicích.

Všechny H. knihy těží z autorovy cestovatel- 
ské a lovecké záliby, jak ji dlouhá léta provozo
val na Balkáně a na Podkarpatské Rusi. H. je 
komponoval vesměs z krátkých próz: napína
vých loveckých příběhů, črt uchvácených pří
rodní romantikou Karpat a Dalmácie i žánro
vých obrázků portrétujících svérázné obyvatele 
procestovaných krajů.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. myslivost (od 1904); Stráž mys
livosti; Podkarpatské hlasy (Užhorod); Svět (Zlín, 
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1943-44). | KNIŽNĚ. Beletrie: Sedmnáct let pod 
Karpatami (PP b.d., 1940); Zelené obrázky (PP 1942); 
Střepiny v oranici (PP 1944); Z nížin a z hor (PP 
1947). ■

LITERATURA: an.: K. J. H., lovec a spisovatel, 
Kolo 11, 1946/47, s. 90.

bs

Hejda a Tuček

Působnost 1900-1929

Pražské nakladatelství a knihkupectví; též antikvariát 
a komisionářství.

Zakladateli firmy byli Antonín Hejda a Bedřich 
Tuček. Vůdčí osobností byl zpočátku A. H., dří
vější účetní nakladatelství J. Otto. Avšak již ke 
konci 1901 A. H. z podniku vystoupil († 1903) 
a majitelem se stal B. T 1902 vystavoval svou 
nakladatelskou produkci v Praze na První děl
nické výstavě. 1912 byl jmenován odborným 
soudním znalcem v Praze. 1929 byla nakladatel
ská činnost ukončena, knihkupectví a antikva
riát však existovaly dále. Nakladatelství a knih
kupectví H. a T. byly umístěny v Praze II, Karlo
vo nám. 26, proti Novoměstské radnici.

Nejintenzívněji rozvíjelo nakladatelství H. 
a T. vydavatelskou činnost do konce první svě
tové války. Po převratu klesla na minimum, ke 
konci 20. let ustala zcela. Nakladatelský pro
gram H. a T. pomáhal tvořit bratr B.T, spisova
tel a překladatel Alois Tuček, účastník Omladi
ny, který také redigoval dvě nej významnější 
knižnice; 1916 však zemřel. Edice ilustrovaných 
katechismů, vzešlá z podnětu A. Hejdy, před
znamenala svou různorodostí rozptýlení nakla
datelské tvorby do mnoha oborů. Produkce 
původní české beletrie zde nebyla nikdy výraz
ná. Výjimku tvořily knihy A. Sovy, který byl 
zpočátku kmenovým autorem, a dva povídkové 
soubory začínajícího J. Haška, Dobrý voják 
Švejk a jiné podivné historky (1912) a Průvodčí 
cizinců a jiné satiry z cest i domova (1913). 
Převahu ve vydávané beletrii měla literatura 
přeložená. Záštitu zde nacházely okultistické 
spisky. - Mezi knižnicemi H. a T. zaujímala 
přední místo sbírka kritických úvah Duch 
a práce (1901-08, 5 sv., red. A. Tuček; J. Chalu- 
pecký: H. Heine, F. V. Krejčí: J. Zeyer + J. Ne
ruda, Z. Nejedlý: B. Smetana, A. Tuček: A. Ji
rásek) a dvě edice beletristické: jednak Nová 

knihovna humoru a satiry (1912-17, 12 sv.), kde 
z české prózy vyšel J. Hašek a K. Šípek, z cizí 
A. T. Averčenko, H. de Balzac, A. P. Čechov, 
A. Daudet a E. Rhoidis, jednak edice Naše kni
hy (1900-19, 36 sv., do 1916 red. A. Tuček), 
v níž vyšli R. J. Kronbauer a P. Moudrá, v pře
kladech pak M. P. Arcybašev, A. P. Čechov, C. 
Flammarion, G. Flaubert, L. Jacobowski, P. 
a V. Margueritte, Mark Twain, A. Masson- 
Forestier, G. de Maupassant, M. Prévost, J. H. 
Rosný, H. Sienkiewicz, L. L. Tolstoj, L. N. 
Tolstoj, E. Zola. Torzem zůstala Knihovnička 
ruská (1911, 1 sv., red. K. Štěpánek). Nákladem 
A. Rudolfa vycházela u H. a T. Knihovna bul
harská (1907-09, 4 sv.). Pro děti vydávali 
H. a T. sérii Pohádky (1912, 11 seš.). Tyto kniž
nice doplňovala souborná vydání: Spisy 
A. Sovy (1910-20, 13 sv.), Spisy J. S. Gutha- 
Jarkovského (1921-29, 8 sv.), O. Kosteleckého 
Humoresky (1903, 3 sv.), Coopera J. F. romány 
(1909, 5 sv.), C. Flammariona spisy (1907-20, 
19 sv.), R. Kiplinga spisy (1910-24, 15 sv.),
J. Ohneta romány (1910-14, 6 sv.). Překladatel
ský kruh H. a T. tvořili: R. Brož, A. Dolenský,
K. Dyrynk, A. Gottwald, H. Hackenschmied, 
P. Hrušovský, J. Chvojan, F. Kraupner, F. V. 
Krejčí, H. Kosterka, J. J. Langner, P. Moudrá,
A. Ondráček, J. Pachmayer, P. Projsa, B. Pru- 
sík, P. Sobotka, K. Štěpánek, B. M. Weigert,
B. V. Zdráhal. Na úpravě knih a na ilustracích 
se podíleli: F. Bílek, J. T. Blažek, O. Homoláč, 
K. Nejedlý, V. Oliva, V. Preissig, A. Scheiner, 
J. Šetelík, K. Šimůnek, K. Štroff. - Z ostatních 
knižnic H. a T. se u čtenářů ujaly především 
Ilustrované katechismy naučné (1901-14, 25 sv., 
red. V. J. Procházka), obsahující souborné pře
hledy o různých oborech lidské činnosti (mj. 
Z. Nejedlý: Katechismus estetiky + Dějiny čes
ké hudby, V. Flajšhans: Slovník český), a Bibli
otéka lékařských spisů populárních (1901-20, 
50 sv., red. MUDr. D. Panýrek). Pedagogice 
byla věnována Knihovna Komenského (po 
1906-13, 5 sv.), okultní tematice knižnice Proč 
žijeme? (1906-13, 8 sv.). Malými edicemi byly 
Knihovna z oboru zahradnického (1915-16, 
3 sv.) a Snůška důležitějších zákonů a nařízení 
vyhlášených v Republice československé (1920 
5 seš., 1922 1 seš.). - Okrajově vydávali H. 
a T. cestopisné průvodce a okultní časopis Proč 
žijeme? (1906-10, 5 roč., red. B. M. Weigert). 
Začal zde také vycházet čas. Ruch filozofický 
(1. roč. 1920/21).
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KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Naše knihy 
(1900-19); Duch a práce (1901-08); Ilustrované kate
chismy naučné (1901-14); Knihovnička ruská (1911); 
Pohádky (1912); Nová knihovna humoru a satiry 
(1912-17). - Ostatní: Bibliotéka lékařských spisů po
pulárních (1901-20); Knihovna Komenského (po 
1906-13); Proč žijeme? (1906-13); Knihovna z oboru 
zahradnického (1915-16); Snůška důležitějších záko
nů a nařízení vyhlášených v Republice československé 
(1920, 1922). ■ SOUBORNÁ VYDÁNÍ: J. S. Guth- 
-Jarkovský, O. Kostelecký, A. Sova; J. F. Cooper, 
C. Flammarion, R. Kipling, G. Ohnět. I Z OSTATNÍ 
PRODUKCE: V. Štech: Strniska (1901); V. Dyk: 
Hučí jez a jiné prózy (1903); F. V. Krejčí: Věčné jitro 
v umění (b. d., 1903); V. Hálek: Večerní písně (1904, 
s pastely F. Engelmůllera, ed. A. Tuček); J. Kvapil: 
Andante (1904); J. F. Hruška: Nové chodské bajky 
(b. d., 1905) + Třetí kniha chodských bajek... 
(1914); J. Sutnar: S. Čech a F. X. Šalda (1909); K. No
votný: Básník mezi lidmi (1912, o S. Čechovi) + Co 
jsem poznal srdce tvé (1921, o Julii Havlíčkové) + 
Sviť, měsíčku, polehoučku... (1921, o K. Havlíčkovi 
Borovském); L. N. Zvěřina: A. Sova (1919). I PE
RIODIKA: Proč žijeme (1906-10); Ruch filozofický 
(1920-21). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih firmy H. a T.... 
1903; Literární oznamovatel (reklamní periodikum, 
1903-22); Seznam knih nákladem H. a T... (1905, 
1906); Stručný abecední seznam knih... 1912, 1918, 
1919, 1920; Seznam knih nakladatelství
H. a T. v Praze II (1913, 1922); mimoto další reklamní 
seznamy b. d.
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Ladislav Hejtmánek

* 30. 8. 1858 Karlín (Praha-K.)
† 29. 7. 1919 Praha

Autor příležitostné poezie, didaktických povídek, 
vlastivědných reportáží a cestopisů určených převáž
ně školní mládeži; překladatel z francouzštiny, anglič
tiny a němčiny.

V matrice zapsán Vladislav Břetislav Jan 
H. - Syn vlasteneckého učitele, autora pe
dagogických statí a hudebního skladatele 
Jana H. (1816-1875). Základní školu vychodil 
v Karlině. Po absolvování reálky (mat. 1877) 
vystudoval jednoroční učitelský kurs a 1878 
nastoupil jako učitel obecné školy v Praze- 
Vysočanech. 1883/84 působil zároveň jako za
tímní učitel v Jílovém u Prahy, 1884/85 na škole 
v Brandýse n. L. Od 1885 učil v Praze-Libni. 
Působil v Ústřední Matici školské, na přelomu 

80. a 90. let zasedal v jejím knihovním odboru. 
Od počátku své učitelské dráhy byl členem vlas- 
tivědných^ dobročinných a zábavních spolků 
(Vousáč, Šašek), s nimiž se zúčastňoval výletů 
a cest po Čechách s cílem shromažďovat a lite
rárně upravovat lidové pověsti a dochované 
zkazky kolem památných historických nebo 
přírodních lokalit (města, hrady, kláštery, hory, 
prameny řek apod.).

Z vlastivědného zájmu vznikly H. nejznáměj
ší práce, beletrizované cestopisné reportáže, 
vlastivědné a historické povídky z povodí Sáza
vy {Památky okolí benešovského, v nichž otiskl 
i dvě nalezené archiválie z rané básnické tvorby 
V. Hálka), dále z prostředí šumavské přírody 
(F Pošumaví) a z cest po Krkonoších (Z hor, Na 
horách). Jejich charakter je výrazně výchovný, 
s mravoučným posláním v duchu katolického 
náboženství. Těmito rysy se vyznačuje i H. pří
ležitostná poezie ke společenským událostem 
(např. sňatek korunního prince Rudolfa) nebo 
spolkovým a školním akcím; tyto básně nevel
kého rozsahu (1 až 3 knižní listy) vydával vlast
ním nákladem. Skutečný knižní soubor tvoří 
pouze sbírka přání a příležitostných veršů (k 
jmeninám, Novému roku apod.) Pomněnky, 
která vyšla jako jeden ze svazků Besed mládeže. 
Mládeži byly určeny také H. překlady prozaic
kých prací z angličtiny, francouzštiny a němči
ny.
PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1893-1903); Beseda 
učitelská (1881); Besídka malých; Budečská zahrada 
(1882-84); Jarý věk (1883); Malý čtenář (1904-10); 
Posel z Budče (od 1886, pedagogické články); Zábav
né listy (1892-94). I KNIŽNĚ. Beletrie: Pomněnky 
(BB pro ml., 1882); Ze zvadlých listů (PP pro ml., 
1883); Památky okolí benešovského (PP pro ml., 
1883); V Pošumaví (PP pro ml., 1885); Z hor (PP pro 
ml., 1886); Na horách (P pro ml., 1888); V milém 
dychtění (P pro ml., 1892); Kde domov můj? (P pro 
ml., 1901); Věrností k vítězství (P 1908); Z proudů 
života (PP b. d.); mimoto drobné tisky: K přeslavné
mu dni 10. května 1881 (B b. d., 1881, též in Pomněn
ky); Vzpomínka z mládí (B b. d., 1882); Chudá matka 
u kolébky (B b. d.); Z říše oblaků (B b. d.). - Překlady: 
A. Grimm: Výbor povídek (1882); G. Sand: Indiana 
(b. d., 1882); M. Edgeworth: Sirotkova pouť světem 
(1898). - Ostatní práce: Sbírka proslovů (1883, s jiný
mi); Libeň (hist. nástin, 1896). I REDIGOVAL kniž
nici: Obrázky z našich i cizích luhů (Třebíč, 1885-87). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Sbírka proslovů (1883).
■

LITERATURA: • ref. V Pošumaví: G. (E. Géduš), 
Hlídka literární 1885, s. 90; -aue- (H. Pittauer), Lit. 
listy 1885, s. 271; A. Mojžíš, Beseda učitelská 1885, 

135



Hejtmánek

s. 387 •; -aue- (H. Pittauer): ref. Z hor, Lit. listy 1887, 
s. 126; Jos. Fl. (Flekáček): ref. V milém dychtění, Lit. 
listy 1892, s. 399.

pš

Václav Hejtmánek (1825-1898) viz 
in Václav Hejtmánek (1864-1881)

Václav Hejtmánek

* 3. 10. 1864 BaziáŠN Banátu (dnes Rumunsko) 
† 18. 11. 1881 Všetaty u Mělníka

Předčasně zemřelý autor přírodní a vlastenecké lyri
ky.

Narodil se v rodině českého správce obecné 
německé školy v Banátu na jižních hranicích 
Uher. Otec Václav Hejtmánek (1825-1898), kte
rý působil jako učitel (nejprve v Poličce, 
1861-72 v Baziáši v Uhrách, 1872-78 ve Vinoři 
u Prahy a od 1878 ve Všetatech u Mělníka), byl 
od poč. 50. let literárně činný. Časopisecky 
(Moravský nár. list, Beseda, Budivoj, Památky 
archeologické a místopisné, Beseda učitelská) 
publikoval řadu vlastivědných článků, etnogra
fických pojednání o životě pravoslavných Srbů 
a několik beletrizovaných cestopisů z cest po 
Rakousku, Německu a Itálii. - Vlivem vlaste
neckého rodinného prostředí byl H. syn vycho
ván v češtině, ještě v předškolním věku se však 
naučil německy a srbsky. Základní německou 
školu začal navštěvovat v rodišti, po přesídlení 
rodiny do Čech 1872 pokračoval na trojtřídní 
škole ve Vinoři, 5. třídu (1873-74) absolvoval na 
chlapecké škole v Karlině. 1874-81 studoval na 
Akad. gymnáziu v Praze. Dětská léta strávená 
v drsném podnebí sedmihradských Karpat po
znamenala jeho zdraví. Po absolvování sexty 
musel pro nemoc (střevní tuberkulóza) studia 
přerušit; léto a podzim 1881 strávil v domácím 
ošetřování u rodičů ve Všetatech, kde nemoci 
podlehl a byl pohřben.

Od počátku gymnazijních studií na sebe 
H. upozorňoval hudebním, jazykovým a stylis
tickým nadáním. Ovládal hru na housle, klavír 
a varhany, pokoušel se o vlastní hudební kom
pozice (valčíky, variace národních písní), 1880 
zhudebnil báseň V. Hálka Nic nejsem víc. První 

verše, které napsal ve třinácti letech, měly cha
rakter příležitostných básní (Do památníku) ne
bo byly ohlasem probuzeného zájmu o národní 
historii (Čechův vlast), ojediněle reflektovaly 
probouzející se milostný cit na pozadí vzpomí
nek na zemřelou sestru (Opuštěná). Tematicky 
celistvý soubor veršů poznamenaný předtuchou 
blízké smrti vytvořil H. v období 1880-81, kdy 
se prostřednictvím přírodní a vlastenecké lyriky 
pokusil o vyjádření vlastního vztahu k životu. 
Vedle veršů psal i drobné povídky (Obrázek 
z naší ulice), které svědčí o kultivovaném fabu- 
lačním nadání; pokoušel se rovněž o překlady 
německé (E. Gnad, G. E. Lessing) a francouz
ské (J. Racine) poezie. Rukopisy nevelké literár
ní tvorby, která je zajímavá mladistvým pato
sem a symbolikou předčasného poznání nenapl
něného smyslu života, sedmnáctiletý autor před 
rodinou i přáteli až do své smrti pečlivě tajil. 
Jejich výbor ve vlastním uspořádání (Lesní rů
že, Básně historické a vlastenecké, Různé bás
ně, Překlady, Povídky) vydal básníkův otec pod 
názvem Vínek z pozůstalých básnických prací.
V době první světové války byla tato jediná 
H. knižní práce pro své vlastenecké motivy vy
loučena pod záminkou nízké estetické hodnoty 
ze žákovských knihoven.

PŘÍSPĚVKY in (posmrtně): Jarý věk (1885); Jitřenka 
(1882). ■ KNIŽNĚ (posmrtně): Vínek z pozůstalých 
básnických prací (BB, PP 1882). I

LITERATURA: • nekrology: an., Studentské listy 
1881, s. 61; an., Jitřenka 1882, s. 216 •; V. Hejtmánek 
(otec): Životopisný nástin V. H., in V. H.; Vínek... 
(1882); an.: ref. Vínek, Vesna 1882, s. 92.

Pš

František Vladislav Hek

* 11. 4. 1769 Dobruška
† 4. 9. 1847 Kyšperk (Letohrad)

Satirický, humoristický, didaktický a meditativní 
básník a prozaik. Autor memoárů, naučných článků 
a traktátů, hudební skladatel; osvícenský racionalista 
usilující literární tvorbou působit ve prospěch mravní 
a náboženské výchovy a obecného vzdělání.

V německých textech se psal též Höck, Hoek, 
v českých Heck. Otec zámečník a kupec, pochá
zel z nizozemské rodiny, matka z dobrušského 
rodu původně českobratrského. Asi 1779 byl 
H. přijat za vokalistu do pražského kláštera, 
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1782-85 studoval na piaristickém gymnáziu 
(záznam o pokračování ve studiích nebyl zjiš
těn), v Praze byl asi do 1787 (v autobiografii 
uvádí dokončení tzv. filozofie a zápis na práv
nickou fakultu). Živil se nejspíše hudbou; zpíval 
na chrámových kůrech, byl sboristou ve Stavov
ském divadle, vyučoval hudbě, komponoval pís
ně a taneční skladby. Seznámení s K. R. Unga- 
rem (prostřednictvím K. Royka) mu umožnilo 
využívat fondů univerzitní knihovny; četl ze
jména A. Blumauera, Ch. F. Gellerta, S. Ges- 
snera, F. Hagedorna, G. E. Lessinga, F. G. 
Klopstocka, G. W. Rabenera, Ch. M. Wielanda 
a humoristicko-satirické romány (M. de Cer- 
vantes, A. R. Lessage). Otcem přinucen vrátit se 
domů byl krátce praktikantem na zámku 
v Opočně, pak pracoval v otcově obchodě, kte
rý 1790 převzal; oženil se 1792 (syn a dvě dcery, 
manželka zemřela 1821). Navázal opět styky 
s Prahou, přispíval do periodik M. V. Krame- 
riusa a byl s ním i v obchodním spojení jako 
jeho kolektor; byl ve styku se studentským lite
rárním kroužkem organizovaným Š. Hněvkov- 
ským a A. J. Puchmajerem (příspěvky v 1. sv. 
Sebrání básní a zpěvů, 1795), komponoval, 
shromáždil velkou knihovnu; v společnosti J. L. 
Zieglera (styky za jeho působení v Dobrušce 
a v Dobřanech) přijal vlastenecké jméno Vla
dislav. Při požáru Dobrušky 1806 přišel o maje
tek, zranil se, dlouho byl nemocen. Zastával pak 
veřejné funkce (starší společenstva právováreč- 
níků, poručník sirotků, školní dohlížitel), úřad 
purkmistra odmítl. Při stavbě nového domu se 
zadlužil, po státním finančním krachu 1811 se 
octl téměř na mizině. Měl rozepře s dobrušským 
děkanem a s místním magistrátním radou. 
1817-22 byl vyšetřován pro prodej českých pro
testantských biblí tištěných v Berlíně. V nábo
ženském rozjímání Veliký pátek... (upravený 
výňatek z Postily české od T. Bavorovského) 
z 1820 promítl do charakteristiky postav Kris
tových nepřátel a soudců a do zpodobení veřej
ných poměrů reálné rysy svých dobrušských 
protivníků a místních poměrů tak, že po žalobě 
dobrušského magistrátu (označující H. za „ha
nebného paskvilanta, buřiče a rouhače“) byla 
kniha konfiskována a H. odsouzen do vězení 
(trest nenastoupil pro špatný zdravotní stav). 
Jeho zadlužený majetek byl 1822 prodán 
v dražbě, 1823 opustil H. Dobrušku. Stal se pak 
lázeňským dozorcem v Janských Lázních (asi 
do 1830), mimo lázeňskou sezónu se vydával na 
cesty k přátelům (např. 1827 Rettigovi v Rych

nově n. Kn.) a za výdělkem; 1828-29 pořá
dal vrchnostenskou registraturu ve Vrchlabí. 
V 30. letech asi žil u mladší dcery v Kyšperku, 
pobyt často přerušoval; např. 1830 byl v Žam- 
berku (lékař F. X. Koráb), 1831 v Jaroměři 
(M. S. Patrčka), 1832 zavítal přes Žacléř do 
Prahy, 1834-35 byl u syna ve Vratislavi, 1840 
v Litomyšli (Rettigovi) a od 1832 častěji pobý
val u hraběnky von Reden ve slezském Bukovci 
(Buchwald, Bukowiec). Na její doporučení poři
zoval od konce 1840 pro Jednotu bratrskou 
v Ochranově německé výtahy z česky psaných 
akt lešenského archívu Jednoty; bydlel v Níz
kém u Zhořelce. V září 1841 práci dokončil, 
putoval pak rodným krajem, asi 1842 se nastě
hoval k dceři do Kyšperku a podnikal výlety 
k přátelům do Litomyšle, Brandýsa, Ústí n. Or
licí (pro ústeckou chrámovou hudbu napsal 
koncem 1842 svou nej významnější skladbu, 
pastorální mši). 1844-46 znovu žil v Nízkém 
a začal tu psát německou autobiografii Beitrage 
zu einem Entwurf meines Lebenslaufes (Příspěv
ky k náčrtu mého životopisu). Materiálovým 
podkladem mu byly matčiny zápisy a jeho dří
vější kronikářské záznamy. Poslední, čtvrtý díl 
pamětí, dovedený do počátku 20. let (smrt man
želčina), dokončil v Kyšperku v květnu 1847. 
Léčil se pak v nedalekém Ústí n. Orlicí, v červnu 
1847 se vydal do Prahy a u svého přítele, faráře 
reformované evangelické církve, pořádal farní 
archív. Zemřel v Kyšperku a na tamním novém 
hřbitově byl pohřben. - Osobnost H. transfor
moval A. Jirásek (s částečným použitím H. pa
mětí) do románové postavy F. L. Věka.

H. publikoval od 1790 do 1844, jeho nejpro
duktivnějším údobím bylo 2. desítiletí 19. stole
tí. Jeho tvorba, neměníc v časovém postupu 
původní východisko ideové (osvícenský racio
nalismus, neformální zbožnost, křesťanská eti
ka) ani umělecké (klasicismus), je především 
nástrojem autorova veřejného působení, zamě
řena zejména k mravní výchově, osvětě, lidový
chově a k obecně prospěšné harmonizaci mezi
lidských vztahů. Jako básník pěstuje H. téměř 
výlučně poezii gnómickou, didaktickou, medi- 
tativní, satirickou a humoristickou. Jeho pří
značným žánrem je epigram (spolu s veršova
nou anekdotou epigramaticky vyhrocenou): 
jednak vyjadřuje zásady lidského chování 
a jednání, jednak humorně baví, jednak posti
huje nedostatky povahové (licoměrnost, závist, 
pobožnůstkářství, touha po majetku atd.). Také 
v rozsáhlejších (většinou čas.) skladbách H. 
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{Rozjímání na den prvního ledna 1815; Rídí-li se 
svět Novým rokem?; Opravovatelům světa; Sati
rik) často bývá ironie a parodie prostředkem 
satiry. Autor si tu vytvořil typizovanou postavu 
sobce, prospěcháře, obojetníka Sulcia (jméno 
převzato z Horatiových Satir) a jeho družky 
Popelky (sám se podepisoval pseud. Antisulci- 
us). Látkově jsou H. gnómy a satiry zčásti závi
slé na literární a filozofické tradici, zčásti zobec
ňují autorovy zkušenosti (též jeho kritická po
zorování negativních jevů českého vlastenec
tví). Větší didaktické skladby jsou buď soubo
rem sentencí, nebo veršovanými traktáty 
o ctnosti, poctivosti, štěstí apod. Poezie H. je 
psána přízvučnými nerýmovanými verši, nej
běžněji hexametrem a elegickým distichem, čas
tá je i sapfická strofa; v stáří veršoval H. také 
časoměrně. Prózou psal naučné články, průpo
vědi a aforismy (obdoba jeho gnómických epi
gramů), později krátké povídky a náboženská 
rozjímání. V naučných článcích (např. Kupecké 
umění, Starobylé památky) vycházel mnohdy 
z textů humanistické literatury a uplatňoval 
v nich i své verše, popřípadě adresné invektivy 
a satirické obrazy. - Dnes nezvěstné, jen podle 
titulu známé práce H.: Hrabě Walter z Ankresu, 
podivný příběh nestálého štěstí (1790); pokus 
o překlad Robinsona (1790); Sebrání přátel
ských listů z krajiny mrtvých (1790); Rozjímání, 
co má křesťan při provázení mrtvého mysliti 
(1795, cenzurou nepovoleno k tisku); Zdraví 
nejpřednější života lidského záležitost (asi 
1841); Domácí utěšitel (1844, 2 díly, 70 rozjímá
ní).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Anteprenumerarius, Anti- 
prenumerarius, Antisulcius, Dobrota Smíchorád,
J. Toužil, Lidmila (nebo Ludmila) Hekova, Terezie 
Vlasta (nebo Vlasta) Hekova, Vladislav, Žerotín 
z Dobrovice; F. H., F-k H-k v D-šce, F. V. H., H., H-., 
H-k, -o-k, V. H., V1-. I PŘÍSPĚVKY m: C. k. pražské 
poštovské noviny (1790); C. k. vídeňské noviny; 
C. k. vlastenské noviny (1815); Čas. pro katol. ducho
venstvo (1842); Čechoslav (1820-23); Čes. včela 
(1842); Hyllos - Dobrozvěst (1819); Jindy a nyní 
(1833); sb. Kniha zlatá 1, 2 (1817); Krameriusovy 
c. k. vlastenské noviny (1816-19); Květy české, pokr. 
Květy (1834-44); Literní příl. k C. k. vídeňským novi
nám (1815-16); Nový kalendář tolerancí (1816, 
1817); Prvotiny pěkných umění (1813-14); Rozmani
tosti (1817-19); alm. Sebrání básní a zpěvů 1 (1795); 
Týdeník aneb C. k. národní noviny (1816); Večerní 
vyražení (1831-33). I KNIŽNĚ. Beletrie: Řídí-li se 
svět Novým rokem? (B 1816, pseud. Dobrota Smícho
rád). - Ostatní práce: Veliký pátek anebo Nábožné 

rozjímání o přehořkém umučení Pána našeho... 
(1820, podp. F. V. H.); Přítel čeládky. Kniha ... pro 
všecku čeleď domácí... (1833). - Výbor: in J. Johani- 
des: F. V. H. (1976). - Souborné vydání: Sebrané spisy 
F. V. H. (nakl. ČAVU, 1917-1924, 3 sv., ed. J. Jaku
bec). I KORESPONDENCE: in J. Johanides: 
F. V. H. (synu F. A. H. z 1814-16, dceři Ludmile, 
provd. Štolovské, z 1841 a 1847, F. X. Koráboví 
z 1841, přátelům do Nízkého z 1842, J. Pospíšilovi 
z 1841-44, F. Vavákovi z 1791; 1976, ed. a přel. J. Jo
hanides). I

BIBLIOGRAFIE: in J. Johanides: F. V. H. (1976, 
dílo, koresp., nepubl. práce, rkp. pozůstalost, literatu
ra). I LITERATURA: F. V. H. píše synovi (soukr. 
tisk 1940, ed. a přel. J. Dostál); J. Berkovec: Jiráskův 
F. L. Věk - skladatel (1958); L. Hladký: F. V. H. 
(F. L. Věk) a jeho literární přátelé (Dobruška 1973); 
J. Johanides: F. V. H. (1976). I A. Rybička: Dodatky 
k životopisům starších spisovatelů, ČČM 1875, s. 221; 
es (E. Schmidt): F. V. Hoek, Bratrské listy 1894, č. 7; 

. A. Jirásek: Na dobřanské faře, Osvěta 1897 → Roz
manitá próza 2 (1920); J. Jakubec: Tři čeští epigrama- 
tikové, Obzor literární a umělecký 1900; V. Č. (Černý 
st.): F. L. Věk - F. L. H. + K životopisu F. V. H., 
obojí Hlasy od Metuje (Krčin) 1904, č. 22-32 a 36; 
J. Pešek: Královéhradecká vlastenecká družina, Nová 
doba 1909, knižně 1910; A. Jirásek: F. V. H., Zlatá 
Praha 1909 → Rozmanitá próza 3 (1913); J. Pešek: 
F. V. H. a Jiráskův F. L. Věk, Královéhradecká ro
čenka 1913, též Osvěta lidu (Hradec Král.) 1921, 
č. 31-35; G. Záhorský: F. V. H. (spor o H. Veliký 
pátek), Královéhradecká revue 1914 + F. V. H., LF 
1914; J. Jakubec: Slovesné práce ve Vídeňských novi
nách 1813 a v Krameriusových Vlastenských novi
nách 1815, LF 1916; Č. Zíbrt: Jiráskův Věk básníkem 
(ref. F. V. H.: Sebrané spisy 1), NL 24. 8. a 25. 8. 1917; 
Fdký (F. Frýdecký): F. H., prodavač biblí, Topičův 
sborník 5, 1917/18; J. Jakubec: F. V. Heká Veliký 
pátek, Sborník filologický 1922 + H. činnost literár
ní- H. řeč spisovná, in F. V. H.: Sebrané spisy 3 
(1924); J. Pešek: F. V. H., Čas. pro dějiny venkova 
1924; an.: Historická osobnost F. L. Věka, Jednota 
bratrská 1924, č. 8-11; J. Pancíř: F. H., Kladská stráž 
(Nové Město n. Met.) 1926, č. 9-27; J. B. Čapek in 
Československá literatura toleranční 1 (1933); A. No
votný: Jiráskův F. L. Věk ve světle soudobých doku
mentů, NL 11. 3. 1934 + Výstava Jiráskův F. L. 
Věk... (1934, katalog); V. Žáček: Válečná píseň Heko- 
va-Patrčkova z r. 1813 (text písně Zpěv českých bo
jovníků), Rozhledy po lit. a umění 1934; V. Jirát: Dvě 
postavy z Jiráska..., KM 1940; ac (A. Císařová): 
Z rodinného života a mládí F. V. H., Kostnické jiskry 
1953, č. 22; B. Popelář: F. L. Věk a divadlo v Brně, 
Vlastivědný sb. moravský 9, 1954; J. Johanides: Pří
spěvek k životopisu F. V. H. (výbor z H. kronikář- 
ských zápisů), sb. Hradecký kraj 3, 1959; Z. Šimeček: 
Bibliografie období 1801-1848 a církevní cenzura 
(cenzura H. Velikého pátku), sb. Česká bibliografie 5, 
1966; J. Johanides: Knihovna F. V. H., sb. Strahovská 
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knihovna 3, 1968; R. Zrůbek: Hudebníci z kraje pod 
Orlickými horami, sb. Orlické hory a Podorlicko 1, 
1968; J. Panáček: Život Terezy Vlasty Hekové, sb. 
Orlické hory a Podorlicko 2, 1969; L. Hlaváčková: 
Lékaři a léčení v pamětech F. V. H., Farmakoterapeu- 
tické zprávy 1970, č. 4; J. Johanides: F. L. Věk 
a F. V. H., Svět práce 1971, č. 45-48; E. Flégl: Pobyty 
F. V. H. - Jiráskova F. L. Věka - na zamilovaných 
Krkonoších, Krkonoše 1972, č. 3; M. Hloušek: F. L. 
Věk a naše Jednota, Jednota bratrská 1972, č. 3-4; 
an.: F. L. Věk a Jednota bratrská, Jednota bratrská 
1972, č. 5; L. Hladký: F. L. H. a jeho vztah k Jednotě 
bratrské, Jednota bratrská 1972, č. 10; J. Johanides: 
O vzniku F. L. Věka - F. V. H., lidový buditel, Sbor
ník NM, ř. C, 1973; R. Zrůbek: Sedloňov v Orlických 
horách (nově objevené H. hudební skladby), Opus 
musicum 5, 1973, č. 4; J. Berkovec: F. V. H. - sklada
tel, sb. Orlické hory - Podorlicko 6, 1974; J. Snížková: 
Neznámé skladby F. L. Věka, Svob. slovo 18. 1. 1974; 
J. Johanides: F. V. H. Příspěvek k jeho životu a dílu 
1, 2, sb. Strahovská knihovna 9, 1974, 10, 1975 
+ Znovu v knihovně F. V. H., sb. Knihovna 10, 1977.

mo

Jan Helcelet viz in Koleda (1)

Jan Teobald Held

* asi 1. 12. 1770 Třebechovice pod Orebem
† 30. 6. 1851 Praha

V své době proslulý pražský lékař a amatérský hudeb
ník, autor příležitostných a odborných publikací. No
vý zájem o jeho osobnost a dílo (korespondence, 
německy psané rukopisné paměti) vyvolalo Jiráskovo 
beletristické zobrazení Helda v románu F. L. Věk.

Křtěn (2. 12. 1770) Jan František Heldt, pode
pisoval se výlučně Held, psán též Jan Děpold 
H. - Otec, třebechovický felčar a měšťan, ze
mřel 1781 na následky zranění, která utrpěl od 
vzbouřených sedláků. H. chodil od tří let do 
školy v rodišti, jako dobrý zpěvák se stal voka- 
listou v Praze na Starém Městě v kostele Matky 
Boží na Louži (1783-87) a u křižovníků (do 
1789). Po dvou letech hlavní školy v Praze začal 
1785 studovat na novoměstském piaristickém 
gymnáziu a ještě téhož roku přešel do staro
městského, od 1789 studoval na univerzitě tříle
tou filozofii (profesoři K. H. Seibt, A. G. Meiss- 
ner, I. Cornova, S. Vydra), od 1792 medicínu. 
Po promoci (1797) se stal lékařem v nemocnici 

milosrdných bratří, 1799-1827 byl tu primářem 
(řádným fyzikem), mimoto několikrát působil 
jako zástupce primáře ve všeobecné nemocnici 
(poprvé a nejdéle 1806-11), 1813 zřídil a vedl 
provizorní špitál v klášteře uršulinek, 1831 řídil 
cholerový špitál na Novém Městě. Brzy si vybu
doval i rozsáhlou soukromou klientelu. Nebyl 
univerzitním profesorem, ale podle dobových 
zvyklostí mohl být examinátorem při rigoro
sech (1823-47) i zastávat akademické funkce 
(děkan lékařské fakulty 1818-19, 1823-25, rek
tor 1826). Podílel se na založení a činnosti prv
ních dětských domovů v Praze (1832) a v Plzni 
(1834). Byl všestranně vzdělaný, žil velmi spole
čensky, znal se s většinou významných osobnos
tí tehdejší Prahy, přístup do zámožných měšťan
ských, šlechtických a uměleckých kruhů mu 
umožňovala také proslulost hudebníka (bary
tonista; houslista, violista a kytarista) a sklada
tele (písně, drobné instrumentální kompozice). 
Zůstal neženat, měl nemanželského syna (nar. 
okolo 1798, matka dnes neznáma), od 1802 se 
stýkal a od 1808 žil ve společné domácnosti s hr. 
A. Příchovskou (zemř. 1831). 1803 podnikl delší 
cestu do Vídně, 1805 do Saska a Durynska, 
v 30. a 40. letech se léčil v K. Varech. Byl 
pohřben na vlastní přání v rodných Třebechovi
cích, o něž po celý život pečoval různými dary.

Příležitostná publikační činnost H. se týkala 
jeho povolání (např. stručné knižní dějiny ne
mocnice u milosrdných bratří) a zájmů (knížky 
o K. Varech aj.); na jeho latinském historickém 
pojednání o pražské univerzitě v době Kutno
horského dekretu, které H. přednesl a vydal na 
závěr svého rektorského působení, se podílel 
jeho přítel F. Palacký. Ke konci života 
(1843-51) psal německy své memoáry, neurčené 
ke zveřejnění, s tit. Einige Data zu mement 
kúnftigen Nekrolog (Některé údaje k mému bu
doucímu nekrologu) a Der Daten zu meinem 
Nekrolog zweiter Teil (Druhý díl údajů k mému 
nekrologu). Jsou psány na podkladě deníko
vých záznamů (dnes dochovány jen deníky 
z karlovarských pobytů) a koncipovány chro
nologicky (do 1814), obsahují však poznámky 
i z doby mladší, hlavně ze 40. let. Vedle život
ních osudů H. a autorových úvah a názorů jsou 
tu v pestré směsici zaznamenány i údaje, zprávy 
a postřehy ze života politického, kulturního, 
společenského a charakteristiky osob z rozlič
ných oblastí veřejného i soukromého života 
sklonku 18. a 1. pol. 19. stol. I při roztěkanosti 
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podání a značné subjektivnosti hodnotových 
soudů představují závažný historický pramen. 
Veřejnost s nimi seznámil A. Jirásek na poč. 
20. stol. Jiráskův beletristický portrét H. v ro
mánu F. L. Věk, záměrně idealizovaný (např. 
H. nebyl aktivním účastníkem národního hnu
tí), vzbudil pak nový zájem o tuto již zcela 
zapadlou osobnost a knižní vydání překladů 
z H. korespondence (1939) bylo přijato jako 
významná kulturní událost. Paměti H. vcelku 
vydány nebyly, porůznu byly z nich časopisecky 
publikovány výňatky (česky i německy), nejpo
drobněji s nimi seznamuje monografie L. Hla- 
váčkové-Kratochvílové.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Jan Orebský; J. T. H.
■ PŘÍSPĚVKY in\ Almanach de Carlsbad (1835-49); 
Čes. včela (1837); Der Freimutige (1816); Hesperus 
(1817-23); Květy (1837); Monatschrift der Gesell- 
schaft des vaterlánd. Museums in Böhmen (1828, 
Uber Kaiser Karl IV. und die hohe Schule in Prag); 
- posmrtně (většinou výňatky z pamětí): Besedy Času 
(1906, Obrázek ze staré školy); Bohemia (5. 1. 1928); 
Der deutsche Arzt in der Tschechoslowakischen Re
publik (Ústí n. L., 1938); Deutsche Presse (25. 8. 1930,
1. 1. 1933); Lid. noviny (nedělní příl. 8. 12. 1935 až 
13. 9. 1936); Medizinische Klinik (1932-33); Prager 
medizinische Wochenschrift (1905); Prager Presse 
(8. 12. 1935); Prager Tagblatt (8. 9. 1909); Zvon 
(1905). - Hudební skladby in: Euphonia (b.d., asi 
kolem 1810); Harmonia (1805); Sechs Lieder mit Kla- 
vierbegleitung (b.d., 1803); Sechs Lieder und ein 
Zweigesang aus Tiedges Echo oder Alexis und Ida 
(b.d., ed. J. N. Vitásek); J. N. Vitásek: Zpěvy duchov
ní 2 (1834); - posmrtně: Album českého bel canta 
(1949, ed. J. Bramberger); J. Flegl: Čeští mistři 
18. stol. (1936); Z doby našeho probuzení (1921).
■ KNIŽNĚ. Věcná literatura: Ein Wort bei der Im- 
matrikulation... am 13. 2. 1819 (Vídeň 1820); Kurze 
Geschichte der Heilanstalt der barmherzigen Bruder 
in Prag (1823); Tentamen historicum illustrandis ré
bus anno MCCCCIX in universitate Pragena ges- 
tis... (1827); Blick auf Karlsbad (1835); Zweiter Blick 
auf Karlsbad (1838); Observations sur Carlsbad 
(1838); Dritter Blick auf Karlsbad (1849); Blick auf 
die praktische Medizin der Neuzeit (1850). - Hudební 
skladby: Píseň při vysvěcování chrámu na hoře Oreb 
u Třebechovic (1835, na slova K. A. Vinařického); 
Šestero selských písní (1846, pseud. Jan Orebský, na 
slova K. S. Šnajdra). ■ KORESPONDENCE: Dopisy 
bratrovi a jiným (hr. B. Berchtoldovi z 1833, J. de 
Carro z 1831,1. Cornovovi z 1817, F. A. Gerstnerovi 
z 1832, bratru Ignácovi H. z 1814-16, synovci Valeriá- 
novi H. z 1814-16, F. Palackému z 1827-45 aj., cel
kem 57 adresátů z 1814-47, ed. a překl. J. Květ, 1939). 
I

BIBLIOGRAFIE (díla i literatury): in L. Hlaváč- 
ková-Kratochvílová: J. T. H. 1770-1851 (1972). ■ LI
TERATURA: W. R. Weitenweber: Aus dem Leben 
und Wirken des Herrn Dr. J. T. H. (1847); A. J. 
Winter: Slavnostní řeč... při odhalování pamětní des
ky J. T. H. Orebskému... 6. září 1885 (1885); K. Štěti
na: Dr. J. T. H., lékař, profesor a rektor Karlovy 
univerzity (1931); F. Probošt: J. T. H. (1935); L. Hla- 
váčková-Kratochvílová: J. T. H. 1770-1851 (1972). 
■ V. Dušek: Zvláštní slavnost vlídnosti a lásky v Tře
bechovicích v Čechách..., Rozmanitosti 1818, I; an.: 
nekrolog, Lumír 1851, č. 22; A. Jirásek: Výňatky 
z nekrologu J. T. H., Zvon 5, 1904/05 → (s tit. Z nek
rologu MUDra J. T. H.) Spisy, sv. 33 (1908); K. Štěti
na: Dr. J. T. H., Zlatá Praha 31, 1913/14 + Dr.
J. T. H. (též přehled starších prací o H.), Výr. zpráva 
čes. div. lycea u sv. Voršily za šk. r. 1913/14, 1914; 
J. Volf: Konfiskovaná melodie (zápis o konfiskaci 
písně J. Erlera v pamětech H.), Zvon 22, 1921/22; 
A. Hnilička: Z neznámé korespondence F. Palackého 

, dr. J. T. Heldovi, Zvon 22, 1921/22; J . Volf: Novovíd- 
ské noviny, Čes. revue 1923; F. M. Bartoš: V předve
čer Kutnohorského dekretu, ČNM 1928; J. Květ: Dr.
J. T. H. o chorobě Dobrovského, Bratislava 1929;
K. Štětina: MUDr. J. T. H., Samostatnost 1. 3. a 22.
3. 1929; F. Probošt: Dr. J. T. H., rodák třebechovický, 
Kraj královéhradecký 4. 5. 1935; J. Drachovský: Pro
jev k slavnostem Heldovým v Třebechovicích, Kraj 
královéhradecký 15. 6. 1935; J. Volf: Řeč H. k odcho
vancům varhanní školy r. 1837, ČNM 1937; • ref. 
Dopisy bratrovi a jiným: B. (E. Bass), LidN 9. 10. 
1939; A. M. Brousil, Venkov 26. 10. 1939; Hk (J. 
Holeček), Naše zprávy 11. 10. 1939, č. 63; V. Jirát: 
Dvě postavy z Jiráska, KM 1940 → (s tit. Doktor 
Held) Uprostřed století (1948) a Portréty a studie 
(1978); F. Krčma, Střední škola 1940, č. 1; F. Kutnar, 
ČČH 1939; K. P. (Polák), Nár. práce 22. 10. 1939; A. 
Pražák, Čteme 2, 1939/40, č. 1; A. Vyskočil, Akord 7, 
1939/40 •; J. Bramberger: J. T. H., Bertramka 1951, 
č. 5; O. Matoušek in Lékaři a přírodovědci doby 
Purkyňovy (1954); K. Nejdi, F. Švehla: Tři dopisy 
J. T. H. (v Carrově Almanach de Carlsbad, 1835, 
1838 a 1849), Karlovarský lázeňský časopis 1957, č. 1; 
J. Polišenský: Historie a univerzita v předbřeznové 
době a v revolučním roce 1848, AUC, Philosophica et 
historica 2, 1958; K. Kučera: Příspěvek k rektorské
mu roku J. T. H,, AUC, Sborník příspěvků k dějinám 
UK 1, 1960; L. Hlaváčková: Karlovy Vary ve světle 
deníkových záznamů J. T. H., sb. Minulostí Západo
českého kraje (1967) + Pražský lékař J. T. H. a Fran
tišek Palacký, Farmakoterapeutické zprávy 1968; F. 
M. Bartoš: Počátky F. Palackého v Praze, Jihočeský 
sborník historický 1969; J. Milota: Kytička pomně
nek památce J. T. H., Zprávy z Bertramky 1-2, 1970;
L. Hlaváčková: 200 let od narození Dr. J. T. H., 
Praktický lékař 1971 + J. T. H. - osobnost skutečná 
a literární, Sborník NM, řada C - lit. hist., 1971.

mo
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Antonín Helebrant viz Miloslav Javorník

Raymond Héli

* 30. 3. 1901 Plzeň
† 1945

Diletující autor veršů, próz a operetních libret.

VI. jm. Václav Halík. - Pro nemoc nedokončil 
základní školní docházku, celý jeho život po
znamenala nevyléčená tuberkulóza, kromě to
ho kulhal. Vyučil se kovářem v Doubravce (Pl- 
zeň-D.), kde také žil jako kovář. Od října 1936 
zřízenec, později úředník plzeňské obchodní ko
mory, kde pracoval v knihovně. Za války přešel 
do soukromé propagační kanceláře v Plzni. Stal 
se členem fašistické organizace Vlajka a netajil 
se obdivem k Hitlerovi; na jeho udání gestapo 
revidovalo knihovnu obchodní komory. Po 
osvobození ČSR byl internován a jeho stopa se 
ztrácí, rozporné verze se shodují jen v roce úmr
tí. Podle dedikací v jeho knihách pobýval před 
válkou v cizině (Heidelberg, Ingolstadt, Tyrol
ské Alpy), to však byla patrně jen literární fikce 
stejně jako devítičlenná mezinárodní Societas 
Monumentus (sic!, teprve později Monumen
tům) Amicitiae Immortalis (MAI), v jejíž „pro
dukci“ H. ve 30. letech vydával své publikace 
a s jejímž programem seznamoval v letácích 
a v průvodních textech svých publikací (vydá
vaných většinou v Plzni).

H. prvotina byla pozdním a neumělým ohla
sem proletářské poezie; budila dojem, že jde 
o talentovaného dělníka samouka, slohově pou
čeného jednak u Vrchlického, jednak u Wolkra. 
Už druhá sbírka prostomyslných „selských pís
ní milostných“, s nimiž ostře kontrastuje úvod
ní veršovaná apostrofa, jíž se Reymont-bard 
obrací vysokým slohem k Eugenu-vévodovi, 
však prozradila, že autor je jen ctižádostivý 
imitátor a eklektický verbalista. Další práce, 
v nichž se H. stylizoval za mluvčího poutníků 
znavených životem, vyděděnců klidu a vyvolen
ců, poctěných „závanem věčnosti“, jsou směsí 
ohlasů četby různorodé poezie, filozofie i nábo
ženství, provázených invektivami proti oficiálně 
uznávaným literátům a kritice, kterou H. nazý
val nestoudným kamelotismem. Myšlenkovému 
zmatku odpovídá nesourodost žánrová i sloho
vá; výrazová nabubřelost rozmáchlých spiritua- 
lizujících vizí se střídá s prostoduchými napo

dobeninami lidové poezie a neobratnými poku
sy o složitější veršové formy (sonet, sestina); 
podobně v H. próze sousedí démonická osudo
vost s žánrovými obrázky. Domýšlivé autostyli- 
zace kontrastují s nedostatky v pravopise, zejm. 
v psaní četných cizojazyčných jmen a slov. 
Utkvělý pocit zneuznání pojící se s autorovým 
velikášstvím zavedl H. od výpadů proti „zdis
kreditované západní kritice“ a proti „trvajícímu 
režimu“ korupce přes dedikace (např. Gretě 
Garbo, „bledému květu z dynastie královských 
šílenců“) až k hledání satisfakce u nacistů, je
jichž vkusu zřejmě vycházelo vstříc H. závěreč
né „oproštění“ ke slohu operety a k pseudoli- 
dovosti variací na lidovou píseň.

PSEUDONYMY: M. A. I. Sextus, MAI UNIVER, 
Reimond Héli, Reymont Héli. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čech; Čes. deník; Jeviště; Lid. deník; Nová doba; 
Plzeňský kraj; Venkov. I KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Ruce stavitelů zítřků (BB 1927, pod vl. 
jm., v závorce pod ním Reymont Héli); Polní kvítí (BB 
b. d., 1929, podp. Reymont Héli); Vášeň (PP 1931, na 
obálce Raymond Héli, na tit. listě M. A. I. Sextus); 
Nepokoj královský (BB 1937, pseud. MAI UNI
VER); Manifest (leták, Dobravka 1932); Stará elegie 
(R b. d.); Bouře (B 1937); Au souvenir (BB 1938); 
Horské zvonky (BB 1940); Klatovské varianty (BB 
1941). - Mimo to 1942 v Plzni jako samostatné dvou- 
listy texty písní (Mne smutek jal, Ty a zase ty..., 
Neumí to nikdo říci..., Naše mladá láska..., Tihle 
muži, Oh, ženy...) z operety Námluvy její výsosti. 
■ SCÉNICKY Libreta: lus primae noctis (Plzeň 
1930, hudba René Mottl); Námluvy její výsosti (Plzeň 
1942, libreto Jaroslav Halík, texty písní R. Héli, hud
ba Jiří Mořen, tj. René Mottl). ■

LITERATURA: B. Polán: Slovo o knížce a jejím 
autorovi, in V. Halík: Ruce stavitelů zítřků (1927); ok. 
(V. Prokůpek): Básník primitiv (ref. Vášeň), Venkov 
3. 12. 1930; V. Hrbek (Z. Kalista): ref. Bouře, Lumír 
64, 1937/38, s. 154; F. Buriánek in Literární Klatovy 
(1962, s. 94).
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Servác Heller

* 12. 5. 1845 Vlašim
† 2. 9. 1922 Bad Kissingen (Německo)

Žurnalista a prozaik, tvůrce českého salonního romá
nu; v jeho beletrii se vlivy žurnalistické praxe spojují 
s dějově rušnou, napínavou fabulí. Autor cestopisných 
i národopisných črt i fejetonů a zejména historicky 
dokumentárních pamětí. Redaktor literárních časopi
sů a mladočeský politik.
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Podepisoval se i Servác Bonifác H. - Nejmladší 
z šestnácti dětí učitele a vlašimského hudební
ka, matka pocházela z měšťanské rodiny v Jih
lavě. Nejstarší bratr Ferdinand (1824-1912) se 
stal hudebním pedagogem, spoluzakladatelem 
pěveckého spolku Hlahol a spolutvůrcem spo
lečenského tance Česká beseda. Po triviální 
dvoutřídní škole ve Vlašimi navštěvoval S. H. 
4. třídu hlavní školy v Jihlavě (1856/57) a poté 
pražská gymnázia: Akademické na Starém 
Městě (1857-59) a novoměstské piaristické, 
kam přestoupil, když získal ubytování v kon
viktu arcibiskupského semináře. Zde navázal 
celoživotní přátelství se spolužákem S. Čechem. 
Po maturitě (1865) si zapisoval filozofii a práva 
na pražské univerzitě, na podzim 1866 odcesto
val do Moskvy, kde se stal vychovatelem v rodi
ně českého houslového virtuóza, profesora ta- 
mější konzervatoře F. Lauba. Ocitl se v okruhu 
slavjanofilských politiků a učenců a stal se trva
lým obdivovatelem Ruska a vyznavačem jeho 
osvoboditelského poslání vůči ostatním slovan
ským národům. V době moskevské národopis
né výstavy (1867) o ní psal do Nár. listů; tak 
začala jeho žurnalistická dráha, jež po návratu 
(1868) vyústila 1870 v členství v redakci Nár. 
listů. Jako jejich zpravodaj působil H. 1872 
v Berlíně na schůzce tří císařů a opět v Moskvě 
(byl i na Krymu, kam situoval několik svých 
románových příběhů), 1877 sledoval při ruském 
hlavním štábu rusko-tureckou válku za osvobo
zení Bulharska (i odtud čerpal látku ke svým 
prózám), 1892 podnikl rozsáhlou studijní cestu 
přes Halič na Krym a do Zakavkazska, pak 
navštívil národopisnou výstavu v Plovdivu 
a Srbsko, 1895 procestoval Korutany. V Nár. 
listech prošel téměř všemi rubrikami, psal úvod
níky i zprávy ze soudní síně, řídil domácí i za
hraniční politické zpravodajství, působil jako 
sněmovní zpravodaj, psal literární i hudební 
kritiky, občas zastupoval Nerudu jako fejetonis
ta i divadelní recenzent. Od 1868 se podílel i na 
kulturním a politickém životě. Byl jednatelem 
Akademického čtenářského spolku, jednatelem 
obnovené Lípy slovanské, 1869 se stal prvním 
předsedou literárně řečnického spolku Slavia; 
t. r. byl šest týdnů vězněn pro účast na přípravě 
tábora lidu na Blaníku. 1873 složil doktorát 
filozofie a převzal po Nerudovi a Hálkovi vydá
vání Lumíra, 1879 pak založil se S. Čechem čas. 
Květy. 1874 se stal členem výboru Umělecké 
besedy a Jednoty spisovatelů. 1883-85 působil 
jako poslanec za Kladensko a Slánsko na říšské 

radě, 1895 byl zvolen do zemského sněmu za 
Domažlicko a 1897 znovu do říšské rady za 
Karlín (do 1907). Od 1912 až do svého penzio
nování (1916) působil jako odp. redaktor Nár. 
listů; jejich vydavatelem pak byl od 1910 až do 
konce svého života, kdy tragicky zahynul v době 
léčení v bavorských lázních.

H. beletristické práce vycházejí z autopsie 
zobrazovaného prostředí, jež poznal na svých 
cestách (Rusko, Kavkaz a Krym, bulharská bo
jiště rusko-turecké války), v dětství (Vlašim) i ve 
zralém věku (Praha a český venkov). Také pří
běhy románů a povídek se opírají o vlastní 
zážitky (autor vstupuje do děje jako jedna ze 
zúčastněných postav); ve snaze o dějovou napí- 
navost však H. tyto zážitky interpretuje v ryze 
romantickém duchu francouzských salonních 
románů a zejména tehdy módních divadelních 
her. Látku H. prací vesměs tvoří milostné vášně 
a intriky kolem nich; odtud plyne i nadměrná, 
často násilně zaplétaná a na efekt zaměřená 
fabulovanost těchto příběhů, v nichž autor ně
kdy ani nestačí zvládnout všechny dějové mo
menty, které sice napoví, ale neřešeny opustí. 
Úsilí o vzrušivost a výjimečnost dostává před
nost před pravděpodobností děje a černobílé 
rozvržení postav (ušlechtilé typy se stávají před
mětem intrik padouchů) před psychologickou 
pravděpodobností jejich jednání (obdobně v ře
či postav ustupuje jazyková charakteristika ne
osobní, knižně stereotypní mluvě). Snaha o ro- 
maneskní zábavnost poznamenala i ideovou 
stránku H. beletrie, zvláště v kresbě exotického 
prostředí ruských šlechticů, statkářů, bohatých 
kupců a důstojníků (Král stepi, Bouře života, 
Pan markýz, Román na moři, V jižním kraji)', 
v zobrazení jejich způsobu života se H. vzdává 
jakéhokoliv analytičtějšího zřetele, konvence se 
projevuje i v líčení anarchistického hnutí (Salo- 
monida, Eugenie Ivanovna). Střízlivější ráz mají 
H. práce z českého prostředí; vznikaly převážně 
v pozdějším tvůrčím období, kdy se H. snažil 
přiklonit k modernějším literárním tendencím 
a nevyhnul se přitom ani vnějšímu vlivu natura
lismu. Vedle pražských podnikatelských kruhů 
a venkovských statkářů (Na červeném dvoře, 
V ovzduší kláštera, Firma Stocký a spol.) zachy
cuje i lidové prostředí (Nástrahy, Hermína, Na 
horách) a s ním i kus živé dobové atmosféry, 
zejména v pracích situovaných do Prahy 50. let 
19. století (Marie Štástná, Z pražské kroniky 
minulého století). Při všem soustředění na mi
lostný děj dosahuje H. ve svých románech jisté 
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žánrové rozmanitosti. Pokusil se o humoristic
ký román (Román cestujícího člověka) i o romá
ny politické, plné dobově aktuálních úvah 
o slavjanofilství, vztazích Ruska a Rakouska 
(Eugenie Ivanovna), o vztazích Prusů a českého 
království (Za vlády Prusů). H. žurnalismus, 
který se v tom projevoval, ovlivnil i ostatní jeho 
prózu, zejména vsouváním obsáhlých doku
mentárních popisů exotického prostředí a po
učných výkladů zeměpisných, národopisných 
i přírodovědných, které kontrastují s celkovým 
romaneskním rázem práce. Často uvádí H. do 
děje i skutečně existující postavy současníků (v 
Salomonidě hudebníky F. Lauba, N. G. Rubin- 
štejna, J. Wieniawského aj., v Eugenii Ivanovně 
žurnalistu V. K. Šemberu, v románě Z pražské 
kroniky minulého století popisuje průběh svat
by bratra Ferdinanda za účasti B. Smetany, 
F. Schulze, O. Malé aj.). Ačkoliv H. romány 
dosahovaly značných úspěchů a byly ve své 
době považovány za vyvrcholení české salonní 
prózy (zvrat v hodnocení přinesla 90. léta), 
zastiňují je dnes H. novinářské žánry, věcné 
cestopisné a národopisné studie a fejetony, ze
jména však několikadílné paměti, v nichž 
H. poutavě vylíčil kulturní a politické ovzduší 
50. a 60. let, přinesl několik výrazných portrétů 
jednotlivců (S. Čech, F. Laub) i portrétů skupi
nových (redakce Nár. listů), podrobně doku
mentoval tehdejší poměry politické a školské 
a popsal život tehdejší Prahy a Vlašimi. Z řady 
jeho literárněhistorických prací vyniká zejména 
studie o Nerudovi fejetonistovi (Lumír 1876), 
v níž H. první docenil básníkovu publicistiku, 
dále práce o S. Čechovi, J. Arbesovi aj. Trvalou 
stopu v rozvoji české literatury zanechala 
H. organizační a redaktorská činnost, přede
vším v Lumíru a v Květech, z nichž se hlavně 
H. zásluhou staly přední orgány autorů 2. pol. 
19. století.

ŠIFRY: Dr S. H., H., (H)., -r., S. B. H., S. H., -sh, X, 
-x. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1918); Čes. svět (1918); 
Humorist, listy; Kalendář Koruny české; Květy (red. 
Hálek, 1867-69); Květy (red. Čech a Heller, od 1879 
většina H. próz, 1883 R Salomonida, 1884 R Ve 
vyhnanství); Lumír (1873-77); Nár. listy (od 1867); 
Osvěta (1874); sb. Padesát let Národních listů (1910); 
Světozor (1886-97); sb. Založení Národního divadla 
r. 1868 (1918); Zlatá Praha (1885-1918); Ženský svět 
(1917). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pohled na Moskvu (ces
topis, 1868); Život na Rusi (národopisné fejetony, 
1868); Král stepi (R b. d., 1882); Bouře života (R 
1886); Salomonida (R 1888; 2. díl Ve vyhnanství jen 

čas.); Román na bojišti (1890); Román na moři 
(1892); Na červeném dvoře (R 1892); Pan markýz (R 
b. d., 1893); Román cestujícího člověka (1893); 
V ovzduší kláštera (R 1894); Nástrahy (P 1895); Her
mína (R 1895); V jižním kraji (R 1895); Za vlády 
Prusů (R 1897); Marie Šťastná (P b. d., 1897); Na 
horách (R b. d., 1897); Firma Stocký a spol. (R b. d., 
1899); Z pražské kroniky minulého století (R 1916); 
Z minulé doby našeho života národního, kulturního 
a politického 1-5 (paměti, b. d., 1916-23; díl
4. a 5. společně posmrtně, ed. F. Pátá); Eugenie Iva
novna (R b. d., 1920, v 3. sv. Sebr. spisů); Chánova 
dcera (P b. d., 1920, v 3. sv. Sebr. spisů). - Překlad:
A. N. Ostrovskij: Chudí poctivci (1883). - Ostatní 
práce: Národní slavnosti (polit, studie, 1868); Náro
dové Jižní Afriky (pojednání, 1869); Válka z roku 
1866 v Čechách, její vznik, děje a následky (polit, 
studie, 1896); Dr. Julius Grégr, jeho doba a působení 
(životopis, 1898); Jubileum velké doby (politická stu
die, 1918, obsahuje též Národní slavnosti). - Souborné 
vydání: Sebrané spisy (Pražská akciová tiskárna, 
1919-23, 8 sv.). ■ SCÉNICKY Překlady: V. Sardou: 
Dora (1877, s J. Arbesem, S. Čechem); A. Dumas ml.: 
Cizinka (1877, s J. Arbesem, L. Quisem, B. Havlasou);
B. M. Markevič: Dým života (1892). ■ REDIGOVAL 
časopisy: Lumír (1875-76, se S. Čechem; od č. 28 
1873-74 uveden jako vydavatel s J. V. Sládkem, 
1875-76 se S. Čechem), Květy (1879-99, se S. Če
chem); sborník: Almanach na oslavu 251etého trvání 
Akademického čtenářského spolku pražského 
1849-1874 (1874, s jinými) 1 USPOŘÁDAL A VY
DAL: Výbor z politických řečí a úvah dra Karla 
Sladkovského (1899). I

LITERATURA: • ref. Král stepi: F. Bílý, Osvěta 
1882, s. 1 041; O. M. (Mokrý), NL 5. 9. 1882; S., 
Světozor 1883 •; an. (J. Neruda): S. H., Humorist, 
listy 1883 → Podobizny 2 (1952); • ref. Bouře života: 
Č., Lit. listy 1886; F. V. Vykoukal, Světozor 1886 
+ Osvěta 1887, s. 66 •;• ref. Salomonida: A. F. Tichý 
(F. Dlouhý), Lit. listy 1888; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1888, s. 946; an., Zlatá Praha 1888 •; J. V. Novák: ref. 
Román na bojišti, Lit. listy 1891; • ref. Román na 
moři: F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1892; A. Vrzal, 
Hlídka literární 1892, s. 215; J. Karásek, Lit. listy 
1892; A. Procházka, Niva 1893 •; an.: Dr. S. H., Zlatá 
Praha 1893; • ref. Pan markýz: J. Karásek, Lit. listy 
1894; -ín, Niva 1894, s. 112 •; Jp: ref. V jižním kraji, 
Lit. listy 1895; • ref. Na horách: F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 1897; Fr. H-ek, Lit. listy 1897 •;• ref. Firma 
Stocký a spol.: V. (F. V. Vykoukal), Světozor 1899; 
M-a (J. Matějka), Lit. listy 1899; K. Nový, Obzor 
literární a umělecký 1900 •; an.: Dr. S. H., Zlatá 
Praha 1914; V. Č. (Červinka): Sedmdesátka dra S. H., 
Zlatá Praha 1915; -n- (F. Sekanina): S. B. H., Zvon 15, 
1914/15; • ref. Z minulé doby ...: A. N. (Novák), 
Lumír 1916; F. Strejček, ČČM 1916, s. 254; J. Heidler, 
Čes. věda 2, 1915/18; -och- (F. S. Procházka), Zvon 
16, 1915/16 •; M. Hýsek: Dr. S. B. H., Čes. revue 3, 
1919/20; • nekrology: M. R. (Rutte), Cesta 5, 1922/ 
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23; -čj-, LidN 3. 9. 1922; L. T., NL 3. 9. 1922; an., 
Večerník PL 4. 9. 1922; M. Hýsek, Naše věda 4, 
1921/22 •; M. Novotný: Literární dílo S. B. H., NL 
8. 9. 1922; F. Pata: Zapomenutý ohlas bulharské ro
mantiky v české beletrii, Rozhledy 1933; Ant. Veselý 
in Neblednoucí podobizny (1946); an.: S. B. H., Rov
nost 2. 9. 1947; Ant. Veselý in S. H.: Pan markýz 
(1948); L. Tůma-Zevloun: Učitel novinářů, in Alej 
vzpomínek (1958).

zp

Jaroslav Hendrych

* 18. 3. 1875 Praha
† 22. 3. 1955 Praha

Lyrický básník z přelomu století, spisovatel a publi
cista v oboru církevních zákonů.

Gymnázium a práva vystudoval H. v Praze 
(doktorát 1898). Pak byl zaměstnán u několika 
politických správ; od 1920 až do odchodu do 
důchodu působil na min. školství v Praze v od
dělení pro věci křesťanských církví (1925-26 
a 1930-31 jako přednosta referátu min. školství 
v Bratislavě).

I ty básně H. přírodní a milostné lyriky, které 
vycházejí z žánrové scénky, přecházejí do deka
dentní nálady rozčarování a marnosti. Obdob
ně i alegorický způsob vyjadřování kolísá mezi 
personifikacemi hálkovského ražení a dobovou 
symbolikou rozbolavělé, rezignující duše.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: P. Z. Harden, Z. Harden; 
H-ch (odb. práce). I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu; 
Lumír; Rozhledy; Volné směry. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Mně stůně mládi ... (BB 1900, uveden i pseud. Z. 
Harden); Žaltář (BB 1901). - Ostatní práce: Česko
moravské církevní zákony 1, 2 (1931, s V. Buškem,
K. Laštovkou, V. Můllerem). ■

LITERATURA: V. Mrštík in J. H.: Mně stůně 
mládí... (1900); • ref. Mně stůně mládí...: J. Vodák, 
Obzor lit. a umělecký 2, 1899/1900, s. 16; A. Novák, 
Rozhledy 9, 1899/1900; O. T. (Theer), Lumír 28, 1899/
1900, s. 120 •; J. Karásek: ref. Žaltář, Rozhledy 11,
1901, s. 160; B. Slavík: J. H. básníkem, Střední škola 
15, 1934/35, č. 5.

pb

Vladimír Henzl

* 2. 9. 1910 Brčko (Jugoslávie)
† 31. 3. 1978 Praha

Prozaik píšící zejména pro mládež, překladatel pře
devším z angličtiny a publicista.

Dětství strávil v Bosně, kde jeho otec byl poš
tovním úředníkem. 1919 se rodina vrátila do 
vlasti a usadila se zpočátku v Bílovicích n. Svi
tavou. H. navštěvoval reál, gymnázium v Brně 
(1921-22), pak v Bratislavě (mat. 1929), kde 
také vystudoval práva (doktorát 1933); studoval 
i na právnických fakultách ve Francii (Greno
ble) a v Anglii. Stal se asistentem ústavního 
práva na Komenského univerzitě v Bratislavě, 
krátce byl zaměstnán u Krajského soudu v Bra
tislavě a po vojenské službě nastoupil 1936 na 
min. zahraničních věcí v Praze v oddělení pro 
Společnost národů. Na podzim 1937 byl jmeno
ván zástupcem konzula v Krakově; zde se 
v dubnu 1939 stal spoluzakladatelem první čs. 
vojenské skupiny v zahraničí, které od června 
1939 velel L. Svoboda. Po vypuknutí války ode
šel H. přes baltické a skandinávské státy do 
Londýna, kde pracoval do května 1940 v kance
láři prezidenta Beneše. Pak přešel do čs. armády 
v již. Francii, po pádu Francie se přes Afriku 
a Portugalsko vrátil zpět do Anglie, kde zůstal 
v armádě do dubna 1945. Poté pracoval opět na 
min. zahraničních věcí a jako zástupce čs. vlády 
vedl hospodářská jednání v USA a Kanadě, od 
září 1945 v SSSR, Rakousku, Švýcarsku a řadě 
dalších evrop. zemí. 1946 se oženil. Od 1952 byl 
vedoucím pražské filiálky Chem. závodů J. Di- 
mitrova Bratislava, 1969 krátký čas odborným 
poradcem prezidenta republiky L. Svobody pro 
věci literární (při práci na jeho pamětech) a poté 
až do smrti vedl pražské zastoupení chem. kon
cernu Hoechst AG. Podnikl cesty do Íránu, 
Indie, Singapuru, Austrálie, na Nový Zéland, 
Korfu aj. Spolupracoval s Čs. rozhlasem.

Literárně činný začal být V. H. v emigraci 
(básně a povídky časopisecky otiskované, ro
mán z období kolem Mnichova Čtvero počasí, 
sbírka povídek o životě čs. zahraničních vojáků 
Vojín Václav Pišout a spol.). Po válce se věnoval 
takřka výhradně literatuře pro mládež, a to 
jako autor původních prací i jako překladatel 
zároveň upravující předlohy. V dobrodružných 
románech s exotickým prostředím, rušným dě
jem a množstvím jednoznačně a výrazně cha
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rakterizovaných postav sledoval i věcné pouče
ní: k některým z nich, např. k Dobrodružství 
doktora Haiga o marné výpravě za sněžným 
mužem do Himálaje či k Zátoce pirátů o opio
vých námořních bojích v Číně v minulém stole
tí, připojil H. na závěr obsáhlý přehled historic
kých, zeměpisných a jiných odborných poznat
ků. Špionážní romány z druhé světové války 
(Přiznejte se, kapitáne, Alibi mrtvého) jsou zalo
ženy na autentických událostech z boje britské 
Intelligence Service s nacisty. V populárně vě
decké knize Umělý svět spojil autor poučení 
o významných chemických objevech s poutavý
mi životními osudy objevitelů.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Kolovrat (Čechoslo
vák), Jan Kozma (Čechoslovák), Peter Bartovsky 
(Přehled, pokr. Týdenní přehled), Vladimír Černý, 
Vladimír Dvorecký; dr. vh. I PŘÍSPĚVKY in: Čecho
slovák (Londýn, od 1940); Krajanské listy (Luck, 
Polsko, 1939); Lid. noviny (od 1932); Newyorské listy 
(od 1945); Poupě (čas. pro ml., Londýn, od 1944); 
Přehled, pokr. Týdenní přehled (první čs. emigrantský 
časopis, Krakov, 1939); Svob. noviny (od 1945). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Čtvero počasí (R 1943, Lon
dýn, pseud. Jan Kolovrat); Vojín Václav Pišout a spol. 
(PP 1945, New York, pseud. Jan Kolovrat); Dobro
družství doktora Haiga (R pro ml., 1962); Umělý svět 
(P pro ml., 1963); Zátoka pirátů (R pro ml., 1966); 
Přiznejte se, kapitáne (R pro ml., 1967); Alibi mrtvé
ho (R pro ml., 1970). - Překlady: B. Appel: Pevnost 
v rýžových polích (1955, pseud. Vladimír Černý) 
+ Newyorské doky (1960, pseud. Vladimír Dvorec
ký); M. Hačija: Deník Z Hirošimy (1956, pseud. Vla
dimír Černý); E. Hillary: Na vrcholu Mount Everestu 
(1957, pseud. Vladimír Černý); D. Cosic: Kořeny 
(1957); Bret Harte: Gabriel Conroy (1958); E. A. Poe: 
Zlatý skarabeus a jiné povídky (1959); E. Ferber: 
Cimarron (1959); R. L. Stevenson: Černý šíp (1959); 
J. F. Cooper: Poslední mohykán (1961) + Stopař 
(1963) + Průkopníci (1964) + Prérie (1967) + Lodi
vod (1972); A. C. Doyle: Studie v šarlatové (1964) 
+ Příběhy Sherlocka Holmese (1971, s jinými); 
W. Scott: Kenilworth (1965); J. Ribnikar: Dvě marné 
lásky (1965, pseud. Vladimír Černý); Jerome Klapka 
Jerome: Tři muži ve člunu, o psu nemluvě (1966); 
E. Salgari: Černý korzár (1967) + Hora světla (1970) 
+ Město malomocného krále (1974); P. Throckmor- 
ton: Ztracené lodě (1970, pod jm. Vladimír David 
Henzl). I

LITERATURA: • ref. Vojín Václav Pišout a spol., 
Čtvero počasí: F. J. (Jakubův), LD 28. 6. 1946; F. H. 
(Hampl), Práce 10. 7. 1946; vop (J. Vopařil), NO 7. 11. 
1946 •; V. (Z. Vavřík): ref. Dobrodružství doktora 
Haiga, LitN 1962, č. 21; • ref. Umělý svět: b (V. Bě

hounek), Práce 23. 10. 1963; M. Smetana, ZM 1964 
ref. Zátoka pirátů: MG (M. Genčiová), Impuls 

1967, č. 2; V. Nezkusil, ZM 1970 •.
ab

František Heran

* 2. 12. 1865 Sedlčany
† 27. 9. 1934 Praha

Pedagog, autor nenáročných divadelních her pro li
dové publikum a výchovně vyhrocených dramatic
kých prací určených dětem a učňovské dospívající 
mládeži.

Obecnou školu navštěvoval v rodišti (1872-78), 
nižší gymnázium (1878-81) a učitelský ústav 
(1881-83) v Praze. Studia nedokončil a nastou
pil místo výpomocného učitele obecné školy 
(1890 dostal dispens od zkoušky dospělosti). 
Působil na venkovských školách okresů Slaný 
a Benešov (definitiva 1891); od 1892 učil trvale 
v Kralupech n. Vit., nejprve na smíšené, později 
na chlapecké obecné škole. 1895 dosáhl vysvěd
čení způsobilosti k vyučování na živnosten
ských školách a 1899 se zúčastnil v Praze pěti- 
měsíčního kursu k vzdělávání učitelů kreslení 
a rýsování pro pokračovací školy. 1916-22 byl 
řídícím učitelem v Lobečku u Kralup n. Vit., 
1923 odešel na odpočinek. Celý život se účastnil 
veřejného a spolkového dění, zejm. v Kralupech 
(Remeslnicko-čtenářská beseda, Sokol, městské 
zastupitelstvo, místní školní rada, Občanská zá
ložna, Červený kříž aj.). Pro Národopisnou vý
stavu 1895 sbíral po severozápadních Čechách 
školní památky. Působil i ve stavovském hnutí 
učitelů (tajemník Svazu českého učitelstva); po 
odchodu do důchodu byl předsedou Ústřední
ho nakladatelství čs. učitelstva a jeho dozorčí 
rady a předsedou dozorčí rady Ústřední zálož
ny čs. učitelstva.

Literární činnost H. navazuje na jeho učitel
ské povolání: její podstatnou část tvoří vedle 
pedagogicky orientovaných úvah (problemati
ka morálně narušených dětí, výchovný vliv 
a propagace lidové písně) divadelní hry pro 
dětské a dorostové publikum a zároveň určené 
mladým hercům. Aktivní účast na obsahově 
vhodných divadelních představeních a zejména 
vystupování na jevišti pokládal H. za důležité
ho činitele společenské a mravní výchovy dospí
vající mládeže, hlavně učňovské. Jeho vlastní
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dramatické pokusy (Za chlebem, Práce šlechtí) 
měly odstranit repertoárový nedostatek vý
chovných obrazů ze života pro dospělejší mlá
dež. Do věcně předvedeného prostředí 
(např. krejčovské dílny) začleňuje H. typy 
z různých sociálních vrstev, často komicky cha
rakterizované; hlavní postavy jsou koncipovány 
buď jako varovné, nebo naopak silně idealizo
vané příklady, které mají ovlivnit jednání mla
dého člověka. Pozdější H. hry pro mládež byly 
zábavnější a scénicky vynalézavější (Bejvávalo 
a bude zase), protože se vymaňovaly z důsledně 
pedagogicky schematizujícího pojetí dramatic
ké akce. Výchovný a moralizující rys charakte
rizuje i H. hry pro dospělé, a to jak pokus 
o vážné drama Pro mamon, tak veselohry ze 
současného života. - Podle vlastního vyjádření 
(i podle údajů v nekrolozích) napsal H. řadu 
dalších her (Tajemství úspěchu, Motor, Jejich 
ideje, Komu věnec budiž dán?, Převrat v Kralu
pech nad Vltavou 14. a 28. října 1918), které 
patrně zůstaly v rukopisné verzi, což nevylučuje 
možnost jejich provedení divadelními ochotní
ky.
PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská; Čes. škola; Kra- 
lupské noviny; Naše škola; Učitelské noviny (red.
J. Král). I KNIŽNĚ. Beletrie: Čtenáři „Oznamovate
le“ (D 1891); Za chlebem (D pro ml., b.d., 1908); 
Práce šlechtí (D pro ml., 1912, s J. Mervartem); Babič
čina Viktorka (D 1923, i prem., na motivy B. Němco
vé, hudba G. Roob); Pro mamon (D b.d., 1924); 
Věčné mládí (D b.d., 1926); Za bludičkou slávy (R pro 
ml., 1932); Bejvávalo a bude zase (D pro ml., 1934); 
Naši letí do Alžíru (D pro ml., 1934). - Ostatní práce: 
O písni národní se zřetelem na nynější dobu (1896); 
O mravně zpustlé mládeži, toho příčinách a nápravě 
(1899). I REDIGOVAL edice: Divadelní hry našeho 
dorostu (Kralupy n. Vit., 1912-16), Dětské divadlo 
(1927-34). ■

LITERATURA; Svbd. (O. Svoboda): ref. Práce 
šlechtí. Úhor 1915, s. 94; P. Sedláčková: ref. Za chle
bem, Úhor 1922, s. 95; • nekrology: an., Říp (Roud
nice n. L.) 5. 10. 1934; Sch. (F. Schuster), Podřipský 
kraj (Kralupy n. Vit.) 1, 1934/35, s. 97 •.
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Jan Herben

* 7. 5. 1857 Brumovice u Hustopečí
† 24. 12. 1936 Praha

Prozaik, novinář, literární kritik a historik, národopi- 
sec, historik, jeden z prvních průkopníků uměleckého 
realismu u nás a popularizátor koncepcí T. G. Masa
ryka; jeho široký obraz života slováckého venkova 
v několika generacích a prózy o přírodě i lidech z Tá
borská oscilují mezi beletrií, dokumentem a publicis
tikou.

H. otec byl postupně zemědělským dělníkem, 
dohližitelem na statku a hajným. Po návštěvě 
obecné školy v rodišti absolvoval H. 4. třídu 
něm. hlavní školy v Hustopečích (1869-70) 
a potom Slovanské gymnázium v Brně (mat. 
1878), kde jej národně uvědomili a jeho zájmům 
udali směr profesoři F. Bartoš, A. Vašek, histo
rik V. Royt a katecheta básník V. Šťastný. Již 
jako gymnazista se H. účastnil literárního živo
ta moravské mládeže (rukopisný studentský ča
sopis Lípa, 1875), na veřejnosti debutoval (pod 
pseud. Jan Vávra) t. r. v Besedě, řízené F. Vyma- 
zalem, a v dalších letech se podílel na almana
ších Zora, v nichž vystoupila tzv. Mladá Mora
va (1. roč. s vročením 1877 vyšel v létě 1876). 
Proti vůli rodiny, která z něho chtěla mít kněze, 
odešel bez prostředků (žil z kondic a podpor 
spolku Radhošť) do Prahy studovat historii, 
češtinu a zeměpis (1878—83; doktorát 1886 na 
základě práce Morava v letech 1618-1619 a po
litika Karla staršího ze Zerotíná)', byl žákem V. 
V. Tomka, J. Golla, A. Rezka, na formování 
jeho osobnosti zapůsobil J. Gebauer a po 1882 
rozhodujícím způsobem T. G. Masaryk. V Pra
ze se H. zapojil do spolkového a veřejného živo
ta: stal se starostou Moravské besedy 
(1882-85), byl činný ve výboru Klubu historic
kého (od 1878), Literárního odboru Umělecké 
besedy (od 1879), literárně řečnického spolku 
Slavia (od 1881), Radhoště (od 1883), spisova
telského spolku Máj (od 1894), působil a před
nášel také v Detvanu, Akademickém čtenář
ském spolku, později v Čs. jednotě aj.; 1885 
předsedal sjezdu moravského studentstva. Po 
krátkém působení v Nár. listech (1885-86), kte
ré musel opustit pro svou podporu odpůrců 
pravosti RKZ, byl zaměstnán v redakci Ottova
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slovníku naučného, ale již koncem prosince 
1886 začal za spolupráce přátel (J. Vlček, F. 
Jokl, F. Táborský, A. Kraus aj.) vydávat „list 
věnovaný veřejným otázkám“ Čas (zprvu 
čtrnáctideník, od 1889 týdeník, od 1. 1. 1900 
obdeník, od 30. 9. t.r. deník), který dal plně do 
služeb snah T. G. Masaryka a jím vedené realis
tické skupiny (od 1900 byl Čas orgánem Čes. 
strany lidové, 1905 reorganizované na Čes. stra
nu pokrokovou; 1886-90 a 1894-1906 měl 
H. časopis ve svém vlastnictví a vydával jej za 
značných finančních obětí, 1890-93 a 1907-15 
bylo vydavatelem družstvo). Již v polovině 
80. let se H. rozešel s moravskými katolickými 
kruhy; když se po vydání jeho knížky Jan Nepo- 
mucký vystupňovala proti němu klerikální kam
paň, vystoupil na přelomu století z církve a při
hlásil se k evangelictví. 1896 byl spoluzaklada
telem Dělnické akademie a přednášel v jejích 
kursech o historii, významně se též podílel na 
přípravě expozice Moravy na Národopisné vý
stavě českoslovanské (1895). 1892 se oženil 
s Bronislavou Foustkovou, dcerou brněnského 
buditele V. Foustky (1836-1880). Od 1897 žil 
v létě v Hostišově na Táborsku. Na podzim 
1905 byl ve výkonném výboru Čes. strany po
krokové obviněn E. Chalupným z defraudace 
sbírky pro sirotky po mosteckých hornících 
a vyloučen ze strany, sjezd důvěrníků jej však 
rehabilitoval. Když byl Čas, získávající popula
ritu svými odvážnými úvodníky, v srpnu 1915 
rakouskými úřady zastaven, vydával H. čtvrt 
roku literární a kulturní týdeník Novina. Za 
války byl H. předním členem ilegální protira- 
kouské organizace Mafie. V říjnu 1917 vstoupil 
do reorganizované redakce Nár. listů, 1918-20 
byl členem redakční rady satirického časopisu 
Nebojsa. Od února 1918 působil ve výkonném 
výboru nově ustavené Čes. státoprávní demo
kracie (1919 přejmenována na Čs. nár. demo
kracii); za ni byl 1918 členem Nár. výboru, 
1918-20 Revolučního nár. shromáždění a od 
1920 senátu; 1925 se s ní pro její pravicovou 
a protihradní orientaci rozešel a vstoupil do 
nové Nár. strany práce (i zde vykonával funkce 
v zastupitelských orgánech) a po jejím rozpuš
tění 1930 do strany národně socialistické. 
1925-27 byl členem redakce Lid. novin. Až do 
konce života vystupoval rozhodně proti fašismu 
a byl napadán fašistickým tiskem. V posledních 
letech života se léčíval v Karlových Varech 
a v Poděbradech. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech. - Syn Ivan H. (1900-1968), novinář 

a publicista (Tribuna, Čes. slovo); za války pro 
účast v odboji vězněn v koncentračním táboře, 
od 1948 žil v exilu v USA (1950-65 redaktor 
rozhlas, stanice Svobodná Evropa). Pečoval 
editorsky o dílo svého otce, napsal práce T. G. 
M. Malé historky o velkém muži (1934), Zroze
ní básníka. Petr Bezruč vstupuje do literatury 
(1938) a uspořádal sb. Z. Němeček, spisovatel, 
básník, dramatik, legionář a diplomat (New 
York 1957).

J. H. vstoupil do literatury jako nadějný bás
ník generace Mladé Moravy verši, v nichž zpra
covával hlavně folklórní a historické náměty 
v duchu Bartošovy koncepce národního umění; 
vyjadřoval též solidaritu se slovenským lidem. 
Jako kritik zaujal brzy po příchodu do Prahy 
k soudobé moravské literatuře, jíž udávaly ráz 
kněžské kruhy, kritické stanovisko a rozešel se 
se sušilovským spojováním věci národa s církví; 
dále však patřil k zastáncům koncepce národní 
literatury (např. proti Vrchlickému vyzdvihoval
S. Hurbana Vajanského). Prvotní úzké pojetí 
během 80. let překonal vlivem J. Vlčka,
T. G. Masaryka a ruských spisovatelů (zvi. Tur- 
geněva a Tolstého), u nichž našel vzor pro svou 
představu realismu, založenou na ztotožnění 
mravnosti a pravdy s krásou a na spojení věcné
ho pozorování života s výchovným zaměřením; 
v jejím duchu vystupoval jak proti západní 
orientaci lumírovců, tak později proti naturalis- 
tům, symbolistům a dekadentům. Věnoval se 
také popularizaci zapomenutých (namnoze 
moravských) spisovatelů i osobnostem české 
žurnalistiky (M. V. Kramerius, K. Havlíček); 
příležitostně se zabýval i odbornými historio- 
grafickými tématy. Ve smyslu snahy o vědu pro 
život se zaměřil zvláště na období a hnutí, 
v nichž nacházel vzory pro současnost (husit
ství, bratrství, obrozeni) nebo naopak odpuzu
jící případy útlaku a podvrhů (protireformace 
s legendou svatojanskou). Historickému pozná
ní přispěl nejedním faktem, jednostranně etický 
přístup, apriorismus a pohled očima současnos
ti mu však bránil pochopit jevy ve všech aspek
tech jejich historického významu. Masarykem 
ovlivněné pojetí národního obrození jako navá
zání na českou reformaci, pro něž se snažil shro
máždit doklady zvi. v práci Otázka náboženská 
v našem probuzení, hájil vytrvale také v polemi
kách proti J. Pekařovi a J. Hanušovi, hlavně ve 
spisku Masarykova sekta a Gollova škola, kte
rým zasáhl do diskuse o smysl našich dějin, 
a později v brožuře Nové učení o české šlechtě. 
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H. oddanost Masarykovi se odrazila v pracích 
přímo věnovaných jeho osobnosti a zahrnují
cích vykladačské medailóny i obrázky z jeho 
soukromí; pro shrnutí materiálu byla nejdůleži
tější třísvazková monografie z 1926-27. Těsný 
vztah H. historických prací k dobovým spole
čenským zápasům byl projevem H. publicistic
ké orientace spjaté 1886-1915 především s Ča
sem. Charakterizoval ji ostrý kriticismus, odha
lující stagnaci a krizi českého politického i kul
turního života, a hledání cesty k hospodářské
mu, sociálnímu i mravnímu reformování soudo
bé společnosti (mnohdy i podporou snah so
ciální demokracie a třídních zápasů dělnictva). 
H. byl neúnavný polemik, napadající zbytky 
feudalismu a klerikalismu i autoritářství a bez- 
zásadovost české nacionalistické buržoazie. 
Z Času vytvořil významný orgán spojený v míře 
dosud neobvyklé s kulturním a vědeckým živo
tem a po vzoru Havlíčkově systematicky rozši
řující všestranný rozhled čtenáře; nestal se lis
tem masovým, ale dosáhl značného ohlasu mezi 
inteligencí a po tři desítiletí výrazně ovlivňoval 
český politický a kulturní život. Mnoho vyko
nal pro sblížení se Slováky; přímá účast sloven
ských autorů v Času a soustavná pozornost 
slovenské problematice připravovaly půdu pro 
spojení ve společném státě. Působení Času na 
literaturu se zvýšilo založením beletristické pří
lohy (1896), přeměněné 1900 v samostatný 
časopis Besedy Času (zde H. do literatury uvedl 
P. Bezruče; již předtím objevil V. Rakouse a za
sloužil se o popularitu Broučků od J. Karafiá
ta). - Za součást svého novinářství považoval 
H. i beletristickou práci, vyrůstající ze silného 
národopisného zájmu (působením F. Bartoše) 
a za vlivu ruských spisovatelů, zvi. Turgeněva. 
V črtách a žánrových obrázcích s lidopisným 
materiálem, psaných 1881-86 a shrnutých do 
souborů Moravské obrázky a Slovácké děti, sez
namoval čtenáře v Čechách vážnou i humornou 
formou s rázovitostí slováckého i hanáckého 
lidu; přitom postupně směřoval od popisu 
k psychologii vesničanů, od národopisné studie 
k beletrii. Přechod k novelistice představují pró
zy knihy Na dědině, která kromě kresby lido
vých typů na barvitém pozadí svérázné krajiny 
vyjadřovala kritický postoj k stínům povahy 
i k názorové zaostalosti Moravských Slováků 
a hledala východiska v pokrokových refor
mách, přispívajících k jejich kulturnímu po
vznesení. Tyto práce byly - vedle studií historic
kých, z nichž vyrostla koncepce o zdeformování 

povahy lidu protireformačním útlakem a ro- 
botním systémem - namnoze přímou průpra
vou k stěžejnímu dílu, románové kronice stole
tého vývoje slovácké vesnice Do třetího a čtvrté
ho pokolení, kterou H. několikrát přepracoval, 
ale nedokončil (3. díl zůstal torzem, z něhož 
byly až 1936 a posmrtně 1937 otištěny některé 
kapitoly). Vypsal v ní historii několika vesnic na 
Hodonínsku, aby „svým krajanům vysvětlil, jak 
rostli za poroby do r. 1848, jak se dočkali osvo
bození, stavše se z poddaných svobodnými ob
čany, a jak potom v dalších letech užívali a neu
žívali svobody občanské“. Proto rámují dějové 
pásmo historické výklady, což také přispělo 
k menší kompoziční sevřenosti díla, ve kterém 
působí básnicky nejintenzívněji baladické epi
zody. Kniha podává otřesný obraz útlaku lidu 
na sklonku feudalismu a zaostalého života na 
moravské vesnici za rozvíjejícího se kapitalis
mu. Osu děje tvoří střetání vesnického kolektivu 
s popanštělými odrodilci rodu Hrabců; přísluš
ník poslední generace Jiří Beneš se marně po
kouší vymknout se z neblahé rodové tradice, 
najít cestu k lidu a pracovat pro jeho povznese
ní. Publicistickou složku díla tvoří úvahy 
o možnostech ozdravění jihomoravské vesnice 
a zdůraznění myšlenky o sounáležitosti Moravy 
s Čechami. H. románová kronika, vyznačující 
se mírně archaizovaným písmáckým stylem, 
v dialozích nářečně zabarveným, poprvé v české 
próze ztvárnila v tak širokém záběru a v histo
rické perspektivě život venkova v několika gene
racích, přičemž v ní hrdinou není jednotlivec, 
nýbrž lid několika vesnic; dodnes je nejvýznam
nějším dílem podávajícím obraz národního ob
rození na Moravě. - Smysl pro poezii krajiny 
H. plně rozvinul v knize Hostišov; v pestrém 
kaleidoskopu se v ní spojují evokace slavné hu
sitské minulosti i pochmurné doby pobělohor
ské se sociologickými studiemi o životě lidu 
chudého kraje na severním okraji Táborská a se 
snahou po zachycení důvěrného vztahu člověka 
a přírody, jenž se stává prostředkem k zachová
ní životní rovnováhy. V kresbě přírodních do
jmů, nálad a zážitků, inspirované ruskými auto
ry, R. Kiplingem, H. D. Thoreauem aj., je hlav
ní význam těchto H. próz. Pro děti převyprávěl 
H. staročeské příběhy o bratru Janu Palečkovi, 
v nichž viděl vzor dávného českého demokratis
mu (a kterým věnoval i literárněhistorickou 
a editorskou pozornost). V závěru života shrnul 
v Knize vzpomínek drobné i rozsáhlejší memoá
rové práce. Zatímco její druhá část, zachycující 
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boje o pravost Rukopisů a o realistický pro
gram, i část třetí, obsahující H. válečný deník, 
jsou vyhraněně dokumentární, první část obsa
huje i lyrická vyznání, živý obraz dětství, mlá
dí, studií, žurnalistických počátků i vlastního 
myšlenkového a literárního vývoje; k nejcen
nějším částem knihy patří plastické portréty 
H. učitelů (F. Bartoš, V. Royt, J. Gebauer), 
spolužáků a literárních přátel (J. Karafiát, 
P. Bezruč aj.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: dr. Jan Vávra, F. O. Pisa- 
revský (s T. G. Masarykem, Čas 1887), J. Bezděk 
(Ruch 1882), Jan Kalina, Jan Litera, Jan Svoboda, 
Jan Vávra, J. Kalina, Metoděj Svoboda, Nejmenova
ný, Starý student (Studentská revue 1909), Svatopluk 
Vojmír, Sv. Vojmír, T Klín; H., H.-, H. J. (Besedy 
Času), Hn., Hn. J. (Koleda), J. H., J. Hn., J. H-n, Jiné 
vrrr (Besedy Času), J. K., -li-, T. (Čas před 1914), vrrr 
(Besedy Času). I PŘÍSPĚVKY in: Almanach české 
omladiny (1879); sb. A. Slavíček (1910); Beseda 
(1875); Besedy Času (1900-14); sb. Boj o podvržené 
Rukopisy (1911); Cesta (1918-25); Čas (1886-1915); 
Čas. Beletristická příloha... (1896—99^; ČČM (1881, 
1884); Časopis Matice moravské (1881-82); Čes. mysl 
(1910); Čes. rodina; Čes. stráž; Čin (1930); sb. Dělnic
tvo sobě (1886); Domácí krb (1883); Duch novin (od 
1928); Havlíček (1925); Hlas (kolem 1878); Hlas náro
da (1886-87); sb. Charlotte Masaryk (1936); Jitřenka 
(Polička, 1894); Jubilejní výstava J. Úprky v Praze 
1931-1932 (katalog, 1931); Kalendář čs. legionáře na 
r. 1924 (1923); Kalendář českožidovský; Kalendář 
Ústř. matice školské (od 1884); Kalich (1923); Koleda 
(1877-81); Květy (1883-86, 1907); Lid. noviny (1910 
- posmrtně 1939; březen-duben 1936 a květen 1937 
ukázky z 3. dílu Do třetího a čtvrtého pokolení); Lit. 
listy (1885-87); Lit. noviny (1927); Lit. rozhledy 
(1925); Máj (1908); Magazín DP (1936); sb. Masaryk 
a židovství (1931); Masarykův sborník (1932); kal. 
Moravan (na 1879); Mor. orlice (od 1878, též referá
ty); Moravskoslezská revue (1923); Národ (1917-18); 
Nár. listy (1885,1917-25); Nár. obzor (1907-11); Nár. 
osvobození, též s tit. Čs. samostatnost (1924-35); 
Nár. práce (1925-30); Naše doba (1894, 1921-24); 
Naše hlasy (1886); Neděle (příl. týdeníku Palacký, 
1909 H. o sobě); alm. Nitra (1876); Nová svoboda 
(1924-25); Novina (1915-16); Obzor (1878); Paleček; 
Panoráma (1930-36); Pokrok (1885); Prager Presse 
(1924); Praha (1891); Pramen (1925); Právo lidu 
(1905, 1923, 1930, 1935); Propagační list pro postave
ní pomníku J. Nerudy (1929); Přehled činnosti literár
ní, hudební a výtvarné v Čechách roku 1881; Přítom
nost (1924-25); Rozhledy literární (1886); Rozpravy 
Aventina (1929); Ruch (1879-87, i referáty; 1881 stať 
Přehled duševní činnosti na Moravě, pseud. J. Kalina; 
1887 první verze románové kroniky Do třetího i čtvr
tého pokolení); Sborník historický (od 1883); alm. 
Slavia (1881); sb. Slavín (sv. 2 a 3, asi 1883-87);

Slovanský sborník (od 1883); Sobota (1930); Student
ská revue (1909); Světozor (1882—86); Světozor 
(1928); sb. Šedesát let čes. gymnázia v Brně 
1867-1927 (1927); Švanda dudák (1882-85); sb. T. G. 
Masarykovi k šedesátým narozeninám (1910); Tribu
na (1919, 1925-26); Urbánkův věstník bibliografický 
(1881); Venkov (1917-18); Volná myšlenka (1908); 
Zábavné listy (1881, 1885-87); sb. Základy občan
ských nauk (1919); Zlatá Praha (1884-86); alm. Zora 
(1877, 1878, 1885); Zora (Brno, 1882). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Tři chorvátské osady na Moravě (P 1882); 
Vzorná obec (P 1885); Moravské obrázky (PP b. d., 
1889; rozšiř, vyd. 1925 obs. též Tři chorvátské osady 
na Moravě a Vzorná obec); Slovácké děti (PP 1890); 
Do třetího i čtvrtého pokolení (P 1889-92, zčásti 
konfiskováno; přeprac. a rozšiř, vyd. 1907-08 ve 2 dí
lech, konečné vyd. 1919-21; 1936 s tit. Do třetího 
a čtvrtého pokolení); Na dědině (PP b. d., 1893); 
Deset let proti proudu 1886-1896 (vzpomínky a do
kumenty, 1898); Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího 
(PP pro ml., 1902, přeprac. vyd. 1926); Hostišov 1, 
2 (1907, 1933; posmrtné vyd. 1937, ed. J. V Bečka, 
vypouští na H. přání Dopisy mladému spisovateli); 
Chudý chlapec, který se proslavil (P pro ml., 1928); 
Lístky z válečného deníku 1914-1918 (vzpomínky 
a dokumenty, 1933); Kniha vzpomínek (1935; obs. též 
rozšiř, vyd. Deset let proti proudu a Lístky z válečné
ho deníku); - posmrtně: Básně (1946; z 1876-83, ed.
I. Herben). - Ostatní práce (literárněhistorické, histo
rické a publicistické): Upomínka na slavnost mistra 
Jana Rokycany (1882); Mistr Jeroným Pražský (1883, 
šifra J. H.); Gustav Pfleger Moravský (1883); Pravdivé 
vylíčení života, utrpení a významu mistra Jana z Hu
since (1884, pseud. Jan Svoboda); Cyril a Metoděj 
(1885, pseud. Jan Svoboda); Život a působení Josefa 
Heřmana Gallaše (1885); Karel ze Žerotína (1886); 
Jan Nepomucký. Spor dějin českých s církví římskou 
(1893, rozšiř, vyd. 1920); Lipany (1899, doplň, vyd. 
1919); Kdybych byl spisovatelem... (1902, pseud. 
Nejmenovaný); Slavnost svatojanská v národě čes
kém (1908); T. G. Masaryk (1910); Jan z Pomuku 
a Jan z Nepomuku (1910); 25 volebních kapitol (1910, 
pseud. T. Klín); O českém charakteru (1912); Masary
kova sekta a Gollova škola (polemika, 1912); Pověsti 
a pravda (1914 ← Ruch 1883); Tomáš G. Masaryk, 
prezident Republiky československé (b. d., 1918); 
K Husovým oslavám (1919); Milan Štefánik (1919, 
slovenský); Bílá hora (1920); Legenda svatojanská (b. 
d., 1920); Poslední pohádka (b. d., 1920); T. G. Masa
ryk, prezident Republiky československé 1 (1920); 
Tábor je náš program (1920); Duch demokracie 1, 
2 (1920, 1921); Jan Žižka z Trocnova (b. d., 1921); 
Karel Havlíček (1921); Poprava českých pánů na Sta
roměstském náměstí v Praze 21. června 1621 (1921); 
Vzpomínka na 3001eté výročí popravy českých pánů 
na Staroměstském náměstí pražském (b. d., 1921); 
Hus a sebeurčení národů (1921); T. G. Masaryk. Sa 
vie, sa politique, sa philosophie (Praha 1923, s A. 
Hartlem a I. A. Bláhou); Prameny a počátky demo
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kracie (1924); Ohlas zahraniční revoluce doma 
(1924); Nové učení o české šlechtě (polemika, 1924); 
Masaryk politik (1925); T. G. Masaryk, první občan 
Nové Evropy (1925); F. Palacký (1926); Matěj 
V. Kramerius, osvícenský novinář a buditel (1926); 
Husitství a bratrství (1926; pův. anglicky s tit. Huss 
and his Followers, Londýn, 1926); T. G. Masaryk 
(3 sv., 1926-27, 1938 doplň, vyd. I. Herbenem); Stře
doškolským studentům (1927); Otázka náboženská 
v našem probuzení (1927); Doživotní prezident re
publiky (1927); Čeští spisovatelé a dělnictvo (1929); 
O prezidentu Masarykovi pražským dětem (1930); 
Skicář k Masarykovu životopisu (1930); Vliv rodného 
kraje na dětskou mysl T. G. Masaryka (1935); Masa
rykův rodinný život (1936). - Překlad: (F. A. Heller 
von Hellwald): F. Hellwalda Přírodopis člověka (2 sv., 
b. d., 1882, s jinými). - Výbory: Výbor ze spisů dr. J.
H. (1916, ed. V. Marek); Divoženka (z kn. Hostišov, 
b. d., 1920); Herbenova čítanka (1921, ed. K. Wolf 
Želichovský); Kocour Baghýra a pes Rek (z kn. Hos
tišov, 1934, ed. K. Zmatlík); Hostišov (1937, ed. J. V. 
Bečka, změn. vyd. 1946); Brumovice (1946, výbor 
z drobných próz ze Slovácká doplněný z pozůstalosti, 
ed. I. Herben); Ondřej Kment a jiné povídky (1947, 
ed. I. Herben, též prózy z pozůstalosti, zvi. ukázky 
z 3. d. Do třetího a čtvrtého pokolení); Na dědině 
(1958, ed. A. Gregor, M. Kopecký). - Souborné vydá
ní: Sebrané spisy (nakl. E. Šolc, pak Šolc a Šimáček, 
1918-25, 7 sv., 4. sv. nevydán). I SCÉNICKY. Libre
to: Rákoš Rákoczy (1891, k baletu L. Janáčka). 
■ KORESPONDENCE: I. Herben: Šaldova práce 
v Naučném slovníku (F. X. Šaldovi z 1897), LidN 13.
2. 1939; F. Tvrdoň: H. dopis o povídce Žebrák K. M. 
Čapka Choda (K. M. Čapkovi Chodovi z 1888), ČLit 
1954; D. Šajtar: Listy J. Herbena P. Bezručovi (z 
1899-1900), ČLit 1955; P. Pešta: Z korespondence J.
H. (M. Mikšíčkové-Hrubé z 1886 a úryvky z 1887-89;
F. Vymazalovi z 1896 a úryvky z 1888-92; F. Bartošo
vi z 1882), SPFF Brno, D 4, 1957; Slezské písně 
v korespondenci 1898-1918 (P. Bezručovi
z 1899-1917; 1967, ed. J. Dvořák). I REDIGOVAL 
periodika: Čas (1886-1915), Čas. Beletristická příloha 
k politickému týdeníku (1896-99), Besedy Času 
(1900-14, s výjimkou roč. 6, 1900/01), Praha (deník 
Zemské jubilejní výstavy v Praze, 1891, č. 17-155), 
Novina. Týdeník literární a kulturní (1. 10. 1915-7. 1. 
1916, 15 čísel); sborníky: alm. Slavia (1881, s jinými), 
alm. Zora (1885, s J. Kabelíkem a F. Roháčkem), T.
G. Masarykovi k šedesátým narozeninám (1910, s E. 
Benešem, F. Drtinou a F. Krejčím), Boj o podvržené 
Rukopisy (1911); knižnice: Knihovnička Času 
(1900-13), Knihovna Času (1908-09). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Historia o bratru Janovi Palečkovi, 
stavu rytířského... v češtině spravená a k žádosti 
mnohých pánů vytištěná od Sixta Palmy (1883 
a 1904); an. (P. Bezruč): Slezské číslo (b. d., 1903); B. 
V. Košut: Můj žalář a mé vyhnanství (1911, přel.
J. Putna); J. H. Wolf: Dějiny Království českého... 

(1912, přel. J. Putna, edice školní učebnice z 1783); B. 
Peška: Epitafy na české literáty let padesátých (b. d., 
1924); T. G. Masaryk: Dvě povídky (1930). I

BIBLIOGRAFIE: K. Nosovský: Bibliografie dr. J.
H.,  Lit. rozhledy 11, 1926/27, s. 329; K. J. Beneš: 
Přehled literární činnosti, Nár. práce 5. 5. 1927. ■ 
LITERATURA: E. M.: Dr. J. H. (b. d., 1908); sb. 
J. H. na památku (1937, red. K. Moudrý); A. Pražák: 
J. H. (1937); J. Vrba: J. H. (1937); L. Kunte: Osobnost 
J. H. (1937); J. Ošmera: J. H. (1937); K. Domorázek: 
O J. H. (1938); V. Cháb: J. H. (1947); sb. Brumovice 
Janu H. (1947, red. E. Havelka). I • ref. Tři chorvát
ské osady na Moravě: J. Vlček, Zora 1882; Ch. (F. 
Chalupa), Ruch 1882, s. 271 •; R. (V. Šťastný): Nár. 
listy o moravském kněžstvu (polemika), Obzor 1885;
• ref. Moravské obrázky: F. (T. G. Masaryk), Čas 
1889; R. (M. A. Šimáček), Světozor 1890, s. 288; 
F. Horenský, Vlasť 6, 1889/90, s. 872; P. Váňa, Lit. 
listy 1890 •;• ref. Slovácké děti: A. F. Tichý (F. 
Dlouhý), Lit. listy 1890, s. 300; F. V. Vykoukal, Světo
zor 1890, s. 455 •;• ref. Do třetího i čtvrtého pokole
ní: jv. (J. Vodák), Lit. listy 1892, s. 330; F. V. Vykou
kal, Světozor 1892, s. 502; -ej- (F. V. Krejčí), Rozhle
dy 1892; T. G. M. (Masaryk), Čas 1892, s. 584; I. Ho- 
řica, Niva 1892, s. 247; - 2. rozšiř, vyd.: A. Drtil, Nár. 
obzor 18. 7. 1908 → Výbor z prací A. D. (1913); F. V. 
Vykoukal, Osvěta 1908, s. 167; -il., LidN 13. 2. 1909; 
W. Ritter, Mercure de France 1909 → Besedy Času 
1909, s. 372, k tomu polemika: M. (M. Marten), MR 
1909/10, sv. 22, s. 185; K. V. (Velemínský), Naše doba 
17, 1909/10; an. (J. Preiss), NL 20. 3. 1910;- definit. 
vyd.: M. Novotný, Cesta 2, 1919/20, s. 949; an., Čes. 
revue 13, 1919/20, s. 307 •;• ref. Na dědině: jv. (J. 
Vodák), Lit. listy 1894, s. 86; F. Horenský, Niva 4, 
1893/94, s. 144; Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 1894, 
s. 278 •; F. Reyl in Obrana úcty svatojánské proti dru
J. H. (1894); T. (X. Tejřov): ref. Deset let proti prou
du, Čes. revue 6, 1902/03, s. 53; • ref. Bratr Jan 
Paleček, šašek krále Jiřího: an. (A. Novák), Přehled 1, 
1902/03, s. 68; ň, Čes. mysl 1903, s. 158 •; M. Hýsek: 
Z literárních počátků J. H., MS1R 3, 1906/07, s. 177;
• ref. Hostišov 1: O. Theer, Lumír 35, 1906/07, 
s. 387 + Čes. revue 1, 1907/08, s. 63; T. A. (A. Pro
cházka), MR 1906/07, sv. 19, s. 579; Ad. Veselý, MS1R 
3, 1906/07, s. 218; F. P. S., Nár. obzor 5. 10. 1907; V.
K. , Pražská lid. revue 1907, s. 155; S., Akademie 12, 
1907/08, s. 42; Ds. (J. D. Konrád), Máj 6, 1907/08, 
s. 228; Č. (V. Červinka), Zlatá Praha 25, 1907/08, 
s. 94; F. V. Vykoukal, Osvěta 1908, s. 169 •; Jos. 
Karásek in Lidová povaha u nás a v jiných slovan
ských literaturách, MS1R 4, 1907/08, s. 233; Dr. K. 
Velemínský: J. H., Čechische Revue 3, 1909/10; Dva
cet pět let Času, příl. Času 16. 12. 1911 (red. J. Her
ben, přisp. E. Beneš, I. A. Bláha, B. Foustka, K. 
Horký, G. Jaroš-Gamma, K. Juda, T. G. Masaryk, E. 
Rádi, J. B. Šimek, J. Vančura); an.: Čtvrtstoletí Času, 
Přehled 10, 1911/12, s. 224; Dr. Schieszl: Sirotčí pení
ze, výkonný výbor a vedlejší vláda (historie aféry 
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z 1905), Čas 30. 5. 1911; • polemika: J.Karásek: Ke 
kritice realismu (polemika s H. brožurou Masarykova 
sekta a Gollova škola), MR 1911/12, sv. 25, s. 132 
+ Psychologická pitva charakteru dr. J. H., MR 
1911/12, sv. 25, s. 204; F. X. Šalda: Nepatrné příspěv
ky k poznání velké duše, takovéhož rozumu a nemen
šího srdce J. H., Čes. kultura 1, 1912/13 → KP 
9 (1954) •;• k šedesátinám: jv. (Vodák), LidN 6. 5. 
1917 → Cestou (1946); -t., PL 13. 5. 1917; V. Martí
nek, Ostravský deník 13. 5. 1917; F. X. Š. (Šalda), 
Kmen 1, 1917/18 → KP 10 (1957); Jc. (J. Jakubec), 
Naše doba 24, 1916/17, s. 637; J. F. (Folprecht), Čes. 
revue 1916/17, s. 489; V. Dyk, Lumír 1917, s. 375; -i., 
Topičův sborník 4, 1916/17, s. 424; -n-, Zvon 17, 
1916/17 •; M. Novotný: Jihočeská povaha podle kni
hy H., Národ 1918, s. 632; A. Macek: Potřeba kritiky 
v státě československém, Akademie 23, 1918/19, s. 62; 
J. Hora: Takzvaná „inteligence“, PL 27. 3. 1920, příl. 
Sobota; an. (šifra A. Nováka): ref. Karel Havlíček, 
LidN 27. 10. 1921; K. Wolf Želichovský in H. čítanka 
(1921); an. (Z. Nejedlý): Konečně, Var 1, 1921/22, 
s. 392 (k H. kritice národnědemokratických útoků na 
T. G. Masaryka); O. Bystřina: Dr. H. na Súchově, 
LidN 30. 11. 1924 → Súchovská republika (1926); 
• polemika: Š. Krčméry: Poznámky (proti H. názo
rům o štúrovské odluce a slovenské otázce v Nové 
svobodě 1924), Slovenské pohlady 1924, s. 308; J. 
Tábor: Proč říkají, že nejsou komunisty, Komunistic
ká revue 1925 •; Z. N. (Nejedlý): Probuzená svědomí 
(k rozchodu H. s národní demokracií), Var 4, 1925/27 
→ O lidovou republiku 4 (1949); • ref. M. V. Krame- 
rius, osvícenský novinář a buditel: R. K. (Kopecký), 
NO 5. 3. 1926; K. Z. K. (Klíma), LidN 2. 4. 1926; 
V Tille, Venkov 13. 4. 1926; V. Brtník, Venkov 30. 
9. 1926; -Žd- (A. Žalud), Děln. osvěta 1926, s. 130; 
-och- (F. S. Procházka), Zvon 26, 1925/26, s. 447 
ref. T. G. Masaryk 1-3: K. J. Beneš, Nár. práce 16. 12. 
1926, 22. 9. 1927 a 16. 2. 1928; F. Götz, NO 6.
3. a 16. 6. 1927, 12. 2. 1928; P. Váša, LidN 19. 3. 1927; 
V. Brtník, Venkov 24. 3. a 21. 7. 1927; T. (H. Traub), 
Tribuna 29. 6. 1927; J. Kapras, Čes. revue 1927, s. 310 
a 1928, s. 120; k (F. V. Krejčí), Děln. osvěta 1927, 
s. 119 a PL 19. 2. 1928; an., Děln. osvěta 1928, s. 94;
E. Čapek, Nové Čechy 1928, s. 154; J. Hostovský, 
Tribuna 19. 2. 1928; K. Čapek, LidN 9. 6. 1928; K. 
Juda, Střední škola 1928, s. 197; V. Martínek, Mor. 
slez, deník 22. 5. 1928 •;• ref. Otázka náboženská 
v našem probuzení: A. Hartl, Naše doba 34, 1926/27, 
s. 441; -och- (F. S. Procházka), Zvon 27, 1926/27, 
s. 519; r-, Děln. osvěta 1927, s. 167; V. O. (Osvald), 
LitN 1927, č. 5; T. (H. Traub), Tribuna 5. 6. 1927; K. 
Š. (Štorch), RA 3,1927/28, s. 37; K. J. B. (Beneš), Nár. 
práce 19. 1. 1928 •;• k sedmdesátinám: Nár. práce 
5. 5. 1927 s příspěvky K. J. Beneše, K. Č. (Čapka),
L. Kunteho, M. Koháka a F. Kupky; K (K. Z. Klíma), 
LidN 6. 5. 1927, odpol. vyd.; P. Váša, LidN 7. 5. 1927;
F. Götz, NO 7. 5. 1927; K. Nový, NO 7. 5. 1927; V. 
Brtník, Lit. rozhledy 11, 1926/27, s. 328; an., Zvon 27, 
1926/27, s. 492; V. F. S. (Suk), Úhor 1927, s. 86 •; 

A. Kraus: Z počátků Času, Naše doba 34, 1926/27, 
s. 454; jk. (J. Kodíček): H. čeština, Tribuna 7. 5. 1927; 
• ref. Chudý chlapec, který se proslavil: an., Kritika 
1928, s. 189; M. Majerová, Čin 1, 1929/30, s. 514; V. 
F. S. (Suk), Úhor 1928, s. 51 •; Z. Nejedlý in T. G. 
Masaryk 1, sv. 2 (1931, s. 128, 2. vyd. 1950, kn. 2, 
s. 191); • k pětasedmdesátinám: B. Koutník, Čin 3, 
1931/32, s. 870; K. (F. V. Krejčí), PL 7. 5. 1932 •;
K. Scheinpflug: Dr. J. H. jako člověk, Panoráma 1933, 
s. 77; • ref. Hostišov (nové vyd.): J. Brabec, Čin 1933, 
s. 536; V. Martínek, Mor. slez, deník 19. 9. 1933 
→ Živné zdroje (1972, s. 176); J. Thon, LidN 5. 11. 
1933; K. Sezima, Lumír 60, 1933/34; K. Juda, Střední 
škola 14, 1933/34, s. 160; jbk., Dělnická osvěta 1934, 
s. 103; G. (F. Götz), NO 18. 2. 1934 •;• ref. Kniha 
vzpomínek: K. (F. V. Krejčí), PL 14. 4. 1935; V. Fischl, 
LidN 13. 5. 1935; K. Sezima, Lumír 61, 1934/35, 
s. 524; r. (J. Rybák), Haló noviny 13. 6. 1935; F. 
Kredba, Rozhledy 1935, s. 87; E. Vachek, LitN 8, 
1935/36, č. 2; J. Mahen, Magazín DP 3, 1935/36, s. 8; 
n. (M. Novotný), LitN 9, 1936/37, č. 5; A. Pražák, 
Naše věda 1937, s. 93; G. (F. Götz), NO 7. 5. 1937 •;
J. Haller: H. žeň jazyková, Panoráma 1935, s. 3; Kuz- 
ma (J. Ch. Novotný): Co možná nenapíše J. H. v Kni
ze vzpomínek, Panoráma 1935, s. 3; L. Kunte: Otec
H. , Panoráma 1935, s. 42; K. Domorázek in J. H.: 
Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího (1936); m. n. (M. 
Novotný): Z básnických začátků J. H., LidN 20. 5. 
1936; M. Hýsek: Několik slov o J. H., Panoráma
1936, s. 151; • nekrology: sh (P. Váša), B. (E. Bass), 
LidN 28. 12. 1936; B. Haluzický, LidN 29. 12. 1936;
K. Č. (Čapek), LidN 29. 12. 1936 → Ratolest a vavřín 
(1947) a O umění a kultuře 3 (1986); L. (V. Lev), 
Večerník PL 28. 12. 1936; F. V. Krejčí, PL 29. 12. 
1936; an., RP 29. 12. 1936; J. Stivín, Ranní noviny 
29. 12. 1936; V. Martínek, Mor. slez, deník 29. 12. 
1936; F. K. (F. Kocourek), Groš 1936, č. 53; J. Šnobr, 
LitN 9, 1936/37, č. 9; A. Novák, Lumír 63, 1936/37, 
s. 178; -chb- (V. Cháb), Čin 1937, s. 8 + NO
I. 1. 1937; V. T. (Tichý), Děln. osvěta 1937, s. 38;
M. Labský, Nár. sjednocení 1937, č. 1; vbk. (V. Bě
hounek), Nová svoboda 1937, s. 9; A. Pražák, Naše 
věda 1938, s. 48 •; K. Z. Klíma: J. H., novinář, 
Magazín DP 4, 1936/37, s. 194; F. X. Šalda: O Janu
H. , novináři a beletristovi, ŠZáp 9, 1936/37 → Medai
lóny (1941); V. Šrobár: J. H. a Slovensko, Panoráma
1937, s. 117; K. Poláček: Otec H., oddaný kibic, LidN
12. 1. 1937; I. Herben: Janáčkův libretista, LidN
13. 5. 1938 + Leoš Janáček 1916 (o přátelských vzta
zích s H.), LidN 12. 8. 1938; F. Vodička: Moravské 
beletristické studie J. H., ČMM 1938; I. Herben in 
Zrození básníka (1939; o vztahu H. a P. Bezruče);
J. Šnobr: Milenec přírody a vyznavač pravdy, Panorá
ma 1939, s. 123; W. (V. Vančura): Mistrův příbytek, 
Panoráma 1939 → Rád nové tvorby (1972, s. 436);
I. Herben: Lidovost J. H., in J. H.: Ondřej Kment 
a jiné povídky (1947); • k 10. výr. úmrtí: P. Eisner, 
Svob. slovo 24. 12. 1946; G. (F. Götz), NO 24. 12. 
1946; Mč (B. Milčan), Svobodné Československo 

151



Herben

25. 12. 1946 k 90. výr. nar.: G. P. (Pallas), Svob. 
noviny 7. 5. 1947; J. Hrabák, Rovnost 7. 5. 1947; jp (J. 
Pilař), Zeměd. noviny 7. 5. 1947; L. Holý, Svob. slovo
7. 5. 1947; Mč (B. Milčan), Obrana lidu 7. 5. 1947; fšf, 
Svob. slovo 9. 5. 1947; V. Martínek, Kolo 11, 1946/47, 
s. 113; J. Ošmera, Panoráma 1947, s. 22 •; B. Tureč- 
ková-Čambalová: Jak dr. J. H. objevoval českosloven
skou vzájemnost, Kolo 11, 1946/47, s. 136; F. M. 
Bartoš: Spisek mladého J. H. o Husovi, in Knihy 
a zápasy (1948); J. Bělič, J. Skalička in J. H.: Do 
třetího a čtvrtého pokolení, sv. 1-2 (1954, 1956);
• 100. výr. nar.: Z. Pešat, LitN 1957, č. 18; an. (G. 
Franci), LD 5. 5. 1957; J. B. Čapek, Kostnické jiskry 
1957, č. 17; P. Pešta, Rovnost 5. 5. 1957 •; A. Gregor: 
Život a dílo J. H., in J. H.: Na dědině (1958); M. 
Kopecký in J. H.: Na dědině (1958); F. Kubka in
J. H.: Bratr Jan Paleček, šašek krále Jiřího (1958); 
P. Pešta: H. Čas a Slovensko v letech devadesátých, sb. 
Rodné zemi (1958); J. Skalička: Vesnice J. H. a sou
časných autorů, sb. Od Hradské cesty (1964); O. Krá
lík: Maryčka Magdónova a J. H., SISb 1964; M. 
Malura: Leoš Janáček a J. H., Listy PPB, ř. 3, č. 4/5, 
1966; P. Pešta: J. H. a jeho generace, sb. První české 
gymnázium v Brně (1967); V. Forst: H. Hostišov, 
ČLit 1969; Š. J. Kolafa: Šašek Paleček - rolnický syn, 
sb. Česko Slovensko-sovětské vztahy 1 (1972; o úpravě 
knihy J. H. Bratr Jan Paleček L. N. Tolstým); J. Ska
lička: J. H. a rodný kraj, sb. Od Hradské cesty 
1971-72 (1974); K. Kardyni-Pelikánová: Panora- 
miczne powiešci chlopskie w Czechach i w Polsce na 
przelomie 19 i 20 wieku, Slavia 1975; A. Bieberle: J. 
H. stále živý, Malovaný kraj 1976; B. Štorek (vl. 
M. Červenka): Listy Petra Bezruče J.H., Časopis Mor. 
muzea, vědy společ., 1978; O. Králík, V. Ficek in 
Kapitoly o Petru Bezručovi (1978); J. Skutil: Ohlas 
vývoje průmyslu a řemeslné výroby v H. a v mrští- 
kovském kronikářském díle, sb. 13. mikulovské sym
pozium (1984) + Příspěvek k rekonstrukci páté gene
race H. Pokolení na příkladě rodinného archívu bratří 
Mrštíků, Genealogické a heraldické informace (Brno) 
1984, s. 222 + H. kronika Do třetího a čtvrtého 
pokolení a její genealogická struktura, Zpravodaj. 
Klub genealogů a heraldiků Ostrava, č. 18 (1985) 
+ Drtilův soud o H. Pokolení, sb. Od Hradské cesty 
1985 (s přetiskem D. kritiky); P. Pešta: Napolo utaje
ná osobnost, Rovnost 28. 12. 1991.

PP

Bronislava Herbenová

* 20. 10. 1861 Brno
† 7. 3. 1942 Praha

Prozaička, autorka povídek a pohádek pro mládež, 
překladatelka z ruštiny a francouzštiny, spolupracov
nice Času.

Roz. Foustková, dcera brněnského buditele Vi
léma F. (1836-1880), novináře a publicisty, 
majitele tiskárny a podporovatele českého tisku 
na Moravě, spolupracovníka Moravské orlice. 
1870 přesídlila s rodinou do Prahy, kde navště
vovala vyšší dívčí školu a učitelský ústav. Po 
otcově smrti jako začínající učitelka (na školách 
v Karlině a na Vinohradech 1880-91) vyživova
la sama čtyřčlennou rodinu. 1892 se provdala 
za J. Herbena a pomáhala mu při vydávání 
Času. Redigovala v něm Ženskou hlídku, psala 
hudební referáty a pracovala v jeho administra
ci. V Besedách Času po řadu let vedla Dětský 
koutek (od 1901). Po první svět, válce působila 
jako předsedkyně Dívčího odboru skautek 
a Dámského výboru Čs. stát, ošetřovatelské 
školy.

Prozaické práce H. jsou vesměs svázány s Be
sedami Času. Otiskla zde několik drobnějších 
sociálně zabarvených povídek, často autobio
grafického rázu (osud rodiny po otcově smrti jí 
dal podnět k povídce Šakalové), několik literár
ních studií (např. o ruském spisovateli - sibiř
ském vyhnanci L. Melšinovi, tj. P. F. Jakubovi- 
čovi) a řadu původních i podle cizích předloh 
zpracovaných povídek, črt a pohádek pro mlá
dež. Zkušenosti, kterých nabyla při práci s dět
skou literaturou, uplatnila při pořádání antolo
gie (z Besed Času) Dětský koutek, rozvržené 
podle věkových kategorií mladých čtenářů do 
tří dílů. V Besedách Času také tiskla, často 
i anonymně, své překlady povídek F. M. Dosto- 
jevského, I. S. Turgeněva, A. N. Apuchtina aj. 
a na pokračování zážitky ze sibiřského vyhnan
ství L. Melšina Ve světě vyvržených (knižně Na 
Sibiři). Pro edici Času Dobré knížky, Ottovu 
Ruskou knihovnu a Laichtrovu Žeň z literatur 
pořídila překlady z děl F. M. Dostojevského, 
I. A. Gončarova, V. M. Garšina, D. V. Grigo- 
roviče, uspořádala a přetlumočila i výbor z rus
kých bylin. Ještě pod dívčím jménem otiskovala 
ve Světozoru překlady francouzské prózy. Její 
překlady nevybočily z rámce dobového úzu.

PSEUDONYM, ŠIFRY: B. Kostka; B., B. H., B. Há. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Čas (od 1891); Čas. Beletristická 
příloha k politickému týdeníku, pokr. Besedy Času 
(od 1896); Lid. noviny (1929); Lípa; Měsíčník dorostu 
Červeného kříže; Nár. obzor (1911); Památník čes. 
učitelek (1901); Právo lidu (1931); Světozor 
(1885-86);^ Večery (1911); Venkov (1918-19). 
I KNIŽNĚ. Překlady: I. A. Gončarov: Obyčejná 
historie (1900); A. N. Apuchtin: Povídky (1903); L. 
Melšin (P. F. Jakubovič): Na Sibiři (1906); D. V.
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Grigorovič: Povídky (1906, s G. Foustkovou-Janotko- 
vou, K. Frypésem, P. Papáčkem); F. M. Dostojevskij: 
Hošík u Ježíškova stromečku, Stoletá, Mužík Marej, 
V panském ústavě, Povídka o kupci (1907) + Deník 
spisovatelův 2 (Úvahy o společnosti a literatuře, 1910, 
s G. Foustkovou a K. Velemínským) + Jemná (1911) 
+ Krokodýl (1911) + Ošklivá příhoda (1911); Výbor 
z ruských bylin (1910); V. M. Garšin: Válka (1913). 
■ SCÉNICKY. Překlad: O. K. Notovič: Nokturno 
(1899). I USPOŘÁDALA A VYDALA: Dětský kou
tek 1-3 (1907); Příručka dívčího skautingu (1922). I

LITERATURA: J. Karásek: ref. překl. A. N. 
Apuchtin: Povídky, MR 1903, sv. 14, s. 578; -W-: ref. 
překl. L. Melšin: Na Sibiři, Přehled 5, 1906/07;
• k sedmdesátinám: M. Benešová, LidN 19. 10. 1931; 
an., PL 21. 10. 1931; m. v., RA 7, 1931/32, s. 53 •; 
I (I. Herben): Majitelka domku č. 11, Panoráma 1933, 
s. 114; F. Pražák in Spisovatelé učitelé (1946).

zp

Jaroslav Herda

* 26. 3. 1859 Třeboň
† 23. 3. 1881 Mšec u Slaného

Básník a prozaik z okruhu Almanachu české omladi
ny, převážně autor milostné lyriky.

VI. jm. František H. Syn knížecího nadrybného. 
Do školy chodil v Mšeci u Slaného, gymnázium 
studoval od 1870 ve Slaném, 1874 přestoupil do 
5. tř. Akad. gymnázia v Praze. Po maturitě se 
věnoval studiu lékařství v Praze (1878-80). 
1880 onemocněl tuberkulózou, přerušil studia 
a vrátil se k rodičům do Mšece.

Za svého života vydal H. knižně jen drobnou 
novelu Narcis, romantický životní příběh ven
kovského lékaře, který po milostném zklamání 
a potlačení revoluce 1848 pracuje k prospěchu 
prostých lidí. Poezie, která tvoří jádro H. lite
rární činnosti, vyšla knižně až po básníkově 
smrti. Vedle vlasteneckých a sociálních veršů 
i kladné reakce na revoluční dění 1848 je zamě
řena k intimní citové výpovědi a erotickému 
snění. H. se nedopracoval k vlastnímu výrazu; 
ohlasy básní Nerudových, Hálkových, Mácho
vých i Byronových doprovází osobní, teskné 
vědomí blízké smrti.

PŘÍSPĚVKY in: Akademické listy; Almanach české 
omladiny (1879); Humorist, listy; Koleda (1880); 
Krakonoš; Paleček; Ruch (1880-82); alm. Slavia 
(1881); Světozor (1880); Zábavné listy (1879); — 
posmrtně: Jitřenka (1890-92). I KNIŽNĚ. Beletrie: 

Narcis (P 1878); - posmrtně: Ze srdce (BB b. d., 
1891, ed. J. V. Krecar); Básně J. H. (b. d., 1892, ed. 
J. V. Krecar). I

LITERATURA: • nekrology: F. Chalupa, Ruch 
1881, s. 128; an., Urbánkův Věstník bibliografický 
1881, s. 81 •;• ref. Ze srdce: J. Karásek, Lit. listy 
1892; -a-, Lumír 1892, s. 324 •; J. V. Krecar in Básně 
J. H. (1892); P. Spurný (R. Zahálka): J. H., NL 
13. 7. 1894; L. Grossmannová-Brodská: Několik slov 
o J. H., Jitřenka 1894, s. 127 + Dušičková četba, 
Zábavné listy 1895, s. 54; J. Karásek: Psychologické 
poznámky k poznání literární generace let 90., RA 6, 
1930/31, s. 405; M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk 
(1940).

dh

František Herites

* 27. 2. 1851 Vodňany
† 19. 1. 1929 Praha

Prozaik, příslušník lumírovské generace, tvůrce drob
ných žánrových výjevů z maloměstského prostředí, 
v nichž se mísí smysl pro realistický detail se stereo- 
typností zápletek a schematizací postav. Autor poku
sů o společenský román a fejetonista.

Otec byl ve Vodňanech lékárníkem a po třináct 
let purkmistrem. H. absolvoval písecké gymná
zium (mat. 1869), kde se sblížil s O. Mokrým. 
Přispíval do studentského časopisu, o prázdni
nách putoval jižními Čechami. Silný dojem 
v něm zanechala národní slavnost k 500. výročí 
narození J. Husa, jíž se 1869 v Husinci zúčastnil 
s kroužkem vodňanských studentů. S některý
mi z nich uspořádal studentský almanach Ane- 
mónky. Po tříleté lékárnické praxi vystudoval 
na otcovo přání farmacii v Praze (1870-72) a ve 
Štýrském Hradci (zde se stal magistrem), kde 
pak působil jako lékárenský praktikant (později 
též v Rožnově, Netolicích a v Praze). 1880 se 
oženil. Po otcově smrti (1883) převzal jeho lé
kárnu v rodišti a houževnatě usiloval o její 
udržení a o existenční zabezpečení rodiny. - Měl 
tři dcery; Marie H. (1881-1970, provd. Kohno- 
vá) se stala houslovou virtuózkou a žila větši
nou v USA, Božena H. (1883-1963) byla profe
sorkou češtiny a francouzštiny a pečovala 
o H. literární pozůstalost; psala články o osob
nostech českého uměleckého života a o školství 
u nás i v USA (kam zajížděla za starší sestrou). 
Ve Vodňanech se H. přátelsky stýkal s O. Mok
rým, který tu byl notářem, a od 1887 i s J. Zeye
rem, který se tam přistěhoval („vodňanský troj
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lístek“). 1873 cestoval H. s J. Holečkem 
a O. Mokrým po Slovensku, 1875 podnikl cestu 
do Itálie, 1883 do Slezska a na východní Mora
vu, 1885 do Dalmácie. 1893 odjel s rodinou na 
světovou výstavu do Chicaga a zůstal v USA 
jako novinář celý rok. 1902 se účastnil s delegací 
spisovatelů v Paříži oslav V. Huga. Řadu let byl 
ve Vodňanech členem městského zastupitelstva, 
1892-96 i starostou a též jednatelem Národní 
jednoty pošumavské pro vodňanský obvod. 
1896 musel prodat zadlužený dům i lékárnu 
a přesídlil do Prahy; od 1897 byl sekretářem 
lékárnického grémia, od 1899 revizorem lékár
nických účtů, tři roky redaktorem Časopisu 
českého lékárnictva. Působil ve výboru Spolku 
českých beletristů Máj (od 1913 starosta) 
a v jeho nakladatelském družstvu a též ve Sva- 
toboru a v Umělecké besedě (od 1902 starosta); 
1912-26 byl sekretářem IV. třídy ČAVU a jed
natelem jejího literárního odboru (1924-26). 
Teprve po 1918 byl finančně zabezpečen státem 
a 1925 mohl odejít do výslužby. Po nezdařené 
oční operaci oslepl. Poslední léta života trávil 
střídavě ve Vodňanech a v Praze. Pohřben byl ve 
Vodňanech.

H. literární zaměření určila důvěrná znalost 
malého města, v němž dlouhá léta žil. Po bás
nických prvotinách a drobných prózách z ital
ského prostředí {Arabesky a kresby) se hlavní 
náplní jeho tvorby stala žánrová drobnomalba 
úzce vymezeného světa maloměsta. Jeho hrdiny 
bývají často drobní úředníci, zápasící s těžce 
ukrývanou bídou, jindy H. líčí úpadek a rozvrat 
starých zámožných rodin. Vidí přízemnost 
a neutěšenost rodinných a společenských po
měrů, nastavuje zrcadlo maloměšťáckému ego- 
ismu, zištnosti, předsudkům, duševní omeze
nosti a pokrytectví, soudí i národní vlažnost 
{Maloměstské humoresky, Psáno pod čarou). 
Jednotlivé pravdivé postřehy, smysl pro všední 
detail, střízlivost a kritičnost pohledu, to vše do 
jisté míry spojuje H. dílo s realistickým prou
dem české prózy. Zůstává však pouze na jeho 
okraji, neboť obrazu prostředí i lidí chybí umě
lecké zobecnění i schopnost postihnout znaky 
svérázně osobité. Stereotypnost situací, motivů, 
zápletek, dějová rozvleklost a manýra v kresbě 
postav vedou k plochosti, lidské tragédie se 
proměňují v sentimentální příběhy, pozorování 
skutečnosti bývá nahrazeno vyumělkovanými 
konstrukcemi. Bez úspěchu skončily H. pokusy 
o společenský a vlastenecký tendenční román, 
které se vyznačují tezovitostí a rozvláčností.

Drobty opravdového života zachycuje H. spíš 
v nenáročných malých črtách, obrázcích a feje
tonech. Nejzdařilejší H. prací je novela Tajem
ství strýce Josefa, v níž hojně čerpal z rodinné 
tradice. Postavu mladého lékárníka Josefa Per- 
nera, který obětuje své vědecké ambice záchra
ně ohroženého rodinného jmění a nakonec tra
gicky podlehne epidemii cholery, obdařil někte
rými autobiografickými rysy, zároveň však 
v něm podal i osudy jednoho ze svých předků. 
Také ostatní figurky a postavičky, dobře cha
rakterizované, mají reálné předlohy v příslušní
cích autorova rozvětveného rodu a v jejich přá
telích (např. modelem pro starou paní Pernero- 
vou byla H. babička, otcova matka). Cena díla 
je kromě povahokresby i v postižení mentality, 
názorů a životního stylu tří generací na českém 
malém městě z počátku 19. století. - Ve Vodňan- 
ských vzpomínkách H. poutavě vypráví o svém 
studentském mládí, ovlivněném vlasteneckým 
nadšením 60. let, o svých literárních počátcích 
a hlavně o O. Mokrém a J. Zeyerovi, z jejichž 
života osvětluje některé méně známé stránky. 
H. dílo ve své době dosáhlo značné čtenářské 
obliby, jednotlivé prózy byly také často překlá
dány do srbocharvátštiny, polštiny, ruštiny 
i němčiny.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Tavoletto; -es., F. H., F Hs., 
Fr. Hs., hs., -ites. I PŘÍSPĚVKY in: alm. Anemónky 
(1871); Besedy lidu (1899, 1920); Budečská zahrada 
(1885); Čes. revue (1897); Čes. svět (1924); Sb. Čeští 
spisovatelé českým dělníkům národním ... (1898); 
Domácí krb (1883); Hlas národa (1903-04); alm. 
Chudým dětem; Jihočes. sborník (1918); Kalendář 
Besed lidu na rok 1914; Koleda (1877); Květy 
(1879-96, 1905); Lid. noviny (1926-27); Lumír 
(1874-97); Máj (1902-13); Malý čtenář (1891-98); sb. 
Národ sobě (1880); Nár. listy (1876-85); sb. O lidské 
bídě (1890); Osvěta (1892-97, 1919); Osvěta lidu 
(1925); Politik (1883); Rozhledy literární (1886); 
Ruch (1885-86); Samostatnost (1926); Studentské 
listy (1882); Světozor (1871-1921); Švanda dudák 
(1882-92); Topičův sborník (1918-23); Vánoční al
bum (1881); Velký slovanský kalendář na rok 1914; 
Venkov (1926-29, též posmrtně z pozůstalosti); Zlatá 
Praha (1884-1916); Zvon (1900, 1920). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Arabesky a kresby 1, 2 (1880, 1883); Z mého 
herbáře (PP 1882); Za dědictvím (P 1883); Psáno pod 
čarou 1,2 (FF 1885); Tajemství strýce Josefa (P 1885); 
Maloměstské humoresky 1, 2 (1885, 1886); Dvě po
vídky (1887); Jan Přibyl (R 1887); Ze starých časů (PP 
1888); Povídky (1890); Tři cesty (PP 1892); Bez chleba 
(P 1892); Drobná próza (1892); Všední zjevy (P b. d., 
1894); Dvě povídky z maloměstského života (1894); 
Návštěvy (PP b. d., 1896); Měšťanská šlechta (P 
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1897); Vrásky duše (P 1897); Bůh v lidu (PP 1897); Na 
niti humoru (PP 1898); Vlny života (PP 1900); Nálady 
a zátiší (PP 1901); Pěkná hodinka (PP 1902); Vodňan- 
ské vzpomínky (b.d., 1904); Botanická pohádka 
(1907); Sklizeň podzimů (PP 1909, 3. sv. Sebr. spisů); 
Křemen a hlína (R 1909, 2. sv. Spisů); Román kapitá
na Hartise (pro ml., b. d., 1910); Amerika a jiné črty 
z cest (1913,11. sv. Spisů); Bratři Hartisovi (P pro ml., 
1913); Pozlátko (R 1920, 15. sv. Spisů). - Výbor: 
Maloměstské obrázky (1959, ed. J. Fleková a K. 
Kostroun). - Souborná vydání: Sebrané spisy (nakl. 
J. Otto, 1908-20, 15 sv.); Nový soubor spisů H. (nakl. 
J. Albert, 1931-34, 6 sv., ed. G. Pallas); Dílo (Aventi- 
num, 1948, 1 sv., nedokončeno). I SCÉNICKY. Hra: 
Těžké stíny (1890). ■ KORESPONDENCE: Přátelé 
Zeyer - H. (vzáj. koresp. z 1880-1900; 1941, ed. 
B. Heritesová); V. Ficek: F. H. o svém románu Jan 
Přibyl v dopisech V. Martínkovi (z 1917-18), SISb 
1951; Vrchlický v dopisech (vzáj. koresp. 
z 1883-1907; 1955, ed. A. Pražák). I REDIGOVAL 
časopisy: Časopis českého lékárnictva (1896-99), Máj 
(1903-14); sborníky: Anemónky (1871, s J. Kálalem 
a J. Dunovským), Slovensko (1900, s jinými), Čeští 
umělci Ústřední Matici školské (1905, s J. Vrchlickým 
a F. Sekaninou); kalendář: Lékárnický kalendář 
(1896-97, s B. Kraftem); edici: Komorní knihovna 
Máje (od 1904). I USPOŘÁDAL A VYDAL: sb. 
Žena (b. d., 1906, s J. Boreckým); Zlatá kniha české 
ženy (b. d., 1907). I

LITERATURA: F. Matoušek: F. H. (1911). ■ • ref. 
Arabesky a kresby 1, 2: an., Květy 1880, s. 756; -k., 
Lumír 1880, s. 160; B. Čermák, Čes. včela 1880, 
s. 144; O. M. (Mokrý), NL 18. 9. 1880; F. Schulz, 
Osvěta 1880, s. 343; faš (F. A. Šubert), Pokrok 11. 11. 
1880; an., Světozor 1880, s. 167; F. Kvapil, Květy 1884, 
s. 374; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1884, s. 56; 
F. Bílý, Osvěta 1884, s. 456; an., Světozor 1884, s. 119; 
F. S. (Schulz), Zlatá Praha 1884, s. 40 •; an. (J. Neru
da): F. H., Humorist, listy 1881 → Podobizny 
1 (1951); O. M. (Mokrý): F. H., Světozor 1883, s. 450; 
• ref. Tajemství strýce Josefa: B. Č. (Čermák), NL
8. 7. 1885; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1885, 
s. 161; F. V. Vykoukal, Světozor 21, 1886/87, s. 157 

ref. Maloměstské humoresky: F. V. Vykoukal, 
Květy 1885, s. 249; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 
1885, s. 186; Nemo, NL 27. 6. 1885; E. Miřiovský, 
Pokrok 29. 7. 1885 + Zlatá Praha 1885, s. 402 •;• ref. 
Psáno pod čarou: F. Bílý, Osvěta 1885, s. 563; Nemo, 
NL 2. 5. 1885; E. Miřiovský, Pokrok 30. 5. 1885; 
J. Penížek, Lit. listy 1885, s. 110; F. V. Vykoukal, 
Rozhledy literární 1,1886/87, s. 79; M., Lit. listy 1886, 
s. 175 •; an.: F. H., Zlatá Praha 1886, s. 222; • ref. 
Povídky: F. V. Vykoukal, Světozor 24,1889/90, s. 300; 
Halifax (J. Vrchlický), Hlas národa 17. 4. 1890; 
J. V. Novák, Lit. listy 12, 1890/91, s. 172 •;• ref. 
Těžké stíny: -r., Hlas národa 8. 1. 1890; A. Schulzová, 
Květy 1890, s. 250; a, Zlatá Praha 1890, s. 107 •;• ref. 
Drobná próza: -ič., Lit. listy 1893, s. 71; L. Čech, 
Osvěta 1894, s. 178 ref. Návštěvy: B. Ptáčník 

(F.X. Šalda), Lit. listy 1897 → KP 3 (1950); D., 
Rozhledy 6, 1896/97, s. 264; F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 31, 1896/97, s. 70; S. Staněk, Osvěta 1897, 
s. 262 •;• ref. Vrásky duše: an. (A. Procházka), MR 
1897, sv. 7, s. 127; jv. (J. Vodák), Lit. listy 1898, s. 297; 
F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1898, s. 143 •;• ref. Na 
niti humoru: F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1898, 
s. 58; jv (J. Vodák), Rozhledy 8, 1898/99, s. 86 •; 
A. Novák: ref. Vlny života, Obzor lit. a umělecký 2, 
1899/1900, s. 186; • ref. Vodňanské vzpomínky: 
O. Theer, Lumír 32, 1903/04, s. 273 + ČČM 1904, 
s. 359; V. Červinka, Zlatá Praha 21, 1903/04, s. 538; 
-áský, Zvon 4, 1903/04, s. 615; F. X. Hodač, LidN 15. 
7. 1904; V. Josek, Osvěta 1904, s. 632 •; J. D. Konrád: 
F. H., Máj 9, 1910/11, s. 275; V. Dlr (V. Dresler): 
Literární podobizny, Lit. rozhledy 1913, s. 113; • ref. 
Amerika a jiné črty ...: A. N. (Novák), Přehled 11, 
1912/13, s. 641; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 30, 
1912/13, s. 299; F. Sekanina, Zvon 13, 1912/13, s. 357; 
-il, LidN 9. 3. 1913; F. V. Vykoukal, Osvěta 1913, 
s. 307 •; Svbd. (O. Svoboda): ref. Bratři Hartisovi, 
Úhor 1914, s. 141 ;• k sedmdesátinám: M. R. (Rutte), 
Cesta 3, 1920/21, s. 567; A. Novák, LidN 27. 2. 1921; 
S. (F. Sekanina), Zvon 21, 1920/21, s. 329; F. Š. (Ši
mek), Zlatá Praha 1921, s. 124 •;• ref. Pozlátko: J. H. 
(Hora), RP 1. 2. 1921; J. V. S. (Sedlák), Tribuna 11.
2. 1921; Mil., Osvěta 1921, s. 62; Ant. Veselý, Pramen 
1921, s. 85; V. F. S. (Suk), Střední škola 1921, s. 142

k pětasedmdesátinám: drb. (J. Borecký), Zvon 26, 
1925/26, s. 335; an., NO 27. 2. 1926 •; A. Novák: 
Fejeton o fejetonistovi, in Hovory okamžiků (1926);
• nekrology: A. N. (Novák), LidN 20. 1. 1929; P. Fin- 
gal, Venkov 20. 1. 1929; an., PL 20. 1. 1929; an., PL 20.
I. 1929; V. D. (Dyk), Lumír 55, 1928/29, s. 335;
M. Novotný, Lit. rozhledy 13, 1928/29, s. 161; J. O. 
Novotný, Cesta 11, 1928/29, s. 294; O. Š. M. (Štorch- 
-Marien), RA 4, 1928/29, s. 185; A. Grund, RA 4, 
1928/29, s. 185; V. Brtník, Zvon 29, 1928/29, s. 299;
A. Klášterský, Almanach ČAVU 1930 •; J. Knap: F. 
H. jako dramatik, Venkov 23. 1. 1929; A. Klášterský: 
Vzpomínky na F. H., LidN 5. 2., 7. 2., 9. 2. 1929; A.
N. (Novák): F. H., LidN 27. 2. 1931; vp (V. Proků- 
pek): F. H., Venkov 27. 2. 1931; F. Sekanina: Vzpo
mínky na F. H., Lit. rozhledy 15, 1930/31, s. 186; Kp. 
(J. Knap): Vzpomínky na F. H., Venkov 27. 2. 1941;
J. Šulc: H. román Jan Přibyl a Opava, SISb 1947;
B. Heritesová in F. H.: Tajemství strýce Josefa (1948);
• k 100. výr. nar.: Th (J. Thon), Slovesná věda 1951; 
AB, LD 25. 2. 1951 •; A. Pražák: H. a Vrchlický, 
Slovesná věda 1951; F. Hampl: Živé obrázky z minu
lých dob, NŽ 1955; L. Stehlík: „Vodňanský trojlís
tek“, in F. H.: Vodňanské vzpomínky (1958); J. Fle
ková in F. H.: Maloměstské obrázky (1959); A. Ha- 
man: „Zapomenutí“ žánroví realisté, ČLit 1961, s. 69; 
F. B.: Poslední z vodňanského trojlístku, LD 26. 2. 
1971; J. Wagner in F. H. Literární pozůstalost (LA 
PNP 1975); A. Linke in F. H.: Tajemství strýce Josefa 
(1976).
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Herman

František Herman

* 14. 12. 1871 Slaný
† 2. 6. 1949 Cerhovice u Hořovic

Dramatik, autor moralizujících her se sociální temati
kou a konvenčních veseloher, prozaik; organizátor 
divadelního ochotnictva.

Pocházel ze skromných poměrů. Jako student 
slánského gymnázia hrával s ochotníky divadlo. 
Po maturitě (1889) vstoupil do kněžského semi
náře v Praze, ale po několika měsících přestou
pil na práva (doktorát 1894). Přestože pobyt 
v klementinské kněžské koleji nebyl dlouhý, 
ovlivnil počátky H. tvorby. Jednoroční vojenská 
služba a cvičení odbývané v Haliči pak poskytly 
H. reálnou představu o poměrech v rakouské 
armádě, které později rovněž využil ve své pró
ze. Po krátkém zaměstnání u obchodního sou
du se stal právním úředníkem na stavebním 
odboru pražského magistrátu (1896-1937). Po 
převratu se věnoval organizaci ochotnického 
divadla. 1919-20 spolupracoval na formulaci 
divadelního zákona, který se však neprosadil. 
Jako dlouholetý starosta Ústřední matice 
divadelního ochotnictva československého 
(1920-37) usiloval o pevnou organizaci amatér
ského divadla, podílel se na přehlídkách Jirás
kův Hronov a na režijních kursech amatérů, 
jako prezident Mezinárodního výboru pro lido
vé divadelnictví udržoval kontakty českého 
amatérského divadla se zahraničím. Byl zakla
datelem Filmové ligy československé, členem 
distribučního výboru čs. filmu a filmovým re
cenzentem. Po odchodu do důchodu 1937 se 
odstěhoval z Prahy do Cerhovic, kde žil v ústra
ní.

H. začínal obsáhlými popularizačními socio
logickými spisy Ženská otázka ... a Anarchisté 
a jejich učení, v nichž odmítl anarchismus. Tepr
ve pak začal psát pro divadlo. V prvním deseti
letí jeho tvorby převažují hry se sociálními ná
měty. Některé se hrály v holešovické Uranii a ve 
Švandově divadle, většinou však na ochotnic
kých scénách. Jsou statické, plné moralizujících 
jednostranností, schematické v povahokresbě. 
Chabou osu jejich dramatického děje tvoří vina, 
za níž vzápětí následuje trest, interpretovaný 
jako trest boží: v prvotině Zachycen proudem, 
naturalistickém dramatu v pokleslé podobě, je 
student včleňující se do dělnického sociálního 
hnutí osudově ztrestán těžkou chorobou. V ak

tovce Štědrý den stihne hrdinu trest za provině
ní na opuštěné ženě a dětech. V dramatu Proti 
vlastní krvi dopadne trest na rodiče živící se 
zlodějstvím za to, že vyžadují na dětech, aby je 
následovaly. Drama Vysněné štěstí ilustruje 
osud venkovského děvčete sloužícího v měšťan
ských rodinách v Praze. Do mravokárné řady 
divadelních her patří i veselohra Dobrodinci 
s námětem okrádání sirotků. Světová válka, jíž 
je věnována čtveřice povídek Pozdě, ukončuje 
moralizátorské období H. tvorby. Kromě příle
žitostných veršovaných prací se H. věnoval pře
devším veselohře. Jeho komedie (Pan major v. v., 
Miláček Protiva, Liška nad vlky, Sázka na po
slední kartu) mají jednoduchou zápletku, situ
ační humor a lehkou zábavnost. Prokazují větší 
dávku řemeslné dovednosti než pokusy o vážné 
drama v biblické hře Velký pátek s centrální 
postavou Jidáše a motivy sociální vzpoury či 
v zastaralém selském dramatu o degeneraci ro
du Poslední Durasové. Od 10. let psal F. H. 
i prózu. Sbírky povídek a novel ze současnosti 
(Lásky tajemství a moc, Trny v srdcích, Meteory 
a létavice) jsou jednoduše a tradičně vyprávěné 
milostné příběhy konvenčního rázu. V Románu 
dobrého člověka, částečně autobiografickém, ví
ce než základní erotická situace vedoucí k roz
kladu manželství upoutá drobnokresba malého 
města 80. let, kněžského semináře a kasáren
ského života v Haliči. Poslední větší prací, ro
mánem Z jiného světa, se H. vrátil k výchozímu 
náboženskému pohledu na svět, očištěnému 
však od jednostranné moralizující tendenčnos- 
ti.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Arminius, F. Armin, 
F. Merhan; A., -an, ,,-an“, -ekman, ekman, h., -h-. 
I PŘÍSPĚVKY in: Almanach král. hl. města Prahy 
(1904); Bulletin du Comité International pour les 
Théátres Populaires (1929, 1931, 1935); Čes. divadlo 
(1919); Čes. slovo; Českosl. divadlo (1923—37); Filmo
vý kurýr (1926-37); Jeviště (1920); Jeviště (Plzeň, 
1927—29); Nár. listy; Nár. politika; Naše zahraničí; 
Obecní věstník města Prahy; Osvěta (1915); Osvětový 
věstník krajského ústředí osvětových sborů a Šmaho- 
va okrsku v Táboře; Slánský obzor; Stavební obzor; 
Světlo (Slaný); Svobodný občan (Slaný, 1906); Tábor
ský kraj; kal. Třebízský (1903-06); Věstník divadelní
ho ochotnictva českého severu (1924-33); Zátiší; 
Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých 
a historických památek král. hlav, města Prahy 
(1904-15). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zachycen proudem 
(D 1904, prem. 1905); Dobrodinci (D 1905, prem. 
1906); Štědrý den (D b. d., 1905); Moderní poupátko 
(D 1909, pseud. F. Merhan); Vysněné štěstí (D b. d., 
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1910); Železný kruh (D 1910, i prem.); Ztroskotání (R 
1910); Pan major v. v. (D 1914, prem. 1913); Epizody 
(PP b. d., 1915); Proti vlastní krvi (D b. d., 1917, 
prem. 1919); Pozdě (PP 1918); Ze zápasu k vítězství 
(BB 1920); Dědictví stvořené chvíle (R 1922); Lásky 
tajemství a moc (PP 1923); Velký pátek (D 1924); 
Vlastní silou! (scénický proslov, 1924); Miláček Proti
va (D b. d., 1925, prem. 1926); Hvězda Táborů (D 
1925); Trny v srdcích (PP 1925); Poslední Durasové 
(D 1926); Liška nad vlky (D 1927); Meteory a létavice 
(PP 1929); Román dobrého člověka (R, 2 sv., 1929); 
Na vysunuté koleji (PP b. d., 1933); Hymna ochotní
ků (B b. d., 1935); Had z ráje (D b. d., 1935, i prem.); 
Sázka na poslední kartu (D 1941); Z jiného světa (R 
1942); Buď pozdravena! (B 1945). - Ostatní práce: 
Ženská otázka, sociální význam její a způsoby její
ho řešení (1899); Anarchisté a jejich učení (1900); 
Význam a úkoly ochotnictva (1920); Pamětní knihy 
spolků divadelních ochotníků (1934); Ústřední Ma
tice divadelního ochotnictva československého 
1886-1926 (b. d., 1926); Ústřední Matice divadelního 
ochotnictva československého. 1. doplněk dějin za 
léta 1927-1936 (b. d., 1937). I REDIGOVAL kalen
dář: Královská Praha (1902). 1

LITERATURA: F . V. Krejčí: ref. Zachycen prou
dem, PL 21. 1. 1905; an.: ref. Dobrodinci, Jitřenka 
1906, s. 142; Ž.: ref. Železný kruh, Jitřenka 1910, 
s. 353; F. V. Vykoukal: ref. Epizody, Osvěta 1915, 
s. 706; -fer- (O. Scháfer): ref. Pozdě, Zvon 19, 1918/19; 
• ref. Proti vlastní krvi: jv. (J. Vodák), Venkov 23. 11. 
1919; -es-, PL 25. 11. 1919 •;• ref. Dědictví stvořené 
chvíle: F. Š. (Šimek), Zlatá Praha 1922; 
J. Kopal, Nové Čechy 5,1921/22 •;• ref. Lásky tajem
ství a moc: J. Krecar, MR 1923, sv. 38; -vab- 
(V Brtník), Zvon 23, 1922/23 •; V. Brtník: ref. Velký 
pátek, Venkov 4. 10. 1924; O. Š. M. (Štorch-Marien): 
ref. Miláček Protiva, RA 1,1925/26, s. 107; • ref. Trny 
v srdcích: V. Brtník, Venkov 6. 8. 1925; drb (J. Borec- 
ký), Zvon 25, 1924/25 •;• ref. Meteory a létavice: 
V. Brtník, Venkov 12. 12. 1929; drb (J. Borecký), 
Zvon 30, 1929/30 •;• ref. Román dobrého člověka: 
V. Brtník, Venkov 17. 10. 1929; drb. (J. Borecký), 
Zvon 30, 1929/30 •;• k šedesátinám: Ot. F. (Fischer), 
LidN 13. 12. 1931; p. (A. M. Píša), PL 15. 12. 1931; 
-btk- (V. Brtník): Zvon 32, 1931/32 •;• ref. Na vysu
nuté koleji: I. Liškutín, LidN 6. 1. 1933; drb (J. Borec
ký), Zvon 33, 1932/33 •; J. Rydvan (V. Sommer): 
Bývalý starosta ÚMDOČ Dr. F. H. sedmdesátníkem, 
Sborník ÚMDOČ (1942); ej. (E. Janský): Postava 
dějin ochotnictva, Zeměd. noviny 20. 12. 1946; • ne
krology: Dr. Fr. H. zemřel, Svět v obrazech 1949, 
č. 26; ej (E. Janský): Průkopník vývoje ochotnictva, 
Zeměd. noviny 10. 6. 1949 + Postava dějin ochotnic
tva, Čes. lid. divadlo 1949 •.

is

Eduard Herold

* 16. 9. 1820 Praha
† 5. 8. 1895 Praha

Ilustrátor a malíř; autor romantických románů, poví
dek i veselohry z české historie 14.-17. století. Českou 
minulost přibližoval i ve svých populárně naučných 
pracích, provázených vlastními kresbami.

Narodil se v rodině herce německé národnosti, 
Jana Christiana H. V devíti letech otce ztratil, 
žil pak s matkou a sourozenci v nuzných pomě
rech. Po vychození normální školy u pražských 
piaristů byl dán do učení k rukavičkáři, pak 
krátce pracoval jako malíř pokojů. 1844-50 stu
doval na malířské akademii v Praze, kde byl 
určitý čas žákem A. Mánesa. Ještě v době studií 
se stal učitelem kreslení v rodině hraběte 
J. Chotka, 1852 podnikl studijní cestu do Ně
mecka. 1861 nastoupil jako redaktor novin Pra- 
ger Fremdenblatt. V 50.-80. letech spolupraco
val jako ilustrátor s několika časopisy a dodával 
též návrhy jevištních výprav českým divadlům. 
V posledním období života učil kreslení v Žen
ském výrobním spolku v Praze.

Literární činnost zahájil H. čtyřmi nevýraz
nými, německy psanými básněmi, poplatnými 
dobovému romantismu (Ost und West 
1845-47). Brzy se přeorientoval na práce proza
ické. Ač sympatizoval s českým vlasteneckým 
hnutím, česky dost dobře neuměl, takže svá díla 
psal německy a do češtiny je dával překládat. 
Jeho povídky (Lidmila, Zvon Lochmar, Stavitel 
Karlova, Jan Olbramovic aj.) a romány (Mar- 
kvart z Vartemberka, Jednota panská, Jednadva
cátý prosinec, Alchymista), tištěné v průběhu 50. 
let v Lumíru, čerpaly náměty ponejvíce z čes
kých pověstí a dějin 14.-17. stol. Prozrazují 
silný vliv četby W. Scotta a jiných romantických 
autorů. Jejich základem byl obvykle milostný 
příběh se spádným dějem a přemírou dialogů, 
odehrávající se v rámci přesně vykreslených his
torických reálií. Nekomplikovanost příběhu, 
předem daná schémata a umělecká nenáročnost 
činily z H. děl oblíbenou četbu širších lidových 
vrstev. Tyto prozaické práce rozšířily množství 
povídek a románů vyrůstajících z tehdy módní
ho historismu, který dějiny používal jen jako 
kulisu pro rozvinutí pestrých dějů. H. se nepříliš 
úspěšně pokusil i o historickou veselohru Petr 
Vok, poslední z Rožmberkův a jeho veselý dvůr 
v Třeboni. Od poč. 60. let opouštěl H. pozvolna 
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oblast krásné literatury a zálibu v historii reali
zoval v hojných populárně naučných statích, 
doprovázených vlastními kresbami. Často byly 
zaměřeny k poznání památných míst (cyklus 
Malebné procházky po bojištích Zižkových) 
a H. jimi navazoval na své starší knihy (Malebné 
cesty po Čechách a první díl Malebné cesty po 
Praze). Jeho ilustrace zaplňovaly časopisy až do 
konce 80. let.

PŘÍSPĚVKY in: Budivoj (1864-65); Budečská za
hrada (1880); Čechy (1866); Čes. včela; Čes. jih; kal. 
Českomor. pokladnice (1860-62); Erinnerungen; 
Hlas (1864); Kovář (1862); Květy (1881 Malebné pro
cházky po bojištích Žižkových); Lit. listy (1865); Lit. 
příloha k Nár. listům (1865); Lumír (1852-62); Ost 
und West (1845-47); Osvěta (1872); Prager Fremden- 
blatt; Rodinná kronika (1862); Světozor (1872); Svo
boda (1871—72); Vlastenský kalendář na rok 1859 
(1858). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Povídky u verpánku 
(1874); Čertova krčma (R 1874); Alchymista (R 
1875); Dějepisné novely (2 sv., 1881-82); Markvart 
z Vartemberka (R 1885); - posmrtně: Jednota panská 
(R 1930). - Ostatní práce: Horopisné obrazy z okolí 
pražského (1857); Malebné cesty po Čechách (1861); 
Průvodce po české západní dráze (1863); Malebné 
cesty po Praze 1-4 (1. 1866, 2. 1884, 3. 1894; 4. 1896 
dokončil J. Herain); Svatováclavská trestnice v Praze 
(1890). ■ SCÉNICKY. Hra: Petr Vok, poslední 
z Rožmberkův a jeho veselý dvůr v Třeboni (1866). I

LITERATURA: an.: ref. Petr Vok, poslední 
z Rožmberkův..., NL 12. 1. 1866; • ref. Dějepisné 
novely: M. (O. Mokrý), Květy 1881, s. 116; F. Schulz, 
Osvěta 1882, sv. 1, s. 280 •; J. Neruda: E. H., Humo
rist. listy 1885 → Podobizny 3 (1955); • ref. Markvart 
z Vartemberka: K. V. Dvořák, Lit. listy 1885; V. D. 
(Drbohlav), Hlídka literární 1885, s. 173 •;• nekrolo
gy: an., Lit. listy 1895, s. 318; an., Světozor 1895, 
s. 468; an., Zlatá Praha 1895, s. 480 •; M. Marek in 
Čáslavsko v literatuře (1958, s. 94).

pč

Gustav Vratislav Herrmann

* 29. 12. 1839 Hradec Králové
† 9. 4. 1873 Hradec Králové

Spisovatel obrázků z evropských dějin a z amerického 
venkova pro mládež. Překladatel z německé, anglické 
a francouzské literatury.

Bratr Ignáta H.; 1851, v první třídě gymnázia 
v Hradci Král., přerušil studia a s rodiči - otec 
byl v té době mlynářem v Horním mlýně 
u Chotěboře - se vystěhoval do Ameriky. Od 

konce května 1851 žila rodina v Texasu na osa
mělé farmě německého přistěhovalce; G. V. H. 
strávil půl roku sklízením bavlny, kukuřice, svi
nováním doutníků a hlavně toulkami v lesích. 
Nezdravá krajina, nemoci a smrt dvou dětí při
nutily rodinu k návratu po Mississippi do New 
Orleansu a do vlasti. V Chotěboři se stal H. ku
peckým příručím, 1857 byl v Praze knihkupec
kým příručím a 1858 korektorem u J. Otty, 
svého vzdáleného příbuzného. 1859 vstoupil 
dobrovolně do armády. Sloužil v Písku, Trevisu, 
Rovigu, kde 1859 navštěvoval šikovatelskou 
školu, 1860 byl v Benátkách, v Bataglii (zde mu 
bylo zakázáno přispívat do časopisů a odebírat 
české noviny), v Trentu. 1864 byl jmenován 
poručíkem a pobočníkem, 1866 bojoval v Ty
rolsku s garibaldisty, po pobytu v Bolzanu se 
dostal do Lince, kde měl za úkol sepsat nejno
vější historii svého pluku. Brzy nato přešel do 
generálního štábu a pracoval na mapách okolí 
Lince. 1871 se vrátil s plukem do Hradce Král, 
a pobýval v Novém Bydžově. V listopadu 1872 
byl jmenován nadporučíkem, krátce nato ode
šel pro plicní nemoc na dovolenou.

Psal od sedmnácti let básně, povídky a zá
bavné články. Knižně vydal historické obrázky, 
pro které čerpal látku z doby bojů Jiřího z Po
děbrad se Zdeňkem ze Šternberka (Bojanov), 
z povstání Ference Rákócziho (Ungvarská sleč
na), ze zápasu skotského krále Roberta s Edu
ardem I. (Skotský zámek). Děj těchto povídek je 
doprovázen častým autorským vysvětlováním 
historických souvislostí. Historické povídky 
pro mládež přecházejí až v pouhou ilustraci 
školního dějepisu (Bitva u Lepanta). V dobro
družných příbězích z amerického venkova o bo
ji farmářů se zloději koní a zločinci (Osada 
u Červené řeky, Pohorský lovec) H. stylově navá
zal na prózy J. F. Coopera a H. Beecher-Stowe- 
ové.

PŘÍSPĚVKY in: Humorist, listy (1860 Důvěrný do
pis, vyňatý ze zápisní knihy Václava Mazanečka); 
Lumír (1859 Desdemona); Poutník od Otavy 
(1858-61; 1859 V pralese texaském). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Bojanov (R, 2 sv., 1860); Ungvarská slečna 
(P 1863); Bitva u Lepanta (P pro ml., 1864); Osada 
u Červené řeky (P pro ml., 1865); Skotský zámek (P 
pro ml., 1867); Pohorský lovec (P pro m., 1869). — 
Překlady: Ph. Körber: Povstání divochů na ostrově 
Jávě (1858); E. Sue: Salamandr (1866). I

LITERATURA: an.: ref. Ungvarská slečna, Lite
rární příloha NL 1864, č. 44; H. Vinařovský (F. A. 
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Hora): Ze života zapomenutého spisovatele, Koleda 
1879, s. 342, 358; ne (A. Novák): Bratři H., LidN 
16. 8. 1934, odpol. vyd.; M. Hýsek in Ignát H. (1934).

dh

Ignát Herrmann

* 12. 8. 1854 Chotěboř
† 8. 7. 1935 Řevnice u Prahy

Povídkář, romanopisec, fejetonista, autor kulturně- 
historicky cenných memoárů. Tvůrce naturalisticky 
osnovaného sociálního románu U snědeného krámu 
a četných humoristicky laděných próz. Z jeho žánro
vých staropražských obrázků nakonec vykrystalizo
val populární typ bodrého měšťana Kondelíka.

Narozen na samotě v Horním mlýně. - Syn 
majitele mlýna, po neúspěšném podnikání pak 
kancelářského písaře. Matka byla dcerou na
kladatele J. H. Pospíšila z Hradce Král.; literár
ně byli činní i H. starší bratři Gustav a Emil 
(1841-1892, pseud. E. H. Sokolský), zemský 
advokát, autor populárních právnických pojed
nání. Základní vzdělání získal H. v Hradci 
Král., kam se rodina brzy po jeho narození 
přestěhovala. Neúspěšně se pokusil o studium 
na střední škole, po prvním ročníku odešel do 
Prahy, kde se stal kupeckým učněm (1868-71); 
po krátkém působení v Plzni pracoval jako pří
ručí v galanterním obchodě bratří Tučků v Pra
ze, kde se seznámil s literárním světem. Od 1873 
byl zaměstnán v nakladatelství J. Otty, zetě 
svého strýce J. Pospíšila, nejprve jako cestující 
příručí a administrátor. 1876 se stal redaktorem 
humoristického čas. Paleček, v němž už 1873 
debutoval první tištěnou prací. Když 1878 Pale
ček přešel do majetku firmy Fr. Borový, byl 
H. několik let písařem v advokátní kanceláři 
svého bratra. 1881 byl přijat do Nár. listů (nej
prve do administrace, pak jako pokladník); 
1885 se stal členem redakce jako soudničkář. 
1882 založil a sám redigoval čas. Švanda dudák, 
který do značné míry zaplňoval svými prózami 
(vyšel zde např. román U snědeného krámu). 
Od 1892 byl pravidelným povídkářem a fejeto
nistou nedělních vydání Nár. listů, v nichž setr
val až do jejich zastavení začátkem 1918, kdy 
přešel do Cesty, 1920 se však do Nár. listů vrátil 
a psal do nich prakticky až do své smrti. Z cest, 
které podnikl, byly nej významnější dva zájezdy 
do Paříže (1878 a 1888), literárně využil i svých 
návštěv Středomoří a Holandska. Společensky 

byl H. neobyčejně činný: byl místopředsedou 
(od 1889) a pak předsedou (od 1891) Máje, 
místopředsedou lit. odboru Umělecké besedy 
(od 1891), členem Spolku českých žurnalistů 
(1894-1911), Svatoboru (od 1908), Jednoty 
Svatopluka Čecha aj., předsedou lit. odboru IV. 
tř. ČAVU (1929-32).

H. vstoupil do literatury jako energický sa
mouk, z matčiny strany pocházel ze staré kul
turní rodiny Pospíšilů. Snažil se využít všech 
možností, především svého příbuzenství s na
kladatelem J. Ottou, aby po svízelných začát
cích kupeckého učedníka pronikl do literatury. 
Zpočátku se uplatnil jako autor příležitostných 
brožurek a časopisecky otiskovaných drobných, 
vesměs humoristických próz; snažil se v nich, 
zatím bez většího úspěchu, navázat na dílo 
J. Nerudy, jemuž věnoval i svou první beletris
tickou knížku Z chudého kalamáře. Výrazněji se 
H. talent projevil v dalších prózách sebraných 
do knihy Pražské figurky, v níž vytvořil typické 
postavy svých větších i menších prací: drobné 
obchodníky a řemeslníky, úředníky, děvečky, 
žijící v historickém centru Prahy a v předměst
ském Podskalí v 70. a 80. letech. H. názorně 
a do podrobností vykreslil jejich životní pro
středí a styl i jejich duševní svět, často chudý na 
hlubší prožitky. Pro rozvíjející se průmyslovou 
a velkoměstskou Prahu, která tento starosvět- 
ský živel vytlačovala, neměl pochopení a igno
roval ji až do konce svého života. V 80. letech se 
prohloubil H. pohled na svět, především z hle
diska psychologického; výrazem toho se vedle 
fejetonů (sebraných do knihy Z pražských zá
koutí) a soudniček stala zejména obsáhlejší po
vídka Pan Melichar, v níž H. vytvořil typ „do
bráka“, ochotného obětovat se pro druhé až 
k vlastnímu sebezničení. V polovině 80. let do
spěl H. k vrcholu své umělecké tvorby románem 
U snědeného krámu. V době, kdy k nám proni
kal velký evropský realistický román, vytvořil 
H. obsáhlý realistický obraz pasivního a pod
dajného hrdiny Martina Žemly, který ztrosko
tává jako podnikatel, kupec i manžel a končí 
svůj život sebevraždou. Autor využil své znalos
ti kupeckého prostředí 70. let, jež jeho hrdinu 
formovalo, a vylíčil je s dokumentární věcností, 
připomínající zejm. romány E. Zoly. V 90. le
tech tuto drsnou metodu postupně vystřídal 
sice opět kritický, ale dobromyslně vyznívající 
humorný pohled na život. Dokladem tohoto 
posunuje román Otec Kondelík a ženich Vejva- 
ra, složený z řady příběhů, které prožívá rodina 
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úspěšného pražského živnostníka, malíře poko
jů. H. líčí podrobně životní styl svých postav, 
nahlížený s kritickým odstupem, ale zároveň 
s porozuměním a vlídným humorem. Posmívá 
se především Kondelíkově snaze o důstojnost 
a reprezentaci, současně však nezapomíná, že 
lidé Kondelíkova typu přispěli k počeštění Pra
hy. Humor a znalost prostředí vynesly románu 
velkou popularitu, která přiměla autora k po
kračování v historii Kondelíkovy rodiny (Tchán 
Kondelík a zeť Vejvara); to však už nedosáhlo 
hodnot první knihy. Bezkonfliktnost a šťastný 
konec přesto přinesly druhému dílu čtenářský 
úspěch a H. pokračoval, a to i po první světové 
válce, v psaní románů tohoto druhu (Vdavky 
Nanynky Kalichový..., Artur a Leontýna). Po
slední z nich, Felíčkův román, je téměř pohádko
vým příběhem o sirotkovi, který byl odměněn 
za své dobré vlastnosti. Nejcennější z H. pozdní 
tvorby jsou vzpomínky, které začal uveřejňovat 
1921 v Nár. listech a které později vyšly knižně 
pod názvem Před padesáti lety. Kromě beletrie 
psal H. pod pseud. Vavřinec Lebeda divadelní 
kritiky (čas. Švanda dudák), v nichž uplatňoval 
nejen znalost problematiky divadelního umění, 
ale i jemný jazykový cit, projevující se v parodo
vání odbornického žargonu soudobých divadel
ních kritik a v pravopisných hříčkách (Z posled
ní galerie). Vážně o jazykových otázkách pojed
nal H. ve stati K- Ke - Ku.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Arminius, Barbarabáš 
Trn, Basilisk, Bolehlas Dalibral, Daniel Štika, David 
Vulkán, Filip Drtina, Goliáš Cvrček, Gustav Ermoine 
Péchard (s K. Šípkem, tj. J. Peškou), H. Hradecký, 
Hradecký, Chotěbor, Ignatius, Isidor Brk, Jára Heř
mánků, Josef Heřmánek, Józa Heřmánků, Kaňka, 
Kaňka a Tandriáš, Nadějný Vendelín Mikšů, Nohá- 
ček, Prokop Rokyta, Redaktor, Spytihněv Komár, 
Stanislav Herynk, Stonožka, Škorpion, Šnofoun, 
Švanda, Tandariáš, Terpentinus, Tomáš Cihla, Vavři
nec Lebeda, Vendelín Břitva, Vojta Machatý, Vulkán, 
Ypsilon; H H H, Ign. Hn., J. H., -nn, -on, Yps. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy (1913); Cesta (1918-20); Čes. jih 
(Čes. Budějovice, 1873); Čes. svět (1924-25); sb. Děl
nictvo sobě! (1886); Humorist, listy (od 1873); alm. 
Chudým dětem; Kalendář Besed lidu (1909—14); Ka
lendář zábavy pro mládež; Klapačka; Kniha (1896); 
Knihkupecké rozhledy a zprávy (1911); Koleda (Olo
mouc, 1878); Květy (1879-92); Lázeňský svět (Poděb
rady, 1935); Lid. noviny (1928); Lit. rozhledy 
(1923-24); Lit. svět (1927-28); Lumír (1875-76, 
1894); Máj (1903-13); Mělnické listy (1897); Nár. 
listy (od 1884; 1896 Otec Kondelík a ženich Vejvara); 
Naše hlasy (Čes. Brod, 1921); Naše řeč (1918-20); 
Niva (1923); sb. Nůše pohádek 1, 2 (1918-19); Obra

zy života (1873); Ohlas chrudimský (1881); Osvěta 
(1886); Paleček (1873-80); Palečkův salonní kalendář 
(1885); sb. Půl století Nár. listů 1860-1910 (1910); 
Ruch (1881); Sokol (1882); Střední škola (1923); Sů
va; Svět zvířat (1921); Světozor (1889-92, 1920-21); ' 
Švanda dudák (1882-1915, 1923-30; 1885-88 U sně
deného krámu); Topičův almanach (1933); Topičův 
sborník (1913-21); Topičův věstník (1919); Typogra- 
fia (1919); Úřednické listy (1897); Úsvit (1920); Velký 
slovanský kalendář (1909-14); Vesna (1885); Věstník 
Klubu úředníků Živnostenské banky (1916); Vídeň
ský deník (1919); Vídeňský nár. kalendář (1914); 
Vlastivěd, sborník východočeský (Chrudim, 1923); 
Vojenské listy (1915-16); Zlatá Praha (1916-17); 
Zvon (1914); Ženský obzor (1911). I KNIŽNĚ. Belet
rie a práce o divadle a literatuře: O Ferdinandu Do
brotivém (1875, an.); Františku Palackému (1876, 
šifra H H H); Z chudého kalamáře (PP 1880); Histo
rie o doktoru Faustovi, slavném černokněžníku (P 
1884); Pražské figurky (PP 1884); Pan Melichar 
(P 1886, 2. díl Pražských figurek); Drobní lidé 1, 2 (PP 
b. d., 1888, změn. vyd. 1893); Z pražských zákoutí (PP 
1889); U snědeného krámu (R 1890); Gonduktér čili 
Kapesní průvodce vístavou pařízkou tak zvanou svje- 
tovou. Od Vavřince Lebedy (F 1890); Manželova pří
telkyně (D 1891, prem. 1890); Bodří Pražané (PP 
1893); Domácí štěstí (PP 1893); Páté přes deváté (PP 
1895, pseud. Ypsilon); Dvě pražské idyly (PP 1896); 
Otec Kondelík a ženich Vejvara (R 1898); Ztřeštěné 
historky (PP 1902, pseud. Ypsilon); Na různé adresy 
(FF 1902); Mezi dětmi (PP b.d., 1905); Blednoucí 
obrázky 1, 2 (PP 1905, 1929, Spisy sv. 1 a 34); Tchán 
Kondelík a zeť Vejvara (R 1906, Spisy sv. 3); Staří 
mládenci (PP 1908, Spisy sv. 6); Muž bez třináctky 
a dvanáct jiných povídek nedělních (1909); Rodiny 
a rodinky (PP 1909, Spisy sv. 10); Tobiáškův Štědrý 
den a několik žertovných povídek o zvířátkách (PP 
1909); Ženitba páně Karafiátova a jiné povídky sta
romládenecké (1911, Spisy sv. 13); Kancelářský 
prach, Smíšené zboží (PP 1912, Spisy sv. 16); Tři 
povídky kratochvilné (PP 1913); Foxl-Voříšek a jiné 
historiky kratochvilné (PP 1913, Spisy sv. 17); Burles- 
ky, Fragmenty kolportážních románů, Dvě pohádky 
královské (PP 1913, Spisy sv. 18); Z pamětí starého 
mrzouta a jiné historky (PP 1914, Spisy sv. 19); O ži
vých, o mrtvých 1-3 (vzpomínky, 1915, 1928, 1940, 
Spisy sv. 20, 33, 50); Příběh dušičkový (P 1916, Spisy 
sv. 21); Z notýskův Pavla Čamrdy 1, 2 (PP 1917, 1919, 
Spisy sv. 22,23); Příběh jednoho dne (PP 1918); Vdav- 
ky Nanynky Kulichovy a co se kolem nich sběhlo 1, 
2 (R 1918); Vánoční koledy (PP 1918); Z povídek 
nedělního kronikáře (1920); Evička a jiné výjevy ro
dinné (1920, Spisy sv. 26); Artur a Leontýna (P 1921); 
Felíčkův román 1,2 (R 1924,1925); Před padesáti lety 
1-4 (vzpomínky, 1. a 2. 1924, 3. 1926, 4. 1938); Jíra 
zbojník (P pro ml., 1925); O třech nebožtících (PP
1925) ; Salakušky (P 1925); Lidičky a zvířátka (PP
1926) ; Vendelín Břitva a Bartoloměj Tlustofous (PP 
pro ml., 1926); Ženitba bratří Adamů (PP 1930, Spisy 
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sv. 35); Mají knížky své osudy (F 1930); Švec a knejp. 
Kriminální případ Floriána Kapusty (P 1931); Histo
rie Jaromíra Tykvy 1, 2 (R 1934, Spisy sv. 38, 39); Pan 
Koriandl a spol. (PP 1936, Spisy sv. 42); Rozházené 
kapitoly (PP, FF 1936); - posmrtně: Na čerstvém 
vzduchu (PP, FF b. d., 1939, Spisy sv. 47); Z poslední 
galerie. Divadelní kritiky Vavřince Lebedy 1, 2 (1939, 
Spisy sv. 48, 49). -Překlady: J. Verne: Zimní pobyt 
v ledovém moři (1876); an.: Na pokraji záhuby 
(1880); H. Sudermann: Cest (1893, prem. 1891). - Os
tatní práce: Pražské ghetto (studie, 1902, s J. Teigem 
a Z. Wintrem); K - ke - ku (1918); Jan Vilím (studie, 
1921). - Výbory: Čtyřlístek (1934, ed. F. Strejček); 
Blednoucí obrázky (1955, ed. J. Janů, S. Utěšený); 
Tobiáškův Štědrý den a jiné povídky (1958, ed. J. Ro- 
síková); Povídky (1958, ed. E. Frynta); Fráter z Pod
skalí a jiné pražské obrázky (1959., ed. K. Kostroun); 
O Praze a Pražanech (1959, ed. E. Frynta); Blednoucí 
obrázky (1960, ed. E. Frynta); Ze staré Prahy (1970, 
ed. A. Haman); Ztřeštěné historky (1972, ed. D. Jeřá
bek); První hřích (1972, ed. J. Rosíková); Černá vůně 
(1974, ed. J. Ort); Smíšené zboží (1977, ed. Z. Trocho- 
vá); Ze starého rámu (1979, ed. D. Jeřábek); Zmizelá 
Praha (1982, ed. R. Pytlík); Ze soudní síně (1984, ed. 
J. Korejčík). - Souborné vydáni: Sebrané spisy I. H. 
(nakl. F. Topič, 1905-40, 50 sv.). ■ SCÉNICKY. Hra: 
Duch pradědův (1880, s K. Šípkem, společ. pseud. 
Gustav Ermoine Péchard). - Překlad: H. Sudermann: 
Fricek (1897). I KORESPONDENCE: an.: Dopis 
MUDr. L. Baťkovi (z 1921), Osvěta lidu (Hradec 
Král.) 14. 5. 1921; V. P.: I. H. na Slovensku (F. Kašpa
rovi z 1892), LidN 31.7. 1935 odpol. vyd.; vl.: Dopis 
I. H. slovenským studentům (z 1932), LidN 10. 9. 
1935; Vrchlický v dopisech (J. Vrchlickému 
z 1890-95; 1955, ed. A. Pražák). ■ REDIGOVAL 
časopisy: Paleček (1876-78), Švanda dudák 
(1882-1914; 1924-27, s K. Horkým; 1928-30 s L. 
Tůmou-Zevlounem), Topičův sborník (1917-18); 
sborníky: Památník Sokola pražského (1882, s jiný
mi), Z brku sokolího (1886, s R. Kutinou), Máj (pa- 
mět. list, Chrudim, 1890), Vilímkův humoristický ka
lendář na rok 1892 (1891), Sirotám příbramským 
(1892, s A. Klášterským, M. A. Šimáčkem), Černá 
hodinka (1892, s E. Jelínkem, A. Klášterským, M. A. 
Šimáčkem), Půl století Národních listů 1860-1910 
(1911), Čtyřicet let Topičova nakladatelství (1923), 
Topičův almanach (1933); knižní řady: Sebrané spisy 
Jana Nerudy (1892-1904, 13 sv.; 2. vyd. 1907-20), 
Čítárna Švandy dudáka (1895-1914). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Humor Parnasu českého (1881). I

BIBLIOGRAFIE: I. Herrmann: Autobiografie, 
Vlastivěd, sborník východočeský, Chrudim, 1923; 
M. Hýsek in I. H. (1934). I LITERATURA: K. Juda: 
I. H. (b. d., 1924); sb. I. H. (Věstník Jednoty S. Čecha 
1924); M. Hýsek: I. H. (1934). I • ref. Drobní lidé: 
V. Vítězný, Lit. listy 1888; F. V. Vykoukal, Světozor 
1888, s. 671 + Osvěta 1888, s. 952; Omega, Zlatá 
Praha 1888, s. 718 •;• ref. Z pražských zákoutí: A. F. 
Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1889; F. V. Vykoukal, 

Světozor 1889, s. 612; šn. (A. Šnajdauf), NL 27. 9. 
1889 •;• ref. U snědeného krámu: š. (J. Kuffner), NL
6. 6. 1889 (časop. znění); Astur (H. G. Schauer), Lit. 
listy 1890 → Spisy (1917); F. V. Vykoukal, Světozor 
1890, s. 612; B. Čermák in Obraz básnictví českého za 
rok 1890, ČČM 1891 •;• ref. Bodří Pražané: F. V. V. 
(Vykoukal), Světozor 1893, s. 334; -ín, Niva 4, 1893/ 
94, s. 79 •; F. V. Krejčí: O pražském románě, Naše 
doba 2, 1894/95; an.: I. H., Světozor 1895, s. 477; jv 
(J.Vodák): ref. Páté přes deváté, Lit. listy 1896; 
V. Štech: I. H., Zlatá Praha 1897, s. 541; • ref. Otec 
Kondelík a ženich Vejvara: K. Sezima, Lit. listy 1899; 
D., Rozhledy 8, 1898/99, s. 419; F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 1899, s. 120; A. T., Zlatá Praha 1899, s. 117 

ref. Ztřeštěné historky: J. Karásek, Rozhledy 
1901, s. 535; A. Tuček, Zvon 2, 1901/02 •;• ref. Na 
různé adresy: r. (R. J. Kronbauer), Máj 1, 1902/03, 
s. 139; F. X. H. (Hodač), Přehled 1, 1902/03, s. 330; 
Ž., Zvon 3, 1902/03; A. Pražák, ČČM 1904, s. 361 
k padesátinám: A. B. Dostál, Lumír 32, 1903/04, 
s. 381; F. Herites, Máj 2, 1903/04, s. 749; A. Škampa, 
Máj 2, 1903/04, s. 759; K. Šípek, Zlatá Praha 21, 
1903/04, s. 481 a 498; K. Č. (Červinka), Zvon 4, 
1903/04; J. H. (Herben), Čas 12. 8. 1904; an., LidN 13. 
8. 1904 •; V. Štech: I. H. v Máji, Máj 2, 1903/04, 
s. 758; • ref. Blednoucí obrázky 1: R. (R. J. Kronbau
er), Máj 3, 1904/05, s. 694; -áský, Zvon 5, 1904/05 •; 
F. Sekanina: ref. Foxl-Voříšek..., Zvon 13, 1912/13 
+ ref. Z pamětí starého mrzouta..., Zvon 14, 1913/ 
14; -er.: I. H., Lit. rozhledy 1914, s.49; K. Šípek: Čtení 
o I. H., Topičův sborník 4, 1916/17; • ref. O živých, 
o mrtvých 1: jv (Vodák), LidN 19. 3. 1916; F. V. 
Vykoukal, Osvěta 1916, s. 193 •;• ref. Z notýskův 
Pavla Čamrdy: Mil., Topičův sborník 4, 1916/17, 
s. 475; Kat. (F. S. Procházka), Zvon 17, 1916/17 
a Zvon 18, 1917/18; K. (F. V. Krejčí), PL 1. 7. 1917; 
an., Naše řeč 1918, k tomu I. H., Naše řeč 1918, s. 207 

ref. Vdavky Nanynky Kulichovy...: Š. Jež, Čes.
revue 12, 1918/19, s. 251; Mil., Topičův sborník 6, 
1918/19, s. 329; Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 19, 
1918/19, Rad., Osvěta 1919, s. 318 •; Hk.: Kteří čeští 
spisovatelé měli nejvíce pseudonymů, Tribuna 2. 7. 
1920; • ref. Artur a Leontýna: Vbk (J. Voborník), 
Světozor 1922, s. 358; Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 
22, 1921/22 •;• k sedmdesátinám: K. Čapek, LidN 
12. 8. 1924 → Ratolest a vavřín (1947); Švanda dudák 
I. Herrmannovi (1924); in Vlastivědný sb. východo
český (1924); F. Sekanina, Čes. svět 20, 1923/24; G. 
Pallas, Zlatá Praha 1924, s. 479; A. Novák, LidN 12. 
8. 1924; Florestan, Lit. rozhledy 8, 1923/24; V. Brtník, 
Zvon 24, 1923/24 •; J. Vodák: Český humor u I. H., 
Čes. slovo 13. 8. 1924 → Cestou (1946); K. Juda: H. 
Kondelík, Lit. rozhledy 9, 1924/25, s. 244; • ref. Před 
padesáti lety 1-3: J. Staněk, Čes. osvěta 21, 1924/25, 
s. 499; -och- (F. S. Procházka), Zvon 25, 1924/25 
+ Zvon 27, 1926/27; K. Juda, Čes. revue 1925, s. 176, 
1926, s. 374, 1927, s. 50; A. N. (Novák), LidN 22. 1. 
1925; V. Brtník, Venkov 13. 1. 1925; K. H. (Hikl), 
Naše doba 34, 1926/27, s. 186 ref. O živých,
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o mrtvých 2: A. Grund, RA 4, 1928/29, s. 164; K. J. 
(Juda), Čes. revue 1928, s. 247; V. Brtník, Venkov 6. 
12. 1928; drb. (J. Borecký), Zvon 29, 1928/29 •;• ref. 
Blednoucí obrázky 2: A. G. (Grund), RA 5, 1929/30, 
s. 59; V. Brtník, Venkov 3. 10. 1929; -och- (F. S. 
Procházka), Zvon 30, 1929/30 •;• ref. Švec a knejp: 
ne (A. Novák), LidN 23. 12. 1931; an., Zvon 32, 
1931/32 •; J. Kvapil in O čem vím (1932, znovu 1946); 
K. Juda: Matky a maminky v díle I. H., Zvon 33, 
1932/33 + Pečování I. H. o divadlo, Zvon 34, 1933/ 
34; F. Götz: I. H., NO 12. 8. 1934; p. (A. M. Píša): I.
H. osmdesátníkem, PL 12. 8. 1934; • nekrology: 
E. Bass, LidN 9. 7. 1935; A. Novák, LidN 9. 7. 1935; 
A. M. Píša, PL 9. 7. 1935; kd. (E. Konrád), NO 9. 7. 
1935; an., Haló noviny 9. 7. 1935; F. N. (Němec), RP 
10. 7. 1935; B. M. (Mathesius), LitN 7, 1934/35, č. 17;
H. J. (Jelínek), Lumír 61, 1934/35, s. 549; V. Hostin
ný, Čin 1935, s. 233; F. X. Šalda: O dvou mrtvých, 
ŠZáp 8, 1935/36 → České medailóny (1959) •;• ref. 
Před padesáti lety 4: sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 14.
7. 1938; drb. (J. Borecký), Zvon 39, 1938/39 •;• ref. 
Z poslední galerie: A. M. Brousil, Venkov 15. 8. 1939 
a 3. 8. 1941; kp. (K. Polák), Nár. práce 29. 2. 1940; K. 
Sezima, Čteme 2, 1939/40, č. 8 •;• ref. O živých, 
o mrtvých 3: E. Bass, LidN 21. 10. 1940; K. P. (Po
lák), Nár. práce 1. 1. 1940; jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 
37, 1940/41, s. 4 •; F. Soldan in O pražském humoru, 
LitN 1940, s. 43; K. Polák: Český humor, zvláště 
Nerudův (srovnání s I. H.), KM 1941; J. Teichmann 
in Umělci a život kolem umění (1946); V. Tichý in 
Český kulturní Slavín (1948); K. Polák: K charakte
ristice I. H., Slovesná věda 1950; J. Štern: Boj o hrdi
nu v naší literatuře, Tvorba 1950, s. 1 183; K. Krejčí 
in I. H.: U snědeného krámu (1953 a 1955) + Sto let 
od narození I. H., LitN 1954, č. 32 a RP 12. 8. 1954; 
J. Wenig: H. a film, Film a doba 1954, s. 719; A. 
Novotný: Za Kondelíkem, in Knížka o knížkách, ov
šem staropražských (1955); J. Janů in I. H.: Blednoucí 
obrázky (1955) + I. H., LitN 1956, č. 10; E. Konrád 
in Nač vzpomenu (1957); L. Tůma-Zevloun in Alej 
vzpomínek (1958); E. Frynta: Dvojí podoba I. H., in
I. H.: Povídky (1958); K. Kostroun in I. H.: Tobiáš- 
kův Štědrý den a jiné povídky (1958); K. Krejčí: 
Pokračovatel literární tradice nerudovské, in I. H.: 
Fráter z Podskalí a jiné pražské obrázky (1959); E. 
Frynta in I. H.: O Praze a Pražanech (1959) + Na 
okraj hradeckých vzpomínek, in I. H.: Blednoucí 
obrázky (1960); A. Haman: „Zapomenutí“ žánroví 
realisté, ČLit 1961; J. Janáčková: H. příspěvek k vý
voji českého románu, AUC, Slavica Pragensia 
6 (1964); A. Haman: Žánrový realismus v české próze 
v 2. polovině 19. století, sb. Realismus a modernost 
(1965) + Vzpomínky českého „naturalisty“, in I. H.: 
Ze staré Prahy (1970); A. Benešová: Dárce pohody, in 
I. H.: První hřích (1972); D. Jeřábek in I. H.: Ztřeště
né historky (1972); K. Štorkán: Novinářská ctižádost 
kupeckého mládence I. H., Sešity novináře 1973; E. 
Frynta: Kondelíkovská historie - co v ní chybí a co je 
v ní navíc, in I. H.: Otec Kondelík a ženich Vejvara 

(1974); J. Ort in I. H.: Černá vůně (1974); (hey) (J. 
Heyduk): Pražský figurkář, LD 9. 8. 1974; J. Špičák: 
H. kontra Kondelík, Svob. slovo 9. 8. 1974; R. Pytlík: 
Žánrové obrázky I. H., ČLit 1976 → Sedmkrát o pró
ze (1978); D. Jeřábek: Autor ze zlomu času, in I. H.: 
Ze starého rámu (1979); R. Pytlík in I. H.: Zmizelá 
Praha (1982); J. Korejčík in I. H.: Ze soudní síně 
(1984).

v/ zp

Jan Herzog

*27. 1. 1802 Jilemnice
† kolem 1840 asi Vídeň (Rakousko)

Preromantický básník píšící většinou časoměrně, 
autor ód, elegií, hymnů, přírodní, vlastenecké, nábo
ženské a milostné lyriky a historizujících sentimenta- 
listických povídek; překladatel poezie i prózy.

Psal se též Hercog. - Syn krejčího, byl přítelem 
(i spolužákem?) spisovatele J. Kociána, na po
čátku 20. let (asi 1821-23) žil v Praze, nejspíše 
jako vysokoškolský student, a stýkal se s mla
dou českou literární společností (F. L. Čelakov- 
ský); potom snad vstoupil do řádu redemptoris- 
tů. V Praze byl znovu jistě 1835 (setkání s K. H. 
Máchou v září), možná ještě 1836, „a nato vy
dal se na toulačku“ (J. V. J. Michl: Létopis, 
1839). Méně spolehlivé prameny uvádějí, že 
k redemptoristům vstoupil až 1837 ve Vídni, 
která se také považuje za místo jeho úmrtí. Zdá 
se, že prózy otiskované pod jménem Jan Herzog 
v Čes. včele 1836-40 jsou jeho dílem, a že tedy 
byl tehdy v nějakém spojení s Prahou. - Protože 
se ojediněle podepisoval také Vladyka (něm. 
Herzog = vévoda, vladyka), byla mu později 
připisována i sbírka Hyacinty (1825) od Jana 
Bapt. Vladyky (1799-1877); napomohla tomu 
i skutečnost, že se tento autor po vydání sbírky 
na více než 30 let publikačně odmlčel, od konce 
50. let uveřejňoval poezii zcela jiného typu 
a k své mladé tvorbě se nejspíše ani sám nehlá
sil.

Jako básník a překladatel i autor povídek 
patřil H. ve 20. letech mezi hlavní přispěvatele 
Čechoslava, básně odtud také převažují mezi 
texty jeho jediné sbírky Básně. Stýkají se v ní 
skladby typově klasicistické (ódy, epigramy, 
idyly; kult ctnosti, přátelství, odevzdání do vůle 
boží) s typem novoromantickým (rozsáhlý pře
klad idyly od F. Fouquého; sentimentální hym
ny k Madoně, otázky po konečných jistotách 
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lidské existence). Napětí mezi nadindividuální 
pozicí a subjektivním ztotožněním s básnickou 
výpovědí, mezi harmonickým idylismem a po
hnutou elegičností, pateticky povznesenou de- 
klamací a procítěně intimní citovostí se proje
vuje mezi skladbami sbírky, neuskutečňuje se 
uvnitř jednotlivých básní. Vnitřní svár tendence 
objektivační se subjektivizující se nej zřetelněji 
objevuje ve skladbách milostných, které - opě
vujíce většinou krátce trvající, smrtí zmařenou 
lásku - operují sice s konvenčními, odosobně
nými poetismy látkovými, motivickými i po- 
jmenovávacími, ale jednotlivými, hlavně vněj
škovými textovými prostředky (např. přesnou 
datací a lokalizací v podtitulu básně) signalizují 
spojitost básnické látky s jedinečnou životní 
skutečností autora. Slučováním erotiky s vlas
tenectvím a slovanstvím, přírodním entuzias
mem i náboženskou vroucností se poezie H. blí
ží soudobým sbírkám J. Kollára a F. L. Čela- 
kovského; zvláště poezie Čelakovského z údobí 
Smíšených básní byla asi pro H. leckdy inspiru
jícím vzorem. Psal většinou časoměrné verše, 
z antických meter kombinoval po způsobu 
Klopstockově nové strofické útvary; o vztahu 
mezi metrem a významem uvažoval i teoreticky. 
Po 1823 již poezii nepublikoval, ale 1833 zaslal 
tiskaři V. Špinkovi rukopis básnické sbírky (ne
ní znám ani titul).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Vladyka (Krok 1821, 
možná i Hyllos 1820), J. H. Jilemnický, J. H. Starken- 
bacher (nezjišt); J. H., J. Hxxg, J. H - g. ■ PŘÍSPĚV
KY in: Čechoslav (1821-23); Čes. včela (1836-40); 
Krok (1821, úvaha O verši); Hyllos (1820, dub.). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Básně (1822). - Překlad: A. von 
Kotzebue: Podivná nemoc (1823, pseud. J. H. Jilem
nický). I

LITERATURA: an. (V. R. Kramerius): ref. Básně, 
Čechoslav 3,1822, s. 168; A. Novák: Klopstockův vliv 
na literaturu českého obrození, LF 1904 + Lyrika 
a didaktika předbřeznová v rukách epigonů, sb. Lite
ratura česká 19. stol. 3/1 (1905); -vh- (M. Hýsek): ref. 
J. Jakubec: Dějiny literatury české, 2. vyd. (rozlišení 
J.H. a J. B. Vladyky), LF 1934, s. 360.

mo

Miroslav Heřman

* 28. 10. 1903 Praha
† 10. 10. 1971 Praha

Literární historik, editor, překladatel z ruštiny; zpo
čátku orientován na rusistiku, po válce se věnoval 

zkoumání české literatury novější i obrozenské a za
měřil se hlavně na výklad a kritické edice díla J. Dob
rovského.

Pocházel z učitelské a muzikantské rodiny (ne
vlastní bratr Jan H., klavírista, 1886-1946). Vy
studoval klasické gymnázium v Benešově 
u Prahy (mat. 1924) a slovanskou filologii na 
filoz. fakultě UK v Praze (žák A. Pražáka 
a J. Horáka), kde absolvoval i knihovnické kur
sy. 1938 získal doktorát na základě disertační 
práce Maxim Gorkij. Dělník v jeho díle. 1927-49 
působil v Ústřední knihovně hl. m. Prahy, nako
nec jako vedoucí katalogizačního a nákupního 
oddělení. Podnikl studijní cesty do Německa, 
Dánska a Švédská, později v souvislosti s pra
cemi o Dobrovském do Sovětského svazu, Ju
goslávie a Rakouska. Od 1949 byl vědeckým 
pracovníkem Ústavu pro českou literaturu 
ČSAV, kandidátskou práci Josef Dobrovský 
a české předbřeznové příslovnictví obhájil 1963, 
v dubnu 1971 odešel do důchodu. Pohřben byl 
na vinohradském hřbitově.

Vedle činnosti knihovnicko-bibliografické 
(dokončil obsáhlý katalog Postavy a osobnosti, 
započatý zemřelým Z. Gintlem, s F. Svejkov- 
ským pořídil doplňkovou bibliografii k edici 
Z dějin české literatury J. Vlčka) se H. zpočátku 
věnoval rusistice. Sociologicky orientovaná mo
nografie Maxim Gorkij. Dělník v jeho díle 
(1936), představující první větší českou práci 
o tomto spisovateli, se zaměřila na typologii 
postav dělníků v jeho dílech. Překlad výboru 
z prací V. G. Bělinského doplnil H. monogra
fickou studií; překládal i sovětskou beletrii (A. 
N. Tolstoj, A. A. Fadějev aj.). Zřetel rusistický 
a slavistický zůstal u H. živý i v 50. letech, kdy 
se začal soustavně věnovat bohemistice. Sou
středil se na dobu národního obrození a na 
několik prozaiků 20. stol. Znalosti ruštiny (i 
němčiny, latiny a řečtiny) využil při studiu díla 
J. Dobrovského, a to nejen edičně (Rossica, 
Literární a prozodická bohemika), nýbrž i ba
datelsky. Studii o Dobrovského sbírce českých 
přísloví, kterou s pomocí srovnávací metody 
zařadil do vývoje české paremiologie, rozšířil 
o výklad začleňování přísloví do krásné litera
tury. Podobně spojil ediční zkušenosti při vydá
vání některých prací B. Němcové se zkoumá
ním drobnějších otázek týkajících se jejího díla 
(upozornil např. na možnou předlohu Kávové 
společnosti nebo na školskou cenzuru jejích po
hádek). Z literárněhistorických statí věnova
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ných národnímu obrození (např. o překladech 
Shakespearova Krále Leara) je metodicky pod
nětná studie o Hýblových časopisech; v ní roze
bral prostředky, jimiž tyto časopisy sloužily 
společenským potřebám doby a plnily národně 
výchovný program první obrozenské generace. 
Z novější literatury se zabýval především dílem 
A. M. Tilschové, o níž napsal vědeckopopulární 
monografii; edičně připravil (ve spolupráci 
s autorkou) několik svazků jejích spisů. 
Všechny H. edice klasiků i autorů 20. stol, vy
cházely z vědeckých kritérií moderní ediční 
praxe.

ŠIFRY: Hn, Hřn, mh, -mh-, M. H. I PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. literatura (od 1955); Čteme (1943); Knihy a čte
náři (od 1946); Kvart (1937); Listy filologické (od
1949) ; sb. Lit. archív (sv. 1, 1966); Lit. noviny (od
1950) ; Nár. listy (od 1927); Rozpravy Aventina 
(1928); Sborník Nár. muzea v Praze (řada C, sv. 8, 
1963); Slavia (od 1950); Slovesná věda (1950); Tvar 
(1929). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Maxim Gor- 
kij. Dělník v jeho díle (1936); Národní umělkyně 
Anna Maria Tilschová (1949); Josef Dobrovský 
a české příslovnictví (1968). - Překlady: J. I. Zamja- 
tin: Vyléčený mnich (1934); V. G. Bělinskij: Výbor ze 
statí (1947, i usp.); A. N. Tolstoj: Petr I. (3. díl, 
1947) + Ruské národní pohádky (1950, i usp.); A. A. 
Fadějev: Poslední z Udege (1950); I. V. Karnauchova: 
Bohatýři (1951). I REDIGOVAL soupisy'. Postavy 
a osobnosti (1936, dokončení práce Z. Gintla), Knihy 
českého domova (1939). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: J. J. Stankovský: Vlastencové z Boudy (1931);
J. Dobrovský: Rossica (1953, s K. Horálkem) + Čes
kých přísloví sbírka (1963) + Literární a prozodická 
bohemika (1974); V. B. Nebeský: O literatuře (výbor, 
1953); A. M. Tilschová: Černá dáma a jiné povídky 
(výbor, 1955, s K. Čechákem; rozšiř, vyd. 1958 samo
statně) + Vykoupení (1956) + Matky a dcery 
(1957) + Dědicové (1959) + prii hnízdo (1961) 
+ Stará rodina (1965); J. Hůlka: Červené jaro (výbor, 
1956); B.Němcová: Básně a jiné práce (1957, s F Vá- 
halou); B. Němcová ve vzpomínkách (1961, s R. Hav
lem); 141 soudniček (výbor, 1968); R. Těsnohlídek: 
Mrtvý u kříže a jiné soudničky (výbor, 1971); A. Sova: 
Pankrác Budecius, kantor (1973); viz i KNIŽNĚ. 
Překlady. I

LITERATURA: • ref. Maxim Gorkij: EL (J. Str
nadel), Čin 1936; vbk (V. Běhounek), PL 25. 11. 1936; 
h, Děln. osvěta 1936; an., Rudá záře 5. 8. 1936; an. (B. 
Václavek), Index 1937, s. 45; J. Heidenreich (Dolan
ský), LidN 27. 12. 1937 •;• ref. Národní umělkyně A. 
M. Tilschová: K. Polák, Slovesná věda 3, 1949/50; D. 
Šajtar, SISb 1950; M. Šváb, LF 1951 •; F. Svejkovský: 
Nové vydání Dobrovského Sbírky českých přísloví, 
ČLit 1964; • ref. J. Dobrovský a české příslovnictví: 
R. Havel, Listy 1969, č. 2; O. Králík, ČLit 1969; M.

Krbec, Slavia 1969 nekrology: R. Havel, ČLit 
1972; an. (V. Svatoň), Čs. rusistika 1972; K. Krejčí, 
Slavia 1973 •; M. Krbec: Problematika nikoliv jedné 
edice (ref. J. Dobrovský: Literární a prozodická bohe
mika), ČLit 1977.

vv

František Heřmánek

* 2. 8. 1901 Třeboň
† 15. 9. 1946 Praha

Prozaik, básník, dramatik, rozhlasový pracovník 
a novinář. Ve svých nej významnějších dílech je lyrizu- 
jícím epikem rožmberského i současného Třeboňska.

Syn malíře pokojů. Studoval na třeboňském 
klasic. gymnáziu (1912—21), ale odešel ze septi
my. O prázdninách 1920 pracoval v kladen
ských dolech. Po odchodu ze školy žil nadále 
v Třeboni, i když se zprvu pohyboval v praž
ském vysokoškolském studentském prostředí, 
jež důvěrně poznal; pak pobyl krátce ve Francii 
(Paříž, Marseille) a po návratu byl rozhlasovým 
redaktorem v Brně, kde spolupracoval i s Lid. 
novinami. Za okupace se od 1941 jako komu
nista skrýval v Tišnově a teprve 1945 se usadil 
ve svém rodišti, kam se ostatně vracel i před 
válkou a s nímž je těsně spjata podstatná část 
jeho lit. díla. Zemřel v Praze, kam hodlal přesíd
lit.

Do literatury vstoupil H. lyrickými básněmi 
a prózami proletářského zabarvení, které uve
řejňoval v Rudém právu. Jeho první sbírka 
Světla ve tmě je věnována horníkům a obsahuje 
wolkrovsky laděné chlapecké verše o bratrství 
v práci a kolektivní sounáležitosti, o milé, o ma
mince a o revoluci. Sbírka druhá, Za zdí, s bás
němi inspirovanými trpkým prožitkem nedo
brovolného života za zdí kasáren, pokračovala 
v témž odbojném duchu a její antimilitaristické 
verše byly na šesti místech zcenzurovány. Po 
delším odmlčení vystoupil H. románem ze živo
ta pražských vysokoškolských studentů Kohout 
lásky, jehož expresionisticky a lyricky laděný 
styl překrývá nezvládnuté aspirace generačního 
románu z období před první svět, válkou a po 
ní. Idylickým románem Racek se vrací objevil 
H. své tvorbě Třeboňsko s jeho zadumaným 
krajinným koloritem a s chlapským hrdinstvím 
jeho prostých lidí, i když často v idealizované 
podobě, v níž lyrismus převládá nad příběhem 
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lásky a msty i nad charaktery zobrazených pyt
láků a baštýřů. Z téhož inspiračního zdroje, 
obohaceného o pohled do pestré minulosti Tře
boňska posledních Rožmberků, vyrůstá i nej
významnější dílo H., rámcová renesanční nove
la U bratra celého světa, rozpustile rozmarné 
i baladicko-tragické příběhy životních ztrosko
tanců, vyprávěné jadrným slohen, na jehož vý
raznosti je patrný příklad V. Vančury. Třeboň
ský kraj se svou historií, pověstmi a pohádkami 
byl středem pozornosti i v jiných H. prózách 
a v jediném jeho dramatu. Pro brněnský rozhlas 
napsal hry Záklopka na dveřích (1936), Červení 
panduři (1940) a Legenda o Enšpíglovi (1946) 
a upravil Těsnohlídkovu Kolonií Kutejsík 
(1934) a Rok na vsi bratří Mrštíků (1940).

ŠIFRA: fh. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. dělník (1943); 
Lid. noviny (od 1940); Mor. orlice; Mor. noviny; Nár. 
práce (1943); Rudé právo (1921-25); Tribuna 
(1923-25). I KNIŽNĚ. Beletrie: Světla ve tmě (BB 
1924); Za zdí (BB 1926); Kohout lásky (R 1933); 
Brno, které není v průvodci (RpRp 1936); Větru na
psáno (rozhlasové FF, 1938); Racek se vrací (R 1941); 
Pohádky starého rákosí (PP pro ml., 1942); Bílý vřes 
(R 1943); U bratra celého světa (P 1944); Srdce zůsta
lo (PP 1945); - posmrtně: O nesmrtelném regentovi 
(PP pro ml., 1949). ■ SCÉNICKY. Hra: Zrádný Lu- 
kan (1947). I

BIBLIOGRAFIE: J. Mikuškovičová: F. H. (Čes. 
Budějovice 1971). ■ LITERATURA: • ref. Světla ve 
tmě: E. Urx, Pravda chudoby 13. 7. 1924 → Básník 
v zástupe (1961) → Umění a proletariát (1979); -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 24, 1923/24; Dr. B. V. (Václa
vek), NO 28. 8. 1924; -or (A. C. Nor), Oheň 1924, 
s. 28; r. i. (R. lilový), Akademie 28, 1924/25, příl. 
Rudé květy, s. 32 •;• ref. Za zdí: an. (J. Hora), RP 
13. 6. 1926, příl. Děln. besídka; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 27, 1926/27 •;• ref. Kohout lásky: F. X. Šalda, 
ŠZáp 5, 1932/33; Jos. B., Čin 4,1932/33, s. 911; Fr.Br., 
Tvorba 1933, s. 350; B. S. (Slavík), Studentský časopis 
13, 1933/34, s. 29; N. (F. Němec), RP 6. 5. 1933 
ref. Racek se vrací: V. Jirát, KM 1941; V. Pech, Střed
ní škola 22 (49), 1941/42, s. 188; J. Strnadel, Nár. 
práce 29. 6. 1941 •; V. T. (Tichý): ref. Pohádky staré
ho rákosí, Nár. práce 26. 9. 1942; Ns. (J. Nečas): ref. 
Bílý vřes, Naše doba 51, 1943/44; • ref. U bratra 
celého světa: J. Morák, Řád 1944, s. 95; kp. (K. 
Polák), Nár. práce 11. 6. 1944; V. Kolář, LidN 26. 6. 
1944 •;• ref. Srdce zůstalo: kč, My 46, č. 3; F. Buriá- 
nek, Zeměd. noviny 10. 1. 1946 •;• nekrology: K. 
Cvejn: Básníkjihočeských blat zemřel, Kytice 1,1945/ 
46; -tn- (F. Tenčík), Blok 1946/47, č. 4/5, příl., s. 67; ev 
(E. Valenta), Svob. noviny 17. 9. 1946; J. Drda, Práce 
19. 9. 1946 •; -tn- (F. Tenčík): F. H. (o knihách pro 
ml.), Štěpnice 1, 1946/47, s. 232; Ofr. (O. Friš): Indic
ký motiv u českého autora (v P U bratra celého 

světa), Nový Orient 1951; Sv. (B. Svozil): Básníku 
jihočeský!, Zeměd. noviny 16. 9. 1956; H. Šantl: Tře
boňský rodák, Jihočes. pravda 31.8. 1956; B. Svozil: 
Prozaik neprávem zapomínaný, Plamen 1968 + in F. 
H.: U bratra celého světa (1971); J. Zenkl: Pěvec 
teskného kraje, Jihočes. pravda 6. 8. 1971; M. Fuksík: 
Básníkův návrat z vyhnanství, LD 15. 9. 1971; (d) (J. 
Hadač): Čtvrt století od smrti F. H., Jihočes. pravda 
17. 9. 1971; -nP. (M. Pávek): ref. O nesmrtelném re
gentovi (reed.), Nové knihy 1974, č. 14; B. Václavek: 
Brněnské knížky (pův. rozhl. relace 4. 5. 1933 
o R Kohout lásky), Kritické stati z třicátých let 
(1975); B. Svozil: Návrat F. H., Lit. měsíčník 1979, 
č. 5.

em

František Heřmanský
* 14. 6. 1887 Heřmanův Městec
† 16. 5. 1966 Praha

Překladatel a editor středověkých, latinsky psaných 
českých literárních památek, autor literárněhistoric- 
ky zaměřených antologií ze staré české literatury. 
Klasický filolog, autor učebnic a čítanek latiny. Ve 20. 
a 30. letech jako publicista prostředkoval vzájemné 
pozná^ní české a slovenské kultury.

Vystudoval gymnázium v Chrudimi (mat. 1906) 
a ve studiu češtiny, latiny a řečtiny pokračoval 
na UK v Praze (1906-10). 1911-19 učil na gym
náziu na Vinohradech, 1920-30 působil na reál, 
gymnáziu v Turčianském sv. Martinu (Martin), 
nejprve jako profesor, od 1924 jako ředitel. Zá
roveň 1920-26 zastával funkci tajemníka spol
ku Matica slovenská (s Š. Krčmérym), v níž se 
věnoval organizování vědeckých odborů, hlav
ně národopisného a jazykového; jako jeho ta
jemník se podílel na výzkumu slovenských 
nářečí se zaměřením na střední Slovensko a na 
přípravě slovníku slovenštiny. V Martině byl 
činný i v ostatních kulturních institucích. 
O rozvoj školství na Slovensku se zasloužil 
1930-38 v Bratislavě jako zemský školní inspek
tor nár. škol, učitelských ústavů a některých 
středních škol, nakonec s titulem vládní rada. 
Spolupracoval při organizování sociální péče 
o mládež, pedagogicky byl činný i ve funkci 
předsedy Pedagogické jednoty v Bratislavě. Od 
příchodu na Slovensko usilovně pracoval na 
řešení česko-slovenské otázky s přesvědčením, 
že dokonalé poznání a pochopení života Slová
ků v minulosti i přítomnosti je zárukou dobrých 
vztahů a posílení vzájemnosti obou národů.
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Zajímal se o slovenskou literaturu (M. Kuku- 
čín) a naopak příležitostně seznamoval s český
mi spisovateli (J. Š. Baar, J. S. Machar, A. So
va). Pro česká a hlavně slovenská gymnázia 
připravoval od 1919 do konce 40. let učebnice 
a čítanky latiny. Po návratu do Prahy učil 
1939-42 na Drtinově dívčím gymnáziu, od 1946 
pracoval jako expert Výzkumného ústavu peda
gogického J. A. Komenského při přípravě no
vých učebních osnov pro gymnázia.

H. překladatelská a editorská činnost byla 
zaměřena na středověké, latinsky psané české 
literární památky. Překlady, doplňované 
poznámkami, rejstříky, vysvětlivkami, obrazo
vými přílohami, mapami a plány, tabulkami, 
slovníčky ap., představují cenný materiál pro 
literárněhistorické bádání (např. první čes. pře
klad Deníku Petra Žateckého). Vytvořit z do
bových pramenů (kronik, zpráv, dokumentů, 
materiálů výtvarných i kartografických) obraz 
doby a postihnout její dění hospodářské, 
politické i kulturní se H. podařilo ve Čteni 
o Karlu IV. a jeho době (s dominantou života 
císařova). Bohatý dokumentační materiál (včet
ně faksimilií, rukopisů a starých tisků) použil 
i v antologii historických textů v českém znění 
od Kosmovy kroniky až po Komenského Kšaft 
umírající matky Jednoty bratrské Duchem i me
čem’, sestavil ji jako čtení o slávě, velikosti a utr
pení našeho lidu.

ŠIFRY: F. Hř., Hř. ■ PŘÍSPĚVKY in: Letopis Matice 
Slovenskej (1920); Národná škola slovenská (1934); 
Národnie noviny (1920-30); Naša škola (1934); Peda
gogický sborník (1934); Sborník Matice Slovenskej 
(1920-22); Slovenské pohlady (1922-28); Slovenský 
denník (1920-22); Slovenský Východ (1920-23); 
Trenčianske noviny (1921). I KNIŽNĚ. Překlady: 
Kronika zbraslavská (1952, verše přel. A. Pavlů, 
R. Mertlík); Deník Petra Žateckého (1953); Vavřinec 
z Březové: Husitská kronika (1954; 1979 opr. in Hu
sitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic; Píseň... 
přel. J. B. Čapek); Praeceptor gentium. Vychovatel 
národů. Komenského úvahy o přetvoření společnosti 
(1955, s M. Klučkou, J. Patočkou); Letopis Vincenti- 
ův a Jarlochův (1957). - Ostatní práce: učebnice a čí
tanky latiny pro české a hl. slovenské střední školy 
a sloven, čítanky pro střední školy (1919-49). I RE
DIGOVAL roční zprávy: Matica slovenská 
(1922-23); knižnici: Odkaz minulosti české (Svobod
né slovo-Melantrich 1958). I USPOŘÁDAL, PŘE
LOŽIL A VYDAL: Duchem i mečem (výbor, 1958); 
Čtení o Karlu IV. a jeho době (1958). I

LITERATURA: K (J. Kolářík): ref. Letopis Vin- 
cenciův a Jarlochův, LitN 1958, č. 2; • ref. Duchem 

i mečem: L. Brož, Kostnické jiskry 1958, č. 41; K 
(J. Kolářík), LitN 1958, č. 51-52; J. S. (Svoboda), 
ČsČH 1959, s. 775 •;• ref. Čtení o Karlu IV. a jeho 
době: vbc (V. Vrabec), Svob. slovo 9. 12. 1958; J. 
Daňhelka, SaS 1960, s. 160 •; V. Š.: Odchoval celú 
jednu generáciu, in Sto rokov slovenského gymnázia 
v Martine (Martin 1967, s. 312).

vs

Václav Hes

* 1. 6. 1850 Soběslav
† 4. 1. 1890 Smíchov (Praha-S.)

Prozaik a překladatel z francouzštiny.

VI. jm. V. Hess. - Otec byl výběrčím daní. V. H. 
absolvoval pět tříd gymnázia v Táboře. Počát
kem 70. let zkoušel štěstí jako herec, neuplatnil 
se a dal se na novinářství. Střídavě byl zaměst
nán jako lokálkář v redakci Českých novin 
a Čecha a v administraci Nár. listů. Plachá 
povaha a onemocnění tuberkulózou brzdily je
ho plány a často ho uváděly do existenční tísně.

Debutoval poezií na sociální motivy v Kvě
tech (1869) a v alm. Ruch (1870). V 80. letech 
psal povídky a humoresky z vesnického a malo
městského prostředí. Výběr z těchto próz 
plných sentimentálních motivů shrnul do knihy 
Prosté novely. Jeho nevelké překladatelské dílo 
z francouzštiny a z němčiny bylo snad bohatší 
o překlady dramat, provedených jen scénicky 
v době, kdy působil u kočovných společností 
(sám jmenuje V. Huga; podle literatury jde 
o hry Marie Tudor a Hernani, loupežník kastil- 
ský a také o dvě původní dramata Sedlák z hor 
a Český primátor, jejichž existenci však již nelze 
ověřit).

PSEUDONYM: Václav Hase (Paleček 1877). I PŘÍ
SPĚVKY in: Čech; Čes. Thalia (1888); Čes. noviny; 
Domácí krb (1882); Hlas národa (1886-87); Kalen
dář Koruny české; Květy (1869, 1887); Nár. listy 
(1887-88); Paleček (1877); Pokrok (1881-82); alm. 
Ruch (1870); Švanda dudák (1882-83, 1885, 1888); 
Vlast’ (1886-87); Zábavné listy (1883, 1885-87);- 
posmrtně: Vesna (1890). I KNIŽNĚ. Beletrie: Prosté 
novely (1888). - Překlady: G. von Moser a F. von 
Schönthan: Válka v míru (1882); A. de Besancenet: 
Liberální kandidát (1887). I

LITERATURA: an.: Pan V. H., Urbánkův Věstník 
bibliografický 1872, s. 43; • ref. Prosté novely: P. H., 
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Lit. listy 1888; B. Čermák, NL 28. 2. 1889, příl. •; an.: 
Nepokradeš!, Čas 1888, s. 376; an.: nekrolog, Světo
zor 1890, s. 96.

is

Adolf Heyduk

* 6. 6. 1835 Rychmburk (Předhradí) u Hlinská 
† 6. 2. 1923 Písek

Člen družiny májové; básník výrazného lyrického 
založení, které poznamenalo i jeho epickou tvorbu.
V četných sbírkách básní vyslovil prostou, lidové pís
ni blízkou formou touhu po svobodném životě jedno
tlivce i národa, hluboký vztah k přírodě, k ženě 
a k dítěti. Slovenským prostředím inspirovanou tvor
bou se stal iniciátorem a představitelem česko-sloven- 
ských vztahů v 2. polovině 19. století.

V části literatury mylně uváděn den narození 
7. 6. - Pocházel z šesti dětí truhláře, později 
majitele usedlosti a hostinského. Silný vliv na 
jeho vývoj měla matka, nadšená obdivovatelka 
lidových písní, a dědeček, mlynář a horlivý čes
ký bratr. Po návštěvě školy v rodišti a ve Skutči 
studoval na německé troj třídní podreálce v Po
ličce (1847-50), pak na vyšší české reálce v Pra
ze v Panské ul. (Už tehdy psal verše do student
ského rukopisného čas. Libuše, vydávaného 
žáky gymnázia.) Po maturitě (1853) se na přání 
rodičů zapsal na techniku v Brně (1853/54), po 
roce přešel na techniku do Prahy (1854-58), kde 
ze zájmu navštěvoval i univerzitní přednášky 
z oboru umění a dějin umění. O prázdninách 
1854 navštívil bratra Josefa, sládka v Malac
kách, s nímž podnikl četné cesty po Slovensku. 
Po studiích byl krátce kresličem na stavbě tur- 
novsko-kralupské dráhy, později (1858-60) 
asistentem kreslení a stavitelství na novoměst
ské reálce v Praze. 1857 se seznámil s J. Neru
dou, s nímž pak udržoval trvalé přátelství. 1860 
působil krátce na průmyslové škole v Písku 
a pak na nově založené písecké vyšší reálce jako 
suplent, od 1863 jako profesor kreslení, stavitel
ství a krasopisu. 1875/76 učil opět na reálce 
v Praze (v té době byl činný i v Umělecké bese
dě, kde se stal po Hálkovi starostou), po roce se 
vrátil na reálku do Písku a působil zde až do 
svého penzionování (1899). V Písku se oženil 
(1877) se svou bývalou žačkou Emilií Reinero- 
vou a postihla ho zde i smrt obou jeho dětí 
(Jarmily 1878 a Ludmily 1884). Podnikl odtud 
kromě častých výletů na Šumavu a druhé cesty 

na Slovensko (1879) prázdninové cesty do Itálie 
jako vychovatel syna plukovníka Löweho (Tri- 
dent 1862, Riva 1863, Benátky 1864), do Ham
burku a Porýní (1865) a s podporou Svatoboru 
na Kavkaz (1885), kde navštívil bratra Bedři
cha, agronoma působícího v Novorossijsku. 
1896 byl jmenován školním radou. Pohřben byl 
v Písku.

H. rozsáhlé dílo tvoří, až na několik výjimek, 
poezie, která se po celé víc než padesátileté 
tvůrčí období ve své podstatě téměř neměnila. 
Opírala se o formu lidové slovesné tvorby 
a obracela se k lidovému čtenáři (první 
H. publikované písně byly pro svou spontán
nost přímo za lidové pokládány); pro písňovost 
veršů byl H. často nazýván „pootavský slavík“. 
Přátelství s J. Nerudou a vliv programu školy 
májové ovlivnily a prohloubily H. poetické 
cítění tak, že se v prvotině Básně objevila 
i tvorba s výrazným společenským zaměřením. 
Zejména v oddíle Cigánské melodie vyjádřil 
H. ve stylizovaných písních cikána touhu čes
kého národa po životě nespoutaném strnulými 
společenskými a politickými normami. Pro H. 
básnický projev je příznačné, že se vždy opíral 
o osobní zážitky; ty mu zprvu poskytovalo 
cestování, při němž mohl srovnávat život v ci
zině s českým prostředím, pak zejména příroda 
(Lesní kvítí). Tak vznikla při H. první cestě po 
Slovensku sbírka Cimbál a husle. Na rozdíl od 
povrchních dojmů z italských cest (oddíl Jižní 
zvuky ve sbírce Básně 2) v ní H. nahlédl 
hluboko do života maďarizací deptaného náro
da a se silnou emocionálností zachytil jeho bídu 
a oslavil jeho mravní čistotu, krásu jazyka, písní 
i slovenské přírody. Celkovým zaměřením, při
pomínkami bývalé jednoty Čechů a Slováků 
i nepřímo vplétáním slovenských slov a obratů 
do básnického jazyka sbírka vyzývala k novému 
sbratření obou národů. Ve vývoji české poezie 
měla sbírka významné místo svou lyrizací dosa
vadního rétorismu vlasteneckého básnictví. Sil
ným inspiračním zdrojem H. tvorby se stala 
i rodina; citový vztah k ženě a k dětem ho 
podnítil k tehdy u nás ojedinělým veršům ve 
sbírkách V zátiší a Zaváté listy, později poklá
daným (např. T. Novákovou) za objev nového 
lyrického žánru rodinné poezie. Koncem 70. let, 
kdy se zdál H. rodinný život rozvrácen ztrátou 
dítěte a krizí milostného vztahu k ženě a kdy byl 
proměnou české poezie, vyvolanou vlivem lu- 
mírovců, otřesen i básníkův tvůrčí elán, napsal 
H. svou nejznámější a nej charakterističtější bás
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nickou knihu Dědův odkaz. Pohádka o mladič
kém venkovském houslistovi, který se zamiluje 
do lesní víly, ožení se s ní, ale ztratí ji pro strach 
o majetek a celý život ji pak marně hledá, byla 
někdy chápána jako alegorické zpodobení tvůr
čího hledání. Odhaluje zároveň nej základnější 
rysy H. poetiky - převahu lyrismu i v epických 
látkách a typické intonační a rýmové schéma 
sloky, k němuž se H. později často vracel. Úspě
chy dosavadních prací (zejm. Cimbálu a huslí) 
u čtenářů i kritiky vedly H. k zvýraznění vlaste
neckého zaměření básní; vedle lyriky ve služ
bách dobového nacionalismu (Šípy a paprsky) 
a vedle historických témat (Oldřich a Božena) 
psal tehdy oblíbené veršované povídky ze sou
časného života, v nichž zachycoval v zidealizo- 
vané podobě příběhy českých lidí ze Šumavy, 
příběhy, které sám poznal nebo je slyšel vypra
vovat. Líčil ušlechtilost prostých lidí, pramenící 
ze soužití s přírodou (Pod Vítkovým kamenem, 
Běla), jejich sociální a národnostní útisk (Dře
vorubec) i vytrvalost v práci, přičemž se snažil 
věrně vystihnout ovzduší kraje a jazyk mizející
ho pracovního prostředí, zejména mlynářského 
a vorařského (Sekerník). Epickou dějovost 
H. lyrizoval rozsáhlým líčením přírody, zapojo
váním písní do děje, konstrukcí epického děje 
jako řady lyrických básní (Na vlnách), popiso
váním duševních stavů historických postav (Mi
lota, Mohamed II.) i pohádkovou stylizací (Brá- 
ěek- Ptáěek). Nejrozsáhlejší oblast H. díla tvo
řila drobná epika, většinou baladicky zaměře
ná, přinášející vedle řady historických portrétů 
(Bohatýři, Škůdci a dobrodruzi) situačním rám
cem lyrizované obrázky z vesnického života, 
podnícené vzpomínkou na vyprávění při vesnic
kých besedách (Na přástkách, Na černé hodince, 
Za dlouhých večerů); obdobně byla traktována 
i tematika náboženská (Biblické zvěsti) a exotic
ká (Východ a Západ). Vedle těchto básní poplat
ných době vydal H. na přelomu století četné 
sbírky lyriky. Vracel se v nich k tématům již 
zpracovaným, jejichž smysl však proměnil jak 
vývoj české poezie, tak básníkovy pocity stáří 
a smrti (Černé růže). H. se tu zbavil dřívější 
touhy po umělecké dekorativnosti, projevující 
se zejména alegorizováním (v Cigánských melo
diích, Dědově odkazu aj.) a bezprostředně za
chycoval vnitřní stavy při toulkách přírodou, 
kdy se mu vybavovaly paralely mezi ročními 
obdobími a životem člověka (V polích, Cestou), 
myšlenky o poslání básníka a básnictví (Parna- 
sie), reminiscence na rodný kraj a domov (Rosa 

a jíní) a kdy prožíval svou uměleckou (V samo
tách) i lidskou osamocenost (Stesky na stezkách 
starého zpěváka). Volným veršem přecházejícím 
nezřídka až v lyrizovanou prózu, jímž tyto nála
dy tlumočil (Co hlavou táhlo), se H. blížil 
modernímu básnickému projevu. Společným 
rysem těchto sbírek byla snaha propojovat jed
notlivé básně v celky, které by zachycovaly dy
namiku citového života básníkova a života 
vůbec. Nejvýrazněji se vývoj H. lyriky projevil 
v cikánské tematice, postupující od alegoric
kých Cigánských melodií a Básní (1864) přes 
Nové cigánské melodie k milostnému románu 
v písních Cigánská melodie. - Součástí H. bás
nické aktivity byla i účast na vlasteneckých 
podnicích, veršované zdravice a projevy, vy
stoupení proti střelbě v Černové 1907 a příspěv
ky ve vlasteneckých publikacích a v kalendá
řích. Četné jeho verše byly zhudebněny např. 
A. Dvořákem, K. Bendlem, P. Křížkovským, na 
Slovensku Š. Fajnorem; podle Dědova odkazu 
vznikly opery Černé jezero od J. R. Rozkošného 
(libreto K. Kádner) a Dědův odkaz od V. Nová
ka (libreto A. Klášterský).

ŠIFRY: A. Hdk, hd., ,-k. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach ČAVU (1900); Almanach na oslavu 251etého 
trvání Akademického čtenářského spolku pražské
ho... (1874); Besedy lidu (1894-1905); Besídka ma
lých; alm. Biblí k svobodě (1881-82); Boleslavan; 
Budečská zahrada (1885); Časopis čes. turistů (1900); 
Časopis Společnosti přátel starožitností českých; Ča
sopis učitelek (1890); sb. Čechy 1, 2 (1883); Čes. de
mokracie (1906); Čes. Thalia (1888); Čes. včela 
(1876-79); kal. Českomoravská pokladnice (1861); 
Čs. republika (1920); Čes. svět (1916-20); sb. Čeští 
spisovatelé českým dělníkům národním k 1. máji 
(1898); Dalibor (1858-59); sb. Dělnictvo sobě! (1886); 
Dívčí škola (1863 stať Nástin bájesloví slovanského 
a germánského); Háj (1872); Hlas národa (1886-87, 
1901-03); Hlasy ze Siona (1863); sb. Hlinsko (1914); 
Humorist, listy (1858); Husův sborník (1918); Hvězda 
(Olomouc, 1862); alm. Chudým dětem; alm. Jaro 
(1900); Jarý věk (1883-88); Jihočeský sborník Budi- 
voj (1918); Jitřenka (Polička, 1882-1914); Kalendář 
matiční na rok 1885; Kalendář Českomoravské po
kladnice (1860); Kalendář čs. legionářů (1924); 
Klapačka (Chrudim); Koleda (1877-79); Květy 
(1867-1910); Květy mládeže (1896); alm. Kytice 
(1882, 1884, 1905); kal. Lípa na rok 1862; Lumír 
(1861-1904); Lyrická prémie spolku Máj na rok 1910; 
alm. Máj (1858-72); Máj (Příbram, 1880); Máj 
(1903-13); Malý čtenář (1882-1922; 1901 Proč nestří
lím a nenávidím zbraně); sb. Mistr Jan Hus (1903); 
alm. Na pomezí (1885); Národ (1917); Nár. listy (1882 
a 1920); Nár. obzor (1911); Naší mládeži; Nitra 
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(1877); Nový obzor (1913); Obrazy života (1859-61); 
Osvěta (1871-1914; 1879 Oldřicha Božena, 1880 Dře
vorubec); Otavan (1860); Ottův literární almanach 
(1912); Paleček (1881 Dudák); Památník na slavnosti 
hasičské ve Skutči (1894); alm. Po desíti letech (1863); 
Podřipan (1892); Pokrok (1873-86); Posel z Prahy 
(1859, 1878); sb. Potštýn (1897); Poutník od Otavy 
(Písek, 1860-62, 1885; 1861 Karyatidy); sb. Pozdrav 
Bulharům (1908); Prácheň (Písek, 1864); Pramen 
(Plzeň, 1920-24); Právo lidu (1901); Prémie Umělecké 
besedy na rok 1901; Rodinná kronika (1862-63); 
Rozhledy literární (1886); Ruch (1880—87); Ruch 
(1912); alm. Růže (1860); Samostatnost (1912); Slo
vanský almanach (Vídeň, 1879); Slovenská čítanka 
(1910); sb. Slovensko (1901); sb. Smíchov (1885); Stu
dentské listy (1882-83); Studentské noviny (1882); 
Sůva (Chrudim); Světozor (1867-1921); Topičův 
sborník (1916-21); Tribuna (1920); Vánoční album 
(1882); Venkov (1916-18); Vesna (Brno-Velké Mezi
říčí, 1882-87); Vínek. Upomínka na studentské me- 
rendy v Chrudimi (1859, 1860, 1884); Výroční zpráva 
obecné vyšší reálné školy v Písku (1899); Vzlet (1918); 
sb. Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti UB 
(1894); Zábavné listy (1887-95); sb. Založení Nár. 
divadla r. 1868 (1918); Zlatá Praha (1884-1918); Zla
té klasy; Zlaté lístky; Zpráva veřejné městské školy 
reálné v Litomyšli (1868, B Nad hrobem Dominika 
Böhma); Zvon (1900-23); Ženský obzor (1917-19); 
Ženský svět (1917). I KNIŽNÉ. Beletrie: Básně 
(1859); Karyatidy (B 1861); Básně 2 (2 sv., 1864, 
1865); Lesní kvítí (BB 1873); Milota (B 1874); Cimbál 
a husle (BB 1876); Mohamed II. (B 1878); Dědův 
odkaz (B (1879); Dudák (B 1881); Dřevorubec (B 
1882); Oldřich a Božena (B 1883); V zátiší (B 1883); 
Za volnost a víru (B b. d., 1883); Hořec a srdečník (BB
1884) ; Na přástkách (BB 1884); Písně (1885); Pod 
Vítkovým kamenem (B 1885); Z pouti na Kavkaz (BB
1885) ; Běla (B 1886); Zaváté listy (BB 1886); Obrázky 
(BB 1888); Píseň o bitvě u Kressenbrunnu (B 1888; ve 
Spisech s tit. Píseň o bitvě na Moravském poli); Šípy 
a paprsky (BB 1888); Na vlnách (B 1890); Sekerník (B 
1893); Bohatýři (BB 1894); Na potulkách (BB 1894); 
Nové cigánské melodie (BB 1897, Spisy sv. 1); Ptačí 
motivy (BB 1897, Spisy sv. 2); Tři zkazky (BB 1898, 
Spisy sv. 5); Zpěvy pošumavského dudáka 1-3 (BB 
1899, Spisy sv. 10—12); Dumy a dojmy (BB 1899, Spisy 
sv. 13); Za dlouhých večerů (BB 1899, Spisy sv. 14); 
Rosa a jíní (BB 1899, Spisy sv. 15); Na černé hodince 
(BB 1900, Spisy sv. 16); Parnasie (BB 1900, Spisy sv. 
17); V zášeru minulosti (BB 1900, Spisy sv. 18); V po
lích (BB 1900, Spisy sv. 19); Černé růže (BB 1900, 
Spisy sv. 21); Lotyšské motivy (BB 1901, Spisy sv. 23); 
Z rodných hor (BB 1901, Spisy sv. 24); Pohádky duše 
(BB 1901, Spisy sv. 25); V samotách (BB 1901, Spisy 
sv. 26); Ritornely (1902, Spisy sv. 29); Biblické zvěsti 
(BB 1902, Spisy sv. 31); Cestou (BB 1903, Spisy sv. 
34); Z deníku toulavého zpěváka (BB 1904, Spisy sv. 
36); Znělky (1905, Spisy sv. 40); Východ a Západ (BB 
1906, Spisy sv. 41); Škůdci a dobrodruzi (BB 1908,

Spisy sv. 46); Apel k trůnu za vraždy v Černové (B 
1908); Od Tater a Dunaje (BB 1910, Spisy sv. 49); Co 
hlavou táhlo (BB 1910, Spisy sv. 50); Oddech v lese (B 
1910); Vzpomínky literární (PP 1911, Spisy sv. 52); 
Rozmanité zvěsti a drobné děje (BB 1913, Spisy sv.
53) ; Několik pověstí z Pošumaví (BB 1913, Spisy sv.
54) ; Slovensku (BB 1919, Spisy sv. 55); Oběti přesvěd
čení (BB 1920, Spisy sv. 56); Sny královské 1-3 (BB 
1920-21, Spisy sv. 57—59); Stesky na stezkách starého 
zpěváka (BB 1920, Spisy sv. 60); Epigramy (1921); 
Cigánská melodie (B 1923, Spisy sv. 61). - Překlad: 
R. Baumbach: Zlatorog (1885). - Výbory: Výbor bás
ní A. H. (1895, ed. B. L. Tyšler); Z českých mysliven 
(1914, ed. J. Vrba); Kytice lyriky (1915, ed. F. Tichý); 
A. H. a výbor z jeho poezie (1915, ed. F. Strejček); 
Bajky a báje (b. d., 1922, ed. F. Strejček); Moje Slo
vensko (1926, ed. F. Volf); Kam píseň zaletí (1947, ed.
J. P. Lang); Cigánské melodie a jiné písně (1955, ed. 
J. Kotalík); Cimbál a husle (1956, ed. V. Rzounek); 
Písně (1963, ed. B. Štorek); City v píseň spřádám 
(1978, ed. L. Knězek, J. Víšková). - Souborné vydání: 
Spisy A. H. (nakl. J. Otto, 1897-1926, 63 sv.; poslední 
sv. tvoří monografie F. Tichého A. H. a jeho doba). 
■ KORESPONDENCE: an.: A. H. a Polička 
(F. Žandálkovi z 1914), Jitřenka 1914, s. 369; an. (E. 
Lešehrad): Z dopisů A. H. (M. B. z 1905), Lit. listy 1, 
1923/24, s. 110; B. Malina-Ptáček: Z neznámé kores
pondence A. H. (B. Dolejškovi z 1905-22), Lumír 61, 
1934/35, s. 438; G. Erhart: Ukázky z dopisů A. H. 
přátelům (G. Erhartovi z 1920-21), sb. K uctění stých 
narozenin A. H. (1935); Vrchlický v dopisech (J. Vrch
lickému z 1879-1901; 1955, ed. A. Pražák); Jul. Bra
bec: Dopis A. H. J. Zeyerovi (z 1901), Archa 30, 
1945/46, s. 205; O. Svejkovská: Nad korespondencí 
J. Gebauera s A. H. (J. Gebauerovi z 1898-1902), 
Jihočeský sb. historický 1958; J. L. Mikoláš: Tři dopi
sy z korespondence J. Loriše (J. Lorišovi z 1887), 
Těšínsko 1963; J. Procházka: Zapomenutý básník F. 
Pěčka Místecký (F. Pěčkovi z 1900), Těšínsko 1963.1

BIBLIOGRAFIE: J. Kotalíková: A. H. (1983). 
I LITERATURA: K. V. Prokop: O básnické činnosti 
A. H. (1885); F. Křemen: A. H. (1908); V. Martínek: 
A. H. (1910); F. Tichý: A. H. a jeho dílo (1915); 
F. Strejček: A. H. a výbor z jeho poezie (1915); sb. 
K osmdesátce pootavského pěvce A. H. (Tábor, 1915, 
red. F. K. Soukup); H. Sedláček: A. H., jeho činnost 
a dílo (b. d., 1918); A. J. Černý: A. H. (1920); J. V. 
Klíma: A. H. (1920); V. Novák: A. H. (1922); sb. 
K uctění stých narozenin A. H. (1935, s ukázkami 
pozdních netištěných veršů, red. G. Erhart); J. Kota
lík, J. Křivánek: A. H. a Písek (1960). I • ref. Básně: 
J. N. (Neruda), Obrazy života 1859 → Literatura 1 
(1957); secans (J. Malý), Pražské noviny 3., 4., 5. 
a 8. 6. 1859; an., Dalibor 1859, s. 126 •;• ref. Básně 2 
A (J. Neruda), Hlas 17. 12. 1864 → Literatura 1 
(1957); an., Beseda 2, 1864/65, s. 72; an., Lit. příloha k 
NL1865, s. 16; an., Zlatá Praha 1865, s. 11 •;• ref. Les
ní kvítí: O. H. (Hostinský), Pokrok 12.12.1873 → Stu
die a kritiky (1974); F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 953 •;
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• ref. Cimbál a husle: J. N. (Neruda), Lumír 1876 + 
A, NL 6. 2. 1876 + A, NL 11. 2. 1876, vše → 
Literatura 2 (1961); F. Schulz, Osvěta 1876, s. 398;
E. Krásnohorská, Ženské listy 1876 → Výbor z díla 2 
(1956); O. Mokrý, Světozor 1876, s. 87 •; F. Čenský: 
A. H., Nitra 1876; E. Krásnohorská: Obraz novějšího 
básnictví českého, ČČM 1877 → Výbor z díla 2 
(1956); -ý (O. Mokrý): A. H., Světozor 1877, s. 81; F. 
V. Jeřábek: A. H., Politik 25. 6. 1878; J. Neruda: 
A. H., Humorist, listy 1878 → Podobizny 1 (1951);
• ref. Dědův odkaz: Dr. O. H. (Hostinský), Květy 
1879, s. 61; B. Čermák, Čes. včela 1879, s. 287; J. Ti
chý (F. J. Rypáček), Koleda 1879, s. 559; A (J. Neru
da), NL 1. 10. 1879 → Literatura 3 (1966); F. Schulz, 
Osvěta 1879, s. 952; faš. (F. A. Šubert), Pokrok 11. 10. 
1879; an., Světozor 1879, s. 490 •;• ref. Dřevorubec: 
O. Mokrý, ČČM 1882, s. 300 + Květy 1882, s. 243;
D.,  Lumír 1882, s. 48; S., Světozor 1882, s. 95 •;
F. Schulz: ref. Dřevorubec, Za volnost a víru, Dudák, 
Osvěta 1882, s. 169; F. Chalupa in O básnictví našem 
za posledních dob, Ruch 1882; • ref. V zátiší: S., 
Světozor 1882, s. 623; faš. (F. A. Šubert), Pokrok 
16. 12. 1882; F. Schulz, Osvěta 1883, s. 275; F. Chalu
pa, Ruch 1883, s. 47; -ý (F. Dlouhý), Lit. listy 1883, 
s. 33; O. M. (Mokrý), Květy 1883, s. 115; E. M. 
(Miřiovský), Lumír 1883, s. 16 •; J. Neruda in A. H.: 
Oldřich a Božena (1883) → Literatura 3 (1966); • ref. 
Oldřich a Božena: O. M. (Mokrý), ČČM 1883, s. 154 
a Květy 1883, s. 363; F. Schulz, Osvěta 1883, s. 365; 
F. Dlouhý, Lit. listy 1883, s. 64; an., Světozor 1883, 
s. 91 •;• ref. Za volnost a víru: - Q, Světozor 1883, 
s. 607; J. F. Vrba (F. Dlouhý), Lit. listy 1884, s. 96; 
F. Zákrejs, Osvěta 1884, s. 368 •;• ref. Hořec a srdeč- 
ník: F. Kvapil, Květy 1884, s. 737; V. V. Zelený, Světo
zor 1884, s. 291; E. Miřiovský, Pokrok 28. 6. 1884; 
an., Zlatá Praha 1884, s. 230 •; M. A. Š. (Šimáček): 
ref. Na přástkách, Světozor 1884, s. 568 + ref. Písně, 
Světozor 1884, s. 639; • ref. Pod Vítkovým kamenem: 
F. Zákrejs, Osvěta 1885, s. 835; an., Květy 1885, s. 737; 
Nemo, NL 26. 6. 1885; E. Miřiovský, Pokrok 18. 7. 
1885 •; V. S. (Sokolová): A. H., Jarý věk 1885, s. 210; 
J. V. Krecar: První básně A. H., Lit. listy 1885; 
L. Šebek: A. H., NL 2. a 3. 6. 1885; J. Neruda: 
Rozmanitosti o A. H., Zlatá Praha 1885 → Literatu
ra 3 (1966); T. Nováková: A. H. Dědův odkaz, Vesna 
1885, s. 231; F. Stránský: A. H., Květy 1885, s. 86;
• ref. Běla: J. V. (Vrchlický), Hlas národa 12. 12. 
1886; an., Čas 1, 1886/87, s. 124; J. Haasz, Rozhledy 
literární 1, 1886/87, s. 272; F. Kvapil, Květy 1886, 
s. 628 •;• ref. Zaváté listy: F. Kvapil, Květy 1886, 
s. 491; F. S. (Schulz), Zlatá Praha 1886, s. 190; V. Ví
tězný, Lit. listy 1886, s. 238 •;• ref. Šípy a paprsky: 
an.: Co naši spisovatelé a básníci podávají národu, 
Čas 2,1887/88; V. Vítězný, Lit. listy 1889, s. 37 •;• ref. 
Bohatýři: F. V. Krejčí, Lit. listy 1894, s. 219; -a- (F. V. 
Vykoukal), Světozor 1894, s. 345 •;• ref. Na potul
kách: F. V. Krejčí, Lit. listy 1894, s. 292; an. (A. Pro
cházka), MR 1894/95, sv. 1, s. 23 •; L. Šebek: O poezii 
A. H., Osvěta 1894, s. 152; F. Zákrejs: ref. Bohatýři,

Na potulkách, Osvěta 1894, s. 937; • k šedesátinám:
E. Krásnohorská, Osvěta 1895 → Výbor z díla 
2 (1956); K. V. Rais, Světozor 29, 1894/95, s. 349; F. 
S. (Schulz), Zlatá Praha 1895, s. 372 •; B. L. Tyšler in 
Výbor básní A. H. (1895); • ref. Nové cigánské melo
die, Ptačí motivy: P. Kunz (F. X. Šalda), Lit. listy 1897 
→ KP 3 (1950); Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 7, 1897/ 
98, s. 37; -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 1897, s. 526; 
P. Maternová, Ženský svět 1, 1896/97 •; E. Krásno
horská: ref. Pohádky duše, Osvěta 1902, s. 59; • ref. 
Pohádky duše, V samotách: F. Sekanina, Čes. revue 5, 
1901/02, s. 654; L., Zvon 2, 1901/02, s. 334; -apržk- 
(A. Pražák), Máj 1, 1902/03, s. 261 •; V. Dyk: ref. 
Ritornely, MR 1902/03, sv. 14, s. 121 + ref. Biblické 
zvěsti a Z pouti na Kavkaz, MR 1902/03, sv. 14, 
s. 364; • ref. Z deníku toulavého zpěváka: A. Pražák, 
ČČM 1904, s. 481; J. R. (Rowalski, tj. A. Bačkovský), 
Lumír 33, 1904/05, s. 294; -Až.-, Máj 3, 1904/05, 
s. 224; V. Kol. (V. Červinka), Zvon 5, 1904/05, s. 269 
•; J. Vrchlický: A. H. dílo básnické, Máj 3, 1904/05; 
V. Dresler: A. H. a nová básnická generace, Nová čes. 
revue 2, 1904/05, s. 585 + A. H., Zlatá Praha 22, 
1904/05; A. Pražák: A. H., Zvon 5, 1904/05 + O 
přátelství J. Nerudy s A. H., ČČM 1905, s. 337; 
E. Krásnohorská: Jubilejní den A. H., Osvěta 1905, 
s. 481; V. Sokolová, A. H., Ženský svět 1905, s. 146;
• ref. Škůdci a dobrodruzi: K. Fiala, MR 1908/09, sv. 
21, s. 466; E. Krásnohorská, Osvěta 1909, s. 85 •; A. 
Pražák: A. H., Zlatá Praha 27, 1909/10, s. 443; • ref. 
Co hlavou táhlo: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 18, 1910/
11, s. 547; K. Fiala, MR 1910/11, sv. 23, s. 402 •; A. 
Pražák: A. H. a F. Copée, ČMF 1, 1911, s. 435; • ref. 
Vzpomínky literární: Ant. Veselý, Čes. revue 5, 1911/
12, s. 445; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 1911/12, 
s. 326; F. Sekanina, Zvon 12, 1911/12, s. 477; -il, LidN 
10. 3. 1912; F. V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 710; Ds. 
(J. D. Konrád), Máj 11, 1912/13, s. 124 •; -der: A. H., 
Lit. rozhledy 1913, s. 97; E. Krásnohorská: Nobelova 
cena A. H. nebo A. Jiráskovi, Máj 12, 1913/15, s. 317;
• k osmdesátinám: A. Macek, Besedy lidu 23, 1914/ 
15, s. 257; V. Brtník: Cimbál a husle, ČMF 4,1914/15; 
Ant. Veselý, Čes. revue 8, 1914/15, s. 594; F. Sekanina, 
Zvon 15, 1914/15; A. Novák: Dojmy a meditace nad 
lyrikou A. H., Lumír 1915 → Zvony domova (1916); 
V. Dresler, Osvěta 1915; Zlatá Praha A. H. k osmde
sátinám, roč. 32, 1914/15, slavnostní č. 35 •; V. F. 
Suk: Účast našich předních spisovatelů nové doby na 
literatuře pro mládež, 7. Adolf Heyduk, Úhor 1917, 
s. 140; • ref. Slovensku: J. B. (Borecký), Osvěta 1919, 
s. 510; A. N. (Novák), Venkov 16. 8. 1919; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 20, 1919/20, s. 15 •; Ant. Procház
ka: Baladické látky H., Zvon 20, 1919/20; J. Adámek: 
K životopisu A. H., Zvon 20, 1919/20, s. 548; J. Hora: 
Literární jubilea, PL 5. 6. 1920; A. Novák: A. H., 
Venkov 6. 6. 1920; V. Novák: Poznámky k H. Dřevo
rubci, Osvěta 1921, s. 275; J. Thon: Ztracený alma
nach Pomněnky, ČČM 1921, s. 58; • ref. Epigramy: 
J. Vrba, Pramen 1921, s. 554; B. Polán, Nové Čechy 5, 
1921/22, s. 126; J. Hora, RP 18. 9. 1921; J. V. Sedlák, 
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Tribuna 16. 10. 1921 •; V. Novák: Biblické náměty 
starozákonní v poezii A. H., Zvon 22, 1921/22 
+ K námětu lesní ženky v české baladistice, ČMF 9, 
1922/23; Fdký (F. Frýdecký): H. - Hattala, Tribuna 
21.2. 1922; F. Strejček: Milostné písně A. H., Topičův 
sborník 10, 1922/23, s. 368; • nekrology: K. V. Rais, 
Zvon 23, 1922/23, s. 297; k. (J. Kodíček), Večerní 
Tribuna 6. 2. 1923; K (F. V. Krejčí), PL 7. 2. 1923; F. 
X. Šalda, Tribuna 11. 2. 1923 → KP 12 (1959); 
J. O. Novotný, Cesta 5, 1922/23, s. 490; Š. Jež, Lumír 
1923, s. 104; -vb- (V. Brtník), Topičův sborník 10, 
1922/23, s. 279; Otavan 16. 5. 1923 (trojčíslo věnované 
A. H.); F. S. Procházka, Almanach ČAVU (1924) 
ref. Cigánská melodie: -vb- (V. Brtník), Topičův sbor
ník 11, 1923/24, s. 134; -vh- (M. Hýsek), Lumír 1925, 
s. 392 •; -mn- (M. Novotný): Český překlad vojenské 
písně o Radeckém, Zvon 25, 1924/25, s. 532 + Kre
slířské umění A. H., Zvon 26, 1925/26, s. 183; K. V. 
Adámek: A. H. a jeho rod, ČČM 1927, s. 64 a 181; F. 
Strejček: První láska A. H., Zvon 27, 1926/27; A. 
Dolenský: Korespondence J. Zeyera s A. H., ČNM 
1930, s. 100; J. S. Machar: A. H., Lit. rozhledy 15, 
1930/31, s. 6; J. Kvapil: Pootavský slavík, LidN 11. 9. 
1931 → O čem vím (1932, znovu 1947); J. Pátá: 
Z přátelských styků J. Mařáka s A. H., Světozor 32, 
1931/32, s. 326; K. Jehlička: A. H. a jeho rodný kraj, 
Lumír 61, 1934/35, s. 513; J. B. Čapek: Rým v prvních 
sbírkách Hálkových a H., LF 1935 → Záření ducha 
a slova (1948); H. Jelínek: Dva básníci, Lumír 61, 
1934/35, s. 471; J. Kotrč: Dílo A. H., Zvon 35, 1934/ 
35, s. 481; A. N. (Novák): A. H., LidN 6. 6. 1935; vr. 
(V. Ryba): A. H., PL 6. 6. 1935; F. U. (Urban): Slavík 
pootavský - básník národní malosti, RP 8. 6. 1935; 
lar: Neznámý H., LidN 28. 11. 1935; O. Schiller: A. 
H. v Itálii, Zvon 36, 1935/36, s. 117; Ant. Veselý in 
Neblednoucí podobizny (1946); L. Stehlík in A. H.: 
Kam píseň zaletí (1947); J. Malý in A. H.: Karyatidy 
(1948); V. Vycpálek: Výbor skladeb na slova A. H., 
Knihkupec a nakladatel, 1948, s. 54; K. Zahaňský: 
Nad básnickým dílem A. H., LD 7. 6. 1950; J. Kotalík 
in A. H.: Cigánské melodie a jiné písně (1955); Tvr.: 
A. H. a Slovensko, Sloboda 1955, č. 38; M. Grygar: 
A. H., LitN 1955, č. 22; S. Mirov: Chci obejmout 
podtatranský lid, Život 1955, s. 18; V. Rzounek in 
A. H.: Cimbál a husle (1956); L. Tůma-Zevloun: Poo
tavský slavík, in Alej vzpomínek (1958); J. Petrtyl in 
A. H.: Z rodných hor (1960); S. Šmatlák: Pokus 
o oživenie československej literárnej vzájomnosti, 
SLit 1962; M. Pohorský in A. H.: Písně (1963), pře- 
prac. → Portréty a problémy (1974); M. Slavětínský: 
Ohlas kališnických idejí v díle básníka A. H., Jednota 
bratrská 1968, s. 6; J. B. Čapek: Na paměť A. H., 
Kostnické jiskry 28. 2. 1973; L. Knězek in A. H.: City 
v písně spřádám (1978); rsk (M. Borský): Slavík poo
tavský, Práce 6. 2. 1973; (hey) (J. Heyduk): Mému 
dítěti, LD 6. 2. 1973; K. Jaroščáková: A. H. a Sloven
sko, Matičně čítanie 1975, s. 10; L. Knězek: Historie 
a současnost česko-slovenských literárních styků, Lit. 
měsíčník 1980, č. 1; dh (D. Holub): A. H., Čes. jazyk 

a literatura 35, 1984/85, s. 466; (vn) (L. Vacina): 
A. H. - rodák z Rychmburku, Pochodeň 11. 4. 1985 
+ Lyrik české poezie, Práce 7. 6. 1985; Vot.: H. popu
larita, Tvorba 1985, příl. Kmen, č. 24; B. Kolář: Poo
tavský slavík, Učitel, noviny 1985, č. 22.

dh

Josef Heyduk

* 30. 3. 1904 Netušil u Kutné Hory

Prozaik silného básnické cítění, ztvárňující látky 
z venkovského prostředí; též autor knížek pro děti, 
fejetonista a překladatel moderní francouzské belet
rie i dramatiky.

VI. jm. Josef Hejduk (tvaru Heyduk užívá od 
1928). - Syn rolníka. Vystudoval učitelský ústav 
v Kutné Hoře (1919-23), pak učil na obecných 
školách ve Starém Kolíně, Zásmukách, Plaňa- 
nech, Kolíně, od 1929 v Praze. 1929 absolvoval 
letní semestr univerzity v Nancy (jazykové kur
sy pro cizince). Před 2. svět, válkou vykonal 
několik cest do ciziny (Francie, Jugoslávie, Ra
kousko, Itálie). Za války byl pracovně nasazen 
ve Štěchovicích u Prahy v lomu, později jako 
lesní dělník. V důchodu (od 1964) literární (mj. 
četné fejetony) a překladatelská činnost.

H. začínal jako kritik snažící se dobrat pod
staty díla nepodléhaje dobovým zřetelům. Po 
prvních dvou prozaických pracích, které pozdě
ji zavrhl, vydal zdařilou knihu pro mládež Hoch 
a džbán, kde včlenil napínavý příběh boje dvou 
chlapců se zlodějem a s partou mladých výtrž
níků do společenského kontextu vesnice 30. let. 
Zachytil tu atmosféru dětství chlapce vyrůstají
cího v nejchudším proletářském prostředí, 
a přece nepodléhajícího pasivitě ani svodům 
ničivé protispolečenské zášti. Spolu s pracemi 
Plevovými, Řezáčovými a dalších náleží kniha 
k pokrokové linii knih pro mládež, hledajících 
dobrodružnost v životě dětí s jeho sociálními 
problémy. Ve své druhé knize pro mládež Vin- 
cek a Estelka vylíčil bez sentimentality život 
dvou dětí mezi venkovskými vandráky a pobu
dy a položil důraz na solidaritu a lásku k svo
bodě tohoto podivného světa. Kniha vznikala 
už za okupace, kdy vyšly též H. milostné příbě
hy (Kristla, Judita) prodchnuté baladickým 
šerosvitem a situované do venkovských reálií; 
jejich neurčitost místní i časová připomíná lido
vou píseň. K tematice svých předchozích mi
lostných příběhů se H. po dlouhé vynucené 
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pauze vrátil povídkovým souborem Pokušitel, 
jehož koncizně komponované povídky, plné 
psychologicky jemných sugestivních zámlk 
a nápovědí, představují vrchol H. dosavadní 
tvorby. Díkůvzdáním životu jsou H. básnické 
prózy Fragmenty. Kromě těchto prací psal 
v posledních letech i drobné realistické prózy do 
časopisů a sloupky do deníku Lidová demokra
cie. Pokusil se i o drama (hra Návrat provedena 
v Nár. divadle; loutkové hry). Záslužné jsou 
H. parafráze staré arabské poezie a zejm. pře
klady stěžejních děl moderní románové tvorby 
a novelistiky hlavně francouzské, ale i ruské 
a italské; v posledních letech Hilarovy éry pře
kládal pro Stavovské divadlo též francouzské 
hry. Spolupracoval na románu své ženy R. Hey- 
dukové (nar. 1917) Osamělé nebe (1943).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Jangl,Václav Ryti
na; h, hey, jgl, Jo-He, jo-he, ryt, y. I PŘÍSPĚVKY in: 
Akord (od 1930); Cesta (od 1925; 1925/26 spolupořa
datel a hlavní překladatel dvojčísla 27-28 o nejmladší 
francouzské literatuře, se studií); Čin (od 1931); Host 
(od 1925); Host do domu; Kritika (od 1925); Lid. 
demokracie (od 1961, 30. 4. 1971 o překladatelství); 
Lid. noviny (od 1928); Lit. noviny (od 1930); Lumír 
(od 1925); Nár. listy; Nár. osvobození (od 1928); 
Ohníček; Panoráma (od 1932); Plamen; Pramen (od
1924) ; Právo lidu (od 1924); Rozpravy Aventina (od
1925) ; Sever a východ (od 1926); Tvar (1929); Venkov 
(od 1928); Žijeme 1931. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Příro
dopis a přírodozpyt 20. století (PP 1926); Strach z lás
ky (R 1933); Hoch a džbán (P pro ml., 1934, přeprac. 
vyd. 1961); Kristla (P 1940); Judita (P 1941); Bosorka 
(PP 1946); Vincek a Estelka (P pro ml., 1946, přeprac. 
vyd. 1987); Jak šel Honza na trh (D pro ml., 1956, 
pseud. Karel Jangl); Jak učil kovář princeznu móre
sům (D pro ml., 1957, pseud. Karel Jangl); Jak Honza 
napálil sedláka (D pro ml., 1958, pseud. Karel Jangl); 
Krakonoš (D pro ml., 1958, pseud. Karel Jangl); 
Pokušitel (PP 1984); Fragmenty (PP 1989). - Překla
dy: J. Giraudoux: Dívka na území mužů (1926); P. 
Mac Orlan: Mezinárodní Venuše (1926); Ph. Sou- 
pault: K líci zbraň (1926); P. Morand: Šampióni světa 
(1930) 4- Londýn (1933); J. de Lacretelle: Svatební 
láska (1931); J. Romains: Psýché (Luciana, Bůh těl, 
Když loď zvedla kotvu, 1931); A. Gide: Penězokazi 
(1932; přeprac. vyd. 4- Deník Penězokazů, 1968); 
Stendhal: Italské milenky (1932); M. Schwob: Král se 
zlatou maskou (1934); A. Bertrand: Kašpar noci 
(1935, doplň, vyd. 1965); A. Chamson: Rok přemože
ných (1935); A. Malraux: Lidský úděl (1935, přeprac. 
vyd. 1967); P. Claudel: Poznání Východu (1936) 
+ Rozhovory o životě a smrti (1939); F. Mauriac: 
Klubko zmijí (1936) + Příběhy lásky a nenávisti 
(Polibek malomocnému, Genitrix, Pustina lásky, Te
reza Desqueyrouxová, Klubko zmijí, 1972) + Mláde

nec ze starých časů (1976); Legenda o městě Ys 
(1937); J. Schlumberger: Neklidné otcovství (1937); 
Yongden, A. David-Neel: Mipam, láma s Paterou 
moudrostí (1937); H. de Montherlant: Dívky (1937) 
+ Smilujte se nad ženami (1938); G. Duhamel: Přáte
lé (1938); J. Giono: Sen a skutečnost. Zrození Odys
sey (1938); Milostné písně arabské (1938); Zpívající 
Arábie (1940); M. Jouhandeau: Kvetoucí šalvěj 
(1940); Ch. F. Ramuz: Ztracený syn (1942) + Příběhy 
z hor (Pronásledovaný Lukáš, Vláda zlého ducha, 
Kdyby se slunce nevrátilo, 1988); C. Malaparte: Ka
put (1947, pseud. Karel Jangl); G. Bernanos: Mrtvá 
farnost (1948); F. Jammes: Švec a dívka (1948); N. S. 
Leskov: Loupežník Selivan (1948); M. Proust: Swan- 
nova láska (1964); J. Roy: Bitva u Dien Bien Phu 
(1967, s M. Drápalem); L. Bloy: Chudá žena (1969); 
A. Villiers de ITsle-Adam: Noc pod gilotinou (1969); 
P. Accoce, P. Quet: Vikingova linie (1970); D. Lapier- 
re, L. Collins: Schůzky se smrtí (1972); H. de Balzac: 
Evženie Grandetová (1975). I SCÉNICKY Hra: Ná
vrat (1959). - Překlady: J. Deval: Továryš (1933); A. 
Savoir: Marnotratné srdce (1934); A. P. Antoine, 
M. Léry: Koníčky na kolotoči (1935); J. J. Bernard: 
Dům u silnice (1935). I REDIGOVAL časopis: Blok 
(1930, s J. Janouchem; 1936 edice obou vyšlých čísel 
formou sborníku). I

LITERATURA: • ref. Strach z lásky: Kp. 
(J. Knap), Venkov 26. 11. 1933; K. Sezima, Lumír 60, 
1933/34, s. 330; A. N. (Novák), LidN 11. 3. 1934; 
A. M. Píša, Čin 1934 •;• ref. Zpívající Arábie:
J. Hora, Čes. slovo 29. 9. 1940; K. P. (Polák), Nár. 
práce 4. 10. 1940; J. Pilař, Venkov 19. 10. 1940 •;• ref. 
Kristla: vbk (V. Běhounek), Nár. práce 24. 7. 1940;
K. Sezima, Čteme 2,1939/40; F. Krčma, Střední škola
1941 •;• ref. Judita: L. Kratochvíl, Čes. slovo 3. 2. 
1942; B. Jedlička, LidN 15. 2. 1942; V. Martínek, Nár. 
politika 4. 4. 1942; kp. (K. Polák), Nár. práce 29. 4. 
1942; F. Listopad, Řád 1942; Ns. (J. Nečas), Čteme
1942 •;• ref. Bosorka: G. (F. Götz), NO 27. 4. 1946; 
jj (J. Janů), Svob. noviny 16. 6. 1946; J. Linhart, KM 
1946 •;• ref. Vincek a Estelka: ok (O. Kryštofek), 
Štěpnice 1, 1946/47; N. Č. (Černý), F. H. (Holešov
ský), Komenský 72, 1947/48 •;• ref. Návrat: Gm 
(P. Grym), LD 12. 4. 1959; J. Opavský, RP 17. 4. 1959; 
S. Machonin, LitN 1959, č. 16; V. Gabriel, Kultura 
1959, č. 22 •; F. Křelina: Proslulý překladatel, nezná
mý spisovatel, Listy 1969, č. 12; • k sedmdesátinám: 
(bb) (B. Balajka), Práce 29. 3. 1974; A. Hájková, 
Rovnost 29. 3. 1974 •;• ref. Pokušitel: A. Hájková, 
Rovnost 2. 8. 1984; V. Vodák, LD 8. 9. 1984 •; A. 
Hájková: Přínos J. H. příběhové próze pro mládež, sb. 
J. V. Pleva, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky 
(Brno 1990, s. 196).
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Karel Hikl

* 3. 11. 1886 Vídeň (Rakousko)
† 30. 5. 1968 Brno

Literární historik zabývající se převážně obrozením, 
kritik a editor.

Po maturitě na gymnáziu v Brně studoval na 
filoz. fakultě v Praze a v Berlíně češtinu a něm
činu (doktorát 1911 prací Jungmannova Sloves- 
nost a její předlohy). Učil na gymnáziu v Příbra
mi (1911/12), poté na reálce v Praze-Holešovi- 
cích a na Vyšší dívčí škole a reál, gymnáziu 
v Praze II, kde byl 1940 jmenován ředitelem. 
Přednášel dějiny české literatury na Husově 
škole pro vyšší vzdělání a národní výchovu 
(1918-22), v Osvětovém svazu aj.

Jako filologicky vyškolený žák J. Vlčka a 
J. Jakubce a stoupenec českého politického re
alismu zaměřil H. svůj badatelský zájem na 
české obrození, zejména na J. Jungmanna a je
ho školu. S J. Vlčkem sepsal také kapitolu 
o J. Jungmannovi pro 2. vyd. 2. dílu Literatury 
české 19. století. Hlavně však tíhl k práci popu
larizační a ediční. Osvětové cíle sledoval ve spis
ku České obrození, pro školní nebo lidovýchov- 
né potřeby uspořádal většinu svých výborů 
a edic z obrozenské i novější literatury, jež zpra
vidla doprovázel obsáhlejšími popularizačními 
studiemi. Nej významnějšími z nich je vydání 
obrozenské korespondence Listy českého pro
buzení, jež obsahuje dopisy J. Dobrovského, 
J. Jungmanna, A. Marka, J. Kollára, P. J. Šafa
říka, F. Palackého, F. L. Čelakovského, K. Hav
líčka, B. Němcové, A. V. Šembery aj. a edice 
Jungmannových prací. Připravil k vydání spisy 
B. Němcové a V. Hálka. Do 1930 vystupoval 
i jako kritik české a slovenské literatury 
a soudobé literárněvědné produkce, zprvu nej
soustavněji v Přehledu, pak v Naší době 
a v Moravskoslezské revui.
ŠIFRA: K. H. (Naše doba). I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1922-23); Čes. kultura (1912-13); Lid. noviny 
(1917—20, 1938); Listy filologické (1911); Lit. rozhle
dy (1924-25); Lumír (1912); Mor. slez, revue 
(1913-30); Národ (1917-18); Nár. listy; Naše doba 
(1911-29; 1922 studie J. Jakubec, 1923 Holečkovi 
Naši); Novina (1911-12); Prager Presse; Přehled 
(1910-14); Rozpravy Aventina (1926-27); Scéna 
(1913); Výr. zpráva reálky v Praze VII (1913, F. Dou- 
cha jungmannovec); Výr. zpráva vyšší dívčí školy 
v Praze II (1928, Národní a lidský význam Masary
kův); Zlatá Praha (1921); Zrání (1919); Zvon 

(1917-20). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: České ob
rození (1920). ■ REDIGOVAL: Jiráskovo číslo České 
osvěty (1921, s M. Novotným, Ant. Rambouskem). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: K. H. Mácha: Máj 
(1913); B. M. Kulda: Moravské národní pohádky 
(1913); Josefa Jungmanna vybrané spisy původní 
i přeložené (1918); Listy českého probuzení (1920);
F. J. Rubeš: Pan amanuensis na venku (1924); Spisy 
V. Hálka (1924-25, 10 sv.); Bezruč - Sova - Březina 
(výbor, 1926); Výbor z díla J. Wolkra (1926); Spisy 
B. Němcové (1927-38, 8 sv.); B. Němcová: Pohádka 
o chudých sirotcích a o andělí (1940). I

LITERATURA: • ref. ed. K. H. Mácha: Máj: 
A. N. (Novák), Přehled 11, 1912/13, s. 271; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 13, 1912/13, s. 345 •; F.
D. (Dohnal): ref. ed. B. M. Kulda: Moravské národní 
pohádky, Nový obzor 1913, s. 138; • polemika: E. 
Chalupný: Nejnovější oslavovatelé Jungmannovi, Ná
rod 1917, s. 648; K. H.: Má odpověď E. Chalupnému, 
Národ 1917, s. 648 •;• ref. ed. J. Jungmanna vybrané 
spisy...: jc (J. Jakubec), Naše doba 26, 1918/19, 
s. 703; V. Brtník, Lípa 2, 1918/19, s. 592 •;• ref. ed. 
Listy českého probuzení: A. Novák, Venkov 27. 7. 
1920; M. Hýsek, Naše věda 4, 1921/22, s. 140; J. Sajíc, 
Naše doba 28,1920/21, s. 65 •; J. V. Sedlák: ref. České 
obrození, Tribuna 17. 4. 1921; A. N. (Novák): ref. ed. 
Spisy V. Hálka, LidN 6. 12. 1924 a 6. 1. 1926; • ref. 
Výbor z díla J. Wolkra: Hch. (J. Hendrich), Střední 
škola 7, 1926/27, s. 158; P. F. (Fraenkl), RA 2, 1926/ 
27, s. 48 (k tomu K. H.: Vážený pane redaktore..., RA 
2, 1926/27, s. 72).

šv

Karel Hugo Hilar

* 5. 11. 1885 Sudoměřice u Bechyně
† 6. 3. 1935 Praha

Dramatik, básník, prozaik, esejista a překladatel, di
vadelní i literární kritik a publicista, prosazující jak 
v teorii, tak v tvůrčí praxi rozhodující postavení reži
séra v divadelní struktuře.

Vl. jm. Karel Hugo Bakule; 1910 získal občan
skou platnost pseudonymu Hilar, kterého uží
val už od 1902. Otec František Karel B. byl 
majitelem hostince, matka byla spřízněna s ro
dinou kapelníků a skladatelů Komzáků. Když 
byly H. dva roky, přesídlili rodiče do Bechyně, 
1889 natrvalo do Prahy, kde se H. otec (později 
autor moralistních a sociologických úvah) stal 
úředníkem Zemské banky. Po maturitě (1904) 
na gymnáziu v Praze, Žitné ul. (spolužákem byl 
pozdější divadelní režisér a dramatik Jan Strej- 
ček-Bor) vystudoval H. na pražské filoz. fakultě 
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klasickou filologii a filozofii (doktorát 1911 pra
cí O egotismu Barrěsově). Už během vysoko
školských studií vyvíjel intenzívní činnost lite
rární, kritickou, redakční a ediční, 1903 se stal 
zakládajícím členem volného literárního sdru
žení Syrinx; 1908 se v Berlíně seznámil s režisé
rem M. Reinhardtem, který ovlivnil H. jevištní 
tvorbu. 1910 nastoupil, za ředitelování V. Ste- 
cha, do funkce lektora a později uměleckého 
tajemníka Městského divadla na Král. Vino
hradech, 1911 se uvedl i jako režisér (nastudová
ním veselohry H. Bahra Pavouk). Svou předsta
vu divadla musel však uskutečňovat v tvrdém 
a vyčerpávajícím zákulisním boji s V. Štechem, 
jenž pro H. umělecké výboje neměl pochopení. 
Když Stech 1913 odstoupil (srov. jeho knihu 
Vinohradský případ, 1922) a ředitelem se stal 
F. Fuksa, byl H. jmenován dramaturgem 
a 1914 šéfem činohry. 1913 se oženil s herečkou 
Z. Baldovou (1885-1958), tehdy členkou vino
hradské činohry. H. inscenace z let předváleč
ných i válečných vzbudily pozornost tehdejší 
české divadelní veřejnosti, uvnitř divadla (které 
mělo činohru, operu i operetu) se však začala 
formovat protihilarovská opozice. Konflikt vy
vrcholil 1919, kdy začala stávkovat zpěvohra, 
proti ní se však za Hilara postavili činoherní 
soubor, ředitel divadla, většina českých spisova
telů (A. Jirásek aj.) a přípravný výbor Drama
tického svazu (v čele s E. Vojanem, O. Fische
rem a J. Vodákem). Zpěvohra pak z Vinohrad 
odešla, a v Praze tím vzniklo první samostatné 
činoherní divadlo. V říjnu 1920 zveřejnil Dra
matický svaz memorandum žádající, aby H. 
byla svěřena správa činohry Nár. divadla s úko
lem vyvést ji z vleklé umělecké krize po smrti 
E. Vojana a odchodu J. Kvapila; H. nastoupil 
do této funkce 1. 1. 1921 a setrval v ní až do své 
smrti, jejíž předzvěstí byl první záchvat mrtvice 
v květnu 1924, přivolaný jak H. vlastním pra
covním vypětím, tak ustavičnými útoky na jeho 
postavení. Vyřazen na sedmnáct měsíců z práce, 
vrátil se k ní už s podlomeným zdravím. Zemřel 
po druhém záchvatu mrtvice, který ho zastihl 
3. 3. 1935 na Jílovišti. Urna s jeho popelem byla 
uložena na vinohradském hřbitově v Praze.

Třebaže těžisko H. umělecké aktivity bylo 
v oblasti divadelně dramatické, svým umělec
kým východiskem byl literát: básník, prozaik, 
dramatik, překladatel a esejista. H. literární 
činnost spadala svými počátky už do let gymna- 
zijních studií, tehdy se také rozbíhala několika 
směry. H. se pokoušel o drama (jak o tom 

svědčí čtyřaktová truchlohra ze života kome
diantů Princ Helion a pozdější jednoaktovky 
Konec a Z našich sfér), o poezii v duchu estetic
kých postulátů Moderní revue i o román (Osa
mělí, Rozváté sny, Její bůh, Zákony). Význam
nější a také vlivnější byla však jeho činnost 
redakční a překladatelská. Hned po maturitě 
začal vydávat Moderní bibliotéku, objevně 
k nám uvádějící představitele i předchůdce mo
derních směrů západoevropské literatury (P. Al- 
tenberg, J. Barbey ďAurevilly, Ch. Baudelaire, 
R. de Gourmont, A. Jarry, J. Laforgue, G. de 
Nerval, M. Schwob, O. Wilde aj., z českých 
autorů A. Breiský, F. Gellner, J. Mahen, A. Ráž, 
F. Šrámek aj.); řadu svazků doprovodil vlastní
mi předmluvami. Realizace obdobného projek
tu pro oblast moderního dramatu knižnicí 
Hyperion zůstala při dvou svazcích. H. činnost 
překladatelská (zejména z němčiny a francouz
štiny) souvisela zpočátku s vlastní vydavatel
skou činností (prózy), později s jeho praxí ve 
Vinohradském divadle (divadelní hry, operetní 
libreta). I divadelní recenze, referáty a obecnější 
úvahy o cestách a cílech moderního scénického 
umění a překlady prací s divadelní problemati
kou začal H. publikovat velmi záhy. Později se 
uchyloval k praxi občasných souhrnů či průřezů 
vlastní časopiseckou nebo komentátorskou čin
ností. Tak vznikly čtyři knihy esejů, úvah a statí, 
zaměřené - s výjimkou svazku Odložené masky, 
jenž sdružil jeho úvody k vydávaným a překlá
daným autorům - na divadlo, a to jak na osvět
lení jeho současných vývojových tendencí, tak 
na objasnění vlastního H. pojetí dramatu i di
vadla a vlastních přístupů k inscenovaným 
hrám. V souboru Divadelní promenády převládl 
ještě nad zaujetím režisérovým zřetel dramatur
gický a literární. H. zde rozebral dramatický 
sloh Aischylův, nově objasnil stěžejní postavy 
světové dramatiky (Orestes, Hamlet, Salomé 
aj.), vyzvedl příklady velkých současníků (Vo
jan, Reinhardt); zásadnější ráz měla úvaha Her
cův morální paradox, vyzvedávající umělcovu 
subjektivitu. Obě další knihy - Boje proti 
včerejšku a Pražská dramaturgie - dospěly už 
k zobecnění na základě H. zkušeností činoher
ního režiséra uvažujícího o symfoničnosti dra
matu nebo o režii jakožto výrazu světového 
názoru. Nej typičtější rys nové režie spatřoval 
H. v jednotě světového názoru jeviště a hlediště, 
dramatického básníka a diváka a nalézal pro to 
zdůvodnění v divadelně dramatické kultuře sta
rého Řecka. Několik zásadních statí (Dvanácte
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ro nového dramatika, Slovo k mladým dramati
kům, O pramenech hereckého tvoření) publiko
val H. ještě po vydání svých knih. H. divadelní 
esejistika a publicistika, rozšiřující průkopnicky 
pojem divadelníka a zvláště režiséra, je tak ve 
svém úhrnu nejen důkazem vnitřní jednoty 
H. teorie a tvůrčí praxe, nýbrž i svědectvím čtvrt 
století bojů o český divadelní sloh, na nichž se 
H., jako divadelník proslulý svou náročností 
a odpovědností především k sobě samému, vý
znamně podílel. H. režijní rukopis se formoval 
v opozici vůči impresionistické režijní metodě 
J. Kvapila, která H. připadala spíš jako souhrn 
šťastných náhod a konstelací než jako „dílo 
mocně vrženého jednotícího programu umělec
kého“; tento H. názor na meze Kvapilovy me
tody byl zároveň definicí vlastního uměleckého 
poslání. Období H. expresionismu zahrnovalo 
jak jeho vinohradskou éru, pokládanou někdy 
vůbec za vrcholné období H. tvořivosti, tak 
první etapu jeho působení v Národním divadle 
a vyvrcholilo 1924 inscenací Shakespearova 
Romea a Julie. Už tehdy se v názorové opozici 
vůči H. teorii i praxí začala formovat česká 
levicová divadelní avantgarda, reprezentovaná 
J. Honzlem, E. F. Burianem a J. Frejkou. Vztah 
mezi nimi a H. měl charakter plodné názorové 
polemiky, která rozhodujícím způsobem ovliv
nila vývoj celého českého divadelnictví za před
mnichovské republiky. Od poloviny 20. let 
došlo u H. k zřetelné proměně: jestliže předtím 
vnášel do českého prostředí náměty velkých 
sociálních konfliktů, nahradiv vlastenecky vý
chovné divadlo vzrušujícím děním zásadních 
společenských proměn a snah, začal od podzi
mu 1925 uskutečňovat program divadla jako 
školy občanské kázně a místo vyhrocené expre
se dával přednost civilně střídmějšímu slohu 
(Pražská dramaturgie). V závěru svého života, 
kdy se znovu vrátil k odkazu antiky (Sofoklův 
Král Oidipus, 1932) a k pokusům o její inovaci 
(0’Neillova trilogie Smutek sluší Elektře, 1934), 
dospěl k syntéze svého celoživotního usilování 
a s uměleckou silou realizoval své pojetí jevištní
ho díla jako dovršeného, detailně prokompono- 
vaného celku, jehož všechny složky uvádí ve 
vzájemné vztahy režisérova osobnost.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Hanuš Vogeler, Oskar 
Frank; H., hl, KHH, -lar. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. 
mysl (1906); Čs. divadlo (1928); Čes. svět (1906-07); 
Divadelní list Máje (1905—08); Divadlo (1906-12); 
Hlas národa (1905-06); Jeviště (1920—22); Jitřen
ka (Polička, 1903); Kmen (1926-27); Komedia 

(1925-26); Květy (1908-09); Lid. noviny (od 1927); 
Lit. noviny (1930); Lumír (1909-18); Máj (od 1905); 
Moderní revue (1910-25); Moderní život (1902-03; 
1902 R Osamělí); Národní a Stavovské divadlo (též 
s tit. Nár. divadlo, 1923-35; 1931-32 Dvanáctero 
nového dramatika); Nár. listy (1913-22); Nár. obzor 
(1908); Nár. osvobození (1933); Nová svoboda 
(1925-27); Nové čes. divadlo 1918-1926 (1926), 1927 
(1927), 1928-1929 (1929), 1930-1932 (1932, O pra
menech hereckého tvoření); Osvěta (1909); Panoráma 
(od 1929); Pokroková revue (1908-10); Prager Presse 
(od 1923); Právo lidu (1919-25); Přítomnost (od 
1927; 1931 Slovo k mladým dramatikům); Rozpravy 
Aventina (1925-28); Rudá záře (1934); Samostatnost 
(1909-13); Scéna (1913-14); Sever a východ (1930); 
Světozor; Tribuna (od 1920); Venkov (od 1918); Vino
hradské listy (1903); Zlatá Praha (1905—07); Žijeme 
1931 (1931-32). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o litera
tuře a divadle: Komediantské motivy (BB 1902); Roz
váté sny (R 1903); Písně mládí (BB 1903); Její bůh (R 
1904); Zákony (P 1906); Viktor Dyk. Esej o jeho 
ironii (1910); Divadelní promenády (EE 1915, 
z 1906-14); Odložené masky (EE 1925, z 1907-20); 
Boje proti včerejšku (EE 1925, z 1915-25); Pražská 
dramaturgie (EE 1930); Krize (BB 1930, 1910-20); - 
posmrtně: Adamův sen (D 1936, prem. 1939, psáno 
1908-12); Žena a Kristus (D 1937, psáno 1900). 
- Překlady: L. Andrian: Zahrada poznání (1907, pse- 
ud. H. Vogeler); T. Gautier: Noc Kleopatřina (1907, 
pseud. O. Frank); Ch. van Lerberghe: Pan (1909); H. 
Bahr: Pavouk (1911); L. Fall: Krásná Riseta (libreto 
A. M. Willner, R. Bodansky, 1911, pseud. O. Frank);
E. Rhoidis: Papežka Jana (1911, s F. Pelikánem).
■ SCÉNICKY Hry: Mračna (1905); Konec (1905). 
-Libreto: R. Karel: Ilseino srdce (1924, psáno 1909, 
s P. Kropáčkem). - Překlady: F. Molnár: Gardový 
poručík (1911); P. Veber, H. de Gorsse: Uličnice 
(1911, pseud. O. Frank); P. Louys, P. Frondaie: Žena 
a tatrman (1912); T. Bernard: Kavárnička (1912);
L. Fall: Náš Gustýnek (libreto R. Bernauer, E. We- 
lisch, 1912, pseud. O. Frank); F. Lehár: Eva (libreto 
A. M. Willner, R. Bodansky, 1912, pseud. O. Frank); 
O. Straus: Přítelinka (libreto L. W. Stein, A. M. Will
ner, pseud. O. Frank) + Neznámá kráska (libreto
L. Jacobson, L. W. Stein, 1915, pseud. O. Frank).
■ KORESPONDENCE: Adresát Jiří Mahen (z 
1914-33; 1964, ed. J. Hek, Š. Vlašín); F. Všetička: 
Z dopisů J. Š. Kubínovi (z 1932), SPPF Olomouc, 
Jazyk a literatura, 1967. I REDIGOVAL časopis: 
Moderní život (1902, próza); knižnice: Moderní bibli
otéka (1903-14), Hyperion (1909-10). ■

LITERATURA: Za šéfem činohry Národního di
vadla v Praze dr. K. H. H. (projevy při smutečním 
rozloučení v Nár. divadle, 1935); J. Maria: H. (1935);
M. Rutte: K. H. H. (1936); B. Slavík: K. H. H. literát 
(1936) + K. H. H. intimní (1938); sb. K. H. H. Čtvrt 
století české činohry (1936); A. Pražák: K. H. H., 
básník jeviště i slova (1945); sb. Hilarovská vigílie 
(1946); sb. K. H. H. (1966, 1968). ■ • ref. Kome- 
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diantské motivy: Q. M. Vyskočil, Moderní život 1902, 
s. 164; J. Rowalski (A. Bačkovský), Lumír 31, 1902/ 
03, s. 110; apržk. (A. Pražák), Máj 1, 1902/03, s. 342; 
V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 74; R. Hašek, Moderní 
život 1903, s. 25 •;• ref. Písně mládí: J. Rowalski 
(A. Bačkovský), Lumír 32, 1903/04, s. 215; E. Sokol 
(K. Elgart Sokol), Rozhledy 14, 1903/04, s. 780 
ref. Její bůh: O. T. (Theer), Lumír 33, 1904/05, s. 244; 
A. Novák, Přehled 3, 1904/05, s. 500 •;• ref. Zákony: 
A. N. (Novák), Přehled 4, 1905/06, s. 827; SK. 
(F. Skácelík), Zlatá Praha 23, 1905/06, s. 478 •;• ref. 
Divadelní promenády: O. Fischqr, NL 7. 5. 1916; jv 
(J. Vodák), LidN 17. 6. 1916; L. Patočka, MR 1916, 
sv. 30, s. 228 •;• ref. Odložené inasky: J. Kodíček, 
Tribuna 17. 1. 1926 (též Boje proti včerejšku); AMP 
(A. M. Píša), PL 25. 4. 1926; £\ Konrád, RA 1, 
1925/26, s. 71 •;• ref. Boje proti včerejšku: O. Fischer, 
PL 1. 1. 1926; J. Hilbert, Venkov 10. 1. 1926;
E. Konrád, Cesta 8,1925/26, s. 678; L. Blatný, Host 5, 
1925/26, s. 177; J. Honzl, Tvorba 1, 1925/26, s. 240;
F. X. Šalda, Nová svoboda 1926, s. 52 → KP 13 
(1963; též Odložené masky) •; M. Rutte in Tvář pod 
maskou (1926); E. Vachek: Dvacet let Vinohradského 
divadla, Nová svoboda 1927, s. 758; J. Fučík: Diva
delní liberalismus, Tvorba 2, 1927/28, s. 33 → Diva
delní kritiky (1956 a 1984); • ref. Pražská dramatur
gie: p. (J. J. Paulík), RA 5, 1929/30, s. 503; O. Fischer, 
LidN 1. 6. 1930; kd (E. Konrád), NO 3. 6. 1930; AMP. 
(A. M. Píša), PL 8. 6. 1930; bv. (B. Václavek), Tvorba 
1930, s. 511; J. Popelová, Nové Čechy, 13, 1930/31, 
s. 163; F. X. Šalda: Hamburská a Pražská dramatur
gie neboli Nebe a dudy, ŠZáp 3, 1930/31 → O umění 
(1955) •; F. Kuenzelmann: Mladý K. H. H., Cesta 12, 
1929/30, s. 650, 673; J. Honzl: Uvedení do moderního 
divadla, RA 9, 1933/34, s. 119; F. Götz in Boj o český 
divadelní sloh (1934); • nekrology: D. S., LidN 7. 3. 
1935 (životopis); Ot. F. (Fischer), LidN 7. 3. 1935; kd 
(E. Konrád), NO 7. 3. 1935; AMP. (A. M. Píša), PL 
7. 3. 1935; A. Novák: K. H. H. literát, LidN 10. 3. 
1935; F. Němec, Rudá záře 13. 3. 1935; Č. (V. Červin
ka), Zvon 35, 1934/35, s. 379; H. Jelínek, Lumír 61, 
1934/35, s. 282; M. Rutte, LitN 7, 1934/35, č. 9; E. F. 
Burian, Tvorba 1935, s. 175; L. Páleníček, Index 1935, 
s. 4; J. Tráger, LUK 1935, s. 97; V. Šrámek, Magazín 
DP 3, 1935/36, s. 2 •; A. M. Píša: Poznámky k diva
delní situaci, Děln. osvěta 1936, s. 118; J. Tráger in
K. H. H.: Adamův sen (1936); kd (E. Konrád): ref. 
Žena a Kristus, LidN 16. 11. 1937; F. X. Šalda in 
O naší moderní kultuře divadelně dramatické (1937) 
→ Studie z české literatury (1961) a Z období Zápisní
ku 2 (1988); M. Rutte in Mohyly s vavřínem (1939); 
J. Frejka: H., muž a práce, LidN 6. 3. 1939; V. Vydra 
in Prosím o slovo (1940); jk. (J. Kopecký): Souboj 
Vydra-Hilar z ptačí perspektivy, KM 1941, s. 138;
S. Lom in Svět na divadle a kolem něho (1942); 
J. Frejka: Nedobojováný boj o českou režii + Režie 
jako projev průbojného ducha, in Železná doba di
vadla (1945); B. Karen in Epizody (1946); F. Tetauer 
in Sedmero zástav (1947); Z. Štěpánek in Herec 

(1961); F. Götz in Kulturní kalendář 1965 (1964) + 
Vzpomínky na K. H. H., Divad. noviny 11, 1967/68, 
č. 13-26; J. Tráger: Z ducha antiky, Meandr 1, 1968/ 
69, č. 8; V. Jindra: Přirozený stav (o H. expresionis
mu), Divadlo 1969, říjen; P. Hořec in Bez nápovědy 
(1974); E. Kohout in Divadlo aneb Snář (1975);
L. Pešek in Tvář bez masky (1977); J. Kazda: Zavře- 
lův a Hilarův přínos, Amatérská scéna 1978, č. 4; 
A. Závodský: H. filozofie režie, SPFF Brno, řada 
literárněvědná (1979); L. Boháč in Tisíc a jeden život 
(1980); H. Konečná a kol. in Čtení o Národním di
vadle (1983, kap. Vůle v podstatě své zápasná); 
A. Dvořák: H., Scéna 1985, č. 25-26; J. Pivec, B. Be- 
zouška, J. Švehla in Thespidova kára J. Pivce (1985); 
V. Kudělka: Odkaz režiséra K. H. H., Věda a život 
1985, č. 11 + Divadelníkův odkaz, LD 5. 11. 1985; 
Ozvěny z hilarovské konference, Scéna 1986, č. 6.

vk

Hilarius Litoměřický

* před 1430 asi Litoměřice
† 31. 12. 1468 České Budějovice

Administrátor pražského arcibiskupství, autor pole
mik proti utrakvismu.

Psán též H. z Litoměřic, lat. Hilarius Litomeri- 
censis. - Byl vychován v utrakvismu, základní
ho vzděláni nabyl v Litoměřicích, 1445 přišel na 
pražskou univerzitu (1447 bakalář, 1451 mistr 
svobodných umění), 1451 zde začal přednášet, 
ale ještě t. r. odešel do Itálie, aby přijal kněžské 
svěcení a zároveň pokračoval ve studiu, snad 
s Rokycanovou podporou. Nedotčen humanis
mem zůstal v Itálii do října 1453 (pravděpodob
ně v Padově doktorát cirk, práva). Příklon ke 
katolictví mu po návratu nebyl na překážku 
v učitelském působení na pražské univerzitě 
(aspoň do 1455) a umožnil mu rychlý postup 
v cirk, hodnostech: 1453 se stal kanovníkem 
svatovítské kapituly, 1460 jejím děkanem, téhož 
roku také děkanem kapituly u Všech svátých, 
1462 byl papežem ustanoven za administrátora 
pražského arcibiskupství a generálním komisa
řem ve věcech víry v českém království. V této 
funkci usiloval o zvýšení polit, váhy katol. stra
ny v zemi a snažil se vykonávat tlak ve směru 
smíření s Římem na krále Jiřího, jemuž však 
zůstával dlouho loajální. Ve velké disputaci 
o kalich na sjezdu kněžstva obou stran v únoru 
1465 byl H. vedle V. Křižanovského (rovněž 
pův. utrakvisty) hlavním mluvčím katol. strany, 
ale nepodařilo se mu protivníky v čele s Roky- 
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canou přesvědčit. Neúspěch jej přivedl do tábo
ra králových domácích odpůrců, sdružených 
v Zelenohorské jednotě, ale teprve na jaře 1467, 
když vešel ve známost rozsudek papeže Pavla 
II., jímž byl Jiří zbaven královského důstojen
ství, dal se H. na cestu otevřeného odboje. Po
zván před krále, aby vyslechl jeho odvolání pro
ti rozsudku, odpověděl tím, že odešel s kapitu
lou do Plzně, která se jeho příchodem stala 
ústředím odboje a H. jeho duchovní hlavou. 
Soustředil se na agitaci ve prospěch papežova 
práva zbavit panovníka moci pro neposlušnost 
a kacířství a na hlásání povinnosti poddaných 
bojovat proti takto sesazenému kacířskému 
králi. V létě 1467 byl s několika odbojnými pány 
vypraven na říšský sněm v Norimberku, aby 
i zde obhajoval tato stanoviska, koncem téhož 
roku byl vyslán v čele poselstva do Říma, na 
zpáteční cestě se v červnu 1468 sešel s králem 
Matyášem Korvínem. Když po návratu do Plz
ně jeho autorita dostoupila vrcholu, zemřel 
náhle za návštěvy Čes. Budějovic.

H. literární činnost je spjata s jeho veřejným 
působením a je soustředěna do let po 1465. 
Z dřívější doby pochází Sermo coram rege Geor- 
gio de Podiebrad (Řeč před králem Jiřím z Po
děbrad) z 1462, známý též ze soudobého české
ho překladu jako List králi Jiřímu, výzva. k pa
novníkovi, aby vlastním příkladem přispěl 
k sjednocení svých poddaných s římskou církví. 
Na rozdíl od tohoto projevu, který ještě nepře
kračuje meze loajality vůči králi, jsou H. poz
dější projevy již ve znamení militantního katoli
cismu. Proti odpůrcům ze sjezdu 1465 je namí
řen latinský Tractatus catholicus triumphalis 
(Katolický triumfální traktát), H. hlavní dílo, 
posmrtně též vydané tiskem pod titulem Tracta
tus contra perfidiam aliquorum Bohemorum 
(Traktát proti věrolomnosti některých Čechů). 
Jeho českou obdobou je Traktát o nejsvětějším 
přijímáni lidu obecného pod jednou způsobou, 
určený širšímu vzdělanému publiku doma, te
maticky zúžený na odsouzení laického kalicha. 
Po rozchodu s králem H. rozesílal z Plzně před
stavitelům šlechty a městům četné listy, agitující 
do odboje proti Jiřímu, ale jen s částečným 
úspěchem, jak je patrné též ze soudobého Trak
tátu k panu Janovi z Rožmberka. H. otevřené 
volání po domácí válce vzbuzovalo nechuť též 
u humanistických současníků, jako byl 
J. z Rabštejna, který - ač katolík - ve svém 
Dialogu dal najevo vlastenecky motivovaný ne
souhlas s H. agitací a jeho samého označil jako 

„nevzdělaného pražského děkana“. Opravňo
vala jej k tomu H. středověká latina a scholas
tická metoda argumentace v jeho traktátech.
KNIŽNĚ (posmrtně): Tractatus contra perfidiam ali
quorum Bohemorum (Štrasburk 1485). ■ EDICE: in 
Archív český 6 (1872, listy a výzvy z 1467, ed. F. Pa- 
lacký); Hilaria L. Traktát k panu Janovi z Rozenber- 
ka (1898, ed. Z. Tobolka); Hilaria L. Traktát o nejsvě
tějším přijímání lidu obecného pod jednou způsobou 
(1905, ed. A. Podlaha); Hilaria L. List králi Jiřímu 
z Poděbrad (1931, ed. A. Podlaha); - ukázky: in K. J. 
Erben: Výbor z literatury české 2 (1868, H. L. Janovi 
z Rosenberka); in Výbor z české literatury doby husit
ské 2 (1964, Traktát k panu Janovi z Rožmberka, List 
králi Jiřímu). I

LITERATURA: J. Truhlář in Počátky humanismu 
v Čechách (1892); Z. Tobolka in H. L. Traktát k panu 
Janovi z Rozenberka (1898); T. Kalina: H. L., ČČH 
1899; J. Volf: Knihovna H. z L., ČČM 1907, s. 131 
+ Rokycanův traktát proti Hilariovu Lučišti pekel
nému, ČČM 1909 + H. z L. traktát Arcus gehennalis, 
ČČM 1911 + Jafetův „druhý traktát“ Hilaria z L., 
ČČM 1911; R. Urbánek in Věk poděbradský 1-4 
(1915-1962); J. Nováková: K polemice Hilaria 
L. s Rokycanou, zvláště k Traktátu katolickému, LF 
1939; V. Pletzer: Kdy a kde zemřel H. L.?, Jihočeský 
sb. historický 1951; J. Tříška in Některé druhy a o
kruhy staročeské literatury, Sb. Národního muzea 
C 28, 1983; J. Hejnic: H. L. Hystoria civitatis ..., LF 
1984.

ep

Jaroslav Hilbert

* 19. 1. 1871 Louny
† 10. 5. 1936 Praha

Dramatik, prozaik a divadelní kritik; na přelomu 19. 
a 20. století výrazný představitel úsilí o moderní dra
matický výraz, opírající se o příklad Ibsenův a o pod
něty symbolistického dramatu, později autor spole
čenských činoher a konvérzačních komedií konzerva
tivního ideového zaměření.

V mládí se podepisoval Jaro Hilbert. - Pocházel 
z kulturní patricijské rodiny, otec byl advokát, 
dlouholetý starosta a významný veřejný činitel 
Loun, bratr Kamil H. (1869-1933) se stal zná
mým architektem (vedoucí stavitel Svatovítské 
katedrály). Do 1885 navštěvoval J. H. v rodišti 
měšťan, školu, 1885-86 nižší reálku v Praze 
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a od 1886 vyšší německou průmyslovou školu 
v Plzni. Po maturitě (1889) vystudoval obor 
strojního inženýrství na technice v Praze (abs. 
1892), 1893-95 pracoval jako technický asistent 
v Českomoravské továrně na stroje v Pra- 
ze-Libni, zaměstnání však opustil, aby se mohl 
plně věnovat literatuře, existenčně zajištěn ro
dinným jměním a sňatkem (1899) s dcerou ze 
zámožné pražské rodiny. 1906 se stal činoher
ním kritikem agrárního deníku Venkov, inter
ním členem redakce byl až do 1919, 1935 odešel 
do důchodu. H. podnikl několik delších cest do 
ciziny, z nichž některé se odrazily v jeho díle: 
1897 Francie, 1899 Anglie a Skandinávie (moti
vem byl obdiv k Ibsenovi), 1909 Itálie; 1919-20 
byl devět měsíců s tzv. poselstvem národa k čs. 
legiím na Sibiři, odkud se vracel přes Japonsko 
a USA. 1902 byl jedním z iniciátorů založení 
literárního spolku Kruh českých spisovatelů 
(místostarosta), 1919 se s K. H. Hilarem podílel 
na vzniku Dramatického svazu, jehož byl až do 
smrti předsedou. Pohřben byl na vyšehradském 
Slavíně.

Ve svém díle se H. téměř výlučně orientoval 
na drama a dramatem se zabýval i ve svých 
kritických a teoretických statích. Epizodou 
v H. literárním vývoji byla erotická a reflexívní 
lyrika, odrážející některé rysy příznačné pro 
poezii přelomu století (negativistický postoj 
k dobové realitě, ironie a lehká sebeironie); zá
roveň však obsahovala i pro H. typické, patetic
ky nadnesené gesto prométeovské mužnosti. 
V podstatě příležitostnými zůstaly i H. pokusy 
o prózu: rané náladové příběhy lásek z bohém
ského prostředí Lili a jiné povídky, pozdější ces
topisné črty Léto v Itálii i memoáry Dům na 
náměstí, představující hlavně komentář k vý
chodiskům H. tvorby. Nej významnější H. próza 
Rytíř Kúra, orientovaná na dramaticky nosný 
i cítěný osud silného jedince tragicky předurče
ný ničivou silou peněz, dostala tvar románu 
v době, kdy H. dočasným rozchodem š Národ
ním divadlem (1906) ztratil možnost okamžité 
scénické realizace svých děl. H. napsal celkem 
22 činoher, tragédií, komedií a aktovek velmi 
rozdílného zaměření i umělecké hodnoty. Svou 
první celovečerní hrou Vina stanul v čele dobo
vého úsilí o moderní dramatický výraz oproště
ný od vnějškového aparátu výstavby děje a sou
středěný k niternému pojetí konfliktu. Klasicky 
prostou formou moderní tragédie, odehrávající 
se mezi pěti osobami v jediném dni a v jednom 
měšťanském pokoji, v ní podal intimní citový 

příběh svedené dívky; v jeho psychologickém 
prohloubení i v pojetí mravního komplexu viny 
se prosadil Ibsenův vliv. (Drama se stalo zákla
dem libreta stejnojmenné opery O. Zicha, prem. 
1922.) Od v podstatě psychologicky pojatého 
konfliktu směřoval H. k typu tzv. problémové 
hry, usilující dramatickým dějem vyjádřit sráž
ky obecných mravních i metafyzických princi
pů. Už následující drama z 90. let O Boha (k 
provozování došlo pro zákaz cenzury později) 
se pokouší převést osobní tragický příběh mat-, 
ky, jíž umírají děti, do roviny souboje člověka 
s nadosobní metafyzickou silou. Na filozofic
kém zobecnění konfliktu je založena i hra o roz
vrácených intelektuálech z konce století Psanci, 
tvarem se blížící dobovému typu symbolistické- 
ho dramatu. Na počátku století realizoval 
H. své hledání dramatické formy schopné pře
konat popisnost a adekvátně vyjádřit střetnutí 
velkých idejí v tragédii Falkenstejn. Vyšel v ní 
z historických motivů, které jsou kulisou srážky 
vynikajícího jedince s nízkým a nechápajícím 
okolím. H. typickým hrdinou se stala silná do- 
byvatelská osobnost posedlá ideálním snem: ve 
Falkenštejnu vidinou nezávislých a mocných 
Čech, v pozdější dramatické básni Kolumbus 
mužnou touhou po činu a vášní objevovat, což 
vše se projevuje navzdory domácí malosti. 
K těmto H. ideovým dramatům s historickými 
látkami v podstatě náleží i aktovka Česká ko
medie, představující tragickou epizodu z války 
1866 jako zkratku českého národního osudu. 
Po vzniku republiky se H. vyhrocené individua- 
listické stanovisko, objevující názorové jistoty 
v nenarušeném mravním a citovém světě kultur
ně vyspělého měšťanstva, rychle proměňovalo 
v nezakrytě formulovaný konzervativismus, od
mítající projevy levicové společenské orientace 
jako podléhání vlivu intelektuálně i morálně 
méněcenného davu. V publicistice i literární 
tvorbě se H. stával obhájcem buržoazní společ
nosti a její ideologie před nebezpečím „materia
lismu a relativismu“: jeho nej významnější dra
mata z 20. let (Druhý břeh, Prapor lidstva), která 
byla pamfletickou polemikou se socialismem, se 
tvarem přibližovala napínavé kolportážní hře se 
složitě konstruovanými zápletkami, senzačními 
detaily a politickými reminiscencemi. Linie ide
ových dramat byla v H. díle po 1910 provázena 
řadou her a komedií z měšťanského rodinného 
prostředí, které sestupovaly ke konvenční tech
nice společenské činohry; předností některých 
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z nich byl konverzačně pojatý dialog, vytvářející 
českou obdobu francouzské komedie tohoto 
typu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Duhan, Jaro, Jaro-Jaro, 
Karel Výšin; Ht, J. H. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Akademie 
(1899-1900); Čas (1901-10); Čes. revue (1902-03); 
sb. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů 
(1916); Čteme (1941); Hlas národa (1904); Kritika 
(1925); Lid. noviny (1936); Lit. svět (1928); Lumír 
(1907, R Blíženec štěstí); Máj (1903); Moderní revue 
(1901-06); Národní a Stavovské divadlo (1924-33); 
Nár. obzor (1906); Niva (1893-95, verše); Nová čes. 
revue (1904-05); Nová svoboda (1924); Pokroková 
revue (1905); Přehled (1903); Rozhledy (1895); Samo
statnost (od 1906); Scéna (1913); Sever a východ 
(1925-28); Střední škola (1923); Studentský sborník 
(1901, stať Dosti Husa!); Venkov (1906-33); Volné 
směry (1897-1902; 1900 E Tváří v tvář Ibsenovi); 
Zlatá Praha (1893-97, verše); Zvon (1906-07; 1906 
Rytíř Kúra). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle 
a literatuře: Hodinu manžely (Db. d., 1891); Vina (D 
1896, i prem.); O Boha (D 1898, prem. 1905 s tit. 
Pěst); Psanci (D 1900, prem. 1906); Lili a jiné povídky 
(1900); 16. únor 1903 (oslavná scéna, 1903, i prem.); 
Falkenštejn (D 1903, i prem., změn. vyd. 1927); Česká 
komedie (D 1909, i prem.); Rytíř Kúra (R 1910); 
Patria (D 1911, i prem.); O dramatu (přednáška, 
1914); Léto v Itálii (FF 1915); Kolumbus (D 1915, 
i prem.); Jejich štěstí (D 1916, i prem.); Hnízdo v bou
ři (D 1917, i prem.); Dům na náměstí (memoáry, 
1922); Podzim doktora Marka (D 1922, i prem.); 
Druhý břeh (D 1924, i prem.); Prapor lidstva (D 1926, 
i prem.); Domů (D 1927, prem. 1923); Job (D 1928, 
i prem.); Irena (D 1929, i prem.); Třídič štěrku (D 
1930, i prem.); Blíženci (D 1931, i prem.); Let králov
ny (D 1932, i prem.); Sestra (D 1933, i prem.); Mi
chael (D 1935, prem. 1934); - posmrtně: Duch drama
tiky (EE 1941, ed. M. Rutte, J. Sajíc); Spisovatelé 
a vlast (EE 1941, ed. J. Knap). - Souborné vydání: 
Sebrané spisy (Českomoravské podniky tiskařské 
a vydavatelské, 1922-31, 10 sv.). I KORESPON
DENCE: in Vrchlický v dopisech ( J. Vrchlickému 
b. d. a 1907; 1955, ed. A. Pražák). ■ REDIGOVAL 
časopis: Volné směry (1897, s jinými). I

LITERATURA: J. Knap: H. Případ české dramati
ky (1926); St. Lom: J. H. (1947). I • ref. Vina: jv. 
(J. Vodák), Lit. listy 1896, s. 367,405; F. X. Šalda, Lit. 
listy 1896 → KP 3 (1950); B. (T. G. Masaryk), Naše 
doba 3, 1895/96, s. 1037; J. K. (Kvapil), Zlatá Praha 
1896, s. 334 ↓ •;• ref. O Boha: P., Světozor 1898, 
s. 321; J. Karásek, MR 1898, sv. 8, s. 115; Žd. (A. 
Žalud), Akademie 3, 1898/99, s. 45; a (A. Procházka), 
Nový kult 2, 1898/99, s. 28; jv. (J. Vodák), Obzor 
literární a umělecký 1898, s. 78 ↓ •;• ref. Psanci: F. X. 
Šalda, Lumír 28, 1899/1900 → KP 4 (1951); J. Kará
sek, MR 1899/1900, sv. 11, s. 208; jv. (J. Vodák), 
Obzor literární a umělecký 2, 1899/1900, s. 88; F. V. 
Krejčí, Rozhledy 9, 1899/1900, s. 599; Mortuus (S. K.

Neumann), Nový kult 1900, s. 11 ↓ ref. Lili...: 
J. Kamper, Čes. revue 4, 1900/01, s. 1137; J. Karásek, 
MR 1900/01, sv. 12, s. 242; A. Novák, Obzor literární 
a umělecký 3, 1900/01, s. 119 •;• ref. Falkenštejn: 
O. Theer, Čes. revue 6, 1902/03, s. 849; ech. (V. Štech), 
Máj 1, 1902/03, s. 309; J. Ladecký, Osvěta 1903, 
s. 850; r. (F. V. Krejčí), PL 26. 5. 1903; A. Novák, 
Samostatnost 30. 5. 1903 ↓ •; J. Karásek in Impresio- 
nisté a ironikové (1903); Dr. Fr. K.: Čeština českého 
spisovatele, LidN 24. 9. 1906; • ref. Česká komedie: 
O. Theer, Čes. revue 2, 1908/09, s. 382; V. Dyk, Lumír 
37,1908/09; J. Karásek, MR 1908/09, sv. 21, s. 307; F. 
X. Šalda, Novina 2, 1908/09 → KP 7 (1953); O. 
Fischer, Přehled 7, 1908/09, s. 371 •;• ref. Rytíř Kúra: 
F. X. Š. (Šalda), Novina 4,1910/11 → KP 8 (1956); A. 
Novák, Přehled 9, 1910/11, s. 345; K. Sezima, Lumír 
40, 1911/12 → Podobizny a reliéfy (1927) •;• ref. 
Patria: H. Jelínek, Lumír 40, 1911/12, s. 46; K. (F. 
V. Krejčí), PL 11. 10. 1911; E. Konrád, Čes. revue 5, 
1911/12, s. 254; F. Langer, Umělecký měsíčník 1, 
1911/12, s. 57 •; A. Procházka in České kritiky 
(1912); O. Fischer: ref. Psanci (nová inscenace), Čes. 
revue 6, 1912/13, s. 574 + ref. Kolumbus, Čes. revue 
8, 1914/15, s. 447 ↓; jv. (J. Vodák): ref. Jejich štěstí, 
LidN 21. 5. 1916 ↓; • ref. Hnízdov bouři: jv. (J. 
Vodák), LidN 3. 10. 1917; O. Fischer,Národ 4. 10. 
1917; K. (F. V. Krejčí), PL 2. 10. 1917; W (R. Weiner), 
Venkov 2. 10. 1917; M. Majerová, Ženský svět 1917, 
s. 295; F. Pujman, Kmen 1, 1917/18, č. 35; B. B-ová 
(Benešová), Lípa 1, 1917/18, s. 47; K. Engelmúller, 
Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 624 ↓ •;• ref. Pěst (nová 
inscenace): K. Engelmúller, Zlatá Praha 37, 1919/20, 
s. 195; J. Bartoš, Národ 20. 2. 1920; M. M. (Majero
vá), Večerník PL 16. 2. 1920 •; M. Majerová: ref. 
Podzim doktora Marka, RP 19. 3. 1922; • ref. Dům 
na náměstí: A. N. (Novák), LidN 25. 9. 1922; K. 
Sezima, Lumír 50, 1923/24, s. 19 •; J. F. (Fučík): 
Těžké nedopatření (ref. Česká komedie, Domů), So
cialista 1923 → Divadelní kritiky (1956); J. Knap: J.
H. lyrik, Cesta 6, 1923/24 + Próza J. H., Pramen 4, 
1923/24; M. M. (Majerová): ref. Kolumbus (nová 
inscenace), RP 23. 1. 1924; • ref. Druhý břeh: -jef- (J. 
Fučík), Socialista 1924 → Divadelní kritiky (1956); 
Cassius (J. Kolman), LidN 22. 11. 1924; R. Bechyně, 
Nová svoboda 1924, s. 561, 603; A. C. Nor, Oheň
1924, s. 54; O. Fischer, PL 22. 11. 1924 + Kritika
1925, s. 34; M. M. (Majerová), RP 22. 11. 1924; J. 
Hora, RP 23. 11. 1924; V. Tille, Venkov 25. 11. 1924; 
E. Konrád, Cesta 7, 1924/25, s. 225; F. X. Šalda, 
Tvorba 1, 1925/26 → KP 13 (1963); Z. Nejedlý, Pon
dělní noviny 15. 12. 1924 → Z české literatury a kul
tury (1973) •; Z. Nejedlý: Z české reakce, Var 3, 
1924/25 → Z české kultury (1951), pak O literatuře 
(1953); • ref. Prapor lidstva: E. Konrád, Cesta 8, 
1925/26, s. 274; -jef- (J. Fučík), Pramen 6, 1925/26 
→ Divadelní kritiky (1956); O. Š. M. (Štorch- 
-Marien), RA 1, 1925/26, s. 79; F. X. Šalda, Tvorba 1, 
1925/26 → KP 13 (1963); J. Knap, Kritika 1926, s. 40; 
AMP (A. M. Píša), PL 2. 2. 1926; V. Tille, Venkov 2. 
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2. 1926; M. M. (Majerová), RP 2. 2. 1926; jk (J. 
Kodíček), Tribuna 2. 2. 1926; H. Jelínek, Lumír 53, 
1926/27, s. 54, 107 •; M. Rutte in Tvář pod maskou 
(1926); • ref. Falkenštejn (nová inscenace): -FR- (J. 
Frejka), NO 24. 5. 1927; M. M. (Majerová), RP 24. 5. 
1927; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 24. 5. 1927 

ref. Vina (nová inscenace): -FR- (J. Frejka), NO
6. 10. 1927; M. M. (Majerová), RP 6. 10. 1927; M. 
Pujmanová, Tribuna 6. 10. 1927 •;• ref. Job: M. Ma
jerová, LitN 1928, č. 20; -FR- (J. Frejka), NO 16. 10. 
1928; F. Tetauer, Nová svoboda 1928, s. 667; Ot. F. 
(Fischer), PL 16. 10. 1928; L. Suchý, Venkov 16. 10. 
1928; E. Konrád, Cesta 11, 1928/29, s. 45; -vč- (V. 
Řezáč), Čes. svět 25,1928/29, s. 82 •; kd. (E. Konrád): 
ref. Hnízdo v bouři (nová inscenace), NO 18. 6. 1929; 
• ref. Irena: kd. (E. Konrád), NO 5. 11. 1929; Ot. F. 
(Fischer), PL 5. 11. 1929; AMP (A. M. Píša), Večerník 
PL 4. 11. 1929; jh (J. Hora), Telegraf 4. 11. 1929; M.
M. (Majerová), Čin 1, 1929/30, s. 43 •;• k šedesáti
nám: V. Závada: Rozhovor s J. H.„ RA 6, 1930/31, 
s. 205; M. Rutte: J. H. Portrét dramatika, RA 6, 
1930/31, s. 207; J. Knap, Venkov 18. 1. 1931; 
K. H. Hilar: J. H. a moderní české divadlo, Venkov 
18. 1. 1931; J. Sajíc, Čes. osvěta 27, 1930/31, s. 274;
E. Konrád, NO 18. 1. 1931; Ot. F. (Fischer), LidN 
18.1. 1931; AMP (A. M. Píša), PL 18. 11. 1931; 
Č. (V. Červinka), Zvon 31, 1930/31, s. 167 •;• ref. 
Třídič štěrku: J. H. (Hora), Telegraf 19. 9. 1930; jt 
(J. Trojan), Večerník PL 19. 9. 1930; Ot. F. (Fischer), 
LidN 20. 9. 1930; kd. (E. Konrád), NO 20. 9. 1930 
ref. Jejich štěstí (nová inscenace): kd. (E. Konrád), 
NO 18. 11. 1930; AMP (A. M. Píša), PL 18. 11. 1930; 
Č. (V. Červinka), Zvon 31, 1930/31, s. 167 •; P. Buz- 
ková in České drama (1932); • ref. Let královny: Ot.
F. (Fischer), LidN 2. 11. 1932; AMP (A. M. Píša), PL 
2. 11. 1932; jtg (J. Tráger), Čin 4, 1932/33, s. 261; H. 
Jelínek, Lumír 59, 1932/33, s. 119 •;• ref. Sestra: Ot. 
F. (Fischer), LidN 22. 9. 1933; AMB (A. M. Brousil), 
Venkov 22. 9. 1933; H. Jelínek, Lumír 1934, s. 54 
ref. Michael: jt. (J. Trojan), Večerník PL 17. 11. 1934; 
MilNý (M. Novotný), LidN 18. 11. 1934; kd. (E. Kon
rád), NO 18. 11. 1934; AMP (A. M. Píša), PL 18. 11. 
1934; F. Urban, Tvorba 1934, s. 470; O. Srbová, Stu
dentský časopis 14, 1934/35, s. 108 •;• nekrology: M. 
Rutte, Lumír 1936, s. 429 → Mohyly s vavřínem 
(1939); O. Fischer, LidN 11. 5. 1936; AMP (A. M. 
Píša), PL 12. 5. 1936 •; A. N. (Novák): Zapomenutý 
prozaik, LidN 14. 5. 1936; • 70. výr. nar.: KZK (K. 
Z. Klíma), LidN 19. 1. 1941; Venkov 19. 1. 1941, příl. 
Neděle Venkova (příspěvky: K. Hadrbolec, S. Lom, 
J. Knap, F. Götz) •;• ref. Duch dramatiky: J. Honzl, 
SaS 1942, s. 136; A. M. Brousil, Venkov 5. 10. 1941 •; 
F. Zavřel in Zaživa pohřbeni (1942); an. (A. M. Píša): 
K dvojímu výročí, Nár. divadlo 21, 1945/46, s. 39; J. 
Janů: Hilbertovské jubileum, Svob. noviny 19. 1. 
1946; K. Engelmůller: Vzpomínky na J. H., in Z leto
pisů českého divadelnictví 1 (1946); J. Vodák: Doklad 
ke kapitolám o dramatě, in Kapitoly o dramatě 
(1947); J. Knap in J. H.: Falkenštejn (1948); E. Kon

rád: Hovory dramatikovy, in Nač vzpomenu (1957); 
A. M. Píša: Předchůdce a průkopník J. H., in Stopami 
dramatu a divadla (1967); E. Turnovský: Gesto kon
formní opozice, Divadlo 1968.

II

Hilgartner

Působnost 1737-1797

Jihočeské tiskárny a nakladatelství.

Rodina Hilgartnerů vlastnila dvě tiskárny vy
bavené nakladatelskými právy, jindřichohra
deckou a českobudějovickou. Zakladatelem 
podniku byl František Petr H. (činný 1737-50, 
† 1750), který začal jako faktor (1732—36) v pří
bramské tiskárně své ženy Anny Magdalény, 
roz. Pileciusové. 1737 přesídlil do Jindř. Hradce, 
kde od F. A. Schönsteina získal tiskárnu s na
kladatelským právem, kterou vedl až do své 
smrti. 1750-57 řídila podnik pod manželovým 
nebo svým jménem vdova A. M. Hilgartner ová; 
používala také českého názvu Hilgartnerovšti 
(-ský) dědici. - F. P. H. vytvořil předpoklady 
pro rozvoj známé jihočeské tiskárny a naklada
telství, ze kterých vyrostl větší podnik jeho syna 
Ignáce Vojtěcha a později všeobecně známá 
firma rodiny Landfrasů. F. P. H. se ve své čin
nosti soustředil hlavně na náboženské písně. 
Vedle nich vydal několik knížek z oblasti litera
tury náboženské, poučné a zábavné. Jeho česká 
produkce zahrnuje několik desítek tisků.

Otcovský jindřichohradecký podnik převzal 
a až do své smrti řídil Ignác Vojtěch H. (činný 
1757-95, † 1795). Psal se také s různými obmě
nami kř. jména (Ignác Adalbert, J. Adalbert, jen 
Ignác, příp. Ignacyus, jen Vojtěch, zkráceně L, 
Ig. J., J., J. V., V Ig.) nebo jen Hilgartner. 
Českobudějovickou tiskárnu vlastnil krátce 
(1788-89), postoupil ji pražskému tiskaři a na
kladateli J. J. Diesbachovi. Po smrti I. V. H. 
převzali podnik jeho nástupci pod názvem
I. V. Hilgartner - dědici a 1797 jej přepustili
J. A. Landfrasovi. - I. V. H. byl jedním z mála 
mimopražských nakladatelů, kteří přihlíželi 
k tehdejším potřebám lidu a vydali větší množ
ství českých knížek. Jeho česká produkce (na 
200 tisků) zahrnuje vedle převažující nábožen
ské literatury zábavnou prózu (vesměs knížky 
lidového čtení), populárně naučné spisy a svět
ské písně. Často se v ní vyskytují reedice tradič
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ně osvědčených textů (mj. trojjazyčný Vokabu- 
lář..., dokumentující šíři dobového českého le- 
xika). I. V. H. vydal první český přepis W. Sha
kespeara, anonymní prozaické podání Makbe- 
tha a Kupce benátského, pořízené podle zkráce
ného a upraveného znění obou dramat, jež pro 
pražské německé divadlo zpracoval herec
F. J. Fischer.

Z ČESKÉ TISKAŘSKÉ A NAKLADATELSKÉ 
PRODUKCE. Beletrie: Kronika velmi příkladná 
o Apollonovi, králi Tyrském (1733); Dvě kroniky:
1. O Štylfrýdovi, knížeti a pánu českém, 2. O Bruncví- 
kovi, synu jeho, též knížeti českém (1738); F. Dede- 
kind: Práva nepravá nezdvořilého doktora Krobiá- 
na... (1760); Bohabojná kuchařka, kteráž jistému 
poustevníku skrze anjela představená byla (1761); 
Čtení velmi kratochvilné o zchytralé Finettě, jinak 
Popelce nazvané (1761); Martin von Cochem: Velmi 
pěkná historie o hraběti Jindřichovi, kterýžto dvakrá
te od smrti přepodivně vysvobozen a posledně císaře 
Konráda zetěm učiněn byl (1771); Kronika o poctivé 
a šlechetné paní Lukrecii (1780); (W. Shakespeare:) 
Kupec z Venedyku nebo Láska a Přátelstvo (adapt., 
1782) + Makbet, vůdce šottského vojska (adapt., 
1782); Život a skutkové Ezopa, mudrce znamenité
ho... (1790); Komedie o Zuzaně (b.d.); K víře nepo
dobná a nad přirození divná novina o nějakým veli
kým obru, ... (b.d., 2. pol. 18. stol.); T. Mouřenín: 
Historie kratochvilná O jednom sedlském pacholku, 
kterak u sedláka za tři groše tři léta jest sloužil, 
a O poběhlém židu ... (b.d., 2. pol. 18. stol.). - Písně: 
Píseň pravdivá, co se vskutku stalo roku nynějšího 
s jedním mládencem na hranicích bavorských ... 
(1770); Píseň o svátých čtrnácte pomocnících (1780); 
Příběh neslýchaný, kterak jeden pastýř skrze své čaro
dějnictví v vlka se ocoval ... (1782); Píseň příkladná 
o pyšném mládenci, který sobě v pannách vybíral, jak 
potom sobě přebral ... (1796); Písničky tři vnově 
složené, první O manželstvu, druhá Proč na nás Pán 
Bůh soužení dopouští, třetí O české zemi ... (b. d., 
mezi 1757 a 1795); Nová píseň o hrobníkovi (b. d., po 
1793); Nová píseň mládencům a pannám pro obvese
lení mysle na světlo vydaná (b. d.). - Náboženská 
literatura: Š. Leška: Rozmlouvání jednoho helvetské- 
ho vyslance s evangelickým augšpurského vyznání 
Čechem (1784); Martin von Cochem: Zlatý nebe klíč 
aneb Nové modlitby ... (1760 a řada dalších vyd.) + 
Malý zlatý nebe klíč ... (1771 a řada dalších vyd.);
D. Botzko: Ve jménu Pána Ježíše, ruční kancionál 
domovní i pocestný písní duchovních, 600 nejpěkněj
ších a nej potřebnějších, nejvíce z Tranoscyuse vybra
ných ... (1783). - Ostatní literatura: F. J. Vavák: 
Smlouvy aneb chvalitebné řeči svatební pro družbu 
neb držitele svatby (b. d., před 1765); J. F. Ritter von 
Loew von Erlsfeld: Hydriatria recusa, to jest: Opaku
jící krátké vypsání oné Hlubocké Lázny, ... od časů 
starodávných voda smradlavá, nyní pak všeobecně 

Lázna libničská nazvaná ... (1767); Trilingue vocabu- 
larium ... Vokabulář latinský, český a německý, nyní 
opět vnově napravený a rozšířený (1771); Potěšitedlné 
psaní pro takové dospělé panny, které již dávno sobě 
vinšovaly, aby vdané byly (1782); Svatební smlou
vy... (1782); Lucidář, to jest krátké vypsání o počát
ku a stvoření všech věcí ... (b. d., konec 18. stol.). I

LITERATURA: an.: Knihtiskárna A. J. Landfras- 
se a syna v Jindřichově Hradci, Veleslavín 1865; O. Ja
koubek: Naši staří knihtiskaři a nakladatelé, Typo- 
grafia 1919, s. 28.

oh

Vlasta Hilská

* 22. 6. 1909 Praha
† 26. 5. 1968 Praha

Japanistka, překladatelka a propagátorka japonské 
kultury.

Roz. Novotná, podepisovala se i V. Průško- 
vá-N., V. Průšková, V. Hilská-P - Dcera úřed
níka; v Praze vystudovala reál, gymnázium 
E. Krásnohorské (mat. 1928) a na filoz. fakultě 
UK anglistiku a dějiny srovnávacích literatur 
(doktorát 1934 prací Anglická nižší střední škola 
v díle H. G. Wellse). 1934 byla několik měsíců 
v Anglii, kde se začala zabývat studiem japon
štiny. Po návratu z Anglie pracovala v pražské 
Univerzitní knihovně. 1935 odjela na svůj první 
studijní pobyt do Japonska (zde se provdala za 
orientalistu J. Průška). 1936-37 působila ve 
Zlíně jako učitelka angličtiny a japonštiny, 
1938-45 se (aniž byla v zaměstnaneckém pomě
ru) zabývala publicistickou, lit. a věd. činností. 
1940 se s J. Průškem rozvedla, 1941 se provdala 
za arch. V. Hilského. 1945-52 vedla na min. 
informací a osvěty orientální oddělení pro kult, 
styky se zahraničím; 1946 podnikla studijní ces
tu do Švédská, Anglie a Francie, 1951 do Číny, 
1958 do Japonska. Na japanistice UK působila 
od 1949 externě, od 1952 interně; od 1953 zde 
vedla katedru filologie a dějin Dálného Výcho
du, od 1960 katedru věd o zemích Asie a Afriky. 
Habilitovala se 1958 prací Dějiny a kultura ja
ponského lidu, 1967 byla jmenována profesor
kou. Úzce spolupracovala s Orientálním ústa
vem ČSAV. Pohřbena byla v Praze na vyšehrad
ském hřbitově. - Syn Martin H. (nar. 1943) 
anglista, překladatel.

Svými vědeckými díly (Japonské divadlo, Ději
ny a kultura japonského lidu) položila H. základy 
české japanistiky. Byla též autorkou první české 
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učebnice japonštiny a propagátorkou japonské 
kultury: od 1937 publikovala v nejrůznějších 
novinách a časopisech značné množství článků, 
v nichž seznamovala čtenáře s kulturou i všed
ním životem Japonska. Své poznatky o dějinách 
a životě v Japonsku shrnula do populárně nauč
ných publikací Japonsko v minulosti a dnes a Li
dé a věci v Japonsku. Záslužná byla také H. čin
nost překladatelská; orientovala se především 
na moderní japonskou prózu, ale jazykově spo
lupracovala i při překladech japonské poezie 
(mj. B. Mathesius: Zpěvy Dálného Východu, 
1958). V 60. letech byla členkou autorského 
týmu Přehledu nejnovějších dějin 1917-1939, 
Dějin světověj literatúry a Slovníku spisovate
lů - Asie a Afrika.

PŘÍSPĚVKY in: Bulletin Společnosti pro kult, 
a hosp. styky s Orientem (1948-50); Čes. slovo 
(1940-42); Čteme (1941-43); sb. Dějiny světověj lite
ratúry (1963); Dialog (1961); Domov (1962); Film 
nové doby (1952-53); Haló noviny (1938); sb. Hledání 
cesty. Za lepší svět (1963); Hvězda (1942); Kino 
(1946); Kultura (1959); Květy (1959); Lid. kultura 
(1938-45); Lid. noviny (1937-51); List mladých 
(1941); Lit. noviny (1956—60); Mladý svět (1961); 
Nár. politika (1941-45); Naše zprávy (1940); Nedělní 
Nár. práce (1941); Nedělní noviny (1946); New Orient 
Bimonthly (Praha 1961); Nová doba (1941); Nový 
Orient (1946-67); Ochotnické divadlo (1960); Orien- 
talia Pragensia (1962); Osvětová práce (1951); Ozvěny 
(1941); Panoráma (1936); Práca (1950); Praha v týd
nu (1943); sb. Přehled nejnovějších dějin 1917-1939 
(1962); Slavica Pragensia (1963); Slovník spisovate
lů- Asie a Afrika (1967); Sovětská literatura (1955); 
Svět v obrazech (1951); Světová literatura (1962); 
Světozor (1937); Svob. slovo (1955); Tvorba (1959); 
Vlasta (1949); Zprávy Československé společnosti 
orientalistické při ČSAV (1961); Žena a móda (1960); 
řada zahraničních odborných časopisů. I KNIŽNĚ. 
Odborné a populárně naučné práce: Učebnice hovoro
vého jazyka japonského (1939, podp. V. Průš- 
ková-Novotná; doplň, vyd. 1963); Japonsko v minu
losti a dnes (1940, podp. V. Průšková); Lidé a věci 
v Japonsku (1941, podp. V. Průšková); Japonské di
vadlo (1947); Pastýř a nebeská přadlena (adaptace 
čínských pohádek a pověstí, 1947, s verši J. Urbánko
vé); Démantové hory (adaptace korejských pohádek, 
1947, s J. Novákovou); Dějiny a kultura japonského 
lidu (1953); - posmrtně: Problems of modern japane- 
se society (s Z. Vasiljevovou; V. H.: Japanese proleta- 
rian literatuře, AUC Praha, Philologica-Monogra- 
phia 27, 1971). - Překlady: Lu Sun: Vřava (1937, 
s J. Průškem, podp. V. Novotná); A. Haino: Květiny 
a vojáci (1940, podp. V. Průšková-Novotná); Milenci 
z Jeda (výbor jap. povídek, 1942, podp. V. Průšková); 
Futabatei Šimei: Dva z Tókja (1943, podp.

V. Hilská-Průšková) + Všednost (1957); Verše psané 
na vodu (1944, s B. Mathesiem); T. Kobajaši: Loď na 
kraby (1947) + Život pro ty druhé (1963); S. Tokuna- 
ga: Čtvrť bez slunce (1950, s M. Novákem) + Spi 
klidně, ženo (1953, s V. Vojáčkovou); S. Nacume: 
Deset snů (1955) + Polštář z trávy (1958, poprvé in 
Milenci z Jeda); R. Akutagawa: Obraz pekla a jiné 
povídky (1960); D. Tanizaki: Ti, kteří raději kopřivy 
(1965); - posmrtně: J. Kawabata: Sněhová země 
(1969, in Pět japonských novel). I

BIBLIOGRAFIE: K. Kabeláčová in V. H., Z. Va- 
siljevová: Problems of modern japanese society, AUC 
Praha, Philologica-Monographia 27, 1971. I LITE
RATURA: Z. Vasiljevová: Vzpomínka na prof. V. H., 
Nový Orient 1968; M. Novák in V. H., Z. Vasiljevová: 
Problems of modern..., AUC Praha, Philologi
ca-Monographia 27, 1971.

jm

Kristián Gottfried Hirschmentzel
* 7. 1. 1638 Frýdek (F.-Místek)
† 26. 2. 1703 Velehrad u Uherského Hradiště

Historik, církevní spisovatel, sběratel zábavných skla
deb své doby.

Po gymnaziálních studiích ve Vratislavi a v Brně 
vstoupil 1656 do cisterciáckého kláštera na Ve
lehradě. 1662-63 tam studoval filozofii a prodě
lal útěk z Velehradu, ohroženého tureckým ta
žením, do kláštera v Plaších. 1665 studoval ve 
Ždáře (Ž. n. Sázavou) a 1666-68 v Praze. 1670 
byl v Olomouci vysvěcen na kněze a ustanoven 
podpřevorem, 1671 se stal duchovním správcem 
v Boršicích, 1674-92 byl administrátorem kláš
terního statku a fary v Bolaticích ve Slezsku, 
kde za dlouholetého pobytu působil v nábožen
ském smyslu i na povznesení kulturního života 
(1676 vymohl svěcení cyrilometodějského svát
ku v slezské části olomoucké diecéze, 1688 zalo
žil vlivné růžencové bratrstvo). Po dvouletém 
pobytu ve Vejvanovicích u Brna strávil poslední 
desetiletí života na Velehradě jako spirituál 
kláštera.

Zejména za pobytu na Velehradě koncem 
života se H. věnoval psaní latinských pojednání 
na náboženská témata, kompilování historic
kých spisů po vzoru T. Pěšiny z Čechorodu 
a sestavování sborníků, které obsahují vedle 
náboženskofilozofických děl a kronikářských 
záznamů o velehradském klášteře i lidová vy
právění, veselá veršování, alegorické výstupy, 
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písně a podobné latinské (ojediněle i české) 
zápisy a notové záznamy, poukazující hlavně 
k zábavám velehradských mnichů. Tyto sborní
ky, označované autorem výslovně za díla k sou
kromému potěšení, neurčená k publikaci, 
umožňují dnes studium kulturního života 
v H. společenském prostředí. Jiné jeho práce, 
např. Historia quadripartita de regno, de mar- 
chionatu Moraviae et de monasterio Velehraden- 
si (Čtyřdílná historie království, markrabství 
moravského a velehradského kláštera), jsou vý
razným, i když zcela nekritickým projevem ba
rokního vlastenectví. Tiskem vyšly jen dva jeho 
starší náboženské spisky, ostatek zůstal ve více 
než 40 rozsáhlých rukopisech, dnes zčásti ztra
cených. Jediný z nich - o založení růžencového 
bratrstva v Bolaticích - je český.

KNIŽNĚ: Vita ss. Cyrilli et Methudii, sivé Vetus 
Velehrad (1667); Rex dolorum... (1667). I

LITERATURA: F. X. Richter: Christian H., ein 
Beitrag zu Máhrens Literaturgeschichte, Archiv fůr 
Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst 17 (Vídeň 
1826); B. Dudík in: Máhrens Geschichtsquellen 1 
(1850) + in: Bibliothek und Archiv im fůrstenerzbi- 
schoflichen Schlosse in Kremsier (Vídeň 1870); J. 
Jireček in Rukověť (1875); Č. Zíbrt: Různice měšťana 
a sedláka o předek jednoho každého povolání, Lumír 
1896 (s edicí památky); J. Vychodil: Lípa velehradská, 
Čas. Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 
1900 + Velezasloužilý mnich velehradský, Obzor 
1903; V. Houdek: Moravský divadelní výstup z konce 
17. stol., Čas. Vlasteneckého spolku muzejního 
v Olomouci 1904 (s edicí památky); J. Stypa: Slezští 
rodáci v slezském písemnictví, Věstník Matice opav
ské 1905; R. Hurt in Dějiny cisterciáckého kláštera na 
Velehradě 1, 2 (Olomouc 1934, 1938); A. Neumann: 
Kulturně vlastenecké postavy moravského kněžstva, 
Věstník jednot duchovenských, brněnské a olomouc
ké, 1935; F. Činek in Velehrad víry (1936); J. Vašica: 
Účast Slezska na českém literárním baroku, sb. Slez
sko, český stát a česká kultura (1946); A. Neumann: 
B. K. H., cisterciák velehradský, zapomínaný ctitel 
cyrilometodějský, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 33, 
1946; R. Wolny: Příspěvek k H. působením na Hlu- 
čínsku, SISb 1947; A. Gába: H. a jeho zájem o Polsko, 
SISb 1950; V. Kůrková: H. Feriae Christiano-Baccha- 
nales, Radostná země 1959; J. Pohanka: Lidové tance 
z pozůstalosti K. H., Radostná země 1960; B. Grobel- 
ná-Gracová: K. B. H. a jeho spor mezi měšťanem 
a sedlákem, Těšínsko 1973, 1974.

jk

Josef Hiršal

* 24. 7. 1920 Chomutičky (Chomutice-Ch.) 
u Jičína

Autor lyrické, později experimentální poezie, prozaik; 
důraz na tvořivost jazyka se uplatňuje i v jeho tvorbě 
pro děti, v redakční a pořadatelské práci a v překla
dech z němčiny, angličtiny, čínštiny, francouzštiny, 
italštiny, rumunštiny, srbocharvátštiny, španělštiny 
a švédštiny.

Otec rolník byl i kapelníkem. Obecnou a měš
ťan. školu vychodil H. v Chomuticích, kam se 
rodina 1924 přestěhovala. 1940 maturoval na 
učitel, ústavu v Jičíně. 1940-41 učil v Chomuti
cích, 1941-42 byl lesním manipulantem v Nou
zově u Unhoště, 1942 v Dražičkách u Tábora, 
1943 v Rychnově n. Kněžnou, 1943-45 opět 
v Dražičkách. 1946 se oženil. 1945 byl nejprve 
krátce redaktorem deníku Svobodné slovo, pak 
do 1949 redaktorem v nakl. Orbis. 1949-50 
pracoval brigádnicky jako pomocný dělník 
v ČKD, pak byl redaktorem v nakl. Brázda 
(1950-52), Naše vojsko (1952-54), Čs. spisova
tel (1954-58); 1959-62 byl vedoucím propagace 
Laterny magiky, 1962-63 svobodným spisova
telem, 1964-65 vedoucím lit. redakce a zástup
cem šéfredaktora revue Knižní kultura; od té 
doby se věnuje pouze literatuře. Byl členem 
literární skupiny Ohnice.

Z melodičnosti a převážně milostné tematiky 
prvních H. básnických sbírek vybočuje tragický 
patos básně Matky, věnované lidickým událos
tem. Zvrat přinesla sbírka Soukromá galerie'. 
zatímco úzkost dřívějších básní byla harmoni
zována lyrizujícím vztahem člověka ke krajině, 
nyní je ve verších a krátkých prózách krutost 
lidského údělu odhalována s bezohlednou věc
ností. Programové experimentátorství, již zde 
patrné, se v ryzí podobě uplatnilo v knize tzv. 
konkrétní poezie JOB—BOJ, kterou H. vytvořil 
společně se svou častou spolupracovnicí 
B. Grögerovou (nar. 1921). Novátorské je také 
rozvržení tří významových rovin ve vzpomínko
vé próze Píseň mládí. Z němčiny a za jazykové 
spolupráce (s výjimkou francouzštiny) i z řady 
dalších jazyků překládá H. poezii antiiluzív- 
ních, intelektuálně zaměřených autorů, kteří 
využívají groteskně hravých nebo variačních 
a kombinačních možností jazyka; soustavně se 
věnoval klasikovi tohoto proudu Ch. Morgen- 
sternovi a z novějších opakovaně H. Heissen- 
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búttelovi. V průvodních komentářích a v pořa
datelské činností obeznamoval v 60. letech čte
náře s básnickými výboji technické civilizace 
také teoreticky. Tvorbu pro děti, kterou tvoří 
především verše, spojuje s ostatní H. tvorbou 
věcnost, jazyková hravost a hovorová dikce.
V tomto duchu H. společně s J. Kolářem (s 
nímž ho sbližuje zájem o umělecký experiment) 
zpracoval pro dětské čtenáře i klasické prózy 
o Kocourkově, Enšpíglovi a baronu Prášilovi.
V rukopisu je experimentální Technologie textů 
a básnická próza Preludium (s B. Grögerovou); 
v samizdatové edici Petlice byly v 80. letech 
publikovány básnické a memoárové prózy 
Mlýn, Kolotoč, Let let (s B. Grögerovou), dále 
Píseň mládí a Vínek vzpomínek. N době, kdy mu 
bylo znemožněno publikovat, anonymně či pod 
jménem spolupřekladatele vydal následující 
překlady: E. Kocbek, Kruté kruhy (1972);
G. Marino, Polibky (1974); L. de Camöes, Trý
zeň i útěcha (1974); L. Ariosto, Zuřivý Roland 
ve vyprávění a výběru Itala Calvina (1974); 
Pchu Sung-ling, Vyznání (1974); Li Po, Měsíc 
nad průsmykem (1977); F. Prešeren, Můj sen šel 
po hladině (1978); J. Kochanowski, Šachy 
(1979); V. Braun, Zdatní synové Sisyfa (1979); 
T. Tasso, Osvobozený Jeruzalém ve vyprávění 
a výběru Alfreda Giulianiho (1980); V. Teodo- 
rescu, Nepřetržitá báseň (1980); T. Arghezi, Ná
pisy (1980); E. Arendt, Nad popel a čas (1981); 
V. Pšavela, Pojídač hadů (1982); G. Boccaccio, 
Fiesolské nymfy (1984); G. Carducci, Hněvy 
a smutky (1986); Chán Šan, Nad nefritovou 
tůní jasný svit (1987); Wang Wej - Paj 
Siang-šan- Meng Chao-žan, Trojzvuk (1987).
PŘÍSPĚVKY in: Českosl. voják (od 1966); Dějiny 
a současnost (od 1964); Dialog; Host do domu (od 
1965); sb. Chvála slova (1940); Impuls (od 1966); 
Knižní kultura (od 1963); Krit. měsíčník (od 1940); 
Kultura (od 1962); Kulturněpolitický kalendář 1965; 
Kult, tvorba (od 1965); Kvart (od 1947); Kytice 
(1948); Lid. noviny (od 1939); Lid. noviny, příl. Lit. 
noviny (1990 vzpomínky Let let); Lit. noviny (od 
1964); Mladá kultura (od 1937); Ohnice (od 1946); 
Orientace (od 1966); Plamen (od 1964); Práce (Jičín, 
od 1939); Program D 39; Sešity (1969); Slovenské 
pohTady (od 1965); Studentský časopis (od 1938); 
Světová literatura (od 1956); Tvář (1965); Vesmír (od 
1957); Volné směry (od 1942); Výtvarná práce; Vý
tvarné uměni; Zlatý máj. I KNIŽNĚ. Beletrie: Vědro 
stříbra (BB 1940); Noclehy s klekánicí (BB 1942); 
Studené nebe (BB 1944); Do práce nám slunce svítí 
(BB pro ml., 1944, upr. vyd. 1949); Matky (B 1945); 
Vzdušné zámky (BB pro ml., 1945); Snídaně v lese 

(BB pro ml., 1948); Úzké cesty (BB 1948); Červená 
Karkulka (B pro ml., 1949); Šťastně dojeď, dlouhý 
vláčku (BB pro ml., 1954); Jana jde do školky (B, 
P pro ml., 1955); Co nám veze? (BB pro ml., 1959); 
Kocourkov (P, B pro ml., 1959, s J. Kolářem); O podi
vuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči 
ptáků, zvířat, hmyzu, rostlin i věcí (P pro ml., 1960, 
podle Sborníku prostějovského z 1557 a starých čes
kých textů, s J. Kolářem); Ivánek a zvířátka (P, BB 
pro ml., 1961); O zatoulaném kotěti (D pro ml., 1962, 
i prem.); Chvilku se dívej, chvilku si zpívej (BB pro 
ml., 1962, hudba J. Rychlík); Enšpígl (P pro ml., 1962, 
s J. Kolářem); O podivné záhadě na poštovním úřadě 
(P pro ml., 1962, s B. Grögerovou); O kocouru, ko
houtu a kose (D pro ml., 1962, podle B. Němcové; 
1963 in sb. Pohádky B. Němcové); Malý grafik (BB 
pro ml., 1964); Co se slovy všechno poví (BB pro ml., 
1965, s B. Grögerovou); Soukromá galerie (BB, PP 
1965, psáno 1947-54); Baron Prášil (P pro ml., 1965, 
podle G. A. Burgera, s J. Kolářem); JOB-BOJ (BB 
1968, s B. Grögerovou; oddíl Intertexte, Kassel 1969); 
Píseň mládí (P, Toronto 1986); Vínek vzpomínek 
(Londýn 1989); Múhle (P, Salzburg 1991); Párkař. 
Básnické nápodoby (BB 1991). - Překlady: Ch. Mor- 
genstern: Šibeniční písně (1958) + Všelijaká zvířata 
pro kluky i děvčata (1959) + Palmström a Palma 
Kunkel (1964) + Beránek měsíc (1965) + Bim, bam, 
bum (1971); E. A. Poe: Zrádné srdce (1959, s jiný
mi) + Poe aneb Údolí neklidu (1972, an., s překl. J. 
Vrchlického, V. Nezvala); Americká lidová poezie 
(1962, s jinými); L. Kvítko: Od jara do jara (1962);
H. Heine: Meč a plamen (1962); E. Kástner: Z malých 
dějin (výbor básní, 1963) + Německé kolečko (1966, 
s J. Bodlákovou); H. M. Enzensberger: Zpěv z potopy 
(1963, doplň, vyd. 1966); M. Krleža: Balady Petrici 
Kerempuha (1963, s I. Wenigovou); P. P. Njegoš: 
Horský věnec (1963, s O. Berkopcem); Dubrovnická 
renesanční poezie (1964, s M. Nedvědovou); H. Heis- 
senbúttel: Texty (1965, s B. Grögerovou) + Prohláše
ní nosorožce (1968, s B. Grögerovou); K. A. Kortum: 
Jobsiáda (1966); Tchao Jůan-ming: Návraty (1966, 
s M. Ryšavou); G. Ekeloef: Opus incertum (1966, 
s J. Vohryzkem); Snímky krajiny poezie (jugoslávská 
poezie 20. stol., 1966, s jinými); M. Bense: Teorie textů 
(1967); J. Bobrowski: Znamení popela (1967); E. Lin- 
degren: Muž bez cesty (výbor z poezie, 1967, s J. Vo
hryzkem); F. Pessoa: Heteronyma (1968, s P. Lidmi - 
lovou); D. Radovic: Představte si (1968); N. Stánescu: 
Jedenáct elegií (1969, s E. Strebingerovou); L. de 
Góngora y Argote: Samoty (1971, s J. Forbelským);
I. Budai-Deleanu: Cikaniáda (1972, s E. Strebingero
vou). I SCÉNICKY. Libreto: Mastičkář (k opeře
E. F. Buriana, podle staročeských textů, 1949). - Hry: 
O kohoutkovi a slepičce (pro ml., 1949); Kocourkov 
(pro ml., 1963, podle B. Němcové). I REDIGOVAL 
časopisy: Práce (Jičín, 1939-41, student, čas.), Korál
ky (1948-49, pro ml., s L. Kolářovou), Knižní kultura 
(1964-65, s jinými). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Postavit vejce po Kolumbovi (výbor svět, poezie 20. 
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stol., 1967, s A. Brouskem); Slovo, písmo, akce, hlas. 
K estetice kultury technického věku (eseje, manifesty 
a umělecké programy 2. pol. 20. stol., 1967, s B. Grö- 
gerovou); Experimentální poezie (antologie, 1967, 
s B. Grögerovou). ■

LITERATURA: • ref. Vědro stříbra: Rfš, Zvon 41, 
1940/41; AMP. (A. M. Píša), Nár. práce 19. 1. 1941

ref. Noclehy s klekánicí: J. Kopecký, KM 1942;
F. Listopad, Řád 1943, s. 258 •; V. Pazourek: ref. Do 
práce nám slunce svítí, LidN 19. 10. 1944 + ref. 
Vzdušné zámky, Svob. noviny 17. 11. 1945; kp. 
(K. Polák): ref. Studené nebe, Nár. práce 24. 12. 1944; 
• ref. Matky: E. Petiška, Doba 1, 1945/46, s. 214;
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 1946, s. 463; A. M. P. 
(Píša), Práce 14. 6. 1946 •; J. Šlajer: O zvukové stránce 
rýmu v moderní dětské poezii. Hiršalův rým, Štěpni
ce 1, 1946/47; JR (J. Rey): ref. Mastičkář, Práce 21.1. 
1949; F. H. (Holešovský): ref. Snídaně v lese + ref. 
Červená karkulka, Komenský 74, 1949/50, s. 364; 
O. S. fŠirovátka): ref. Šťastně dojeď, dlouhý vláčku, 
LD 12. 3. 1954; P. Hauser: ref. Kocourkov, ZM 1960, 
s. 273; fvm (F. V. Mokrý): ref. Co nám veze?, Estetic
ká výchova 1960, č. 2; ok (O. Kryštofek): ref. O za
toulaném kotěti, Mladá fronta 8. 9. 1962; Z. Vavřík: 
ref. O podivné záhadě na poštovním úřadě, LitN 
1962, č. 25; A. Skoumal: Ezop a Enšpígl, ZM 1963; 
M. Majerová: ref. Chvilku se dívej..., LitN 1963, 
č. 18-19; • ref. Soukromá galerie: M. Červenka, LitN 
1965, č. 15; Z. Heřman, Plamen 1965, č. 6; M. Petří
ček, HD 1965, s. 70 •; V. Stanovský: ref. Baron Prášil, 
ZM 1965, s. 457; A. Stich: Jazyk jako hra (ref. Co se 
slovy všechno poví), ZM 1966; V. Padrta: Konkrétně
ji o konkrétní poezii, LitN 1967, č. 11; • ref. 
JOB-BOJ: B. Doležal, Tvář 1968, s. 57; J. Urbánková, 
Večerní Praha 26. 7. 1968; V. Burda, Sešity pro litera
turu a diskusi 1969, č. 28 •; S. Hlava: J. H. (k 65. nar.), 
Pochodeň (Jičín) 20. 9. 1985; S. R. (Richterová): ref. 
Píseň mládí, Svědectví 1986, č. 78, s. 425; K. Milota: 
Hiršal!, LitN 1990, č. 16.
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Historia Fratrum Bohemicorum

2. polovina 16. století

Soubor historických zpráv k dějinám Jednoty bratr
ské v letech 1457-1541.

H. F. B. vznikla někdy v 2. pol. 16. stol, nepo
chybně prací některého z předních bratrských 
duchovních, který měl přístup k bratrskému 
archívu; zřetelně se v ní rýsuje vztah k rodu 
Krajířů z Krajku a k mladoboleslavskému bra
trskému centru. Dlouho byla H. F. B. pokládá
na za dílo J. Blahoslava, novější bádání však 
tuto atribuci vyloučilo. Různí badatelé připiso

vali dílo V. Orlíkovi, J. Eneášovi, J. Narcissovi, 
J. Černému, J. Kálefovi, avšak pro autorství 
nikoho z nich nebyly sneseny důvody zcela ne
pochybné.

H. F. B. je anonymní česky psaný souhrn 
zpráv, dokumentů a obšírnějších výpravně kon
cipovaných zápisů; je řazen chronologicky, roz
členěn podle jednotlivých let a sahá od 1457 do 
1541. Zprávy jsou čerpány z různých pramenů 
(Bartoš Písař, Lukáš Pražský, V. Krasonický 
aj.) a často z nich přejímají celé pasáže doslov
ně. Celek má povahu materiálové kompilace, 
nezredigované do autorsky koncipovaného cel
ku. Zvláštní cenu mají výpravné partie odjinud 
neznámé (o upálení O. Polívky 1511, o zajetí 
bratra Lukáše na Janovicích 1515 aj.), četné 
zmínky o bratrských literárních dílech tištěných 
i rukopisných, často nedochovaných a známých 
jen z tohoto pramene, a hojné údaje o úmrtí 
význačných členů Jednoty se stručnými charak
teristikami. Zřejmá souvislost památky s Akty 
Jednoty bratrské (sv. 5 a 6) a s bratrskou Kni
hou úmrtí (s jejímiž údaji do 1542 má téměř 
doslovně shodné formulace) je dána společnými 
prameny dnes neznámými. Přes svou literární 
nevyrovnanost náleží H. F. B. k nejpřednějším 
a nejbohatším zdrojům zpráv o Jednotě bratr
ské a její kulturní aktivitě.

EDICE: Tzv. Blahoslavovy († 1571) Historie bratří 
českých dílu 1. část 1., Bratrské listy 1906 (ed. B. Lu- 
kavský, část do r. 1474). ■

LITERATURA: F. M. Pelcl in: Kurzgefasste Ge- 
schichte Böhmens (1774); A. Gindely in: Geschichte 
der Böhmischen Brúder (1857-1858); P. J. Šafařík: 
Br. Jana Blahoslava Historie bratří českých, ČČM 
1862; J. Goll: Br. J. Blahoslava spisy historické, ČČM 
1877; W. E. Schmidt: Zur Brúdergeschichte Blaho- 
slavs, Věstník KČSN 1904; K. Krofta: Tzv. Blahosla- 
vova Historia Fratrum a Rozmlouvání starého Čecha 
s rytířem, ČČH 1917; J. T. Múller in: Geschichte der 
böhmischen Brúder 1 (Herrnhut 1922) + J. T. Múl
ler, F. M. Bartoš in Dějiny Jednoty bratrské (1923); 
F. Chudoba: Jak přibývalo vědomostí o Janu Blaho- 
slavovi od doby obrozenské, Sb. Blahoslavův (1923); 
F. M. Bartoš: Z Blahoslavovy činnosti dějepisecké, 
Kalich 1923; K. Krofta: Jan Blahoslav, in O bratr
ském dějepisectví (1946); F. M. Bartoš: Z husitského 
a bratrského dějepisectví, Sb. historický 2, 1954.
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Historia o těžkých protivenstvích církve české

Historia o těžkých protivenstvích církve 
české

30.-40. léta 17. století

Pamětní spis bratrských exulantů o násilné rekatoli
zaci v českých zemích.

Plný titul spisu - Historia o těžkých protiven
stvích (v 1. vyd. Historia o protivenstvích) církve 
české hned od počátku jejího na víru křesťanskou 
obrácení v létu Páně 894 až do léta 1632 za 
panování Ferdinanda Druhého - naznačuje, že 
jde o vypsání persekucí pro víru v plném časo
vém rozsahu trvání české církve, ale ve skuteč
nosti spis seznamenává jednotlivé chronologic
ky řáděné případy a soustřeďuje se převážně na 
oběti protireformační zvůle po 1620. Spis vzni
kal v prostředí exilové Jednoty bratrské původ
ně jako doplněk k proslulému anglickému dílu 
o mučednících evangelia Book of Martyrs 
(1563), v němž jeho autor J. Foxe již své čtenáře 
informoval o Husovi a Jeronýmovi. Bratří byli 
počátkem 1632 svými příznivci v Anglii upozor
něni na chystané nové vydání tohoto díla; dopl
něk, k němuž byli vybídnuti, měl vzbuzovat 
zájem anglické veřejnosti o osud českých, zvláš
tě bratrských vyhnanců pro víru. Shromážděný 
faktový materiál byl ještě téhož roku urychleně 
latinsky sepsán, ale protože se záměr se zamýš
leným doplňkem neuskutečnil, měl být vzniklý 
spis podle rozhodnutí bratrského synodu z října 
1632 vydán pro informaci zahraničí samostat
ně. Pro tento účel byly pravděpodobně přede
slány počáteční kapitoly, ale k vydání tiskem 
(pod pův. tit. Synopsis historica persecutionum 
ecclesiae Bohemicae, Historický přehled perse
kucí církve české) došlo až 1647 v Ley děnu 
(2. vyd. 1648 asi v Amsterdamu již s tit. Historia 
persecutionum ecclesiae Bohemicae, Historie 
persekucí církve české). Na zpracování latinské 
podoby spisu se podílelo několik autorů, mezi 
nimi vedle Komenského též Adam Hartman 
(† před 1655, bývalý kazatel v Betlémské kapli, 
v exilu působící při bratrském sboru v Toruni), 
který je též původcem české podoby díla. Její 
vydání však předešel překlad anglický, němec
ký (oba 1650) a nedochovaný francouzský. 
V českém znění vyšlo dílo poprvé 1655, až po 
Hartmanově smrti, se stručnou předmluvou 
Komenského. Protože v soupisu vlastní literár
ní činnosti z 1661 uvádí Komenský - vzhledem 

k svému podílu na vzniku původního znění 
spisu - i jeho titul, bývá nepřesně označován za 
jeho autora.

Zamýšlená funkce díla je patrná z tematické
ho rozvržení jeho 107 kapitol. Údobí před 
počátkem reformního hnutí je shrnuto do kap. 
1-5 (připomínajících mj. mučednictví Ludmili- 
no, Václavovo a Vojtěchovo), kap. 6-8 jsou 
věnovány Miličovi, Matěji z Janova, Husovi 
a Jeronýmovi, kap. 9-17 husitským mučední
kům, v kap. 18-41 je pozornost soustředěna již 
na předbělohorské pronásledování českých ne
katolíků, především bratří, od kap. 42 do konce 
je H. jedinou obžalobou iniciátorů a vykonava
telů protireformačního násilí namířeného po 
Bílé hoře k vykořenění evangelického vyznání 
ve všech stavech v celé zemi. Zvláštní místo 
(kap. 60-84) zde zaujímá líčení posledních chvil 
a smrti odsouzených vedoucích účastníků čes
kého povstání. Zpravodajský záběr H. je nerov
noměrný; omezuje se převážně na Čechy, kdežto 
události na Moravě registruje pouze zřídka. Ne
rovnoměrná je též její zpravodajská hodnota. 
Počáteční kapitoly vycházejí ze starší historio
grafie, zejména z Dubravia, odkud přebírají 
i některé omyly, bez nedopatření nejsou ani 
kapitoly o době husitské, spolehlivější je teprve 
část založená na bratrském dějepisectví. Hlav
ním pramenem pro kap. 60-84 se stal pamětní 
spis Koruna neuvadlá, jehož autor J. Rosacius 
Hořovský byl přímým a nej bližším svědkem 
líčených událostí. Hodnotu nezřídka jedineč
nou mají zprávy o pobělohorských persekucích, 
spočívající na materiálu shromážděném právě 
k účelu, jemuž mělo dílo v původní podobě 
sloužit. Nekriticky kladné hodnocení snah Ru
dolfa II. je vysvětlitelné vzhledem ke specific
kým okolnostem vzniku H., kdy Rudolfova 
doba exulantům splývala se vzpomínkami na 
klidná léta náboženské svobody ve ztraceném 
domově. - Třebaže počtem vydání a překladů 
zaujímala H. přední místo v pobělohorském 
exilovém písemnictví, pro její ostře protiřímský 
obžalobný ráz zůstávaly jí české země uzavřeny 
ještě dlouho po tolerančním patentu. O tom, že 
zde přesto budila pozornost, svědčí zahraniční 
vydání tištěné 1844 ve slezském Hiřberku (Jele- 
nia Góra), určené pro české země, ale výtisky se 
zde směly svobodně prodávat teprve v krátkém 
údobí ústavního života po 1848. První domácí 
vydání H. se uskutečnilo 1870 (další vyd. 1888, 
1902).
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Hladík

KNIŽNĚ: Historia... (Lešno 1655, 2. vyd. Amster
dam 1663, 3. vyd. Žitava 1756). I EDICE: J. A. Ko
menský: Historie... (1922, ed. F. M. Bartoš) + His
torie... (b. d., 1954, ed. F. Šimek). I

BIBLIOGRAFIE: Č. Zíbrt: Bibliografie české his
torie 5 (1912, č. 18 524-61); Knihopis č. 2 910-12. 
■ LITERATURA: F. M. Bartoš in J. A. Komenský: 
Historie... (1922) + Kolem Komenského Historie 
persekucí, Archív pro bádání o životě a spisech
J. A. Komenského 1937; J. Volf: ref. ed. J. A. Komen
ský: Historie..., ČNM 1923; M. Kaňák in J. A. Ko
menský: Historie... (1954).

ep

Václav Hladík

* 22. 8. 1868 Praha
† 29. 4. 1913 Praha

Žurnalista a prozaik naturalistického zaměření, 
zprvu autor povídek, později románů z pražské bo
hémské a podnikatelské společnosti; dramatik, pře
kladatel a propagátor česko-francouzských styků.

Pocházel z rodiny obchodníka plátenickým 
zbožím. V Praze vystudoval nižší gymnázium 
a Českoslovanskou obchodní akademii. 1887 se 
stal úředníkem Živnostenské banky, odkud 
1891 přešel do redakce Nár. politiky. 1895 pod
nikl první cestu do Paříže, kam později jezdil 
častěji. 1898 vstoupil do redakce Nár. listů, kde 
až do své smrti vedl rubriku zahraniční politiky 
a psal týdenní fejeton, od 1899 redigoval Lumír. 
Vedle návštěv Francie (byl jejím nadšeným 
obdivovatelem) podnikl delší cesty do Anglie 
(1905), Itálie, Holandska, Belgie a Německa. 
Pohřben byl na vinohradském hřbitově.

Již prvními pracemi se H. přihlásil k natura
lismu, z jehož teze o formování člověka prostře
dím, ve kterém žije, vždy vycházel. Psal jen 
o lidech a prostředí, které dobře znal, vesměs 
o Pražanech a o Praze. Zprvu publikoval obráz
ky ze všedního života lidí pražské společnosti, 
zejména ze života drobných úředníků a ob
chodníků, které přeplňoval množstvím dobře 
odpozorovaných podrobností. Ty až překrývaly
H. sociální cítění a kritické rysy, jež se někdy 
projevily jen cynickou pointou (Z lepší společ
nosti, Z pražského ovzduší). Od příběhu o vzta
hu neúspěšného herce a herečky, která se pozdě
ji provdá za bohatého advokáta (Třetí láska), 
přešel ke kresbě příběhů ze života bonvivánů 
z bohatých pražských vrstev a hereček, líčících 

jejich milostné pletky a manželské nevěry za
chycené v prostředí plesů, přepychových bytů 
a dámských budoárů, kde se zálibou popisoval 
toalety, nábytek, umělecké předměty, květino
vou výzdobu atd. Promítal do nich životní styl, 
který odpozoroval v prostředí pařížské buržoa
zie (Artuš, Valentinovy ženy). V následujícím 
období se H., aniž opustil tento příznačný ráz 
svých prací, zaměřil na obraz pražských podni
katelských vrstev a jejich spojení s politickou 
reprezentací. Takto rozšířený záběr H. pohledu 
se v několika pracích dotkl i politického hnutí 
dělnictva, anarchismu a vztahu inteligence 
k nim (Evžen Voldan, Vlnobití). O srovnání živo
ta v Paříži a v Praze na přelomu století se 
pokusil v románě Dobyvatelé. Dramatický spád 
a zachycení situací gestem a dialogem, které 
jsou vlastní H. próze, přivedly ho i k dramatům, 
v nichž se zabýval problémem manželské lásky 
a nevěry (Nový život, Závrat). Literární činnost 
H. doplňují drobné, lyricky zabarvené povídky 
a obrázky z cest (Barevné skici a malé povídky), 
kniha fejetonů O současné Francii (o její kultuře 
psal již dříve hlavně ve Světozoru) a několik 
překladů z francouzské literatury.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Caliban, H. Vladík, Karel 
Hurych; -a-, H, V. H. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. revue 
(1889, 1897-1901, 1912); sb. Čeští spisovatelé českým 
dělníkům národním... (1898); Čes. Thalia; Hlas ná
roda (1899-90, příl. Nedělní listy); Květy (1892, 
1905); Lit. listy (1892); Lumír (1891, 1897-1907; 1899 
R Slaboši, pseud. Karel Hurych); Moravskoslezská 
revue (1910); Nár. listy (1889, od 1902; 1906 R Vlno
bití); Nár. obzor (1907—08); Pražská lid. revue (1905); 
Rozhledy (1896—98); Ruch (1886); Světozor 
(1888-93); Švanda dudák (1889); Vesna (1892-93); 
Zlatá Praha (1893-1900, 1908-09 R Dobyvatelé, 
1911-12). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: 
Z lepší společnosti (PP 1892); Z pražského ovzduší 
(PP 1894); Třetí láska (R b. d., 1895); Nový život 
(D 1896, i prem.); Ze samot a společnosti (PP 1899); 
Umělecký význam L. Marolda (studie, 1899); Trest 
(R 1901); Vášeň a síla (R b.d., 1901 ← Lumír 1899 
s tit. Slaboši); Závrať (D 1903, prem. 1902); Evžen 
Voldan 1, 2 (R 1905); Valentinovy ženy (R 1905); 
Barevné skici a malé povídky (1906); Vlnobití 
(R 1908); O současné Francii (FF 1908); Dobyvatelé 
(R 1910); Artuš (R 1913). - Překlady: G. Ohnět: 
V záři miliónů (1892); A. Daudet: Lydiin hřích 
(1895); G. de Maupassant: Miláček (1896). - Soubor
né vydání: Spisy (nakl. Hejda a Tuček, 1909-13, 3 sv.). 
■ SCÉNICKY Překlady: M. Donnay: Milenci 
(1903); A. Vivanti: Manžel (1905). ■ REDIGOVAL 
časopis: Lumír (1899-1905, 1906-07 s J. Vlčkem). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Do světa. Praha-Paříž
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(1898); Čeští spisovatelé českým dělníkům národním 
k 1. máji 1898 (1898); Slavnostní májový list národní
ho dělnictva (1899). I

LITERATURA: • ref. Z lepší společnosti: J. Kará
sek, Niva 1892, s. 350; F. X. Salda, Lit. listy 1893 
→ KP 1 (1949) •;• ref. Z pražského ovzduší: A-a 
(A. Procházka), Lit. listy 1895, s. 153; jv (J. Vodák), 
Niva 1895, s. 259 + Rozhledy 4, 1894/95, s. 552 
ref. Třetí láska: A-a (A. Procházka), Lit. listy 1895, 
s. 218; F. V. Krejčí, Naše doba 1, 1894/95, s. 849 
a 943; J. Karásek, MR 1895, sv. 2, s. 46 •;• ref. Nový 
život: K. (F. V. Krejčí), Rozhledy 6, 1896/97, s. 269; 
J. K. (Kvapil), Zlatá Praha 1897, s. 47; F. Zákrejs, 
Osvěta 1897, s. 69; Vavřinec Lebeda (I. Herrmann), 
Švanda dudák 1897, s. 81 •;• ref. Ze samot a společ
nosti: jv (J. Vodák), Obzor literární a umělecký 2, 
1899/1900, s. 102 a Besedy Času 1900, s. 123 •; J. Ka
rásek: Kronika (o redakční práci), MR 1900/01, sv.
12, s. 29; • ref. Trest: J. Karásek, MR 1901/02, sv. 13, 
s. 347; F. V. Krejčí, Rozhledy 12, 1901/02, s. 566; O. 
Theer, Srdce 1, 1901/02, s. 153; S. (F. Sekanina), Zlatá 
Praha 19, 1901/02, s. 95; F. V. Vykoukal, Osvěta 1902, 
s. 745 •;• ref. Vášeň a síla: A. Tuček, Zvon 2, 1901/02, 
s. 518; O. Theer, ČČM 1902, s. 330 •;• ref. Závrať: 
š. (J. Kuffner), NL 12. 11. 1902; an. (F. V. Krejčí), PL 
11. 11. 1902 a Rozhledy 13, 1902/03, s. 176; Ht. (J. 
Hilbert), Čes. revue 6, 1902/03, s. 170; ech (V. Štech), 
Máj 1, 1902/03, s. 127; A. Novák, Samostatnost 1902, 
s. 477 •; O. Theer: V. H., ČČM 1904, s. 445; • ref. 
Evžen Voldan: J. Červený (A. Macek), Akademie 8, 
1904/05, s. 319; E. Sokol (K. Elgart), Rozhledy 15, 
1904/05, s. 1 049; A. N. (Novák), Ženský svět 1905, 
s. 235; F. V. Krejčí, Přehled 4, 1905/06, s. 25 •;• ref. 
Valentinovy ženy: A. Novák, Přehled 4, 1905/06, 
s. 234; P. (J. Pelcl), Rozhledy 16, 1905/06, s. 465 •; A. 
P. (Procházka): Epitaf Vlnobití (čas. vyd.), MR 1906/ 
07, sv. 19, s. 57; -il (A. Novák): Chvála dandysmu (ref. 
Vlnobití), LidN 22. 1. 1909; • k 40. nar.: an., Nár. 
Obzor 2, 1908, č. 37; F. K. (Khol), Samostatnost
1908, s. 402 + MS1R 5, 1908/09, s. 21; V. Mrštík, 
MS1R 5, 1908/09, s. 42 •;• ref. O současné Francii: H. 
J. (Jelínek), Lumír 37, 1908/09, s. 236; J. Karásek, 
MR 1908/09, sv. 21, s. 257; F. Khol, ČČM 1909, 
s. 381; -il (A. Novák), LidN 16. 4. 1909 •;• polemika 
V. H. a F. X. Šaldy vyvolaná Š. přednáškou O mo
derní literatuře české: V. H., NL 9., 17., 27. a 28. 4. 
1909; F. X. Šalda, Čas 15., 23. a 27. 4. 1909 a Novina
1909, s. 351 → KP 7 (1953) •;• ref. Dobyvatelé: 
E. Sokol, MS1R7, 1910/11, s. 399; -il (A. Novák), 
LidN 8. 1. 1911; K. Sezima, Lumír 40, 1911/12, s. 313

ref. Artuš: M. (V. Martínek), MS1R 9, 1912/13, 
s. 264; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 30, 1912/13, 
s. 252; -il. (A. Novák), LidN 14. 1. 1913; K. (F. V. 
Krejčí), PL23. 3. 1913; K. Sezima, Lumír 42, 1913/14, 
s. 17 •;• nekrology: A. N. (Novák), Přehled 11, 1912/
13, s. 552; F. Khol, Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 411; S. 
(F. Sekanina), Zvon 13, 1912/13, s. 471; K. 
(F. V. Krejčí), PL 30. 4. 1913; V. Dyk, Samostatnost 
30. 4. 1913 •; Š. Jež: Dějiny Lumíra, Lumír 1923, 

s. 48; • k 25. výr. úmrtí: H. Jelínek, Lumír 1938, 
s. 338; ne (A. Novák), LidN 29. 4. 1938 •; B. Slavík: 
Tvůrčí možnosti pražského románu, Čteme 1943, 
s. 77; E. Konrád in Nač vzpomenu (1957); E. Macek: 
F. X. Šalda a EL, Lumír (komentovaná edice dopisů 
F. X. Šaldy V. H.), Sborník NM, řada C (1964).

dh

Josef Hladký

Působnost 1919-1959

Vydavatelství knih pro mládež a překladové beletrie 
v Praze, bibliofilských tisků v Hranicích na Moravě.

Založil je a po celou dobu trvání vedl J. H. 
(* 13. 1.1885 Uherský Brod, † 16. 2.1960 Hrani
ce), sběratel a vydavatel grafiky a exlibris, orga
nizátor bibliofilů a exlibristů, pův. povoláním 
učitel. Pocházel z početné rodiny pekaře. Vystu
doval vyšší reálku v Uherském Brodě (mat. 
1904). Po absolvování učitelského ústavu v Brně 
(1905) učil na obecných školách Uherskohra
dišťská. 1914 se za působení v Buchlovicích se
známil s B. Benešem Buchlovanem a pod jeho 
vlivem začal sbírat exlibris, grafiku a bibliofilie. 
Navázal kontakty s J. Hodkem a dalšími mladý
mi grafiky. 1918 vydal spolu s Benešem Buchlo
vanem, který se mezitím přestěhoval do Bzence, 
Almanach přátel českých exlibris 1918 a podílel 
se na založení Spolku sběratelů a přátel exlibris 
v Praze. 1919 odešel do výslužby a přestěhoval se 
do Prahy, kde koncem t. r. zahájil ve svém bytě 
v Havlíčkově (od 1926 Bělehradské) ul. č. 13 (čp. 
234) na Vinohradech vydavatelskou činnost se 
zaměřením na literaturu pro mládež a překlady. 
Současně vydával grafická alba soudobých čes
kých grafiků (první vydal už v Buchlovicích), 
soubory exlibris, série uměleckých dopisnic 
a dopisních papírů s grafickou výzdobou. Pro 
odběratele grafických alb založil 1922 Společ
nost jednoho sta přátel grafiky. 1920-22 redigo
val informační list Spolku sběratelů a přátel ex
libris Knižní značka. 1927 pojmenoval své vyda
vatelství Kruh Tisíce, pod novým názvem však 
vydal jen jednu knihu (M. Poppeová: Očista Im- 
raye Sahiba). V červenci 1927 se přestěhoval do 
Hranic na Moravě, kde ještě t. r. zahájil vydávání 
bibliofilských tisků. Současně pokračoval ve vy
dávání exlibris a grafiky. Byl iniciátorem a od 
1928 spolu s B. Benešem Buchlovanem, J. H. 
Štěrbou a dalšími i organizátorem každoročních 
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schůzek moravských bibliofilů a exlibristů. Od 
1928 přispíval do časopisu Bibliofil (též pod 
šiframi Hký., J. H-ký.), od září 1930 do října 
1934 byl jako člen Skupiny moravských kniho- 
milů jeho spoluvydavatelem, 1930 též admini
strátorem několika čísel. 1930 získal nakladatel
skou koncesi, 1932 koncesi knihkupeckou, 1934 
však na dva roky veškerou vydavatelskou čin
nost přerušil. Od jejího obnovení 1937 většinu 
vydávaných titulů sám sázel a tiskl na ručním 
lisu, v 50. letech převážně pod hlavičkou Kruh 
bibliofilů na Moravě. Pokračoval rovněž ve vy
dávání grafických alb a souborů exlibris, k ně
kterým z nich psal úvodní texty. Pohřben byl 
v Uherském Brodě, jeho pozůstalost je uložena 
v knihovně Národního muzea v Praze, ve Státní 
vědecké knihovně v Olomouci a v Oblastní ga
lérii v Olomouci. Průvodcem po jeho díle jsou 
strojopisné vzpomínky bratra Jaroslava, ulože
né v Státní vědecké knihovně Olomouc.

H. pražský ediční program byl určen původní 
profesí a sběratelskými zájmy vydavatele. Já
drem měly být knižnice pro mládež, vyzdobené 
mladými českými grafiky. Zahájil 1919 knižnicí 
Klasy, n níž vydal anonymně 17. vydání Kara
fiátových Broučků a Pohádky K. J. Erbena. 
V projektované knižnici slovenské mládeže Det
va, kterou měl řídit P. Sula, vyšel jen sborník 
Sneh v H. uspořádání. Tři svazky knižnice 
Ratolest přinesly díla F. L. Čelakovského, 
K. Havlíčka Borovského a K. J. Erbena, 6 sv. 
knižnice Světýlka drobné příspěvky B. Beneše 
Buchlovana, E. A. Hrušky, J. Kaldy, J. Nerudy 
a H. Ch. Andersena. Trvalým spolupracovní
kem H. knižnic pro mládež byl B. Beneš Buch- 
lovan, který uspořádal všechny 3 svazky knižni
ce Naše rozpravy (sborníčky o díle B. Němcové, 
J. Mánesa, J. Úprky) a pro knižnici Pěkné čtení 
pro mládež (2 sv.) vedle původní práce Nejpo
slednější dobrodružství Leona Cliftona převy
právěl též Příhody barona Prášila. H. snahy 
o vydávání literatury pro děti vyvrcholily 
v knižnici Učitelé dětem (5 sv.) původními pra
cemi J. Brauna, F. Weniga, B. Beneše Buchlova
na, F. Homolky a M. Poppeové. V H. knižni
cích pro dospělé převládaly překlady: Ohlasy 
(3 sv.) přinesly práce A. France, A. K. Tolstého 
a A. Dumase, Kruh jednoho tisíce (2 sv.) G. Kel- 
lera a S. S. Juškeviče, Knihovna humoru (3 sv.) 
N. A. Lejkina, A. T. Quiller-Couche a anonym
ní sborník Kytička anekdot ze života slavných 
lidí 1. Nevyhraněný pokus o knižnici původní 
tvorby představuje knižnice Pan (2 sv.) díly

E. A. Hrušky a K. Havlíčka Borovského. -
V Hranicích H. dále vydával soubory grafic
kých listů a exlibris, nepokračoval však v žádné 
z knižnic pražského období. Jádrem nového 
vydavatelského programu, orientovaného na 
bibliofilské tisky, byla knižnice Amfora (28 sv.), 
s původní tvorbou soudobých autorů (Z. Bár,
I. Bauše, B. Beneš Buchlovan, Z. Broman, 
E. Dvořák, J. Grmela, M. Holas, J. Chaloupka, 
M. Jahn, B. Jedlička, M. Jirko, J. Kalus, F. Ko
peček, J. Kopta, V. Krška, V. Martínek, J. Spil
ka, J. Šnobr, Ad. Veselý aj.). Knižnice Rozma
rýn (9 sv.) byla zaměřena na původní zapomí
nanou tvorbu klasickou (K. J. Erben, L. Strou- 
pežnický, A. V. Šmilovský aj.), knižnice Prapor 
(4 sv.) na významné politické dokumenty a lite
rární památky (Dokumenty 1915-1918, Karel 
IV: Život sv. Václava, J. A. Komenský: Kšaft, 
T. G. Masaryk: První poselství). Pro knižnici 
Čtení příkladné (2 sv.) přeložil O. F. Babler dva 
staroněmecké texty. Jediná nebibliofilská kniž
nice Anakreon (3 sv.) přinesla beletristická zpra
cování tématu homosexuality (V. Krška, G. 
Duhamel, Willy-Ménalkas). V poslední biblio
filské knižnici Růže stolistá (2 sv.) předzname
nal H. zařazením menších prací českých klasiků 
(B. Němcová, F. L. Čelakovský) další směřová
ní své vydavatelské Činnosti. - Nakladatelský 
časopis Lístek rozmarýnu (od 1928, 5 x ročně) 
obsahuje příspěvky J. H., B. Beneše Buchlova
na, M. Jirka, J. Knapa, B. Lifky, V. Martínka, 
A. Sedláčka aj. o výtvarnících a autorech
H. knižnic, otisky korespondence spolupracov
níků vydavatelství, informace o schůzkách mo
ravských bibliofilů a o novinkách vydavatelství.
V posledním ročníku byl obsah časopisu redu
kován na nakladatelská návěští a po ustavení 
Skupiny moravských knihomilů, která za
H. účasti převzala vydávání časopisu Bibliofil, 
zanikl Lístek rozmarýnu 4. číslem 3. ročníku 
v listopadu 1930. V červenci 1932 se H. stal od
3. čísla 1. ročníku majitelem, vydavatelem a od
povědným redaktorem měsíčníku Nový hlas 
(podtitul List pro sexuální reformu), redigova
ném J. Karáskem ze Lvovic, E. Weingartem 
a F. Čeřovským, od č. 6 též V. Vávrou. V 1. roč
níku H. rovněž publikoval dva příspěvky (pod 
šiframi Hra., Hra-). Ruční tisky, které v posled
ním dvacetiletí H. vydavatelské činnosti převá
žily, pokryly všechny hlavní tematické okruhy 
jeho vydavatelského a sběratelského zájmu; při
nesly drobná díla klasiků české literatury, dobo
vé politické a kulturní dokumenty, lidové písně
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a soubory kramářských písní z vlastní sbírky. - 
Ke spolupráci na grafické výzdobě svých tisků 
pozval H. kruh mladých výtvarníků, jimž vydá
val grafická alba a soubory exlibris. U praž
ských knižnic to byli zejména J. Hodek, 
E. Hrbek, P. Kotík, A. Moravec, A. V. Slavíček, 
dále též P. Dillinger, V. Karel, J. Konůpek, 
K. Němec, A. Macková, S. Kulhánek, J. Vá- 
chal, J. Vodrážka. Knižnice Učitelé dětem byla 
přímo koncipována jako sbírka prací učitelů- 
-spisovatelů ilustrovaná učiteli-výtvarníky 
(R. Mates, A. Moravec, B. Ullrych). V hranic
kých tiscích H. se původní grafika stala integ
rální součástí vydávaných knih. Okruh spolu
pracovníků rozšířili zejména J. Baruch, J. Be
ran, F. Duša, A. Hrabal, M. Florian, F. Kobli
ha, R. Lander, O. Matoušek, F. Pavelka, K. 
Svolinský, K. Štika, J. Šváb, J. Vláčil aj. Tiskař
sky se na H. knižnicích podílely zejména tiskár
ny Družstvo knihtiskárny v Hranicích, Chlanda 
a Vavřík v Břeclavi a Kryl a Scotti v Novém 
Jičíně. Několik titulů posledního období tiskl 
na ručním lisu tiskař J. Cipra v Kladně.
KNIŽNICE. Beletrie a práce o literatuře: Klasy 
(1919-20); Detva (1920); Ohlasy (1920); Naše rozpra
vy (1920-21); Pan (1920-21); Ratolest (1920-23); 
Světýlka (1921); Pěkné čtení pro mládež (1924-25); 
Kruh jednoho tisíce (1924-25, psáno též Kruh 1000); 
Učitelé dětem (1925-27); Knihovna humoru 
(1925-26); Amfora (1927-34); Rozmarýn (1927-29); 
Prapor (1928—33); Ctění příkladné (1931-32); Ana- 
kreon (1932-33); Růže stolistá (1937). I Z OSTATNÍ 
PRODUKCE. Původní: A. Jirásek: Poselství našim 
hochům na Sibiři (1920); J. Chaloupka: Hledejte mi
lence (1928); Desátek jarmarečních písní (1938) 
+ Nový desátek jarmarečních písní (1940) + Desá
tek jarmarečních písní 3 (1944); Český brevíř (1943); 
Rok 1848 v ohlasu jarmarečních písní (1949); Hrst 
škádlivých písní (1951); J. Jeník z Bratříc: Rozverné 
písně a popěvky (1955); Neznámá píseň o Mistru 
Janu Husovi (1955); Čtyři vánoční koledy (1957). - 
Překlady: H. Lavedan: Postel (1920); S. Wyspiaňski: 
Protesilaos a Laodamia (1920). I PERIODIKA: Lís
tek rozmarýnu (1928-30); Nový hlas (1932, od 
č. 3-1934). I

BIBLIOGRAFIE: J. Hladký: Mých dvacetpět let 
1927-1952 (1952). I LITERATURA: B. Beneš 
Buchlovan: Z moravského zákoutí, Marginálie 18, 
1944/46, s. 16; B. Indra: Hranický vydavatel bibliofilií 
a grafiky J. H., Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic 
nad Bečvou 1979, leden; jg (J. Glivický): Před sto 
lety..., Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 
1985, č. 1/2, s. 53; R. Hlava: Vzpomínka na pana H., 
Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou 
1985, březen.

az

Hlasatel český

1806-1808, 1818

První česky psaný beletristický a populárně naučný 
časopis, programově sledující jazykově národní kon
cepci vlastenectví a povznesení umělecké úrovně lite
rární tvorby.

Podtitul: Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech 
vlastenců vydaný... - Redaktor, vydavatel a majitel: 
J. Nejedlý, Praha. - Periodicita: 4 x ročně (leden, du
ben, červenec, říjen).

Časopisu H. č. předcházelo několikaleté úsilí 
vlasteneckých spisovatelů a vědců na přelomu 
18. a 19. století (B. J. Dlabač, J. Dobrovský, 
V. M. Kramerius, F. M. Pelcl, F. F. Procházka) 
založit samostatné české literární a naučné 
periodikum. Jedním z návrhů bylo vydávat ča
sopis s názvem Hlasatel literatury české jako 
přílohu Krameriových Novin. Projekt se poda
řilo uskutečnit až 1806 J. Nejedlému, profesoru 
české řeči a literatury na pražské univerzitě 
a členu Puchmajerovy básnické družiny. H. 
č. vycházel 1806-08 v pravidelných čtvrtletních 
intervalech, opožděný 4. ročník (částečně při
praven na 1809, vyšel až 1818) se periodicitou, 
formátem, rozsahem, grafikou i vnitřním uspo
řádáním shodoval s předchozími. Přestávku ve 
vydávání vysvětlil Nejedlý v úvodním prohláše
ní obnoveného časopisu peněžní tísní a váleč
nými poměry (napoleonské války). Skutečnou 
příčinou přestávky ve vycházení časopisu a jeho 
zániku po 1818 byl jednak vydavatelův nezájem 
(od 1809 se Nejedlý věnoval převážně svému 
právnickému povolání), jednak ideové rozpory, 
jež se zatím nahromadily uvnitř české literatury.

Ideové zaměření časopisu formuloval J. Ne
jedlý v úvodním Promluvení k Hlasateli, ve 
Zprávě o tomto spisu čtvrtletním v čele 4. sv. 
a především ve stati O lásce k vlasti, v níž proti 
staršímu pojetí vlastenectví, vycházejícímu 
z příslušnosti k teritoriu, podtrhl význam jazy
ka a národních mravů. Tutéž ideu podpořil 
a prohloubil i J. Jungmann svým „dvojím roz
mlouváním“ O jazyku českém (roč. 1, sv. 1 a 3), 
jež kladlo navíc důraz na vzdělanost a čelilo 
nebezpečí kosmopolitismu i politicky a sociálně 
motivovanou nedůvěrou ke šlechtě a příklonem 
k selskému lidu a měšťanům (především malých 
měst). Přínosem pro rozvoj české literatury byl 
důraz H. č. na kvalitu beletristických i nauč
ných příspěvků. Náročnější ráz mu dodával pře-
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devším citlivě volený výběr překladů ze světové 
literatury období klasicistního (Pope) a prero- 
mantického (Gray, Young, Klopstock, Gessner, 
Bůrger), které významem zastínily kvantitativní 
převahu jak překladů z antických literatur, tak 
původních selanek a sentimentálních povídek.
V pozdějším vývoji časopisu se odrazily názoro
vé neshody J. Nejedlého, stále výrazněji se klo
nícího ke konzervatismu (klasicizující tendence 
estetické, archaizující jazyk uplatňující velesla- 
vínskou normu a bratrský pravopis), s progre
sivním okruhem J. Jungmanna, a to především 
v otázkách pravopisu a prozodického systému. 
Přesto se Nejedlému podařilo získat přispěvate
le ze všech soudobých generací. Nej starší gene
raci josefinistickou reprezentovali v H. č. 
B. J. Dlabač, V. M. Kramerius, A. V. Pařízek, 
F. J. Tomsa a drobnými příspěvky i J. Dobrov
ský (úvod k přetisku části Májového snu od 
Hynka z Poděbrad - jedna z mála česky psa
ných prací Dobrovského) a A. J. Puchmajer 
(óda Na jazyk český); mezi mladšími autory, 
v mládí ještě ovlivněnými josefinismem, byli
J. Rautenkranc, J. a V. Nejedlý a J. Jungmann; 
nejmladší generaci zastupovali J. L. Ziegler. 
A. Marek, S. Rožnay, V. A. Svoboda, J. N. Ště
pánek, J. Linda aj. - Naukovou složku, k níž 
vedle zmíněných programových statí J. Nejedlé
ho a J. Jungmanna patří i příspěvky J. Rauten- 
krance o praktických jazykových otázkách ve 
školství (roč. 1, 4), představují jednak nepravi
delné rubriky Z historie přirozených věcí (stati 
o zvířatech, zvi. exotických, od J. Nejedlého 
a F. J. Tomsy) a Umění přirozených věcí aneb 
Fyzika (stati J. Nejedlého o přírodních úkazech, 
o ohni apod.), které procházejí všemi ročníky, 
jednak články mimo tyto rubriky: pojednání 
J. Nejedlého o snech (roč. 2) a o zemědělském 
hospodaření (3, 4), Tomsova stať o zemětřesení 
(1) a jeho výklady anatomické (3) a zdravotnic
ké (4), většinou závislé na cizích předlohách; 
historie je zastoupena nepodepsanými statěmi 
o dobytí Mexika a Peru (3) nebo vyprávěním 
V. Nejedlého Vojna svátá na Východě (3), filo
zofie studií o etice od V. Zahradníka (3), peda
gogika statí A. V. Pařízka o výchově dětí (3), 
Jungmann informuje o hře v šachy (1). Osvícen
sky racionalistické tendence (např. boj proti 
pověře a náboženské i jiné nesnášenlivosti) mají 
svůj odraz i v části věnované krásné literatuře.
V ní má od začátku přednost próza před poezií. 
Pěstuje se především idylická sentimentální 
povídka - někdy ve formě dialogu nebo jako 

prosté vyprávění s historickou či exotickou te
matikou, ojediněle i humorně laděné - i povídka 
ze života, většinou s mravoličnou tendencí 
a osvícensky tolerantním přístupem k nábožen
ství (J. Jungmann, J. Kramář pod šifrou J. K-ř, 
V. M. Kramerius, J. Nejedlý, V. Nejedlý, 
J. Rautenkranc, T. Settelain, J. H. Vindyš). 
Z ostatních prozaických žánrů jsou zastoupeny: 
lukiánovský dialog (J. L. Ziegler pod šifrou 
J. Z-r), bajka (J. Nejedlý, J. Rautenkranc, I. Šís- 
ler), anekdota (J. Nejedlý, J. Myke) a ojediněle 
i prozaická kontemplace (T. Helcel). Poezie je 
přítomna zvláště zpočátku v menší míře, asi 
proto, aby H. č. nekonkuroval Puchmajerovým 
sborníčkům Nové básně. Hlavními poetickými 
žánry jsou v H. č. óda a elegie, prodchnuté 
vlasteneckým zanícením, někdy však (zvi. 
pokud jde o příležitostné projevy) koncipované 
i s národně, nábožensky a politicky konzerva
tivním oportunismem (J. Jungmann, J. Linda, 
A. Marek, J. Nejedlý, V. Nejedlý, A. J. Puchma
jer, J. Rautenkranc, S. Rožnay pod šifrou 
Slovák N., J. V. Sedláček, J. N. Štěpánek); ne
jednou zazní dobové vlastenecké klišé nebo bás
nicky nezvládnutá programová idea. Vzácněji 
se v H. č. vyskytují milostná a přírodní lyrika, 
vesměs konvenčního rázu (J. Nejedlý, V. Nejed
lý, J. Rautenkranc, J. Roztočil), humorné básně 
(B. J. Dlabač, V. Nejedlý, Š. B. Vrána) a epické 
žánry - epopej, zatížená často rozvláčnými pří
rodními popisy a poplatná dobovému názoru 
na dějinnou minulost a její aktuální význam, 
a romance, někdy též označovaná jako balada 
(V. Nejedlý). Zakladatelský význam mají písně 
pro děti od J. Rautenkrance a V. Nejedlého. 
Epigramy v H. č. publikovali V. Nejedlý, 
J. Rautenkranc, V. A. Svoboda Navarovský,
I. Šísler. - Do odvětví literární historie patří 
vedle biografické stati J. Nejedlého Život Da
niela Adama z Veleslavína (1) především něko
lik ukázek ze starší české literatury (veršovaný 
dialog Pastýřské rozmlouvání o narození Páně, 
připsaný V. J. Rosoví, několik kapitol anonym
ního staročeského překladu spisu Život Ada
mův aneb jinak od starodávna Solfernus 
v úpravě V. Hájka z Libočan a Sixta z Otters- 
dorfu, začátek a konec Májového snu Hynka 
z Poděbrad, Komenského Renuntiatio mundi, 
to jest Výhost světu, anonymní Vypsání o krá
lovně Semiramidě Babylónské a ukázky překla
dů D. Adama z Veleslavína z Ciceronových 
spisů O řečníkovi a O předpovídání, M. Konáče 
z Hodiškova Lúkiánova Rozmlouvání mezi 
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Terpsiónem a Plútónem, Ř. Hrubého z Jelení 
Ciceronových Kusů hodných podivení a zlom
ku z Knih o statečnosti od G. Pontana, V. Pí
seckého (ísokratova spisu Řeckého řečníka na
pomenutí psané Démonikovi). Beletristická 
část obsahuje také současné překlady z literatur 
antických i moderních. Z literatury řecké je 
překládán nejen dobově oblíbený Anakreón 
(S. Rožnay pod pseud. N. N. Slovák, J. Nejed
lý), ale i Bión (překl. an.), Lúkiános ze Samosa- 
ty (J. Nejedlý, J. Jungmann, J. L. Ziegler pod 
šifrou J. Z-r), Mimnermos (J. Nejedlý), Sapfó 
(J. Rautenkranc) a Theokritos (J. Nejedlý), z li
teratury latinské Cicero (J. Nejedlý), Livius 
(J. Nejedlý), Martialis (J. Rautenkranc), Corne- 
lius Nepos (J. Rautenkranc) a ojediněle i stře
dověká poezie žákovská (K. Helminger pod šif
rou J. H-r). Z moderních literatur je v popředí 
zájmu literatura anglická, popř. i americká, 
zprostředkovaná především Jungmannovými 
iniciátorskými překlady Elegie na hrobkách 
veských od Th. Graye (roč. 2), básnického Psa
ní Eloizy Abelardovi a satirické Lazebnice od 
A. Popa (2, 3) a ukázek z menších děl B. Frank- 
lina (2); některé Popovy klasicistické pastorály 
i ukázky z dalšího směrotvorného díla světové
ho preromantismu Kvílení aneb Rozjímání noč
ní od E. Younga (4) přeložil prózou J. Nejedlý. 
Vývojově důležité jsou i překlady z němčiny, 
především z G. A. Búrgera (Jungmann: Lenka; 
Rautenkranc: Poutnice), z F. G. Klopstocka 
(F. Mysliveček: ukázka z Mesiáše, přeložená 
prózou) a z Idyl S. Gessnera, psaných v rytmi- 
zované próze (J. Nejedlý: Menalkasa, Essines;
I. Šísler: Miloslav a Miloslavka). Nečetné, ale 
závažné jsou překlady ze slovanských literatur. 
Z ruské přeložil J. Rautenkranc Karamzinovu 
báseň Holoubek (2) a J. Jungmann anonymní 
Příběh satirický (2). (Jungmannův prozaický 
překlad Slova o pluku Igorově z 1810 už v H. č. 
nevyšel.) Z jihoslovanské lidové epiky čerpá 
převod slavné Hasanaginice od S. Rožnaye 
(pseud. S. Rxx Slovák) s názvem Naříkání nad 
manželkou Asan Agy (4). Překlady z francouz
ské literatury jsou proti tomu jen odrazem 
opožděné dobové konvence: orientují se na exo
tické nebo jinak kuriózní příběhy voltairiánů 
Bacularda ďArnaud (4, přel. V. Nejedlý,
J. Rautenkranc), Floriana (3, J. L. Ziegler; 4,
J. Nejedlý, V. Nejedlý) a Marmontela (4,1. Há
jek). - Autoři a překladatelé. Poezie: B. J. Dla- 
bač, K. Helminger (pod šifrou J. H-r), J. Jung
mann, J. Linda, A. Marek, T. Mnich, J. Nejedlý 

(i pod šifrou J. N.), V. Nejedlý, Hynek z Poděb
rad, A. J. Puchmajer, J. Rautenkranc (i pod 
pseud. Miloslav Routovský), V. J. Rosa, J. Roz
točil, S. Rožnay (pod pseud. N. N. Slovák, Slo
vák N., S. Rxx Slovák), J. V. Sedláček, 
V. A. Svoboda Navarovský, I. Šísler, J. N. Ště
pánek, Š. B. Vrána. - Próza: K. R. Bernbalk,
I. Hájek, V. Hájek z Libočan, T. Helcel, J. Jung
mann, M. Konáč z Hodiškova, J. Kramář (pod 
šifrou J. R-ř), V. M. Kramerius, J. Myke, 
F. Mysliveček, J. Nejedlý (i pod šifrou J. N.), 
V. Nejedlý, Sixt z Ottersdorfu, A. V. Pařízek, 
V. Procházka, J. Rautenkranc, T. Settelain,
I. Šísler, F. J. Tomsa, J. H. Vindyš, J. L. Ziegler 
(i pod šifrou J. Z—r). - Nauková próza: 
D. Adam z Veleslavína, J. Dobrovský, Ř. Hrubý 
z Jelení, J. Jungmann (i pod šifrou J. J.), J. A. 
Komenský, J. Nejedlý (i pod šifrou J. N.), V. 
Nejedlý, A. V. Pařízek, V. Písecký, J. Rauten
kranc, F. J. Tomsa, V. Zahradník, J. V. Zim- 
mermann; šifra V. M-r.

LITERATURA: A. Rybička in Přední křisitelé náro
da českého 1 (1883); J. Jakubec: H. č., sb. Literatura 
česká 19. století 1 (1902, přeprac. vyd. 1911).

em

Hlasové o potřebě jednoty spisovného 
jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky

1846

Sborník vydaný Maticí českou na protest proti zave
dení spisovné slovenštiny a pro obhajobu jazykové 
a literární jednoty česko-slovenské.

Iniciátorem myšlenky, aby Matice česká vydala 
sborník odsuzující jazykovou odluku Slováků, 
byl J. Kollár. Určil koncepci a rozvrh, stanovil 
původní název (Hlasy a Rady zkušených mužů 
ku Slovákům, aby se v písemné řeči od bratrů 
Čechů, Moravanů a Slezáků neodstraňovali, ale 
s nimi spolu na jedné národní literatuře a vzdě
lanosti svorně pracovali) a již 1845 shromažďo
val příspěvky. S Maticí jednal prostřednictvím 
P. J. Šafaříka. Sbor pro řeč a literaturu českou 
vyslovil na schůzi 26. 2. 1846 souhlas s návr
hem, „aby z příčiny odtrhování se některých 
Slováků od českého písemního jazyka vydána 
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byla nákladem Sboru brožurka, obsahující po
jednání a soudy rozličných mužů z dávnějších 
i novějších let o písemním jazyku českém vůbec 
a poměru mezi Slováky a ostatními Čechy ob
zvlášť, též se zvláštním úvodem od Sboru Samé
ho“. Materiál, který do té doby byl v rukou 
Šafaříkových a po cenzurním schválení byl dá
ván postupně do tisku, doplňoval Kollár ještě 
do počátku dubna 1846 dalšími zásilkami. Kro
mě něho a Šafaříka se pravděpodobně nikdo 
jiný na přípravě H. nepodílel; podle usnesení 
Sboru připravil znění předmluvy jeho sekretář 
V. V. Tomek (Kollár chtěl mít předmluvu od 
Šafaříka) a podepsal ji spolu s kurátorem Sboru 
ryt. J. Neuberkem a jednatelem J. Jungman- 
nem. Je datována 1. 5. 1846, výroba knihy byla 
dokončena o několik dní později (redaktor neu
veden, spisů matičních č. 22, osmerkový formát, 
240 s.). Z nákladu 5 000 výtisků byla polovina 
zaslána na Slovensko (s výjimečnou padesáti
procentní provizí pro distributory). Obecně byl 
o H. malý odběratelský zájem, kniha byla od 
1847 zdarma dávána nově přistoupivším zaklá
dajícím členům Matice a teprve po 1918 odešly 
z matičního skladiště zbytky nákladu.

Jakožto dílo, které chtělo vzbuzovat dojem, 
že reprezentuje převládající názory v české 
a slovenské kultuře na jazykovou odluku štú- 
rovců, navazují H. nepřímo na odmítavý postoj 
české publicistiky z 1845 k této záležitosti, jenž 
vyvolal četné polemické repliky ze slovenské 
strany. H. obsahují texty jak z dávnější minulos
ti, tak od žijících autorů, a to Čechů i Slováků, 
větší část tvoří poprvé zde publikované sloven
ské příspěvky. V souhrnu argumentují H. proti 
zavedení spisovné slovenštiny a ve prospěch 
proklamované národní jednoty česko-slovenské 
doklady z politické, kulturní a jazykové historie 
i důkazy vycházejícími z přítomného stavu 
a společenských, resp. kulturních potřeb obou 
národností. Argumenty dějinné i dobově aktu
ální jsou voleny tak, aby postihovaly především 
situaci slovenskou, jejíž údajný prospěch má být 
hlavním smyslem odporu proti jazykové odluce. 
Tak prezentuje dílo předmluva; dále uvádí, že se 
Sbor odhodlal k tomuto počinu až po mnoha 
přímluvách ze Slovenska a že sborník, obsahují
cí „z rozličných časův a stran pošlá, od sebe 
neodvislá osobní zdání, úsudky a výroky“, má 
posloužit „ku poučení pobloudilých, k rozhod- 
lání vrtkavých, k utvrzení stálých a k upokojení 
rozhořčených myslí“. Vlastní sborník je rozdě
len do 33 číslovaných autorských kapitol, 

v některých je od téhož autora i více příspěvků, 
popř. žánrově rozdílných (stať, dopis apod.); 
každý přispěvatel je na začátku kapitoly stručně 
charakterizován, jinojazyčné stati (latina, něm
čina) jsou otištěny v originálním znění a v čes
kém překladu. H. obsahují: 1. Přetisky prací už 
publikovaných nebo dříve vzniklých (žijící au
toři někdy své texty upravují nebo dodatečně 
komentují) od autorů: V. Benedikti z Nedožer,
J. A. Komenský, M. Bél, J. Dobrovský, B. Tab- 
lic, F. Palacký, J. Jungmann, J. Záborský,
J. Kollár, J. Dévan, I. V. Šimko a anonymní 
Rozmlouvání Čecha a Slováka o společné lite
ratuře slovenské (asi od J. Palkoviče). 2. Stati 
psané pro H. od autorů: P. J. Šafařík, J. Kollár, 
S. Ferjenčík, J. Seberini a společný příspěvek od 
evang. kněží S. Krištófiho, D. Zajace a J. Kutlí- 
ka. 3. Dopis J. Kollára L. Štúrovi (nejdelší pří
spěvek v H.), výňatek z dopisu J. S. Droppy 
S. D. Peténimu a výňatky z dopisů adresova
ných J. Kollárovi od pisatelů (v uvedeném pořa
dí): A. V. Šembera, O. Kalnický, D. Brozmann, 
J. Stehlo, „mladý Staroslovák“, J. Chalupka, 
A. Burjan, M. Linder, J. P. Tomášek, společně 
M. Durgala a E. Šulek, J. Palkovič, I. V. Šimko, 
společně P. Melička, Em. Felix a A. Hlovík, 
J. Sekčík, P. Jozeffy, J. Seberini. Samostatné 
kapitoly dále tvoří přetisk básně z Kollárových 
Zpievanek a závěrečná anonymní (Kollárova) 
báseň Pláč neučeného Slováka nad nynějším 
Slovenskem. Z připraveného materiálu nebyl 
otištěn dopis Š. Lešky (který mezitím přijal 
spisovnou slovenštinu) a z nezjištěného důvodu 
dopisy K. Fejérpatakyho. J. Kutlík svůj příspě
vek brzy po vydání H. odvolal (v Orlu tatran
ském 2, 1846/47). Při přípravě H. měnil J. Kol
lár ojediněle znění starších textů, často zasaho
val do znění příspěvků, které mu byly nově 
zaslány (výpustky, změny stylizace, připsané 
partie, sdružování více příspěvků do jednoho 
kolektivního), chtěje tím zejména dosáhnout, 
aby vyzněly jednoznačným odsouzením spisov
né slovenštiny, aby nepřipouštěly dílčí pozitivní 
stránky Štúrova podniknutí nebo možnost, že 
teprve komunikační praxe prokáže buď účel
nost, nebo nevhodnost jazykové odluky. Pode
zření na redakční manipulace s texty vyslovil 
J. M. Hurban již v recenzi H. a konkrétně uvedl 
zásahy do Chalupkova příspěvku. H. měly na 
Slovensku značný ohlas, štúrovci se s nimi 
obšírně polemicky vyrovnali, L. Štúr proti nim 
dokonce chystal 1847 samostatnou publikaci,
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také pozdější slovenská publicistika se k nim 
leckdy vracela, v české publicistice nikdy zájem 
nevyvolaly.
LITERATURA: • ref. H.: M. J. Hurban: Českje hlasi 
proti slovenčiňe, Slovenskje pohladí 1, 1846 (s týmž 
tit. i knižně 1846); L. Štúr: Hlas oproti Hlasom, Orol 
tatránski 2, 1846/47 → Výbor zo spisov (1931) a Hlas 
k rodákom (1943); D. Lichard in Domovská poklad- 
nica (1847) •; A. Pražák in Dějiny spisovné slovenšti
ny po dobu Štúrovu (1922); J. Hendrich: „Hlasové 
o potřebě jednoty spisovného jazyka“, Bratislava 
1930; A. Mráz: Výročie bojovnej knižky, Kultúrny 
život 1956, č. 26; J. Novotný in O bratrské družbě 
Cechů a Slováků v době předbřeznové (1959); 
V. Forst in Eudovít Štúr (1986).

mo

Hlasy... (Hlasové...)

30.-40. léta 19. století

Příležitostné a slavnostní básnické almanachy určené 
významným událostem státního, církevního nebo ve
řejného života.

Almanach Hlasy vlastenců ke dni 1. března 
1832, na památku čtyřicetiletého slavného pano
vání J. M. císaře a krále Františka I. vyšel nákla
dem Matice české jako č. 1 matičních spisů 
(nejmenovaný redaktor F. Palacký; osmerkový 
formát, 36 s., 250 neprodejných výtisků). Při
pravoval se jeden měsíc před vydáním. Pořada
telé doufali, že tímto dílem, projevem rakouský 
loajálního českého vlastenectví, získají panov
níkovu přízeň pro Muzeum a české kulturní 
podnikání. V některých básních jsou při příleži
tosti císařových oslav vyjádřeny na svou dobu 
relativně smělé představy o žádoucím rozkvětu 
a uplatnění českého národa a jazyka. Zaslaný 
almanach císař přijal a dopisem z 17. 11. 1832 
nařídil, aby bylo autorům básní poděkováno. 
Po typografické stránce byly H. v českém pro
středí označovány za nejzdařilejší novodobou 
českou knihu. - H. obsahují předmluvu (pode- 
psána: Od Sboru muzejního pro řeč a literaturu 
českou) a 15 číslovaných básní bez nadpisů 
od autorů (v uvedeném pořadí): K. A. Vinařic- 
ký, J. K. Chmelenský, F. L. Čelakovský, F. Šír, 
J. Jungmann, V. Hanka, V. A. Svoboda, 
J. J. Langer, J. V. Kamarýt, S. K. Macháček, 
A. Marek, F. J. Vacek, J. V. Sedláček, 
F. J. Smetana, V. K. Klicpera.

Jakožto Hlas (resp. Hlasy, Hlasové) byly 
v 19. století označovány samostatné, většinou 
dvoulistové tisky jednotlivých básnických skla
deb oslavných a gratulačních k životnímu jubi
leu, k převzetí význačné funkce státní, církevní, 
patrimoniální apod. Počínaje matičním alma
nachem Hlasy vlastenců... z 1832 se užívalo 
v 30. a 40. letech tohoto označení také v titulu 
příležitostných, na sobě navzájem nezávislých 
sborníků poezie, které byly určeny jako kolek
tivní dílo k aktuálním oficiálním událostem 
státního, církevního nebo veřejného života. 
Byly to: Hlasy vlastenců při radostném vítání JJ. 
císařských královských Majestátů Ferdinanda I. 
a Marie Anny v Praze dne čtvrtého října 1835. 
Vyšlo nákladem Matice české (č. 4). Obsahuje 
12 číslovaných básní bez názvů od autorů 
(v uvedeném pořadí): F. L. Čelakovský, 
J. K. Chmelenský, J. B. Malý, J. N. Štěpánek, 
S. K. Macháček, F. B. Tomsa, K. A. Vinařic- 
ký, K. B. Štorch, J. J. Langer, V. A. Svoboda, 
V. K. Klicpera, V. Hanka. - Hlasy věrných Če
chů k Jejich cis. král. Milostem Ferdinandovi I. 
a Marii Anně v měsíci říjnu 1835. Obětuje V. Pě
šina. Přetisk básní z Časopisu pro katolické 
duchovenstvo; obsahuje 6 číslovaných básní bez 
názvů od autorů (v uvedeném pořadí): K. A. 
Vinařický, J. K. Chmelenský, J. V. Sedláček,
J. J. Marek, V. Hanka, S. K. Macháček. Básně 
jsou tištěny s paralením básnickým překladem 
do němčiny (přel. J. Sika). - Hlasy duchovenstva 
k Jejich cis. král. Majestátům Ferdinandovi 
a Marii Anně při slavnosti korunování. V Praze 
dne 7. a 12. září 1836. Obětuje V Pěšina. Obsa
huje 10 číslovaných básní bez názvů od autorů 
(v uvedeném pořadí): V. Procházka, J. J. Ma
rek, J. F. Smetana, A. O. Šindelář, V. S. Štulc,
K. A. Vinařický, J. E. Havelka, F. J. Vacek, 
J. Holásek, F. M. Klácel. Básně jsou přetištěny 
z Časopisu pro katolické duchovenstvo a uve
řejněny s paralelním básnickým překladem do 
němčiny (kromě č. 1, 3, 4 přel. J. Sika). Rytina 
proti titulu, tříbarevná tit. strana, přivázáno 
barevné vyobrazení a německý popis koruno
vačních klenotů českých králů. - Hlasové du
chovenstva k slavnému dosednutí na stolec arci
biskupský u sv. Víta v Praze Jeho knížecí Milosti 
nej důstojnějšího... pana Aloysia Josefa, svobod
ného pána Schrenka z Notzingu... 4. listopadu 
1838. Vydáno od redakce Časopisu pro katolic
ké duchovenstvo a Dědictví svatojanského. 
Obsahuje nečíslované básně bez názvů, 9 čes
kých a 1 latinskou od autorů (v uvedeném pořa
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dí): V. Procházka, E. Tupý (Boleslav Jablon
ský), J. J. Marek, V. A. Pohan, J. F. Smetana, 
F. J. Vacek, V. S. Štulc, M. Pavlovský (lat. 
báseň), J. N. Tutta, J. Holásek. - Hlasy Morava
nů u příjezdu Jeho císařské Výsosti arciknížete 
Františka Karla do Holomouce dne 19. srpna 
1845. Při odevření c. k. státní železnice z Holo- 
mouce do Prahy. Obsahuje 3 číslované, nepo- 
depsané, formou i obsahem návazné básně. 
Autor pravděpodobně A. V. Šembera. - Matič
ní sborník Hlasové o potřebě jednoty spisovné
ho jazyka ... (1846) je prvním dílem, kdy se jako 
Hlasy pojmenovává sborník převážně publicis
tických statí, týkající se interních národně 
společenských a kulturních záležitostí. 
Od 2. poloviny 60. let 19. století se již v titulech 
ani takovýchto souborů textů označení Hlasy 
neobjevuje.

LITERATURA: K. Tieftrunk in Dějiny Matice české 
(1881); F. Bačkovský: K dějinám českých almanachů, 
Vlasť 5, 1888/89.

mo

Hlasy domova

1940

Sborník anonymních básní vydaný v Paříži.

Podnět k vydání souboru vyšel od básníka 
J. Palivce. Verše shromažďovali F. Halas, J. Ho
ra, V. Černý a do Paříže je tajně odvezl J. Mu
cha. Původně zamýšlený název Křik koruny 
české navrhl F. Halas podle díla Pavla Skály ze 
Zhoře. První vydání s tit. H. d. vyšlo v edici 
časopisu Československý boj v Paříži s vinětou 
A. Hoffmeistra. 1942 byl sborník vydán v Chi
cagu nákladem Čs. národní rady v Americe 
s dalšími básněmi českých emigrantů. 1947 byla 
kniha vydána v původní podobě v nakl. Práce 
pod titulem Křik koruny české a téměř všichni 
autoři básní byli dešifrováni. Soubor provázely 
kresby O. Coubina, F. Z. Eberla, R. Kundery 
a F. Kupky.

Sborník patří mezi první kolektivní manifes
tace představitelů českého básnictví, vytvářejí
cích na počátku okupace vedle děl, která mohla 
být veřejně vydávána, práce otevřeně protina
cistické (F. Halas, V. Holan, J. Hora, R. Me
dek, J. Seifert, K. Toman).

LITERATURA: J. Palivec, K. Cvejn in Křik Koruny 
české (1947).

zt

Bedřich Hlaváč

* 26. 12. 1868 Praha
† 30. 10. 1936 Praha

Novinář a publicista vycházející ze zásad českého 
politického realismu a těžící z intimní znalosti praž
ského a vídeňského kulturněpolitického prostředí; 
překladatel z němčiny a do němčiny.

Původním povoláním bankovní úředník. 1899 
vstoupil do redakce Času a stal se jeho vídeň
ským dopisovatelem a parlamentním zpravoda
jem (1898-1914); zároveň byl dopisovate
lem pražských německých novin Union 
(1899-1918) a častým přispěvatelem Naší doby 
a Čechische Revue. Byl blízkým spolupracovní
kem T. G. Masaryka; při jeho poslaneckém 
působení ve Vídni často jako novinář tlumočil 
jeho politické názory. Za první svět, války byl 
pro tyto své styky několikrát vyšetřován policií. 
1918 přesídlil natrvalo do Prahy, kde se stal 
šéfredaktorem Tribuny. Od 1929 působil jako 
nezávislý novinář, přispíval zejm. do Lid. novin 
a Prager Presse.

Novinářská a publicistická činnost B. H. se 
vyznačovala všestranností zájmů, erudicí a zna
lostí vídeňského a pražského kulturněpolitické
ho prostředí. V politické a národohospodářské 
oblasti H. vycházel ze zásad českého politické
ho realismu (1903-15 psal většinu politických 
úvodníků do časopisu Naše doba). H. činnost 
v kulturní oblasti byla velmi rozsáhlá: ve fejeto
nech, vzpomínkových črtách a medailónech 
portrétoval nejrůznější osobnosti divadla, hud
by, literatury a politiky, přičemž těžil bohatě ze 
svých četných osobních styků. Knižní soubor 
jeho fejetonů (Postavy ze staré Prahy) i biogra
fie František Josef I., napsané macharovsky 
břitkým stylem a se smyslem pro poutavě vý
stižný životopisný detail, jsou cenné zejména 
svou autenticitou. (V nekrolozích je vzpomenu
ta i jeho kniha fejetonů Vídeň a jiné vzpomínky, 
jež však patrně nebyla vydána.)
ŠIFRY: -áč, B. H., -Č, F. Hč (Čechische Revue), -hb., 
-hč. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čas (od 1899); Čechische 
Revue (od 1907); Čes. slovo; Českožidovský kalendář; 
Čin (od 1929); Dnešek (od 1930); Lid. noviny (od 
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1921); Naše doba (od 1899); Panoráma (1933); Prager 
Presse (od 1929); Právo lidu (1936); Tribuna 
(1919-29); Union (1899-1918). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Prag in Bildern (doprovod k obrazům, Vídeň 1928); 
Postavy ze staré Prahy (FF a vzpomínky, 1932). - 
Překlady: F. Salten: Odjinud (1908) + Martin Over- 
beck (1927); J. Zeyer: Jan Maria Plojhar (do něm., 
Praha 1908). - Ostatní práce: František Josef I. Život, 
povaha, doba (1933). ■ REDIGOVAL časopisy: Hos
podářský archiv (1922-35, s A. Janotou, A. Pimpe- 
rem), Tribuna (1919-29). I

LITERATURA: • ref. Postavy ze staré Prahy: 
M. Novotný, Rozhledy po literatuře a umění, 1932, 
č. 10-11; -ach (V. Prach), Čes. osvěta 29,1932/33, č. 2; 
B. S. (Slavík), Studentský časopis 12, 1932/33, č. 4 
ref. František Josef L: an., Rozhledy po literatuře 
a umění, 1932, č. 19-20; -ach (V. Prach), Čes. osvě
ta 29, 1932/33, č. 5; B. S. (Slavík), Studentský časopis 
12, 1932/33, č. 9 •; J. Doležal: O B. H., Čin 1936; 
• nekrology: an., LitN 9, 1936/37, č. 5; an., Nár. 
politika 31. 10. 1936 •.

Jan Nepomuk Hlaváč

* 3. 1. 1781 Praha
† 14. 7. 1842 Praha

Prozaik, básník, publicista, autor náboženské litera
tury a prostých povídkových příběhů, nejčastěji 
s mravoučnou tendencí.

1806 byl vysvěcen na kněze. Působil na Bene- 
šovsku, nejprve v Postupicích, pak čtyři roky 
jako lokalista v Popovicích, od 1811 jako farář 
v Okrouhlici, odkud přešel 1832 do Postupic. 
Zemřel v nemocnici v Praze.

Publikované práce H. jsou známy až od po
čátku 30. let. Jako prozaik psal H. historické 
i jiné anekdoty, někdy rozvedené v drobné pří
běhy, a jednoduše fabulované rozměrnější po
vídky situované jak do historické minulosti, tak 
do soudobého životního prostředí. Vyprávějí se 
v nich sentimentální, dobrodružné, napínavé, 
záhadné nebo pohádkové příběhy, mnohdy 
směřující k morálnímu naučení v duchu katolic
ké mravouky. Tento charakter má i jediná kniž
ně vydaná H. povídka Walter aneb Stálost lásky 
o synkovi chudého hajného, který si pílí, posluš
ností, odvahou a stálostí v lásce vydobude 
dobré společenské postavení. Jako básník otis
koval H. v časopisech gnómická dvojverší 
a veršované hádanky, je také autorem drobné 
publicistické a naučné prózy a teologických 

pojednání. - V slovnících a bibliografiích je asi 
mylně ztotožňován s Janem H., autorem textu 
písně Obraz mé milenky (Věnec ze zpěvů vlas- 
tenských 4, 1838, hudba J. Sokol).

ŠIFRY: H, J. HL-č. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro 
katol. duchovenstvo (1832-1841); Večerní vyražení 
(1831-32); - posmrtně: Blahověst (1856-57). 
i KNIŽNĚ. Beletrie: Walter aneb Stálost lásky 
(P 1836).

dh

František Josef Hlaváček

* 7. 7. 1853 Řenčov (Řevničov) u Rakovníka
† 19. 2. 1937 Chicago (USA)

Básník a novinář, autor sociální poezie a dělnických 
písní, průkopník českého dělnického hnutí.

V rodišti vychodil základní školu, pak studoval 
na reálce v Rakovníku. Po otcově úrazu (otec, 
vyučený obuvník, se stal majitelem dolu a na
konec pracoval jako horník) nastoupil ve čtr
nácti letech práci v dole. 1876 (po skončení 
tříleté vojenské služby) přišel na sever Čech, kde 
se brzy stal přispěvatelem dělnických časopisů 
a zařadil se mezi nej významnější socialistické 
agitátory. Spolu s P. Cingrem stál od 1878 v čele 
Odborového hornického spolku v Bohosudově, 
od 1881 vedl místní sekci českoslovanské sociál
ně demokratické strany. Když po zatčení L. Zá
potockého přestala v lednu 1882 vycházet Bu
doucnost, byl H. pověřen vydáváním nového 
časopisu strany, který měl vycházet v Teplicích 
s názvem Hlas lidu. První a jediné číslo vyšlo 
27. 4. 1882 na počátku první všeobecné stávky 
severočeských havířů, velká část nákladu byla 
zabavena a další vydávání časopisu zakázáno. 
Spolu s dalšími vůdci stávky byl H. zatčen a po
strkem poslán do domovské obce. Ještě t. r. byl 
odsouzen v prosincovém procesu se severočes
kými socialisty a vězněn několik měsíců v Praze 
pod věží Novoměstské radnice; tam složil píseň 
o stávce v severních Čechách a také české znění 
Písně práce J. Scheue, které je zcela volnou 
parafrází německého textu (vyšlo 1887 ve Zpěv
níku českých dělnických písní, který vydal 
v Chicagu J. B. Pecka, a 1889 v prostějovském 
Hlasu lidu v úpravě J. Hybeše). V době perzeku
ce dělnického hnutí za Taafeho vlády emigroval 
H. na začátku 1886 do USA (krátce po J. B. 
Peckoví), kde působil dlouhá léta jako novinář. 
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Zpočátku se přiklonil k anarchistickému hnutí 
(redigoval v New Yorku anarchistické časopisy 
Proletář a Hlas lidu); 1892 se s anarchismem 
rozešel a založil nový časopis Dělnické listy, 
který vedl v duchu sociální demokracie. 1896 se 
odstěhoval do Chicaga, kde vydával týdeník 
Pochodeň a později Spravedlnost (1905 změněn 
na deník). 1911 navštívil Čechy a jako delegát 
amerických socialistů se v Praze zúčastnil sjez
du sociálně demokratické strany. Za světové 
války vstoupil do služeb protirakouského odbo
je a šířil mezi českým dělnictvem v USA ideu 
státní samostatnosti. Když se 1921 Spravedl
nost přiklonila k myšlenkám komunismu, 
H. redakci opustil a stal se spolupracovníkem 
Amerických dělnických listů a jejich ročenky 
v Clevelandu. Až do pozdního věku byl publi
cisticky činný a udržoval kontakty s dělnickým 
hnutím ve vlasti.

H. literární a publicistická činnost je zaměře
na k podpoře myšlenek sociální demokracie 
a dělnického hnutí. Jeho verše vycházely v děl
nických časopisech a ve zpěvnících; knižně vy
dal v Chicagu sbírku Pochodeň, na níž pracoval 
již doma a v níž se obráží i H. americké anar
chistické stadium. Obsahuje přes sto básní včet
ně ojedinělých překladů veršů G. Herwegha 
a F. Freiligratha. Je v ní připomenuta Pařížská 
komuna i poprava amerických dělnických vůd
ců 1886 v Chicagu, poslední oddíl pak přináší 
satirické verše. Přes svou neumělost se sbírka 
vyznačuje citovou zaujatostí a revolučním pato
sem. Má prostou formu, směřuje k přímému 
lapidárnímu pojmenování a byla určena, stejně 
jako ostatní H. verše, výhradně pracujícím, 
v nichž chtěla živit odbojný postoj k nespraved
livé sociální skutečnosti i naděje v lepší budouc
nost.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: F. Hlaváček Podleský,
F. J. H. Podleský, F. J. Podleský, F. Podleský, Fr. 
J. Hlaváček-Podleský, Frank H., Frank Hlaváček, 
Podleský, Xaver Devil; F. J. H. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Akademie (1924); Americké dělnické listy (Cleveland, 
od 1921); Bojovník (1883-84); Budoucnost 
(1876-83); Dělnické listy (Vídeň, 1876-81); Dělnické 
listy (New York, 1893-96); Duch času (1884-85); 
Groš; Hlas lidu (New York, 1886-92); Matice dělnic
ká (1884-85); Nová doba (Vídeň, 1881); Pochodeň 
(1880); Pochodeň (Chicago, 1896-99); Práce (1883); 
Pravda (1879-80); Právo (1879-80); Právo lidu 
(1912—13); Proletář (New York, 1886-89); Severočes
ký dělník; Spravedlnost (Chicago, 1900-21); Světlo 
(od 1878); Večerník Práva lidu (1920); Zpěvník čes
kých dělnických písní (Chicago 1887). ■ KNIŽNĚ.

Beletrie: Pochodeň (BB, Chicago 1896); Veršovaná 
pohádka o stvoření světa (Cleveland, 1902, v Čechách 
1907 s tit. Evin hřích a jeho následky). - Překlad:
I. Donnelly, P. Le Pesant de Boisgilbert: Společenský 
převrat aneb Pohled do budoucnosti (1894). - Ostatní 
práce: Podmínky individuální a společenské svobody 
(1894). I REDIGOVAL periodika: Hlas lidu (Teplice, 
1882, 1 číslo), Práce (Brno, 1883), Bojovník (Brno, 
1883-84), Duch času (Prostějov, 1884-85, s J. B. 
Peckou), Matice dělnická (Prostějov, 1884-85, s J. B. 
Peckou), Hlas lidu (New York, 1886-92), Proletář 
(New York, 1886-89), Dělnické listy (New York, 
1893-96), Pochodeň (Chicago, 1896-99), Spravedl
nost (Chicago, od 1900). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Dělnický zpěvník (1902). I

LITERATURA: R. lilový: Dělničtí básníci, PL 
14. 4. 1923; o.: Jak vznikl český text Písně práce, PL 
17. 9. 1924; R. lilový in Československá poezie sociál
ní (1925); F. Cajthaml-Liberté in Český sever ve hnutí 
dělnickém (1926) + in Severočeští havíři (1926) + in
J. B. Pecka Strahovský (1928) + in Franta Choura, 
tribun severočeských havířů (1930) + Český text 
Písně práce, PL 30. 12. 1930 + F. H., Dělnická osvěta 
1932; R. lilový: F. H., PL 4. 10. 1936 + Dělnický 
básník F. H., PL 26. 2. 1937 + (šifra r. i.) Autobiogra
fie F. H., Dělnická osvěta 1937; J. Martínek: Za sou
druhem F. H. + F. H. mrtev, obojí PL 21. 2. 1937; L.: 
Vzpomínáme básníka a žurnalisty F. H., PL 19. 2. 
1947; J. Petrmichl in Poslední bitva vzplála (1951); 
M. Majerová: Překladatel Písně práce, LitN 1952, 
č. 12; F. R. Tichý, V. Karbusický: Naše dělnická Píseň 
práce, ČL 1953; V. Lev: Buď práci čest, in My nový 
život chcem na zemi (1953); Z. Šolle in Průkopníci 
socialismu u nás (1954); F. Gel: K narozeninám Písně 
práce, Květy 1954, č. 17; V. Karbusický, V. Pletka in 
Dělnické písně 1, 2 (1958); M. V. Kratochvíl: O Písni 
práce, RP 1. 5. 1962; L. Burdová: Zapuštěné kořeny, 
Kult, kalendář Mostecka 1962; V. Gregor: O prvním 
rozšíření Scheuovy Písně práce na Moravě, ČL 1963; 
J. Měchýř in Počátky dělnického hnutí na hornickém 
severu (1967) + in První generace (1974); P. Koukal: 
Ó, zazni, písni vznešená, Revue Teplice 1978, č. 9; J. 
Šindler: F. H. a Duch času v prostějovském dělnic
kém hnutí, Štafeta 1980, č. 2; J. Matějček in Rozhovo
ry s mlčenlivými svědky (1982).

je, pk

Karel Hlaváček

* 29. 8. 1874 Libeň (Praha-L.)
† 15. 6. 1898 Libeň

Lyrický básník, výtvarník a výtvarný kritik. Jeden 
z nej výraznějších představitelů symbolismu a deka
dence z okruhu Moderní revue, tvůrce osobité poeti
ky, založené na kultivované propracovanosti a nebý
valé hudebnosti verše.

197



Hlaváček

Pocházel z chudé rodiny jirchářského dělníka. 
1885-92 studoval na české vyšší reálné škole 
v Karlině; již tehdy působil jako cvičitel a orga
nizátor v Sokole. 1893 se stal přispěvatelem 
sokolského tisku (sokolské básně, teoretické 
a organizační články), 1894 místonáčelníkem 
Sokola v Libni, 1895 se zúčastnil přípravy vše- 
sokolského sletu. Po maturitě studoval dva roky 
jako mimořádný posluchač na filoz. fakultě 
v Praze moderní románské jazyky; navštěvoval 
rovněž večerní kurs při Uměleckoprůmyslové 
škole a pracoval jako externí žurnalista v Nár. 
listech. Žil bez stálého zaměstnání i příjmu, 
odkázán na drobné honoráře a podporu rodi
čů. Koncem 1894 navázal spolupráci se vznika
jícím časopisem Moderní revue. 1895 se sezná
mil s učitelkou Marií Balounovou, s níž ho 
spojil trvalý milostný vztah. Koncem 1895 na
stoupil H. vojenskou službu v Tridentu v Itálii, 
po třech měsících byl ze zdravotních důvodů 
služby zproštěn. Unik z tísnivé skutečnosti 
společenské i osobní, kterou ještě zvýraznila 
surovost a absurdita vojenského řádu, hledal 
v umění. Po návratu do Prahy zintenzívněla 
jeho spolupráce s Moderní revuí a prohloubil se 
přátelský vztah k A. Procházkovi, J. Karáskovi, 
A. Sovovi a K. Kamínkoví. Od 1896 zveřejňoval 
v Moderní revuí vedle poezie a kritických po
známek i část svých výtvarných prací (orna- 
mentace, portréty aj.) a výtvarné kritiky. H. 
výtvarná tvorba vychází ze stejných zdrojů jako 
jeho tvorba slovesná a obě se navzájem prolína
jí. 1897 zvítězil H. výtvarný návrh v soutěži na 
záhlaví krakovského časopisu Žycie, redigova
ného S. Przybyszewským, jehož pozornost 
vzbudil H. už svými kresbami k sbírce A. Pro
cházky Prostibolo duše. 1897 začal H. výtvarně 
spolupracovat i s Neumannovým Novým kul
tem. Téhož roku se u něho objevily příznaky 
tuberkulózy; H. přátelé organizovali finanční 
i jinou pomoc, ale nemoc postupovala mimo
řádně rychle (organismus byl oslaben srdeční 
vadou a trvalým materiálním nedostatkem) 
a vedla k předčasné smrti. H. byl pohřben na 
libeňském hřbitově.

Pro H. dílo je příznačná sugestivní lyričnost 
spojená s významovou neurčitostí, slovní mo
notonií a hudebností verše. Vyjadřuje dobové 
i osobní nálady melancholické bezvýchodnosti, 
společenského vyděděnectví, individualismu, 
ironie a aristokratické exkluzívnosti. První bá
seň (Starý herbář) otiskl H. 1892 v Almanachu 
pražských abiturientů. V debutantské básnické 

sbírce Sokolské sonety (vyd. koncem 1894 s vro- 
čením 1895) měly ještě významnou úlohu nad- 
individuální hodnoty: patetická oslava mravní 
ideje sokolství, činorodé práce a vlastenectví. 
Také formálně se v ní ještě projevuje závislost 
na ruchovsko-lumírovské poetice (J. V. Sládek). 
Některé básně Sokolských sonetů i básně toho
to období svým ironickým kriticismem (vliv 
Macharův) a zejména náladovostí a melancho
lickým zneklidněním vyznívají již v impresio- 
nisticko-dekadentním duchu. Podnětem pro 
vrcholnou H. poezii byly Vrchlického překlady 
moderních francouzských básníků (jež H. po
znal i v originále) a spolupráce s časopisem 
českých dekadentů Moderní revue. Jeho 
druhou básnickou sbírku Pozdě k ránu charak
terizuje odvrat od všednodenní skutečnosti, 
jenž souvisí s dobovou destrukcí společenských 
vztahů, s H. nejistým osobním postavením 
i s generačním individualismem, hledání ne
všedních, halucinačních motivů a nálady nos
talgie, únavy, tlumené ironie a životní marnosti. 
Náladové prvky zde již získávají autarkní cha
rakter, nezávislý na empirické realitě. H. vytváří 
artistní poezii, povznesenou nad životní všed
nost, často stylizuje lyrický subjekt do role 
zjemnělého, exaltovaného aristokrata. Většina 
básní je situována časově do pozvolného pře
chodu noci v den, což - spolu s monotónním 
opakováním slov i veršů, nezvyklým exotickým 
jazykem, výraznou zvukovou i významovou 
funkcí rýmu a hudebností - vyvolává emotivní 
zabarvení a významovou neurčitost. H. básnic
ký vývoj kulminoval ve třetí sbírce Mstivá kan- 
tiléna. Tematický impuls, který nalezl u malíře 
J. Sattlera, rozvinul H. do symbolického obrazu 
nenávistné vzpoury nizozemských gézů (souvis
lost se sociálním radikalismem, k němuž H. do
spěl v polovině 90. let), která je předem ztracena 
a vrcholí obrazem bezútěšné deprese, marnosti 
a smrti. H. zde zdokonaluje svou poetiku lexi
kální i veršové monotónnosti a sugestivní eufo- 
nické a hudební výstavby verše, která je v napětí 
s dramatickým obsahem. Aristokratická styli
zace předcházející sbírky ustupuje věcnějšímu 
vyjádření (místy téměř naturalistická syrovost 
ironicky zdůrazněná); lyrickými hrdiny se stá
vají gézové, revoltující sedláci či krysař. Pro 
celou sbírku - i pro některé jiné H. pozdní 
básně (např. Hrál kdosi na hoboj) - je příznačné 
napětí mezi motivy bázlivosti, nemoci, nepřiro
zenosti a motivy životní aktivity, vzpoury a při
rozenosti, které je zdrojem dynamiky překoná
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vající jednostrannost ortodoxně dekadentního 
ztvárnění skutečnosti. Hledání nového básnic
kého výrazu charakterizuje posthumně vyda
nou sbírku Žalmy, zachovanou torzovítě 
a v náčrtech. Obráží básníkovu tragickou život
ní situaci, blížící se smrt (H. hledal oporu i vý
chodisko v transcendentální oblasti) a vedle 
patosu biblických žalmů se inspiruje též tvor
bou O. Březiny. V H. pozůstalosti zůstalo ještě 
větší množství nezveřejněných básní, mezi nimi 
i dvě básnické sbírky, lumírovsky orientované 
epické Bibeloty z 1896 a sokolské verše s ná
zvem Pod sokolí perutí, resp. Perutě. H. dílo, jež 
v době svého vzniku působilo jako bizarnost 
a platilo za nejzazší mez moderního básnického 
výrazu, mělo významný inspirující vliv na čes
kou poezii 20. století.

ŠIFRY: K. H., Ryx (Rozhledy 1898). ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach pražských abiturientů z roku 1892; 
Almanach secese (1896); Besedy lidu (1895); Český 
Figaro (1896); sb. Druhý slet sokolské župy Husovy 
v Českých Budějovicích (1893); Konec století (1895); 
Moderní revue (1895-1900); Nár. listy (drobné nebe- 
letrist. práce); Nový kult (1897-98, výtv. práce); Niva 
(1893-94); Památník Sokola v Kralupech n. Vit. 
(1894); Rádce sokolský (1896); Rozhledy (1898); 
Sborník sokolský (1896); Slet sokolské župy středo
české v Kostelci n. Černými lesy 13. srpna 1893; Sokol 
(1893-97); Sršeň (list žižkovského Sokola); Vějíř 
(1894-96); Vesna (1894-95); Zdar 3. sletu všesokol- 
skému (1895); - posmrtně: Památník 7. sletu všeso- 
kolského v Praze 1920. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sokol
ské sonety (BB 1895); Pozdě k ránu (BB, PP 1896); 
Mstivá kantiléna (BB, P 1898); - posmrtně: Starý 
herbář (BB 1926, ed. P. Toman); Žalmy (BB, PP 1934, 
ed. A. Hartl). - Výbory: Básně (1958, ed. Z. Trocho- 
vá); Hrál kdosi na hoboj (1978, ed. B. Svozil). - Sou
borná vydání: Spisy K. H. (nakl. K. Neumannová, 
1905, 1 sv., ed. A. Procházka; 2. vyd. 1915); Dílo 
K. H. (nakl. Kvasnička a Hampl, 1930, 3 sv., ed. A. 
Hartl). I KORESPONDENCE: Dopisy K. H. Marii 
Balounové (z 1895-96; 1926, ed. S. Klír). I REDI
GOVAL slavnostní list: Zdar 3. sletu všesokolskému 
(1895). I

LITERATURA: G. R. Opočenský: K. H. (b.d., 
1907 nebo 1908); F. Soldan: K. H., typ české deka
dence (1930); Tryzna za básníkem K. H. (1930, ed.
J. Karásek); A. Hartl: Epilegomena k H. Žalmům 
(1935). I • ref. Sokolské sonety: an., Sokol 1895; an., 
(A. Procházka), MR 1895, sv. 1, s. 137 •;• ref. Pozdě 
k ránu: an., Čas 1896, s. 629; Kj. (F. V. Krejčí), 
Rozhledy 6, 1896/97, s. 26; J. Karásek, Niva 1897, 
s. 62; B. Ptáčník (F. X. Šalda), Lit. listy 1897 → KP 3 
(1950) a O umění (1955) •;• ref. Mstivá kantiléna: Kj. 
(F. V. Krejčí), Rozhledy 7, 1897/98, s. 755; F. X. Š. 
(Šalda), Lit. listy 1898 → Mladé zápasy (1934) a KP 4 

(1951) a O předpokladech a povaze tvorby (1978); T, 
Zlatá Praha 15, 1897/98, s. 454; J. Karásek, MR 1898, 
sv. 8 •;• nekrology: F. V. Krejčí, Rozhledy 7,1897/98, 
s. 865; J. Kamper, Rozhledy 7, 1897/98, s. 871; an., 
Sokol 1898 •; J. Karásek in Impresionisté a ironikové 
(1903); • ref. Spisy K. H.: J. Vodák, Čas 21. 10. 1905 
(k tomu polemika: A. Procházka: Hlasatelé prostřed
nosti, MR 1905, sv. 17), M. Marten, MR 1905, sv. 17 
•; V. Dyk: K. H., Lumír 36, 1907/08, s. 430; B. Č. 
(bratří Čapkové): Posmrtná výstava prací K. H., Sto
pa 1, 1910/11, s. 248; K. Šelepa: Dílo K. H., Pokroko
vá revue 6, 1909/10; Ad. Veselý: Tvář zastřená a od
halená, Přehled 10, 1911/12, s. 613 a 628; A. Procház
ka: Malířské dílo K. H., in České kritiky (1912); 
M. Hýsek: H. Sokolské sonety, ČMF 1913; A. Novák:
K. H., Venkov 11. 6. 1918; M. Marten: Zapomínané 
dílo, Veraikon 1919; F. Götz in Jasnící se horizont 
(1926); J. Karásek ze Lvovic: Vzpomínka na K. H., 
Lit. rozhledy 12, 1927/28 + K. H. jako kritik, in 
Tvůrcové a epigoni (1927); M. Balounová: Ke skonu 
K. H., LitN 1927; J. Durych: Básník a dekadence, 
Kmen 2, 1928/29; J. Hora: Básník zaživa a po smrti 
+ Deset let, obojí LitN 1928; S. K. Neumann: O Ar
noštu Procházkovi a Moderní revui, Lit. rozhledy 13, 
1928/29 → Vzpomínky (1931); V. Jirát: K literatuře 
o H., ČMF 16, 1929/30 + H. rým, LF 1930 
→ O smyslu formy (1946) a Duch a tvar (1967) a Por
tréty a studie (1978); M. Novotný: Prokletý básník, 
Lit. rozhledy 14, 1929/30; J. Karásek: Rekapitulace 
o díle K. H., in Dílo K. H., sv. 3 (1930); • ref. Dílo K.
H.:  A. M. Píša, PL 22. 6. 1930 → Dvacátá léta (1969); 
A. N. (Novák), LidN 10. a 23. 8. 1930; B. Václavek, 
Index 1930, s. 71; Ad. Veselý, Lumír 57, 1930/31; P. 
Fraenkl, RA 6, 1930/31; Z. Spilka, Středisko 1930, 
s. 18; F X. Šalda, ŠZáp 3, 1930/31 → Medailóny 
(1941), České medailóny (1959) a Z období Zápisníku 
2 (1988); - polemika: btk (V. Brtník), Zvon 31, 1930/ 
31, s. 214; an. (V. Nezval), Zvěrokruh 1, 1930/31, 
s. 43; F. X. Šalda, ŠZáp 3, 1930/31, s. 226 •; F. Götz: 
Úsilí o překonání baroka v české poezii, in Básnický 
dnešek (1931); J. Karásek: Počátky Moderní revue, 
RA 7,1931/32; F. Soldan: O dekadentovi z Libně, RA 
7, 1931/32; J. Mukařovský: K problémům českého 
symbolismu. Poezie K. H., Charisteria G. Mathesio 
quinquagenario oblata (1932) → Kapitoly z české 
poetiky (1941 a 1948) a Studie z poetiky (1982); a (J. 
Hora): Básník K. H., Čes. slovo 29. 8. 1934 → Duch 
stále se rodící (1981); A. M. Píša: Šedesáti let by se 
dožil K. H., PL 29. 8. 1934; J. Mukařovský in K. H.: 
Žalmy (1934); • ref. Žalmy: M. Novotný, LidN 18. 1. 
1935; F. Soldan, LitN 7, 1934/35; M. Dvořák, LUK 
1935, s. 25; F. Nečásek, RP 1. 2. 1935; A. M. Píša, PL 
7. 2. 1935; A. Hartl, Magazín DP 2, 1934/35; T. 
Vodička, Rozhledy 1935, s. 45; F. X. Šalda, ŠZáp 7, 
1934/35 → Kritické glosy k nové poezii české (1939) 
a Z období Zápisníku 2 (1988); B. Václavek, alm. 
Chudým dětem 1935 → Literární studie a podobizny 
(1962); J. Durych, Almanach Kmene 6, 1934/35; A. 
Novák, LidN 9. 1. 1936 •; A. Novák: Vývoj básnické
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ho díla H, LidN 7. 3. 1935; V. Nezval: K. H., in 
Moderní básnické směry (1937); F. Kobliha: K. H., 
Hollar 1939; F. D. Bulánek, Zemřela básníkova múza 
(M. Balounová), Slovesná věda 1, 1947/48; O. Hubič
ka: Nad hrobem básníkovým, Kytice 1948; K. Polák: 
Český dekadent K. H., Škola a kultura 1948; J. Hra- 
bák: K. H., Rovnost 15. 6. 1948; K. Bodlák: 50 let od 
smrti K. H., LidN 15. 6. 1948; Brk (F. Buriánek): 
Proletářský „dekadent“, Zeměděl. noviny 17. 6. 1948;
J. Javor (M. Stuchl): K. H. - básník proletář, LidN 
21. 8. 1949; Skn. (F. Sekanina): Vzpomínka na K. H., 
LD 24. 8. 1949; ý (M. Novotný): Mstivá kantiléna
K. H., Marginálie 1950; M. Petříček: Na okraj jedno
ho výročí, NŽ 1954; jb (J. Brabec): K. H., LitN 1958, 
č. 24 + in K. H.: Básně (1958); J. Hrabák: Rým 
a intonace u K. H. a Jiřího Wolkra, in Studie o čes
kém verši (1959); V. Janovic: Mácha českého symbo
lismu, Plamen 1964; J. Weigert: Zapomínaný básník - 
zapomenutý malíř, Reportér 1966; Alcantara: 
Zapomenutý K. H., Svědectví 1967, č. 31, s. 388;
J. Heyduk: Český dekadent, LD 15. 6. 1973 + K H. 
jubileu, LD 23. 8. 1974; Z. Pešat: Protikladnost a jed
nota H. poezie, ČLit 1974 → Dialogy s poezií (1985);
F. Soldan: Odkaz tragického lyrika K. H., Tvorba 
1974; pk (P. Kovařík): Kdy se narodil?, Svob. slovo
29. 8. 1974 + Hrál kdosi na hoboj, Svob. slovo 31.8. 
1974; J. Rumler in K. H.: Mstivá kantiléna (1974); 
T. Vlček: Velká lyra českého symbolistního básníka, 
proletáře K. H., Umění 1975 + Básnická imaginace 
a výtvarná tvorba K. H., in K. H.: Hrál kdosi na 
hoboj (1978); B. Svozil: Obrysy básnického světa
K. H., in K. H.: Hrál kdosi na hoboj (1978) + in sb. 
V krajinách poezie (1979); F. Buriánek in Česká lite
ratura první poloviny 20. století (1981); P. Wittlich in 
Česká secese (1982, s. 117); M. Červenka in Z večerní 
školy versologie 2 (1991).
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Václav Hlaváček

* 16. 5. 1891 Praha
† 23. 12. 1946 Praha

Autor většinou humorně laděných fejetonů, povídek, 
románů, esejů a divadelních her zvláště z finančního 
prostředí a ze světa dětí; autor odborných statí věno
vaných peněžnictví.

Otec byl hostinským. H. studoval v Praze na 
nižší reálce a na obch. akademii (mat. 1910). 
Jako bankovní úředník byl téměř celý život za
městnán v Ústřední bance českých spořitelen 
v Praze, 1913-14 ve filiálkách ve Vídni a Terstu. 
Za války odveden do Salcburku, 1918 byl na 
piavské frontě v Itálii. Od mládí se přátelil 
s M. Káchou, který mu po válce vydal několik 

brožur; oženil se 1921. Poslední dva roky života 
pracoval v Zemské bance; od 2. pol. 30. let měl 
několikrát delší zdravotní dovolenou.

Po začátečnických básních dekadentního ra
žení a aktovkách publikoval H. několik brožur, 
založených na teoretických znalostech velkofi- 
nančního zákulisí. V povídkách rámcovaných 
úvahou, v úvahách demonstrovaných na kon
krétních případech a také v divadelní hře odha
loval asociálnost mezinárodního kapitálu. 
Podrobněji a s náběhem k psychologickému 
portrétu sledoval tuto problematiku na vzestu
pu a pádu válečného zbohatlíka v próze Hlad 
bohatých. Po počátečním satirickém zaměření 
se H. ironie vylehčila do chápavého humoru ve 
výjevech z každodenní praxe bankovních 
zaměstnanců (Banky kouzla zbavené), které ko
lísají mezí fejetonem a povídkou. Žoviálně zá
bavné četbě se blíží humoresky Skauti dobrého 
pohodlí a zvláště román Přírodní lékař. Autoro
va nej rozsáhlejší, vážně pojatá próza Mnoho na 
jednu generaci (2. díl Děti minulého století zůstal 
v rukopise) sleduje od konce 19. století do let 
třicátých osud rodiny hostinského z dělnického 
předměstí Prahy v sociálním a ekonomicko- 
politickém kontextu doby; nejzdařilejší jsou zde 
výjevy z dětství hlavního hrdiny. Světem dětí se 
zabývají také obě H. vrcholné práce. V relativně 
samostatných kapitolkách knihy Jeho a jejich 
svět vyvěrá humor spíš než z komiky příhod 
z nadhledu vyprávějícího otce: objevy a zkuše
nosti chlapce v předškolním věku se stávají gro
teskními průhledy do vážných životních problé
mů. Autobiografický První úžas podává klíčové 
zážitky od probouzejícího se dětského vědomí 
až po léta jinošství ze stanoviska zatím jen zpola 
a zlomkovitě chápajícího hrdiny. Autorova jem
ná ironie je zde sloučena s věcným lyrismem 
a spolu s tím je vystupňováno umění odkrýt ve 
zdánlivě nicotných radostech a bolestech 
hloubku intenzívně prožívaného života. - 
Některé H. knihy vznikly z příspěvků, které - 
společně s dalšími fejetony, eseji, sloupky, po
vídkami i celými romány - vycházely v Právu 
lidu a Lidových novinách.

PSEUDONYM, ŠIFRY: M. H. Vilma; V. Hčk., 
V. Hk., V. HK. I PŘÍSPĚVKY in: Červen (1921); 
Čteme (1941); Jitřenka (1909); Lid. noviny (1925-41; 
1931 R Je mnoho věcí mezi nebem a zemí); Panoráma 
(1945); Právo lidu (1922-36; 1936 R Vítěz nad prosto
rem a časem, pseud. M. H. Vilma); Socialistické listy; 
Světozor; Tribuna (1921-26); Zádruha; dále v odbor
ných peněžních časopisech. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
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Melodie mládí (BB 1912); Hrůza (DD 1913); Peníze 
a práce (PP 1922); Továrna na slovanské cítění a jiné 
psiny (PP 1923); Kořistníci valutových rozvratů (EE 
1924); Evropa v konkursu (EE 1925); Liebknecht 
a kontremina (D 1926); Hlad bohatých (P 1930); Jeho 
a jejich svět (PP 1934); Banky kouzla zbavené (FF 
1938); Skauti dobrého pohodlí (PP 1940); Mnoho na 
jednu generaci (R 1946); Přírodní lékař (R 1946); — 
posmrtně: První úžas (PP 1948). I

LITERATURA: Ant. Veselý: ref. Melodie mládí, 
Čes. revue 1911/12, s. 506; AMP. (A. M. Píša): ref. 
Liebknecht a kontremina, PL 23. 3. 1926; • ref. Hlad 
bohatých: F. F. (Fajfr), Čin 1, 1929/30, s. 865; K. Se
zima, Lumír 57, 1930/31, s. 139 •;• ref. Jeho a jejich 
svět: vbk. (V. Běhounek), PL 8. 11. 1934; M. M. 
(Majerová), Čin 1935, s. 14 •;• ref. Banky kouzla 
zbavené: -kv- (J. Fučík), Tvorba 1938, s. 275; D. K., 
LidN 6. 6. 1938; Kp. (J. Knap), Venkov 9. 9. 1938 •; 
V. T. (Tichý): ref. Skauti dobrého pohodlí, Nár. práce
1. 4. 1941; • ref. Mnoho na jednu generaci:
G. (F. Götz), NO 19. 10. 1946; kp (K. Polák), KM
1947 •; F. J. (Jakubův): ref. Přírodní lékař, LD 3. 7. 
1946; • ref. První úžas: F. Hampl, Kult, politika 3, 
1947/48, č. 46; J. H. (Hrabák), List Sdružení mor. 
spisovatelů 2, 1947/48, s. 266; kp (K. Polák), PL 22. 6.
1948 •; B. Mathesius in V. H.: První úžas (1948); om 
(O. Mrkvička): Spisovatel V. H. zemřel, Svob. noviny
28. 12. 1946.

pb

František Hlavatý

* 1. 3. 1873 Žiželoves (Žíželeves) u Dvora 
Králové

† 5. 1. 1952 Praha

Herec a režisér, autor lidových her, zejména situač
ních veseloher a frašek.

Pocházel z rodiny chalupníka; od 1883 studoval 
na gymnáziu v Hradci Král., 1890 (v 7. tř.) 
odešel ke kočující divadelní společnosti M. Koz- 
lanské, pak byl hercem společností T. Krato
chvíla, T. Sodomy, J. Štekra, K. Kaňkovského, 
R. Příbramského, A. J. Frýdy. 1898 se stal 
členem Nár. divadla v Brně, 1902 Městského 
divadla v Plzni, 1904 divadla Urania v Praze- 
Holešovicích a od 1907 až do důchodu (1933) 
hercem a režisérem činohry Městského divadla 
na Král. Vinohradech. Oborem byl komik, ve- 
seloherní šaržista a představitel menších cha
rakterních rolí; hrál a zpíval i v operetě (zejm. 
v Brně a v Plzni), režíroval činohry, opery i ope
rety. Před první válkou podnikl několik studij

ních cest do Berlína a do Vídně, po válce do 
Francie a Itálie. Otec herce Vladimíra H. 
(nar. 1905).

Literární činnost H. vyplynula z jeho herecké 
a režisérské profese. V době působení v divadle 
Urania začal psát pro potřeby předměstských 
scén (Urania, Pištěkova aréna na Vinohradech 
aj.) umělecky nenáročné hry, které se ujaly 
i v repertoáru kočovných divadelních společ
ností a ochotnických spolků. Navazoval v nich 
na dlouholeté zkušenosti herce, který poznal 
maloměstské a předměstské publikum; vychá
zel vstříc jak jeho vkusu, tak omezeným mož
nostem malých souborů i jevišť. Všechny H. hry 
počítaly s poměrně skromným vybavením scé
ny, s nevelkým počtem interpretačně nenároč
ných rolí, navazujících v charakteristice na 
ustálený soubor hereckých šarží. Dramatický 
děj vážných her s rodinnou a sociální tematikou 
(Tajemná matka, Zlatý bůh) opakuje zastaralá 
zápletková klišé a těží z dojemnosti situací 
i zobrazovaných lidských citů. Četnější a oblí
benější byly H. veselohry (některé z nich, např. 
Bílá myška, dosáhly několika knižních vydání), 
tíhnoucí buď k podobě šamberkovské frašky 
nebo k lidové hře se zpěvy a tanci. Pro obojí je 
typická nevázaná situační komika (nezdařené 
intriky, záměny postav apod.), jednoduchá cha
rakteristika ustálených typů (staropanenská 
klepna, zlá tchýně, bodrý otec, lehkomyslný, ale 
sympatický student, mladý hej sek, naivní, ale 
vtipná dívka atd.); odehrávají se vesměs v ma
loměstském a městském sociálním prostředí 
studentů, bytných, řemeslníků, obchodníků, 
domácích pánů a bohatých soukromníků. Před 
první válkou byly H. hry, které se hodně hrály, 
posuzovány jako profesionálně obratná a po
třebná složka dobového repertoáru, později se 
však už ocitaly spíš na okraji dramatické pro
dukce. Těsně před odchodem na odpočinek bi
lancoval H. své herecké zážitky a zkušenosti 
z let u kočovných společností ve dvou svazeč- 
cích memoárů; podávají drobné životní příhody 
a charakteristiky herců, s nimiž se na svých 
působištích setkal.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. divadla (1910); Ro
čenka Kruhu sólistů MD Vinohrady (od 1930); Švej
dův divadelní věstník (1928). I KNIŽNĚ. Divadelní 
hry a herecké memoáry: Pan baron (sólový výstup, 
1903); Mlsní kocouři (D 1905, i prem.); Z dávných 
dob (D b.d., 1906); Městská rada na námluvách 
(D 1906, prem. 1905); Sestřeničky (D 1906, i prem. 
s tit. Slečna advokát); Za starou Prahu (D b.d., 1907, 
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i prem., s L. Kaškou); Stoupenky nihilismu (D 1907, 
i prem.); Bílá myška (D 1908, i prem.); Tajemná 
matka (D b.d., 1908); Zlatý bůh (D 1908, prem. 1906 
s tit. Boj s kapitálem, s V. Uxou); Dobráček švec (D 
1908); V hereckém azylu (D b.d., 1909); Osudné jme
niny aneb Nevinný dědeček (D b.d., 1909); Maskova
ná žena (D b.d., 1910); Kouzlo červánků (D 1911, 
i prem.); Španělský balet (D 1916, i prem.); Na vysoké 
stráni (D b.d., 1917); Když jsme filmovaly (D b.d., 
1919); Plachý pták (D b.d., 1920); Převraty (D 1921, 
s F. Hrdličkou); Komedie beze zkoušky (D b.d., 1923, 
s B. Vrbským); Rabiát a stydlavka (D 1923); Moderní 
Abrahám (D b.d., 1926); „Votrok“ (D b.d., 1929, 
prem. 1928); Člověk bez duše (D b.d., 1930); Herecké 
vzpomínky (1930); Z jevišťátek a z velkých scén 
(vzpomínky, 1930); Svatba pod pokličkou (D 1934); 
Divadelní ředitel a obchodník na cestě kolem světa (D 
1934). - Překlad: F. von Schönthan, F. Koppel-Elfeld: 
Komtesa Kukuč! (1927). I SCÉNICKY. Hra: Mum- 
raj (1920). I

LITERATURA: • ref. Mlsní kocouři: J. Borotín- 
ský, Divadelní list Máje 1905, s. 275; B. Prusík, Diva
delní list Máje 1906, s. 106 •; Dačický: ref. Městská 
rada na námluvách, Divadlo 1905, s. 224; J. Borotín- 
ský: ref. Stoupenky nihilismu, Divadelní list Máje 
1907, s. 67; • ref. Španělský balet: -t, PL 16. 8. 1916; 
an. (J. Vodák), LidN 18. 8. 1916; O. Fischer, Čes. 
revue 10, 1916/17, s. 63 •; M. B. Stýblo: Čtyřicet let 
divadelní činnosti kolegy F. H., Divadlo 15, 1929/30, 
č. 9; A. M. Píša: ref. Herecké vzpomínky, PL 28. 2. 
1931; J. Götzová in Profily českých herců (1931);
• k šedesátinám: Š. (A. M. Píša), PL 1. 3. 1933; an., 
Divadlo 19, 1933/34, č. 1; Ot. F. (Fischer), LidN 1. 3. 
1933 •; VI. Hlavatý: F. H., Divadlo 1943, s. 10; • ne
krology: an., Svob. slovo 11. 1. 1952; an., Divadlo 
1952, s. 93; V. Vydra, Divadlo 1952, s. 174 •.

II

Miloš Hlávka
* 15. 9. 1907 Horšovský Týn
† 7. 5. 1945 Praha

Básník, dramatik, překladatel z francouzštiny, němči
ny a italštiny, dramatizátor, autor divadelních adap
tací a rozhlasových her, taneční a filmový libretista, 
jehož tvorba byla ovlivněna avantgardními směry 
20. let.

Narodil se v rodině právníka. Po maturitě na 
gymnáziu v Praze (1925) studoval na UK nejpr
ve práva (1925-28) a poté na filoz. fakultě ději
ny moderních literatur a románskou filologii 
(abs. 1933, 1934 podána disertace Nonkonfor- 
mismus v díle A. Gida). Po neúspěchu u rigoróz
ních zkoušek studia opustil a věnoval se litera
tuře a divadlu, které byly už dříve jeho zájmem: 

od 1924 přispíval původní i překladovou 
tvorbou básnickou, prozaickou i teoretickými 
statěmi do časopisů, byl členem prvního voice- 
bandu E. F. Buriana (1927-29), spolupracoval 
s J. Frejkou při budování prvních avantgard
ních scén (1927-28 Divadlo Dada, 1929 Moder
ní studio), podílel se na překladech, dramatic
kých úpravách a dramatizacích uváděných 
pořadů i na původních hrách, u nichž často 
nelze rozlišit podíl jednotlivých členů autorské
ho kolektivu. Po zániku obou scén se 1930 po
kusil bez úspěchu o vytvoření hereckého 
ansámblu, tzv. Hlávkovy skupiny; režijně s ní 
připravil na jevišti Intimního divadla představe
ní Tři nokturna (V. Nezval, Rosso di San Se- 
condo, E. O’Neill), v němž také hrál. Nezdarem 
skončilo hned na začátku založení Uměleckého 
divadla (1931), na rozdíl od předchozích avant
gardních pokusů orientovaného na širokou 
diváckou obec; na této scéně vedené O. Stibo- 
rem pracoval H. dramaturgicky. Existenční za
bezpečení nalezl H. po odchodu ze studií v Jan
dově nakl. Sfinx (1934-37) jako redaktor jeho 
časopisů a jako překladatel z francouzštiny 
a němčiny pro knižnice Evropská kultura 
a ELK; 1936 dal podnět k založení Klubu pře
kladatelů. Zájem o nej různější umělecké žánry 
přivedl H. ke spolupráci s taneční skupinou 
J. Kröschlové (1936 libreto k lyrickému drama
tu Kolumbus), která se už dříve podílela na 
některých programech Moderního studia (jako 
tanečnice v ní působila i H. německá manželka, 
žijící v Praze od počátku 20. let), později s roz
hlasem (1939 hra o Debureauovi Císař a paňá
ca) a filmem (libreto k nerealizovanému filmu 
Průchod Fortuna); 1941-44 se H. načas vrátil 
k redakční práci v nakl. Českomoravský kom
pas. Ani v těchto letech neztratil tvůrčí kontakt 
s divadlem a jmenovitě s J. Frejkou: začal s ním 
znovu pracovat už za jeho hostování (1930) 
a potom i za stálého angažmá (od 1931) v ND; 
pro tuto scénu H. přeložil a upravil několik 
francouzských a německých dramat a později 
zde uvedl i vlastní původní hry a úspěšné adap
tace klasických komedií. S Frejkou se také 1936 
zúčastnil mezinárodního divadelního sjezdu ve 
Vídni (referát o úloze mládeže v českém diva
dle) a angažoval se jako tiskový referent ve 
výboru Společnosti pro uspořádání světové di
vadelní výstavy v Praze, proponované na rok 
1938, ale již neuskutečněné. V srpnu 1939 byl 
přijat jako lektor do činohry ND, po odchodu 
F. Götze od 1. 4. do 31. 8. 1944 (tj. do 
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nacistického zákazu veškeré divadelní činnosti 
v protektorátě) místo zastupujícího šéfa čino
hry; po znovuotevření divadla 1. 4. 1945 
vykonával tuto funkci až do květnového pov
stání. Zranění, které utrpěl 5. 5. v boji na 
barikádách, podlehl. - Protikladný vztah ve
řejnosti k H. činnosti za války je výrazem 
rozporuplnosti mezi jeho divadelnickou praxí 
a politickým stanoviskem, jak je projevoval 
zejména ve svých časopiseckých statích ve 40. 
letech. Zatímco ve vedoucím postavení v ND 
pokračoval v intencích Gotzových snahou 
uchovat personální nedotčenost souboru 
a v dramaturgickém plánu čelit vnějšímu tlaku 
především zařazováním her německého klasic
kého repertoáru, ideový ráz jeho článků cha
rakterizovala konformnost se soudobou ofi
ciální politikou, vynucená exponovanou funk
cí, ale motivovaná pravděpodobně i snahou 
prosadit se prostřednictvím této funkce (po 
řadě víceméně neúspěšných pokusů) výrazně 
jako divadelník. Některé jednostranné negativ
ní soudy vztahující se k H. politickým posto
jům vyvrátil později J. Tráger.

H. debutoval v polovině 20. let ve Student
ském časopise divadelními a literárními kritika
mi a kultivovanými překlady moderních fran
couzských básníků (Apollinaire, Baudelaire, 
Mallarmé, Soupault, Valéry aj.), jejichž poezií 
se také inspiroval ve vlastní nepříliš rozsáhlé 
básnické tvorbě, především v pozdní prvotině 
Ráno vítězné. Od 30. let se H. tvůrčí zájem 
soustředil spolu s překládáním na divadlo. 
V praxi i v teoretických statích se pokoušel 
zobecnit dramaturgické zkušenosti levicové 
avantgardy a na jejich základě zdůvodnit osobi
tý způsob, s nímž přistupoval k adaptaci star
ších dramatických děl. Tyto adaptace (scénicky 
zůstal neproveden pouze Falstaff) chápal jako 
„volné uchopení starého motivu“: usiloval ne
jen o přebásnění v duchu požadavků současné 
dramatické poezie a přikomponování hudební 
složky, ale obhajoval i právo na podstatné 
strukturní zásahy (např. na škrty pasáží poplat
ných době a naopak zařazení aktualizujících 
doplňků, vyostření charakterů a situací, novou 
pointu) ve prospěch spádného dialogu a dyna
mického děje, což v praxi vedlo často k tak 
výrazné proměně díla, až se nastolovala otázka 
autorství. Z H. vlastních her, žánrově rozdíl
ných, ale umělecky nevyrovnaných, je nej vý
znamnější Kavalír Páně; tak jako v případě bás
nického eposu Kormorán jde o dílo v životním 

postoji i tvaru silně ovlivněné příkladem 
O. Theera, budované na konfliktu nadosobního 
etického ideálu a nemožnosti jeho plné realiza
ce, na rozporu mezi touhou člověka přesáhnout 
sebe sama a jeho nedostatečností, nevyhnutelně 
ústícím do jeho tragického pádu. Jestliže H. ná
chylnost k přejímání cizích podnětů na jedné 
straně vedla k nedostatku vyhraněné autorské 
metody a k eklekticismu jeho tvorby vůbec, na 
druhé straně - jak dosvědčují H. zralé překlady, 
zejména dramatické, a zvláště divadelní adap
tace, jež jsou těžištěm jeho umělecké činnosti - 
se projevila v H. schopnosti podřídit se duchu 
díla druhého tvůrce, v umění rozpoznat speci
fičnost poetiky a konečně v citu pro jevištní 
projev a účinnost dialogu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Antonín Horník, Václav 
Záruba (společně s F. Götzem); H., Hl., -m.h., M. H., 
ka, -vka, -VKA. I PŘÍSPĚVKY in: A-Zet (1940-41, 
1943); Cesta (1925-30); Čin (1934-35); Čteme 
(1939-40, 1942); Čtení pro ženy (1942); Divadelní 
letáky (1940); Dnešek (1930-31); ELK (1935-37); 
Host (1925-29); Kalendář českožidovský; Kmen 
(1928-29); Lid. noviny (1929-35, 1940-44); Listy pro 
umění a kritiku (1935-37); Lit. noviny (1929, 
1934-37); Lumír (1939-40); Magazín DP (1933-34, 
1936-37); Nár. divadlo (1940-44); Nár. osvobození 
(1925-30); Nár. práce (1930); Nový hlas (1932); Pa
noráma (1936); Pramen (Plzeň, 1925-26); Právo lidu 
(1925-27,1932); Ročenka sirotčího spolku členů Nár. 
divadla v Praze (1940-44); Rozhledy po literatuře 
a umění (1931-33, 1936); Rozpravy Aventina 
(1927-34); Signál (1928—29); Studentský časopis 
(1924-41); Venkov (1937-40). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Ráno vítězné (BB 1939); Panama (D b. d., 1940, 
i prem.); Fána (P 1940); Slavnost mládí (D b. d., 1940, 
s F. Götzem pod spol. pseud. Václav Záruba, prem. 
1941); Výlet do hor (D 1941, prem. 1942); Benátská 
maškaráda (D 1941, i prem., podle C. Goldoni: Lhář); 
Světáci (D 1941, prem. 1942); Kormorán (B 1943); 
Spáč (D 1943, prem. 1942, podle L. Holberg: Jeppe 
z Kopečku); Vdova liška (D 1944, prem. 1943, podle 
C. Goldoniho); Kavalír Páně (D 1944, prem. 1943;
2. část zamýšlené Trilogie o pokušení smrti; 3. část, 
Jazzové varhany, 1944, napsaná s použitím nerealizo
vaného filmového libreta Průchod Fortuna, 1943, 
zůstala v rkp.). - Dramatizace: F. Šrámek: Stříbrný 
vítr (1942, prem. 1940). - Překlady: J. Cocteau: Sva
tebčané na Eiffelce (1926, s J. Frejkou, prem. 1927) + 
Kohout a Venuše (výbor poezie, 1927); G. Apolli
naire: Básně (výbor, 1929, s použitím Čapkova pře
kladu Pásma); C. Weyer: Muž, který se sklání nad 
svou minulostí (1930); C. Sforza: Osobnosti a tvůrco
vé dnešní Evropy (1931); P. Morand: Aurora (1931); 
A. Schopenhauer: O smrti (1931); E. Kástner: Emil 
a detektivové (1932) + Fabian (1933); E. Ludwig:
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Dary života (1932) + Génius a jeho charakter (1935);
L. Frank: V posledním vagóně (1932); P. Valéry: Pan 
Teste (1933); C. Malaparte: Státní převraty; jak se 
dělají a jak se jim zabraňuje (1933); S. Zweig: Strach 
(1933); M. Proust: Dnové četby (1933); Ch. Braibant: 
Král spí (1934); A. Breton: Nadja (1935, s V. Nezva
lem, B. Vaníčkem); R. Francis: Ples na Seině (1935,
3. díl R Kronika rodiny za třetí republiky); J. Linke: 
Rok se valí přes hory (1936); A. Gide: Nedokončené 
vyznání (1936, s J. Hořejším); M. Claudius: Písně. 
Dopis mému synu Janovi (1937, se Z. Munzerovou);
A. Demaison: „Divoká“ zvířata (1937, s E. Bydžov- 
skou); R. Billinger: Čaronoc (1941, prem. 1940 s tit. 
Noc běsů) + Čarodějka pasovská (1941, i prem.); H. 
von Kleist: Princ Bedřich Homburský (1941, změn, 
vyd. 1943) + Kleistovy veselohry (1944; obs. Božská 
láska, prem. 1943, Rozbitý džbán, prem. 1944). 
■ SCÉNICKY. Hry: Dona Kichotka (1927, s E. F. 
Burianem, J. Drémanem, J. Frejkou, V. Lacinou,
H. Slípkou, J. Trojanem); Kolumbus (libreto k baletu, 
1936). - Adaptace: Eurípidés: Kyklops (1929); 
W. Shakespeare: Romeo a Julie (1929, s J. Frejkou);
J. Szaniawski: Papírový milenec (1931); Shi-yi Xiong 
(Hsiung): Paní Studánka (1937); V. K. Klicpera: Lhář 
a jeho rod (1939). - Dramatizace: J. Romains: Kum
páni (1929). - Překlady: J. Cocteau: Král Oidipus 
(1928, s J. Frejkou, též úprava); A. Antoine: Roztomi
lá nepřítelkyně (1930); A. Mycho: 3000° lásky (1930); 
H. Jeanson: Do smrti dobří (1931); R. Coolus, A. Ri- 
voire: Promiňte prosím...! (1931); S. Passeur: V řetě
zech (1931); G. Fröschel: Spravedlnost Holoubkovi 
(1933); H. Duvernois: Jana (1933); M. Achard: Dáma 
v bílém (1933); C. Chesterton, R. Neale: Kouzlo do
mova (1933); A. Birabeau: Má slečna sestřička (1934);
G. Schmitt: Pozor na dopisy (1934); M. Kennedy,
B. Dean: Věrná milenka (1935, též úprava s přihléd
nutím k zásahům J. Giraudouxe, z něhož přeloženo);
H. Schweikart: Daň z lásky (1939, pseud. Antonín 
Horník); an.: Fraška o paštice a dortu (1939, též 
úprava). I REDIGOVAL časopisy: Literární noviny 
(1934-37), ELK (1935-37); knižnice: Knižnice dra
matického umění (1941-44). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Vzduch Paříže (1937); Hold Prahy Paříži 
(1937); Hommage de Prague á Paris (1937). I

LITERATURA: J. Ježek: ref. překl. Svatebčané na 
Eiffelce, Kmen 1, 1926/27, s. 61; M. Pujmanová: ref. 
Dona Kichotka, Tribuna 29. 12. 1927; AMP 
(A. M. Píša): ref. překl. Kyklops, PL 16. 2. 1929 
+ ref. adaptace Romeo a Julie, PL 6. 3. 1929 → Di
vadelní avantgarda (1978); -jef- (J. Fučík): ref. drama
tizace Kumpáni, RP 9. 5. 1929; V. Černý: ref. překl. 
Básně, Host 8, 1928/29, s. 188; -wig- (J. Wenig): Umě
lecké divadlo, Venkov 6. 1. 1931; om. (O. Mrkvička): 
ref. adaptace Papírový milenec, LidN 30. 1. 1931; -á- 
(J. Rybák): O mezinárodní divadelní výstavu v Praze, 
RP 28. 5. 1936; R. Felber: Mezinárodní divadelní 
sjezd ve Vídni, LidN 11. 9. 1936; k. k. (K. Konrád): 
ref. překl. Nedokončené vyznání, Tvorba 1937, s. 30; 
J. S. (Seifert): ref. Kolumbus, PL 3. 12. 1936;

A. M. Brousil: ref. adaptace Paní Studánka, Venkov 
11.4. 1937; K. P. (Polák): ref. Vzduch Paříže, PL 5. 11. 
1937; AMB (A. M. Brousil): O nového lektora Ná
rodního divadla, Venkov 26. 1. 1939; kd (E. Konrád): 
ref. adaptace Lhář a jeho rod, LidN 28. 9. 1939;
B. Jedlička: ref. Ráno vítězné, LidN 30. 10. 1939; 
amp. (A. M. Píša): ref. překl. Fraška o paštice a dortu, 
Nár. práce 17. 11. 1939; A. M. Brousil: ref. překl. Noc 
běsů, Venkov 2. 2. 1940; kd. (E. Konrád): ref. Panama, 
LidN 16. 3. 1940; amp. (A. M. Píša): ref. Fána, Nár. 
práce 17. 7. 1940; amp. (A. M. Píša): ref. Slavnost 
mládí, Nár. práce 29. 1. 1941; B. (E. Bass): ref. Benát
ská maškaráda, LidN 22. 2. 1941; • ref. Světáci:
J. Kopecký, KM 1941, s. 251; AMB. (A. M. Brousil), 
Venkov 8. 12. 1942 •; B (E. Bass): ref. překl. Čaroděj
ka pasovská, LidN 22. 6. 1941; • ref. dramatizace 
Stříbrný vítr: p. (A. M. Píša), Nár. práce 14. 11. 1941;
K. Kraus, Studentský časopis 21, 1941/42, s. 117 
ref. Výlet do hor: os. (O. Srbová), Nár. práce 21. 4. 
1942; AMB (A. M. Brousil), Venkov 21. 4. 1942 
ref. překl. Princ Bedřich Homburský: p. (A. M. Píša), 
Nár. práce 16. 5. 1942; B. (E. Bass), LidN 17. 5. 1942

ref. adaptace Spáč: ks (L. Khás), LidN
30. 10. 1942; p. (A. M. Píša), Nár. práce 31. 10. 1942 

ref. adaptace Vdova liška: J. K. (Kopecký), LidN
29. 6. 1943; p. (A. M. Píša), Nár. práce 29. 6. 1943 •; 
p. (A. M. Píša): ref. Kormorán, Nár. práce 3. 7. 1943 
+ ref. Kavalír Páně, Nár. práce 14. 12. 1943; • ref. 
překl. Rozbitý džbán: J. K. (Kopecký), LidN 29. 1. 
1944; p. (A. M. Píša), Nár. práce 30. 1. 1944 •; (jtg) 
(J. Tráger): Tragický osud..., Divadelní noviny 11, 
1967/68, č. 2.
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Hlídka literární

1884-1895

Katolický konzervativní měsíčník vydávaný v Brně 
a věnovaný literární teorii, historii a zejména kritice 
původní tvorby.

Titul: 1884 (roč. 1) Zprávy apoštolátu tisku; 1885-95 
(roč. 2-12) Hlídka literární. - Podtitul: 1884 (roč. 1) 
Listy věnované zájmům křesťanského písemnictví;
1885 (roč. 2) Zprávy apoštolátu tisku; 1886-95 (roč. 
3-12) Listy věnované literární kritice. - Redaktor: 
1884 (roč. 1) neuveden; 1885 (roč. 2) P. J. Mathon;
1886 (roč. 3) P. J. Mathon a pořadatel obsahu 
P. J. Vychodil; 1887-94 (roč. 4-11) B. Plaček a pořa
datel obsahu P. J. Vychodil; 1895 (roč. 12) A. Okáč 
a pořadatel obsahu P. J. Vychodil. - Vydavatel: Pa
pežská knihtiskárna benediktinů raj hradských 
v Brně. - Periodicita: měsíčník; 12 čísel ročně.

Jak uvádí programové prohlášení, vznikl časo
pis ze snahy „zjednati zásadám křesťanským 
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Hlohovský

v životě obecném patřičné platnosti, a sice 
vzhledem ku písemnictví i knihtiskařským vý
robkům“. Již první ročník nesoucí ještě titul 
Zprávy apoštolátu tisku a vycházející jako pří
loha časopisu Škola božského srdce Páně smě
řoval ke komentování soudobé literární tvorby, 
avšak teprve v průběhu následujících dvou roč
níků se H.l. definitivně vyhranila v kritický 
orgán usilující stát se orientačním vodítkem 
„v labyrintu české produkce literární“ v kato
lickém duchu. S tímto vyhraňováním postupně 
narůstal i rozsah H. 1.: z původních 16 stran 
čísel roč. 1 až na 40 stran od roč. 7. H. 1. přestala 
vycházet na základě rozhodnutí 1. katolického 
sjezdu konaného 1894 v Brně založit periodi
kum pro křesťanskou filozofii a apologetiku se 
zvláštním zřetelem k přírodním a sociálním vě
dám, estetice, pedagogice, lidovědě, historii aj. 
Takovým časopisem se od 1896 stal měsíčník 
Hlídka za redakce J. Pospíšila, J. Hodra 
a P. J. Vychodila. Měl vlastní nové číslování 
ročníků, v závorce se však ponechalo číslování 
podle H. 1. (od roč. 13). Příspěvky o literatuře se 
v něm uplatňovaly jen okrajově, a tak vlastní 
program H. 1. jako „listů věnovaných literární 
kritice“ se uzavřel ročníkem 12 (1895).

Zaměření H. 1. bylo od počátku konzervativ
ní. Její obsahovou náplň tvořily především dvě 
rubriky: články a studie o české literatuře 
a o obecných otázkách poetiky a literární teorie 
a vedle nich nej obsáhlejší složka - posudky 
a zprávy o vycházející literatuře domácí i cizí. 
Zvláště v recenzích jednotlivých děl se projevo
valy hlavní slabiny: nepochopení moderních 
a pokrokových proudů označovaných jako 
zhoubné, jako realistické přemrštěnosti apod., 
nesnášenlivá klerikální orientace a školometský 
jazykový purismus. Tato kritická praxe zprvu 
oponující především tvorbě J. Vrchlického, poz
ději A. Jiráska (hl. trilogii Mezi proudy) a úto
čící proti J. S. Macharovi si spolu s dalšími 
periodiky vysloužila v pražských literárních 
kruzích označení „moravská kritika“. Když re
dakce 1893 hodnotila prvních deset ročníků, 
sama uvedla, že časopis je ve veřejnosti považo
ván za klerikální, že jej vedle učitelů nejvíce 
čtou kněží a z jejich kruhů že pochází také 
nejvíce příspěvků. Zároveň přiznala, že se jí 
nepodařilo kolem časopisu soustředit schopné 
spolupracovníky a že kritická rubrika trpěla 
mnoha vadami. - Kritika v H. 1. se dotýkala 
zejména beletristických novinek, ale posuzovaly 
se také knihy o historii, vlastivědě, jazykovědě, 

divadle, náboženství, filozofii, psychologii aj. 
Vedle toho sledovala H. 1. lidovou četbu, kalen
dáře, různé zábavné a populární edice, knížky 
a časopisy pro děti. Mnoho místa věnovala rov
něž literárnímu životu v jednotlivých českých 
krajích, přednáškám, besedám, činnosti spolků, 
zprávám o knihovnách, špatné četbě, žurnalis
mu apod. Všímala si i literatury v evropských 
zemích, zejména slovanských. Hlavně v posled
ních ročnících přibývalo studií o západoevrop
ské katolické literatuře (S. Bouška). K autorům 
původních studií patřili F. Bačkovský (o RKZ 
aj.), F. Bartoš (o četbě a vzdělanosti, srovnání 
moravských a českých lidových písní, příspěvky 
k poetice), F. Bílý (příspěvky o poetice), L. Čech 
(o pesimismu v umění, o K. Světlé, V. Hálkovi, 
S. Čechovi), A. Dostál (o tzv. „krvavých“ romá
nech, o V. Benešovi Třebízském), F. Holeček 
(o K. Klostermannovi, F. Pravdovi), J. Kabelík 
(rozbor Slavie S. Čecha), L. Šolc (o Kollárově 
Slávy dceři, o Erbenovi), P. J. Vychodil 
(o Jungmannově estetice, o Dagmar V. Beneše 
Třebízského a S. Čecha, o lyrismu) a další, mj. 
J. Blokša, S. Bouška, J. Korec, A. A. Vrzal. 
Mezi hlavní recenzenty se zařadili: F. Bílý, 
J. Blokša, A. Dostál, V. Drbohlav, M. Halaba
la, J. Horák (tj. F. Bartoš), J. Klenek, J. Korec, 
F. Kyselý, J. Malota, J. Novodvorský, F. J. Ry
páček, L. Šolc, P. Šup, J. Tenora, J. J. Vejchod- 
ský, A. A. Vrzal (i pod pseud. A. Vlas), J. Vyhlí
dal, P. J. Vychodil, M. Zavoral. Ojediněle sem 
přispěli též literární historici J. Jakubec a J. Vl
ček a skladatel L. Janáček (recenze Bartošo
vých Národních písní moravských).

LITERATURA: V. Bitnar: Přehled moderní české 
poezie katolické, Archa 1917 + Nedostatky české 
literatury katolické, Archív literární 1, 1918/19.

os

Jiřík Hlohovský

* asi před 1600

Redaktor, vydavatel a pravděpodobně i autor du
chovních písní.

Jeho životní data nejsou známa. Působil jako 
katolický duchovní na Moravě, patrně v blíz
kosti olomouckého biskupa, kardinála Františ
ka z Dietrichštejna, který mu svěřil úkol praco
vat proti Jednotě bratrské.
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Záhy po Bílé hoře (1622) H. vydal s biskupo
vým schválením obsáhlý kancionál Písně kato
lické..., jenž měl v diecézi nepochybně čelit 
především rozšířeným kancionálům bratrským. 
H. v něm shromáždil vybrané duchovní písně 
různého stáří i původu, zredigoval je a podrobil 
zejména věroučné revizi v katolickém smyslu. 
Mimoto přináší kancionál také skladby tema
ticky typické pro dobu baroka, jako je píseň 
„Proč svět rytěřuje“, zabývající se pomíjivou 
bědností všeho pozemského, zejména lidského 
života, která byla v pozdějších katolických kan
cionálech často přetiskována. Pro skladbu 
„Ukrutná smrt, přehrozná smrt“ byl předlohou 
proslulý eschatologický Todtentanz (Tanec 
smrti) německého jezuity P. Franckha 
(1574-1602), známý též ve čtverém téměř sou
časném překladu různých německých jezuit
ských autorů; první české zpracování skladby je 
snad dílem H. Jeho pravděpodobný autorský 
podíl na textech dalších písní i jejich nápěvech, 
pokud se objevují v kancionálu poprvé, není 
zatím znám.

KNIŽNĚ. Písně katolické k výročním slavnostem, 
k památkám božích svátých a k rozličným časům 
pobožnosti křesťanské (1622). I EDICE: V. Bitnar in 
Zrození barokového básníka (1940, ukázky). ■

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 064. I LITERA
TURA: J. Vašica in České literární baroko (1938).

ep

Karel Vladimír Hloch

* 1. 9. 1900 Praha
† 21. 10. 1989 Praha

Novinář a prozaik, tíhnoucí k reportáži; libretista, též 
odborný spisovatel.

Narodil se v rodině lékaře a herečky německé
ho divadla v Praze Terezie Felkelové. 1910-19 
absolvoval klasické gymnázium v Žitné ul. (rok 
ztratil za války jednoroční vojen, službou), 
po maturitě začal studovat filozofii na UK, ale 
po dvou semestrech přestoupil na přírodově
deckou fakultu, kde studoval zeměpis, přírodo
pis a fyziku (RNDr. 1926). Poté ještě studoval 
4 semestry práva a 2 semestry zemědělství. Již 
za studií působil jako asistent Geografického 
ústavu UK, 1929-31 jako úředník min. veřej
ných prací v Čs. plavebním úřadě. 1931 se stal 
redakčním tajemníkem Spolku čs. inženýrů 

a architektů (SIA), 1936 šéfredaktorem tiskové 
služby Pražských vzorkových veletrhů (PVV). 
Po krátké činnosti v pražské redakci deníku 
Slovenský hlas (1938) pracoval 1938-41 v roz
hlasové redakci ČTK, pak jako vnitropolitický 
redaktor v Nár. listech, po jejich zastavení 
od 1942 ve Venkově. Po válce se stal libreti
stou a textařem skladatelky Slávy Vorlové 
(1894-1973); od 1947 její manžel. 1928 a 1931 
podnikl studijní cesty do Německa.

Své zkušenosti úředníka plavební služby ulo
žil H. do svazku realistických povídek s repor
tážními prvky Chléb na vodách; n příbězích 
o lodích, poříčních plavcích a námořnících, sta
vitelích přehrad a potápěčích oslavil lidskou 
práci a odvahu mužů při zápase s vodním živ
lem. Láska k hudbě a propagace ideje sokolství 
a brannosti se staly významovou dominantou 
románu Svolávání stráží, příběhu úspěšného 
českého hudebníka okouzleného Barmou, od
kud se po třech letech vrací do vlasti, aby 
v předvečer druhé světové války splnil svou 
vlasteneckou povinnost. Jako libretista S. Vor
lové psal H. buď původní texty (pro operu Dva 
světy, symfonické suity Zpěvy Gondwany a Bo
žena Němcová, kantátu My, lidé 20. století, 
skladbu Dvě africké bajky aj.), anebo adaptoval 
cizí literární díla (Hálkovu Muzikantskou Li- 
dušku pro zpěvohru Rozmarýnka, Jiráskův ro
mán Na dvoře vévodském pro operu Náchod
ská kasace, chodskou pohádku pro operu Zlaté 
ptáče). Spolupracoval též s rozhlasem.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dagmar Hlochová, 
Hloch-Roklan, Mira Kord (texty k drobným sklad
bám), RIMI, Robin, Vehar, V. H. Moravan (Zvon), 
V. H. Roklan (libreta); Hch, -ch, -lo-, VHR. I PŘÍ
SPĚVKY in: Brázda (1929); Čes. slovo; Dělnická 
osvěta; Dělnický turista; Hospodářský archív (1929); 
Motolské noviny (1918 prozaická prvotina); Nár. lis
ty; Nebojsa (1919); Nová práce; Nové proudy (1919, 
student, čas.); Opavský věstník (1918 veršová prvoti
na); Prager Presse (1930); Rok 19.. (R Spálené mosty, 
pseud. Dagmar Hlochová); Sborník Čs. společnosti 
zeměpisné (1927); Světozor (1929-32); Topičův sbor
ník (1922); Tribuna (1926); Venkov (1942); Věstník 
pro vodní hospodářství (Pardubice); Zvon (1927-28). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Cestou zrání (BB 1936); Chléb 
na vodách (PP 1944); Svolávání stráží (R 1947).- 
Ostatní práce: Otázka hlavní řeky v české říční sou
stavě (1927); Poznámky k vodopisu Čech (1927). 
■ REDIGOVAL časopis: Doprava (1926); kalendáře: 
Kmotr Švanda... na rok 1947 (1946), Velký zábavný 
kalendář na rok 1947 (1946), Všudybyl... na rok 1947 
(1946). I

206



Hloucha

LITERATURA: kp (K. Polák): ref. Chléb na vo
dách, Nár. práce 8. 8. 1944; (kr): k osmdesátinám, LD
1. 9. 1980.

sb

Joe Hloucha

* 4. 9. 1881 Podkován u Mladé Boleslavi
† 13. 6. 1957 Praha

Beletrista a autor cestopisů, literárně těžící ze svých 
orientalistických zájmů, hlavně o kulturu japonskou; 
sběratel orientálního umění.

VI. jm. Josef H. Bratr spisovatele Karla H., 
synovec cestovatele J. Kořenského. - Otec byl 
sládkem v Podkováni, od 1885 působil v Libo
chovicích, od 1895 v Praze (nájemce pivovaru 
u Sv. Tomáše). Po ukončení obecné školy v Li
bochovicích studoval J. H. na nižším gymnáziu 
v Ml. Boleslavi a v Praze na Malé Straně, pak 
na Českoslovanské obch. akademii v Resslově 
ul. (mat. 1899); dále absolvoval dvouletý kurs 
státního účetnictví. Od 1903 byl úředníkem 
Zemského výboru království českého, od 1908 
se věnoval sběratelství, literatuře, příležitostně 
i obchodnímu podnikání. Zájem o Japonsko, 
zprvu podnícený Kořenského spisem Cesta ko
lem světa, jej vedl již za studentských let ke stu
diu japonské kultury a jazyka, k častým návště
vám Náprstkova muzea, kde se občas uplatnil 
při pomocných pracích, a k navázání styku 
s cestovateli Kořenským, Vrázem a Holubem. 
Vyplacení otcovského podílu mu umožnilo vy
dat se v lednu 1906 do Japonska (lodí z Brém, 
kolem Francie a Španělska, Středozemním mo
řem, Suezem, kolem Indie a Číny); zde pobyl do 
srpna 1906, dlouhodoběji v Ósace, Kamakuře, 
Kjótu, Tokiu. 1912 podnikl cestu do severní 
Afriky. 1908 v Praze na Jubilejní výstavě 
obchodní komory zřídil společně se svým brat
rem Karlem H. japonskou čajovnu, 1909 pře
místili tento podnik do paláce Lucerna, nově jej 
upravili a vedli do 1915. 1924 postavil v Rozto
kách u Prahy vilu v japonském stylu a po jejím 
prodeji 1926 (stala se z ní restaurace Sakura) se 
odstěhoval do Prahy; na Hřebenkách, ve vile 
s japonským interiérem, umístil své sbírky 
orientálního umění. V květnu 1926 uskutečnil 
druhou cestu na Dálný východ (po téže trase 
jako poprvé); po zastávce v Šanghaji a Hong
kongu cestoval Japonskem (Jokohama, Tokio, 

Hirošima, Kjóto) a v listopadu 1926 se vrátil 
přes Ameriku domů. Poté navštěvoval evropská 
muzea orientálního umění, věnoval se sběratel
ství a koncem 20. let uspořádal z nashromáždě
ného materiálu výstavy mimoevropského umě
ní spojené s aukcemi (listopad 1929 Veletržní 
palác v Praze, prosinec 1930 Německo). V po
lovině 50. let věnoval své sbírky státu (shromáž
děny v Náprstkově muzeu představují jedinečný 
soubor pořízený jednotlivcem). Jako literát, 
sběratel a cestovatel byl členem Spolku spisova
telů beletristů Máj, řádným členem Orientální
ho ústavu a členem čestného sboru při Námořní 
společnosti československé.

Japonofilství určilo zaměření celého H. lite
rárního díla. Zatímco prvotiny, baladické příbě
hy lásky Evropana a Japonky (Sakura ve vichři
ci) a domorodé dvojice (Zátopa), byly dílem 
obraznosti a studia, následující práce těžily již 
také z autopsie cestovatele. Osobní zážitky be- 
letrizoval H. jednak v novele, v níž po vzoru 
P. Lotiho, avšak bez poetizační síly, vypsal his
torii svého „japonského manželství“ (Moje ^pa
ní Chryzantéma j, jednak v románu s konvenč
ní milostnou zápletkou (Dopisy neznámého). 
Charakteristickým rysem těchto próz, stejně 
jako povídkových cyklů, z nichž první (Polibky 
smrtí) se vrací k tématu japonských lásek a dru
hý (Pavilón hrůzy) přibližuje svět malých chlap
ců a jejich tradiční výchovu, je barvitá kresba 
prostředí ve spojení s bizarními situacemi a pří
hodami. I jediná próza s českým dějištěm 
(Zahrada lásky) čerpá z autorovy znalosti Dál
ného východu (Číny) a evokuje jeho tajemství. 
Nejhodnotnější částí H. tvorby jsou cestopisné 
črty (Vzpomínky na Japonsko, Prodavačky 
úsměvů aj.): představují pohledem znalce a mi
lovníka Japonsko exotické, mizející, zemi pří
rodních krás, jemné umělecké kultury a staro
bylého životního stylu. K nim se druží soubory 
pohádek (Pohádky japonských dětí, uvedené po
jednáním o rodinné výchově, dětských hrách 
a zájmech, a Pohádky slunného východu) i po
pularizační spisek o slavném malíři Hokusaiovi. 
Stranou H. hlavního zájmu vzniklo několik feje
tonů o filmových herečkách a příležitostný 
portrét V. Kršky.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. svět (1905-07); Daleký kraj 
(1909); Lid. noviny (1925-27); Nár. osvobození 
(1937); Nár. práce (1942); Venkov (1939-40); Zlatá 
Praha (1907, 1919-20). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Sakura 
ve vichřici (R b. d., 1905); Zátopa (R b. d., 1906); 
Vzpomínky na Japonsko (cestop. črty, 1908); Moje 
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„paní Chryzantéma“ (P 1910, doplň, vyd. 1922; 1936 
s tit. Tama san. Moje „paní Chryzantéma“); Polibky 
smrti (PP 1912); Pavilón hrůzy (PP 1920); Dopisy 
neznámého (R 1923); Pohádky japonských dětí 
(1926); Mezi bohy a démony (cestop. črty, 1929); 
Prodavačky úsměvů (cestop. črty, 1929); Zahrada lás
ky (R 1929); Japonečky (cestop. črty, 1931); Pohádky 
slunného východu (1944). - Ostatní práce: Devět 
úsměvů (1937, pod vl. jm.); Václav Krška čtyřicetiletý 
(1940, pod vl. jm.); Hokusai (1949). - Souborné vydá
ní: Soubor spisů J. H. (nakl. A. Neubert, 1929-36, 
5 sv.). I

LITERATURA: J. V. Šmejkal: Milenec Nipponu 
(1931). I • ref. Zátopa: Ds. (J. D. Konrád), Máj 5, 
1906/07, s. 350; V. Č. (Červinka), Zlatá Praha 24, 
1906/07, s. 244 •;• ref. Vzpomínky na Japonsko: 
V. Kol., Zvon 8, 1907/08, s. 683; A. M. (Macek), 
Akademie 13, 1908/09, s. 46; Ds. (J. D. Konrád), Máj 
7,1908/09, s. 136 •; an. (F. X. Šalda): Česká bibliofilie 
(též o kn. Moje „paní Chryzantéma“), Novina 4, 
1910/11, s. 64 → KP 8 (1956); • ref. Polibky smrti: 
O. Šimek, Čes. kultura 1, 1912/13, s. 313; M. (V. 
Martínek), MS1R 9, 1912/13, s. 210; F. Kubka, Pře
hled 11,1912/13, s. 713; R. (V. Červinka), Zlatá Praha 
30, 1912/13, s. 467 •; -btk- (V. Brtník): ref. Pavilón 
hrůzy, Zvon 21, 1920/21, s. 294; K. H. (Hikl): ref. 
Dopisy neznámého, Naše doba 31, 1923/24, s. 119 
+ ref. Moje „paní Chryzantéma“, Naše doba 34, 
1926/27, s. 121; • ref. Pohádky japonských dětí: va., 
Děln. osvěta 1927, s. 35; F. Dominik (D. Filip), Úhor 
1927, s. 64 •; A. Polanský: Návštěvou u spisovatele
J. H., Jas 1929, č. 48; -jč- (J. Čapek): Výstava mimo
evropského umění, LidN 6. 12. 1929; drb. (J. Borec- 
ký): ref. Zahrada lásky, Zvon 30, 1929/30, s. 154; K. 
Č. (Čapek): ref. Prodavačky úsměvů, LidN 8. 2. 1930; 
O. Z. (Zemek): ref. Japonečky, Středisko 1, 1930/31, 
č. 4; pí (F. Plšek): Šedesát let J. H., LidN 4. 9. 1941; 
an.: nekrolog, LitN 1957, č. 25; E. Herold in Africké 
umění v Československu (katalog výstavy, Praha 
1983).

et

Karel Hloucha

* 21. 2. 1880 Podkován u Mladé Boleslavi
† 7. 1. 1957 Praha

Autor dobrodružných a utopických povídek a romá
nů určených zvláště mládeži.

Bratr spisovatele Joe H., synovec cestovatele 
J. Kořenského; pocházel z rodiny sládka. Obec
nou školu navštěvoval v Libochovicích, dále 
studoval na gymnáziu v Ml. Boleslavi a v Praze 
a 1898-1901 na pražské právnické fakultě. Po

voláním byl soudní a finanční úředník; jako 
společník se podílel i na některých podnicích 
svého bratra Joe H.

Děje svých povídek a románů umisťoval 
H. do různých exotických krajin: např. na Ha
vajské ostrovy (Hra osudu), na Dálný východ 
(Požár na východe), do Grónska (Zakletá zemé), 
Konga (Dům v oblacích, Modří mravenci) aj. Na 
podkladě jistých geografických, etnografických 
nebo technických faktů kombinoval dobro
družné a fantastické příběhy; rovněž historické 
skutečnosti (např. rusko-japonská válka v ro
mánu Požár na východě) využíval jen jako 
pozadí romaneskní fabule. V jeho prózách je 
patrný vliv literární inspirace (Verne, Wells), 
zejména ve vědecko-utopických námětech 
(např. Sluneční vůz pojednávající o cestě vyná
lezce umělé hvězdy do kosmu). K dětem se 
obracel zábavně poučnými povídkami o cizích 
zemích a o životě v pravěku (Podivuhodné Jiříč
kovo cestování, Zelené šero). Byl též autorem 
scénáře k filmu Příchozí z temnot (1920).

PŘÍSPĚVKY in: Daleký kraj (1909); Malý čtenář 
(1897-1933).! KNIŽNĚ. Hra osudu (R b. ď,
1903; 1937 s tit. Řiďte loďk Pacifiku!); Podivuhodné 
Jiříčkovo cestování (PP pro ml., b. d., 1908); Požár na 
východě (R b. d., 1908); Zakletá země (R b. d., 1910); 
Sluneční vůz (R1921); Ostrov spokojenosti a jiné prózy 
(1925); Podivný osud Rip van Winkla (PP 1926); Zele
né šero (P pro ml., b. d., 1928); Dům v oblacích (R 
1929); Modří mravenci (R 1931). ■ REDIGOVAL ča
sopis: Daleký kraj (1909, vyšlo jediné č.). ■

LITERATURA: an.: ref. Hra osudu, Jitřenka 1904, 
s. 44; Vbk.: ref. Požár na východě, NL 20. 10. 1906; 
-btk- (V. Brtník): ref. Sluneční vůz, Zvon 21, 1920/21, 
s. 604; • ref. Zakletá země: Svbd. (O. Svoboda), Úhor 
1921, s. 94; V. F. S. (Suk), Střední škola 1922, s. 94 •; 
J. O. Novotný: ref. Ostrov spokojenosti..., Cesta 8, 
1925/26, s. 468; J. Staněk: ref. Podivný osud Rip van 
Winkla, LidN 6. 4. 1927; • ref. Dům v oblacích: vz. 
(V. Zelinka), Zvon 30, 1929/30, s. 69; V. F. S. (Suk), 
Úhor 1930, s. 221 •;• ref. Modří mravenci: vz. (V. Ze
linka), Zvon 32, 1931/32, s. 390; -u-, Úhor 1932, s. 121 
•; K. J. (Juda): ref. Řiďte loď k Pacifiku!, Střední 
škola 1938, s. 124.

et

Jaroslav Hloušek

* 18. 7. 1875 Karlín (Praha-K.)
† 3. 1. 1957 Praha

Autor próz, uměleckonaučné literatury, veršů a dra
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mat pro mládež, publicista v oboru dětské literatury 
a divadla, překladatel.

Po absolvování obecné a měšťan, školy v Karli
ně (1881-90) studoval na učitelském ústavu 
v Praze (mat. 1894). Zde pak působil jako uči
tel: rok v Podolí, 1895-1900 ve Vršovicích, 
1900-23 na Vinohradech, poté byl 1923-25 ří
dícím učitelem v Braníku, 1925-27 na Novém 
Městě u Sv. Štěpána, 1927-28 na Žižkově a od 
1928 do odchodu do výslužby 1935 opět na 
Vinohradech, kde žil až do své smrti. V době 
svého prvního vinohradského působení se začal 
věnovat literární, osvětové a spolkové činnosti. 
Byl spoluzakladatelem (1908) a až do konce 
30. let vedoucí osobností Loutkového divadla 
Umělecké výchovy na Král. Vinohradech, pro 
něž psal a překládal hry (tiskem vyšla jen část), 
hrál a navrhoval i zhotovoval výpravy; jako 
jeden z prvních u nás organizoval též školní 
ochotnická divadla (loutková i s dětskými her
ci). Celoživotní spolupracovnicí mu byla jeho 
žena Bohumila H. (roz. Lucková), autorka pró
zy pro mládež Z kroniky pražské rodiny (1931), 
překladatelka a upravovatelka (D. Defoe: Ro
binson Crusoe, 1933; J. Swift: Gulliverovy cesty 
k různým národům světa, 1936; E. P. Kelly: 
Krakovský trubač, 1937) a v 30. letech odborná 
publicistka v čas. Úhor. - Významná byla též 
H. organizátorská, přednášková a publikační 
činnost ve Společnosti přátel literatury pro mlá
dež, jejímž byl 1919 spoluzakladatelem a před
ním funkcionářem; po přidružení společnosti 
k Masarykovu lidovýchovnému ústavu byl zde 
H. 1934-42 předsedou Kruhu přátel dětské lite
ratury. Zastával též vedoucí funkce ve Svazu 
učitelstva hl. města Prahy a v Klubu vinohrad
ského učitelstva. Svou odbornou pedagogickou 
činnost zaměřoval především na hledání no
vých vyučovacích metod a na výchovu a vzdě
lávání učňovské mládeže a dětí ve feriálních 
osadách.

H. literární činnost, zaměřená na mládež 
všech věkových stupňů, byla bohatá nejen po
čtem titulů, ale i širokým žánrovým a tematic
kým rejstříkem. Své pojetí dětské literatury (vy
jádřené v H. kritikách i historických a teoretic
kých statích), které vycházelo ze starších názo
rů preferujících funkci vzdělávací a výchovnou, 
naplnil především svými uměleckonaučnými 
knihami o životě a díle slavných osobností (Mo
zart, Smetana, Dvořák) a prózami s historickou 
tematikou (Kníže Václav svaty..., Jan Roháč 

z Dubě) pro starší děti. Pro předškolní a mladší 
školní věk napsal řadu drobných povídek, po
hádek, básní, říkadel a scének, jejichž sbírky 
měly patrně sloužit i jako doplňková četba pro 
začínající čtenáře (některé byly tištěny i verzál
kami, např. Veselá pražská říkadla, Jiříkova 
knížka). Jejich zjevnou didaktičnost a utilitární 
charakter bez uměleckých ambicí překonal 
H. jen zřídka knížkami prozrazujícími silný 
citový vztah k dětem a porozumění pro jejich 
psychiku (Ivánkovy pohádky). Jeho rozsáhlejší 
prózy, dívčí románek Vítězství Jitky Rivnáčové 
a rodinná historie s autobiografickými prvky 
Osudy tkalce Jana, jíž se snažil po 1945 začlenit 
do kontextu soudobé literatury pro děti, trpí 
nereálným zobrazením společenských vztahů 
i jejich řešení a kompoziční nevyvážeností. 
H. zpracovával a upravoval pro mládež též cizí 
látky, které vyhovovaly jeho kritériím na dět
skou četbu (Strakonický dudák podle J. K. Ty
la, orientální Pohádka o jedné čínské princezně, 
zpracovaná F. Schillerem); přitom z nich však 
vybíral pouze výchovné jádro a pomíjel prvky 
fantazijní. Z jeho četných her pro loutky i dět
ské herce s náměty pohádkovými (Mluvící 
pták), humornými (Kašpárek v Kocourkově...), 
satirickými (Dolarové princezny) i ze současné
ho života dětí (Vpředvečer republiky) je v his
torii české dramatické tvorby pro mládež vý
znamná hra Zvířátka a Petrovští, v níž poprvé 
uvedl na scénu loutky zvířat. V 30. letech se 
s F. Homolkou též podílel na textech pohádek 
a her pro mládež Kašpárka V. Mertena. Do 
vývoje českého loutkářství (jímž se zabýval 
i jako teoretik a překladatel) zasáhl však spíše 
organizátorskou činností před první světovou 
válkou. V době, kdy končila éra lidových lout
kářů, pomáhal hledat a prosazovat nový cha
rakter loutkového divadla pod patronací spol
ků. H. uspořádal též četné výbory pro mládež 
z lidové poezie i klasické literatury a napsal 
několik předmluv a doslovů.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Krajíř, Jaroslav 
Hloh; J. H. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro občan
skou nauku a výchovu (1927-34); Československá 
samostatnost (1924); Čteme (od 1939); sb. 28. květen 
(1937); sb. 28 říjen (1937); sb. Dvacet let ČSR (1938); 
sb. Frant. hrabě Pocci, klasik loutkových her (b. d., 
1918); Index (1932); Kašpárkovy noviny (1931-35); 
Lid. noviny (od 1931); Loutkář (Choceň, od 1917); 
Malé noviny (1931-33); Malý čtenář (1911-28); sb. 
Mikuláš - Vánoce (1937); sb. Na paměť Zborova 
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(1937); Nár. osvobození (1924-38); Nár. práce (od 
1940, příl. Dětské noviny); Naše zprávy (1940-41); 
sb. Nové české pohádky (1941); Noviny malých pro 
nejmenší čtenáře (1927-32); Osvětový sborník Pod- 
brdska (1941); Pedagogické rozhledy (od 1919); Prá
vo lidu (1926, příl. Dětský svět); sb. Slavnosti stromů 
(1938, pseud. Jan Krajíř); Sokolské jaro (1939); 
sb. Svátek matek (1938, pseud. Jan Krajíř); Škola 
živnostníka (od 1939); Úhor (1918-43); Úsvit (1926); 
Vilímkův kalendář české mládeže na r. 1914/15 
(1914); Vzkříšení (1923-24); Zlatá brána (od 1927). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a uměleckonaučná próza (vesměs 
pro ml.): Mluvící pták (D b.d., 1908, prem. 1909); 
Drahokam (D b.d., 1908, prem. 1909); Sad (D b.d., 
1908, i prem.); Bílý orel (D 1910, prem. 1908); Zvířát
ka a Petrovští (D 1910, i prem.); Sen o zlatém prameni 
a jiné povídky a pohádky (1916); Zlaté kapradí 
(D 1917, prem. 1912); Bedřich Smetana (P 1917); 
Zlodějská historie (P b.d., 1917, pseud. Jaroslav 
Hloh); Králové živlů (D 1918, prem. 1908); Dolarové 
princezny (D b.d., 1918); Antonín Dvořák (P 1919); 
Wolfgang Amadeus Mozart (P b.d., 1922, rozšiř, vyd. 
1944); Opatovický poklad (D 1922, prem. 1913); 
Pohádka o jedné čínské princezně (1923); V předvečer 
republiky (D 1924); Svatba páně Pafnucova (D b.d., 
1924); Kašpárek v Kocourkově... (D b.d., 1924); 
Strakonický dudák (P 1928); Na úsvitě (D b.d., 1928); 
Kašpárek a rádio (D b.d., 1929); Jak Honzíček hle
dal Filipa (P b.d., 1929); Ivánkovy pohádky (PP, 
BB 1930); Pohádky lesního království (1930); Kašpá
rek mezi Tatary (D b.d., 1931); Veselá pražská říkadla 
(BB 1932); Ptačí pohádky (b.d., 1934); Rujanské báje 
a pověsti (b.d., 1934); Vítězství Jitky Řivnáčové 
(R 1935); Byli jsme a budem (PP b.d., 1936); Jiříkova 
knížka (BB, PP, DD 1937); Kníže Václav svátý, dědic 
země české (P 1939); Kašpárek a jeho přátelé 
(PP b.d., 1939, 1944 s tit. Beseda loutek); Barevná 
sklíčka (BB, PP b.d., 1940); Knížka pro smíška (BB, 
PP b.d., 1940); Krysař (D b.d., 1940, i prem.); 
České pověsti (b. d., 1940); O Malíčkovi (B 1941, pův. 
in Ivánkovy pohádky); Panenka v lese (B 1941, pův. 
in Ivánkovy pohádky); Jak Jirka prodával kozu 
(P b.d., 1941); Jak kočička zapomněla mňoukat 
(B b.d., 1941); Byla jedna studánka (P 1941); Veselý 
kalendář (BB 1942); Pohádka o vtipné kaši (1942); 
Panenčina svatba (B 1944); Maková panenka (pohád
ka, 1944); Přiletěly vlašťovičky (P 1944); Před hajným 
v lese všecko se třese (P 1946); Osudy tkalce Jana 
(P 1948); Pestré klubíčko povídek a pohádek (1948); 
Malá česká kronika (P 1948); Jan Roháč z Dubé 
(P 1953); Horské koření (D 1955, i prem.). - Překla
dy: F. Pocci: Princ Červánek (1910) + Červená kar
kulka, Král lesů (Laurin) (1917, in sb. Výbor loutko
vých her F. P.) + Jeník a Mařenka čili Lidojed (b.d., 
1921) + Artéská studna neb Kašpárek u Lajvučů 
(b.d., 1927); W. Bonsels: Včelka Mája a její příhody 
(1921). - Ostatní práce: Příprava ku přijímací zkoušce 
na střední školy (b.d., 1914, upr. vyd. 1919, rozšiř, 
vyd. 1924); Branka do světa 1-6 (šk. pomůcka, 1931, 

s B. Miličem); Předepsané jednotné tvary psacího 
písma latinského v národních školách (šk. pomůcka, 
1933, s B. Miličem); Prvouka elementární třídy se 
zvláštním zřetelem pro školy městské 1, 2 (1934, 1935, 
s J. Karbanem); Prvouka druhé třídy se zvláštním 
zřetelem pro školy městské 1, 2 (1935, s J. Karbanem); 
Živnostník počítá a kalkuluje 1-4 (1936-37, 
s J. Šťastným, V. Lehovcem); Němčina dětem (1942, 
s L. Pfauserem). I REDIGOVAL časopisy: Noviny 
malých pro nejmenší čtenáře (1927-32), Malé noviny 
(1931-32, s V. Klasem, A. Wenigem), Kašpárkovy 
noviny (1933-35); knižnice: Knihovna Loutkového 
divadla na Královských Vinohradech (1910), Boha- 
týrstvo (1919-20), Zdroje vzdělání (1920-26), Obra
na vlasti (Třebechovice pod Orebem, 1936-37, 
s V. Klasem, A. Wenigem), Vlajky (Třebechovice 
p. O., 1937-38), Oreb (Třebechovice p. O., 1941-48). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: F. Bednář: Nauka 
a metodika slohu produkčního ve škole obecné 
(1922); Na českém slunci (výbor z poezie a prózy pro 
ml., 1923, s B. Hlouškovou); Věneček národních říka
del, her, hádanek a pohádek (1926); Kytička pohádek 
pro nejmenší čtenáře a jejich maminky (1926); Výbor 
z československé poezie mládeži 1, 2 (1934, 1935, 
s jinými); 28. květen (texty ke šk. besídkám, b.d., 
1937); Na paměť Zborova (texty ke šk. besídkám, 
1937); 28. říjen (texty ke šk. besídkám, b.d., 1937); 
Veselá hodinka (společenské hry a scénky pro ml., 
b.d., 1937, s B. Chmelem); Mikuláš - Vánoce (texty ke 
šk. besídkám, b.d., 1937); Slavnosti stromů (texty ke 
šk. besídkám, b.d., 1938, s J. Procházkou); Svátek 
matek (texty ke šk. besídkám, b.d., 1938); Vzpomíná
me T. G. M. (texty ke šk. besídkám, b.d., 1938); Chtěl 
bych svítit lidstvu dál... (životopisné pásmo z díla 
J. Nerudy, 1941); Bajky (1942); F. Schulz: Latinská 
babička (1942); L. Stroupežnický: Naši furianti 
(1942) + Mikuláš Dačický z Heslová, Zvíkovský 
rarášek, Paní mincmistrová (1942); Z českého humo
ru 1, 2 (1942, b.d., 1944); České balady, romance 
a legendy (1943); Za českou slávou (výbor z V. Beneše 
Třebízského, 1946). I

LITERATURA: Promyk (H. Sedláček): ref. Sen 
o zlatém prameni..., Úhor 1917, s. 90; • ref. Bedřich 
Smetana: L. Vycpálek, Hudební revue 10, 1916/17, 
s. 318; G. P. (Pallas), Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 431; 
Kv., Čes. osvěta 1917, s. 174; K. V. (Velemínský), 
Naše doba 25, 1917/18, s. 144; F. A. Soukup, Úhor 
1918, s. 57 (s. 101 polemická odpověď J. H.)«; V. Ma
rek: ref. Zlodějská historie, Úhor 1918, s. 79; Promyk 
(H. Sedláček): ref. Zlaté kapradí, Úhor 1918, s. 107; 
F. A. Soukup: ref. Antonín Dvořák, Úhor 1920, s. 42; 
• ref. Wolfgang Amadeus Mozart: Promyk (H. Sedlá
ček), Úhor 1922, s. 166; V. F. S. (Suk), Střední škola 
1924, s. 47 •; F. Strnad: ref. Pohádka o jedné čínské 
princezně, Úhor 1923, s. 9; • ref. Na českém slunci: 
Rčk. (A. Roček), Lumír 1923, s. 501; V. F. S. (Suk), 
Úhor 1923, s. 143; N. M., Zvon 24, 1923/24, s. 251 •; 
V. F. S. (Suk): ref. V předvečer republiky, NO 8. 10. 
1924 + ref. Bedřich Smetana (2. vyd.), Střední škola 
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1925, s. 288; • k padesátinám: an., NO 18. 7. 1925; 
F. Homolka, Úhor 1925, s. 122 •;• ref. Kytička pohá
dek...: O. Pospíšil, Úhor 1926, s. 49; A. J. Doležal, 
NŘ 1926, s. 76 •;• ref. Věneček národních říkadel...: 
-och- (F. S. Procházka), Zvon 27, 1926/27, s. 446; 
Promyk (H. Sedláček), Úhor 1927, s. 17 •; V. F. S. 
(Suk): ref. Strakonický dudák, Úhor 1928, s. 76; 
J. Hötzl: ref. Noviny malých..., Úhor 1928, s. 125;
• ref. Ivánkovy pohádky: V. F. S. (Suk), Úhor 1929, 
s. 147; O. Pospíšil, NO 4. 12. 1929 •; V. F. S. (Suk): 
ref. Jak Honzíček hledal Filipa, Úhor 1929, s. 164; 
F. Homolka: ref. Pohádky lesního království, Úhor 
1929, s. 174; V. F. S. (Suk): ref. Veselá pražská říka
dla, Úhor 1931, s. 175; D. Filip: ref. Ptačí pohádky, 
Úhor 1934, s. 149; • ref. Výbor z československé 
poezie mládeži: K. P. (Polák), PL 13. 2. 1935; -Ikl-, 
Rozhledy 1935, s. 92 •;• k šedesátinám: an., A-Zet 18. 
7. 1935; A. Wenig, Úhor 1935, s. 147 •;• ref. Vítězství 
Jitky Řivnáčové: -a., Úhor 1935, s. 199; M. Majerová, 
LidN 13. 12. 1935 •; O. Pospíšil: ref. Jiříkova knížka, 
Úhor 1938, s. 34; A. F. J. (Fleischerová-Janovská): 
ref. Kašpárek a jeho přátelé, Úhor 1939, s. 35; • ref. 
Kníže Václav svátý...: F. Dlouhán (Bulánek), Úhor 
1939, s. 146; drb. (J. Borecký), Zvon 40,1939/40, s. 97; 
-úhl- (B. Múhlstein), Naše zprávy 11. 11. 1939 •;• ref. 
Barevná sklíčka + Knížka pro smíška: A. F. J. (Flei
scherová-Janovská), Úhor 1940, s. 37 + s. 155; -c-, 
Zvon 41, 1940/41, s. 222; O. Audy, Komenský 68, 
1940/41, s. 287 •; O. Pospíšil: ref. České pověsti, Uhoř
1941, s. 15; Pchč. (J. Pecháček): ref. Jak Jirka prodá
val kozu, Úhor 1941, s. 55; • ref. Panenka v lese 
+ O Malíčkovi: -šp- (F. Kašpar), Naše zprávy 4. 1. 
1941; Pchč. (J. Pecháček), Úhor 1941, s. 55 •; D. Fi
lip: ref. Chtěl bych svítit lidstvu dál..., Úhor 1942, 
s. 95; R. Hrdlička: ref. Byla jedna studánka, Úhor
1942, s. 11; Pchč. (J. Pecháček): ref. Jak kočička za
pomněla mňoukat, Úhor 1942, s. 12 + ref. Pohádka 
o vtipné kaši, Úhor 1943, s. 71; • k sedmdesátinám: 
an., Svobodné Československo 17. 7. 1945; St. M., 
Svob. noviny 18. 7. 1945; an., NO 19. 7. 1945 •;• ref. 
Pestré klubíčko povídek a pohádek: Š. Polášek-Topol, 
Škola a kultura 1948, s. 70; N. Č. (Černý), F. H. 
(Holešovský), Komenský 72, 1947/48, s. 472 •; N. Č. 
(Černý), F. H. (Holešovský): ref. Osudy tkalce Jana, 
Komenský 73, 1948/49, s. 417; ac (A. Císařová-Kolá- 
řová): ref. Jan Roháč z Dubé, Kostnické jiskry 1953, 
č. 17; A. Zapletal: ref. Horské koření, Ochotnické 
divadlo 1955, s. 106; L. Koutná in J. H.: Zvířátka 
a Petrovští (1959).
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Šebestián Hněvkovský
* 19. 3. 1770 Žebrák
† 7. 6. 1847 Praha

Klasicistický básník, literární teoretik, dramatik, jed

na z předních osobností tzv. první novočeské školy 
básnické. Autor sentimentálních a hrůzostrašných 
balad, humoristických básní, burleskního eposu s lát
kou z českých bájí, anakreontské poezie a epigramů; 
obhájce a vykladač puchmajerovské poetiky v prozo- 
dických sporech.

Předposlední z deseti dětí řezníka, obchodníka 
a havíře v Žebráce. 1781 začal studovat na 
piaristickém gymnáziu v Berouně, od 1782 
pokračoval u piaristů v Praze. Za filozofických 
studií (vliv S. Vydry, I. Cornovy; spolužáci 
A. Pišely, A. J. Puchmajer, mladší V. Nejedlý) 
mu zemřel otec, H. si přivydělával mj. jako 
učitel italštiny. Nevyhověl matčinu přání stát se 
knězem, vstoupil na právnickou fakultu, do
končil ji 1795 a téhož roku se stal radním 
(úředníkem městské správy) v Plánici u Klatov, 
přitom byl i justiciárem (vrchnostenským úřed
níkem s civilní soudní mocí) v Zinkovech. 1805 
se dostal za radního do Žebráka, tam se oženil 
(čtyři synové a dvě dcery). Pro zvětšení příjmů 
se H. v Žebráce věnoval i právnímu zastupová
ní, mj. hořovického a jineckého panství a stat
ku Praskolesy. 1826 dostal místo purkmistra 
v Poličce. Žil tam v napjatých vztazích s částí 
měšťanů, s místním děkanem a s nadřízenými 
úřady. V červenci 1836 byl H. dán s okamžitou 
platností do penze, plat mu byl ponechán 
s podmínkou, že se do tří měsíců vystěhuje. Žil 
pak v Praze, kde zemřel a byl pohřben na 
Olšanských hřbitovech. - Na rozvoj jeho osob
nosti v mládí měla podle H. vyjádření nejprve 
vliv matčina výchova, její náboženský cit, nav
štěvování zázračných míst, četba legend, poz
ději léta filoz. studií, kdy si i mimoškolním 
studiem osvojil odborné vědomosti (filozofie, 
prehistorie, astronomie, estetika) a znalosti li
terární (oblíbení autoři: Ariosto, Eurípidés, 
Goethe, Homér, Horatius, Sofoklés, Tasso, 
Vergilius) a kdy si zvykl podrobovat přijaté 
představy rozumové kritice.

Za studií na počátku 90. let se H. dohodl 
s přáteli a spolužáky na založení literárního 
spolku s cílem pěstovat české básnictví. Výsled
kem byly almanachy vydávané A. J. Puchmaje- 
rem 1795-1814. V nich je obsažena většina H. 
básnické tvorby z jeho prvního tvůrčího obdo
bí. Příspěvky do sv. 2-4 (1797-1802) vznikly za 
klidné životní pohody v Plánici. Tam také 
H. dokončil 1802 pro knižní vydání „směšnohr- 
dinskou“ (heroikomickou) báseň Děvin↓ k látce 
jej přivedla (podle H. pozdní autobiografie) hra 
V. Tháma Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Pra
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hy (prem. 1788), na zpracování měla vliv myš
lenková atmosféra let Francouzské revoluce 
a válek. K pozdějšímu přepracování Děvína na 
báseň „romanticko-hrdinskou“ prý H. podníti
la (nezjištěná) nepříznivá kritika v berlínském 
literárním časopise. Na této verzi pracoval 
v Žebráce, mimoto tam vznikly H. básně pro 
5. sv. Puchmajerova almanachu (1814), první 
samostatný soubor jeho Básní drobných a spis 
Zlomky o českém básnictví... . Jím polemizoval 
H. s Palackého a Šafaříkovými Počátky českého 
básnictví (1818), obhajoval sylabotónickou pro- 
zódii a nadneseně hodnotil výsledky dosavadní 
novočeské poezie; výstižně zde také formuloval 
některé zásady poetiky puchmajerovců a zo
becnil jejich básnickou praxi. Chystaný 2. díl 
Zlomků nevyšel, nebyl asi ani dokončen. V le
tech poličského působení se H. věnoval literární 
tvorbě ojediněle. Pracoval na eposu Václav (ne- 
tištěno) a napsal tragédii Jaromír, k té byla prý 
podnětem četba Šafaříkova překladu Schillero- 
vy Marie Stuartky z 1831. Za posledního poby
tu v Praze napsal H. životopis V. Nejedlého 
(předmluva k Nejedlého Václavovi, 1837), pra
coval na historickém díle Zlomky o české litera
tuře (fragmenty rkp. dochovány) a chtěl zůstat 
jako kritik ve styku také s novým literárním 
životem, zasáhl např. statí Rozmlouvání na čes
kém Parnasu (Denice 1840) do aktuálních spo
rů o romantismus. Vytvořil ještě sbírku Nové 
básně drobné, travestii pražské faustovské po
věsti Doktor Faust, veselohru Námluvy v Kolo
ději a nepublikovanou tragédii Král Otakar II., 
které však již neměly odezvu. - Těžiště H. tvor
by je v pracích z období almanachů. V nich 
představoval vedle Puchmajera typově odlišnou 
druhou nej výraznější básnickou osobnost. Psal 
sice jako ostatní básníci této skupiny také drob
nou klasicistickou lyriku (milostné a laškovné 
písně, epigramy), avšak na rozdíl od nich se 
vůbec nevěnoval překladatelství a usiloval 
především o „původnost“ (tj. o českou prove
nienci látek a námětů) své tvorby. Inspiroval se 
heterogenní lidovou městskou pozdně barokní 
kulturou, takže v jeho poezii rezonuje jak polo- 
lidová literatura, tak městský i (méně často) 
venkovský slovesný folklór. Jako autor balad 
sentimentálních ( Vnislav a Bělá) a fantastických 
(Vyšehradský sloup...; Přesmutná historie 
o Drahomíře...) využívá zobrazovacích zvy
klostí a kompozičních postupů kramářské pís
ně, někdy i jejích látek. Zpracování pohádek, 
pověstí a „hrůzostrašných historií“ prokládá 

ironickými komentáři racionalisty, jiné balady 
zaměřuje k moralizujícímu poučení a jinde uží
vá lidové látky k humoristické parodii. Jeho 
původní verze Děvína je prvním rozsáhlým dí
lem novočeské humoristické poezie. Travestie 
české báje o dívčí válce je provedena v dobově 
oblíbeném burleskním stylu a obsahuje volně 
navazující scény komické i sentimentální, vtipné 
úvahy a ironické komentáře, narážky na časové 
poměry národní, společenské a literární. Výňat
ky z Děvína (v podobě samostatných humoris
tických básní) dlouho patřily do kmenového 
repertoáru besed a deklamačních představení. - 
Knížka překladů Zpěvy z Čarodějné flétny vy
brané, v češtinu uvedené od B. R. A. (1794), 
která někdy bývá v odborné literatuře (podle 
údaje B. J. Dlabače) uváděna jako společné dílo 
H„ Puchmajera a V. Nejedlého, je nepochybně 
dílem jen Puchmajerovým.

PSEUDONYM, ŠIFRA: Málokdysmutný; H ... vk. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach aneb Novoročenka na 
rok 1823 (1823); ČČM (1834); Čes. včela (1838-44); 
Denice (1840); Květy české, pokr. Květy (1834-36); 
V. Nejedlý: Václav (1837, životopis V. Nejedlého); 
alm. Sebrání básní a zpěvů (1795, 1797, pokr. Nové 
básně, 1798, 1802, 1814); Věnec ze zpěvů vlastenských 
(1835); - posmrtně: ČČM (1905 a 1906, autobiografie 
v čl. R. Jelínkové-Doubkové). I KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Děvín. Báseň směšnohrdinská v 12 
zpěvích (1805, zachován unikátní exemplář vyd. 
z 1804; přeprac. 1829 s podtít. Báseň romanticko- 
-hrdinská v 18 zpěvích; 1905 ed. F. Strejček, 1. kn. vyd. 
a texty z alm. Sebrání.. .);Básně drobné (1820); Zlom
ky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (pojed
nání, 1820); Jaromír (D 1835); Námluvy v Koloději (D 
1839); Nové básně drobné (1841); Doktor Faust (B 
1844). I KORESPONDENCE: I. Klicpera: Listy ně
kterých starých českých vlastenců k V. K. Klicperovi 
(V. K. Klicperovi z 1825-27), Světozor 1877; J. Šťast
ný: Korespondence Š. H. (J. Nejedlému z 1804, 1819, 
1828), Výr. zpráva c. k. vyššího gymnázia českého na 
Novém Městě v Praze v Truhlářské ulici, 1909/10; F. 
L. Čelakovský: Korespondence a zápisky 2 (Čelakov- 
skému z 1829; 1910, ed. F. Bílý). I

LITERATURA: V. Š. K. (V. S. Štulc): Š. H. Živo
topisný nástin (1871). ■ V. F. Hřib: České básnířství 
v novém rouše, Literní příl. k Vid. novinám 4, 1816; 
V. Nejedlý: ref. Básně drobné, Krameriusovy 
c. k. vlastenské noviny, Závěsek, 22. 5. 1821; F. B. 
Štěpnička: Drvovoz. K Hněvkovskému, Čechoslav 
1821, s. 26; J. Jungmann: ref. Zlomky o českém bás
nictví.. ., Krok 1821 → Boj o obrození národa (1948); 
V. Nejedlý: ref. Děvín (2. vyd.), ČČM 1831; J. K. Tyl: 
ref. Námluvy v Koloději, Čes. včela 10. 9. 1839 
→ O umění (1951) a Národní zábavník (1981); V. 
Filípek: Š. H., Květy 1842, s. 402; • nekrology: an. (K. 
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V. Zap), Poutník 1847, s. 224; J. K. Tyl, Pražský posel 
1847, s. 570 → O uměni (1951) a Čtení pro lid (1986) 
•; V. Filípek: zprávy o koresp. a lit. pozůstalosti, Čes. 
včela 1848, s. 59 a Lumír 1852, s. 381; K. Sabina: 
Š. H., Krit. příloha k NL 1864, s. 257 + Počátkové 
novějšího českého básnictví, tamtéž 1865, s. 33, obojí 
→ Články literárně dějepisné 1 (1912); F. Schulz: 
Česká balada a romance, Osvěta 1877; J. Neruda: 
Š. H., Humor, listy 22. 6. 1888 → Podobizny 3 (1954); 
J. Král: O prozódii české 1 (1923 ← LF 1894); 
J. Vlček: První novočeská škola básnická (1896) 
→ Kapitoly z dějin české literatury (1952) a Z dějin 
české literatury (1960); F. Strejček in Š. H.: Děvín 
(1905); R. Jelínková-Doubková: Popsání života Š. H., 
ČČM 1905 + Běh života básníkova. Rýmovaná auto
biografie Š. H., ČČM 1906; M. Hýsek: Bůrgerovy 
ohlasy v české literatuře, LF 1908; J. Thon: K rozšíře
ní H. balady Vnislav a Běla v lidu, ČL 18, 1908/09; 
J. Šťastný: Korespondence Š. H. 1. (dopisy J. Nejedlé
ho adresované H. z 1797-1829) a 2. (dopisy V. Nejed
lého adresované H. z 1792-98), Výr. zpráva 
c. k. vyššího gymnázia českého na Novém Městě 
v Praze v Truhlářské ul. 1908/09, 1909/10; A. Pro
cházka: Děvín Š. H., LF 1908 + H. Děvín romantic
ký, LF 1910; J. Vejvara: Zápis o úmrtí Š. H. 1847, 
ČČM 1910; J. Šťastný: Korespondence Vojtěcha Ne
jedlého (dopisy adresované H. z 1799-1841, výňatky), 
Výr. zpráva c. k. vyššího gymnázia českého na Novém 
Městě v Praze v Truhlářské ul. 1910/11; F. Kocourek: 
Balada a romance v českém písemnictví, Výr. zpráva 
reálky na Žižkově 1910/11 + Večer balad a romancí, 
tamtéž 1911/12; M. Hýsek: Mělnické víno 
u H. a Nerudy, ČMF 1911, s. 470; J. Šťastný: Několik 
listů A. J. Puchmajera Š. Hněvkovskému, ČMF 1912; 
Č. Zíbrt: Dodatky a opravy... 276. V. Krolmusa 
pohřební obřady u hrobu Š. H. a J. Kaliny r. 1847, 
ČČM 1913, s. 388; M. Hýsek: Poznámky k počátkům 
novočeského básnictví, LF 1913; A. Procházka:
H. a Mácha, LF 1914; F. Strejček: Nejstarší naši 
humoristé (H. a Rubeš), Zvon 17, 1916/17; K. Svobo
da: H. Doktor Faust, Naše doba 1918; A. Procházka: 
H. balada Vnislav a Běla, LF 1921; B. Václavek: 
Parafráze a parodie písní zlidovělých (H. Vnislav 
a Běla), ČMF 1925 → O lidové písni a slovesnosti 
(1963); F. Strejček: Jarmareční písně 18. stol, a Š. H., 
Sb. prací věnovaných prof. J. Máchalovi... (1925); 
J. V. z Finberka: F. J. Rubeš, ctitel Š. H., Naše kniha 
1928, s. 85, 101, 122; J. Volf: R. B. A. = B. R. A. = 
B (P)uchmajer Antonín (o autorství Zpěvů z Čaro
dějné flétny vybraných), RA 5, 1929/30; A. Procház
ka: K baladě Š. H. o Vnislavovi a Běle, ČMF 1929 + 
K H. a Máchovi, sb. K. H. Mácha, Osobnost, dílo, 
ohlas (1937); F. X. Sladkovský: Z korespondence 
Š. H. (výňatky z dopisů J. Nejedlého adresovaných 
H. z 1805), Napoleon 3, 1939/40; B. Václavek in 
Lidová slovesnost v českém vývoji literárním (1940) 
→ O české písni lidové a zlidovělé (1950); J. Mukařov- 
ský: Dobrovského Česká prozódie a prozodické boje 
jí podnícené, ČLit 1954; V. Palivec in Literární místo

pis Berounska (1957); M. J. Pulec: Podání o zahynutí 
kněžny Drahomíry, ČL 1961; M. Bakoš: Počátkové 
českého básnictví, obzvláště prozódie, a ich význam 
vo vývine českej a slovenskej poézie, in ed. Počátkové 
českého básnictví, obzvláště prozódie (Bratislava 
1961); K. Horálek: K námětu balady Vnislav a Běla, 
in Studie o slovanské lidové poezii (1963); K. Krejčí in 
Heroikomika v básnictví Slovanů (1964); J. Růžička, 
J. Krušina: Básník a purkmistr Š. H., in Dějiny města 
Poličky (1968); M. Otruba: Š. H., Čes. jazyk a litera
tura 20, 1969/70; V. Bechyňová: Česká burleskní ba
lada, Slavia 1974.

mo

Antonín Vojtěch Hnojek

* 5. 12. 1799 Stará Boleslav (Brandýs n. L.-S.B.) 
† 23. 1. 1866 Nymburk

Teolog, autor naukově popularizujících spisů pro 
mládež, prozaik a překladatel povídek.

Studoval teologii v Litoměřicích (vysvěcen 
1822). Jako kaplan v Českém Dubu (1822-23) 
začal psát prózu i básně a přispívat do Čecho- 
slava. 1824-31 byl profesorem pastýřského 
bohosloví v Litoměřicích. Plodným tvůrčím 
obdobím H. života byla léta v Mělníku (děkan 
1831-49): účastnil se aktivně vlasteneckého ru
chu 1848, působil při založení veřejné knihovny, 
proslul jako kazatel, soustavně publikoval 
v oboru teologickém (pětisvazkové dílo Christ- 
katholische Liturgik; autorův český výtah Kate
chismus v svátých obřadech církve katolické byl 
zaveden jako učebnice do českých gymnázií) 
a napsal svá nejúspěšnější díla pro dospívající 
mládež, která popularizují z náboženského hle
diska poznatky astronomické a zeměpisné (Ne
be a země klíč čili Všesrozumitelní začátkové 
učení o nebi a zemí) a poznatky antropologické 
(Tělo lidské s ohledem na duši lidskou z 1849, 
1853 vyd. J. Pečírka). H. se dostalo významných 
církevních poct: byl veřejným biskupským no
tářem, c. k. dvorním kaplanem a biskupským 
konzistorním radou. 1849-52 byl proboštem 
v Bohosudově u Teplic a do 1861 farářem 
a čestným děkanem v Libochovicích. Ačkoliv 
byl již nemocen, přispíval do Riegrova Slovníku 
naučného a pořádal pro tisk výklad evangelií. 
Od 1862 žil na odpočinku v Nymburku, kde byl 
také pohřben.

Beletrie zaujímá v H. díle ve srovnání s teolo
gickými spisy skrovnější místo. 1823-24 tiskl 
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v Cechoslavu krátké prózy: pověsti, legendy, 
bajky, podobenství, anekdoty. Své vyprávěčství 
uplatnil i v náboženských spisech (exempla 
v kázáních) a také jeho naukově popularizační 
spisy obsahují relativně samostatné partie 
drobné prozaické epiky. Přeložil několik morál
ně a nábožensky výchovných povídek pro mlá
dež od Ch. Schmida. Rozměrnější původní 
próza Příběhy Vojtěchovy patří do dobového 
kontextu české povídkové tvorby, která je i při 
dominujícím výchovném zaměření a při užití 
konvenčních fabulačních postupů schopna 
registrovat některé věcné údaje přítomné život
ní skutečnosti. Líčí život ševcovských učňů ve 
městě, alkoholismus a hrubost mravů; autor 
spatřuje nápravu v náboženství a v návratu do 
venkovského prostředí.

ŠIFRY: A. V. H-k, Hj. I PŘÍSPĚVKY in: Blahověst 
(1847, překl.); Časopis katol. duchovenstva (1833-34, 
1837, 1848); Čechoslav (1823-24, též překl.); Pražské 
noviny (1847); sb. Sbírka výkladův a kázání 
(1853-54); Škola (1853); Štěpnice (1859). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Příběhy Vojtěchovy (P 1851). - Překlady: 
Ch. Schmid: Květný košíček (1825) + Růženka Jed- 
lohradská (1827) + Kanárek, Svatojánská muška, 
Lesní kaple (1827). - Ostatní práce: Otčenáš v desa
teru modliteb pro dítky (1824); Christkatholische 
Liturgik 1-5 (1835-41); Nebe a země klíč čili Všesro- 
zumitelní začátkové učení o nebi a zemi (1843); Kate
chismus v svátých obřadech církve katolické (1846); 
Řeč při svěcení praporu národní stráže mělnické, dne 
28. září 1848 (b.d., 1848); Tělo lidské s ohledem na 
duši lidskou (1853); Evangelia na všecky neděle 
a svátky... vyložená dle katolického učení víry 
a mravů z dějů svátých i světských, ze zeměpisu, ze 
starožitností, přírodnictví, z mluvozpytu, z obřadů 
a obyčejů bohoslužebných židovských a katolických 
1, 2 (1854); Krátký dějepis církve Páně, s obzvláštním 
ohledem na českou vlast (1857); Řeči a epištoly na 
všecky neděle a svátky... vyložené dle katolického 
učení víry a mravů, z dějů svátých i světských, ze 
zeměpisu, ze starožitností, přírodnictví, z obřadů 
a obyčejů bohoslužebných židovských i katolických 
(1861). I

LITERATURA: • ref. Příběhy Vojtěchovy: an. 
(V. Štulc), Blahověst 1851, s. 240; J. Malý: Přehled 
literární činnosti Čechů od r. 1848 až do nynější doby, 
ČČM 1852, IV, s. 7 •;• nekrology (an.): Lumír 1866, 
s. 74; NL 25. 1. 1866 •; T. Škrdle in Zásluhy českého, 
moravského a slezského duchovenstva o zakládání 
knihoven, rozšiřování knih a časopisů po dědinách 
a městech (1889).

is

Marie Hnyková
* 6. 3. 1893 Písek
† 1. 12. 1974 Praha

Prozaička, autorka románů analyzujících rodinné 
vztahy.

Dcera berního kontrolora. Nejdřív studovala 
jako privatistka, 1908 složila přijímací zkoušky 
do tercie píseckého gymnázia, po maturitě stu
dovala 1914-20 na lékařské fakultě v Praze 
(v posledních ročnících už zapsána jako Webe
rová). Po studiu pracovala jako odborná zubní 
lékařka v Praze. Byla spřízněna s R. Svobodo
vou, roz. Čápovou (sama se podepisovala i We
ber ová-Čápová).

H. začala publikovat během první svět, války 
drobné prózy ve Zlaté Praze a Topičově sborní
ku pod patronací R. Svobodové. Po dlouhole
tém odmlčení se znovu vrátila do literatury až 
za druhé svět, války. Románovou prvotinu Veli
ká oběť s námětem obětavé sesterské lásky situ
ovala do rodného Písku, stejně jako svůj druhý 
román Nachový plamen, kroniku lékařského 
rodu Marků, zabírající život tři generací od 
50. let 19. století až po období meziválečné.
PŘÍSPĚVKY in: Topičův sborník (1918-20, podp. 
Marita Hnyková); Zlatá Praha (1917, podp. Marie 
Weberová-Cápová). I KNIŽNĚ. Beletrie: Veliká oběť 
(R 1942, podp. Marita Weberová); Nachový plamen 
(R 1943). I

LITERATURA: jšk (J. Š. Kvapil): ref. Veliká oběť, 
LidN 15. 1. 1943; J. Kotalík: Jak studovali významní 
žáci ústavu, sb. 170 let píseckého gymnázia (1948).

dv

Zdeněk Hobzík

* 9. 5. 1900 Hovorěovice u Prahy
† 8. 4. 1969 Praha

Překladatel dobrodružné literatury pro mládež pře
vážně z francouzštiny a angličtiny.

Pocházel z rolnické rodiny. Absolvoval gymná
zium v Praze-Libni (mat. 1919), pro otcovo 
úmrtí nedokončil právnickou fakultu UK a od 
1923 pracoval jako poštovní úředník (1945-48 
byl zaměstnán na min. pošt); 1957 odešel do 
invalidního důchodu.

H. se uvedl překlady několika velkých jmen 
francouzské prózy a poezie (Rabelais, Musset, 
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Barbey ďAurevilly). Od počátku 30. let se za
měřil na překládání dobrodružné literatury pro 
mládež, především z francouzštiny a angličtiny, 
přičemž věnoval soustavnější pozornost dvěma 
klasikům žánru, J. Vernovi a R. Kiplingovi; 
řadu vlastních i cizích překladů doprovodil do
slovy. V mnoha případech zahrnovala H. pře
kladatelská práce i úpravu zastarávající předlo
hy, ojediněle vyústila až do jejího samostatného 
převyprávění.

PSEUDONYM: Jiří Verat. I PŘÍSPĚVKY in: Kmen 
(1926); Malý čtenář (1928-29); Nová scéna (1929); 
Ohníček (1957). I KNIŽNĚ. Překlady: J. A. Barbey 
ďAurevilly: Básně (1926, se S. Jílovskou) + Ďábelské 
(1928) + Čtyři básně (1929) + Ryšavá milenka 
(1929); F. Rabelais: Hrůzostrašná historie velkého 
Gargantuy, otce Pantagruelova (1927); L. Motta: 
Maják na Ostrově racků (1928) + Plenitelé Polynésie 
(1929); A. de Musset: Výbor z básní (1929); O. W. 
Gail: Raketou do měsíce (1930); R. Kipling: Kniha 
džunglí 1, 2 (1931, 1933, úprava překl. V. Messiho; 
1948 samostatně) + Mauglí (1947, 1956 s J. Berán
kem) + Stateční kapitáni (1948, 1970 s J. Kovandou) 
+ Bajky i nebajky (1958); T. M. Reid: Bělouš prérie 
(1931, převyprávění; spolu s tit. J. C. Ferris: Hoši 
z farmy X, překl. J. Vorel); H. Wast: Kamenitá poušť 
(1931); O. Hanstein: Tureček Ali (1932); C. Branchi: 
Černý aeroplán (1933); F. Molnár: Hoši z naší ulice 
(1935); P. F. Westerman: Bílý arab (1935); J. Verne: 
Dva roky prázdnin (1936) + 20 000 mil pod mořem 
(1937) + Patnáctiletý kapitán (1938) + Tajuplný 
ostrov (1939) + Děti kapitána Granta (1940) + No
vý hrabě Monte Christo (1941) + Tajemství pralesa 
(1942) + Hvězda jihu (1948) + Zemí šelem (1948) 
+ Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy 
(1951) + Matyáš Sandorf (1954) + Vynález zkázy 
(1955) + Na vlnách Orinoka (1959) + Maják na 
konci světa (1961); A. Galopin: Skautova dobrodruž
ství na cestě kolem světa 1, 2 (1936, 1937, pseud. Jiří 
Verat) + Patnáctiletý letec 1, 2 (1937, 1938, pseud. 
Jiří Verat) + Lovec šelem 1, 2 (1938, 1939); M. Ca- 
réme: Království květin (1961, s A. Kučerovou); A. 
Laurie: Dědic Robinsonův (1962) + Magnetová hora 
(1969, převyprávění). I

LITERATURA: • ref. překl. A. de Musset: 
V. Stupka, LidN 18. 1. 1930; an., LitN 1930, č. 1 •; pt: 
Zastaralý Verne? (překl. Dva roky prázdnin), LidN 
12. 1. 1936.

PP

Helena Hodačová
* 16. 9. 1916 Jičín

Prozatérka s výrazným zájmem o ženské postavy, 
autorka píšící též románové životopisy a příběhy pro 
děti a mládež; v mládí též básnířka.

Roz. Božena Homoláčová (dcera malíře O. Ho- 
moláče, 1872-1957), provd. Svobodová; už 
v začátcích užívala pseud. Hodačová, zprvu 
Elena a od 30. let i Helena; jméno Helena přija
la po 1945 i za své jméno občanské. - Studovala 
na dívčím reál, gymnáziu Elišky Krásnohorské 
a na reál, gymnáziu Ch. G. Masarykové v Praze 
(mat. 1935), pak francouzštinu a němčinu na 
Ulož, fakultě UK (1935-39,1945; 1945 doktorát 
prací Salda a Flaubertý těsně před válkou si 
doplňovala studium srovnávací literatury 
u prof. G. Cohena na pařížské Sorbonně. Po 
uzavření vysokých škol 1939 externě spolupra
covala s Lid. novinami a jinými listy, 1945-48 
byla lektorkou nakl. Podroužek; jako lektorka 
byla činná i v 60. letech (1964-65 pro televizi). 
Od dětství pobývala často v cizině, zejm. v Itálii, 
Jugoslávii a Francii, po válce poznala Rakous
ko, Bulharsko a Švédsko; z cest těžila i pro svou 
literární práci.

Knižně debutovala sbírkou málo původní 
melodické dívčí lyriky s četnými literárními 
a uměleckými reminiscencemi, ale už předtím 
časopisecky publikovala, ovlivněna okruhem 
Lidových novin, fejetony, sloupky, causeristicky 
laděné povídky a prózu pro děti. Tematicky 
soustředěna na děje dětství i dospívání a na 
většinou neradostné osudy žen psala pod růz
norodými vlivy (J. Svatá, B. Benešová, M. Puj- 
manová). U Pujmanové se učila psychologické 
drobnokresbě a vnitřnímu monologu; svůj 
vztah k ní zpodobila v jedné z próz knihy Hla
vou ve hvězdách. J. Svatou beletristicky portré
tovala v herečce a spisovatelce Adéle, ústřední 
postavě románu Zpožděný vlak do Paříže. Do 
svých převážně komorních příběhů, pravidelně 
z prostředí intelektuálů, zvláště do příběhů 
zklamaných aspirací a deziluzí, únavy z životní
ho koloběhu a nepřipravenosti postav oriento
vat se v nových politických i literárních pomě
rech po únoru 1948 promítala vlastní životní 
a spisovatelskou zkušenost. Pokusila se i o ge
nerační román (Závratný poločas). Po úsilí 
zobrazit intelektuály na přelomu společenských 
epoch našla H. svou doménu v produkci dívčí 
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četby. Svou literární úrovní pozvedají se nad 
ostatní knihy obě její rodinné kroniky: o otci 
Život a vzpomínky malíře Homoláče a o ne
moci a umírání vlastní dcerky Malá dětská 
kronika.

ŠIFRY: E. H., H. H. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; 
Doba; Eva; Host do domu (1966); Lid. noviny (zejm. 
od 1939); Lit. noviny (1935); Nár. práce; Nové knihy; 
Nový život (1956-57; 1957 P Dvacet osm rudých 
růží); Práce; Přítomnost; Studentský časopis 
(1932-35); Svět práce; Světozor. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Déšť do oken (BB 1941); Holčička Káťa (P pro ml., 
1941); Červená zástěrka a sedmnáct jiných povídek 
(pro ml., 1941); Zítra už nepřijdu (R 1942); Eolova 
harfa (R 1943); Vůně léta (P 1944); O vážce tanečnici 
(P pro ml., 1945); Mrak (P 1946); Tři doby (PP 1946); 
Honzík a strašidla (P pro ml., 1947); Lesančiny stře
víčky (P pro ml., 1948); Odklad na neurčito (P 1949); 
Pomněnky (PP 1958, s J. Krulišovou, O. Srbovou); 
Kapesní zrcátko (PP 1958); Život a vzpomínky malíře 
Homoláče (1959); Hlavou ve hvězdách (PP 1963); 
Slaměný klobouk (P 1964); Malá dětská kronika 
(P 1965, psáno 1951-52; 1972 s tit. Bílé nebe černá 
zem); Zpožděný vlak do Paříže (R 1965); Závratný 
poločas (R 1967); Výlet s Hanou (P pro ml., 1974); 
Prázdniny s Milenou (P pro ml., 1979); Radek, Brouk 
a Andulka Šafářová (P pro ml., 1980); Ptáci odlétají 
(R 1986). ■

LITERATURA: • ref. Déšť do oken: A. M. Píša, 
Nár. práce 1. 3. 1941; J. Hora, Čes. slovo 15. 3. 1941; 
J. Pilař, Venkov 21. 5. 1941 •; V. T. (Tichý): ref. Čer
vená zástěrka..., Nár. práce 19. 6. 1942; jbč (J. B. 
Čapek): ref. Zítra už nepřijdu, LidN 22. 11. 1942; 
strn. (J. Strnadel): ref. Eolova harfa, Nár. práce 16. 4. 
1944 + ref. Vůně léta, Nár. práce 17. 4. 1945; • ref. 
Mrak: J. Pilař, Zeměd. noviny 17. 7. 1946; Brk (F. Bu- 
riánek), Zeměd. noviny 28. 3. 1947; V. Hellmuth- 
Brauner, KM 1947, s. 36 •; J. Marek: ref. Lesančiny 
střevíčky, LidN 25. 12. 1948; J. Četl: Schéma a sku
tečnost (o P Dvacet osm rudých růží v NŽ 1957), 
HD 1957, s. 370; • ref. Kapesní zrcátko: kh 
(K. Hrách), Květen 1958, s. 827; M. Suchomel, HD 
1959, č. 2; M. Blahynka, NŽ 1959, s. 236 •; V. Frýbo- 
vá: ref. Pomněnky, Kultura 1959, č. 13; V (Z. Vavřík): 
ref. Hlavou ve hvězdách, LitN 1964, č. 2; • ref. Slamě
ný klobouk: v. f. (V. Forst), Večerní Praha 18. 5. 1964;
I. Fencl, Plamen 1964, č. 6 •;• ref. Malá dětská kroni
ka: zn (Z. Neumannová), LitN 1965, č. 20; dš (D. Ša
faříková), Práce 18. 7. 1965; -zrn-, RP 24. 7. 1965 
ref. Zpožděný vlak do Paříže: h. h. (H. Hrzalová), 
Večerní Praha 10. 12. 1965; S. Bartůšková, HD 1965, 
č. 12; Š. Vlašín, Impuls 1966, s. 199 •;• ref. Závratný 
poločas: H. Hrzalová, Večerní Praha 26. 1. 1968; 
O. Rafaj, LitN 1968, č. 5; M. B. (Blahynka), Kult, 
tvorba 1968, č. 9; Z. Heřman, Lit. listy 1968, č. 23 
ref. Bílé nebe černá zem: V. M. Nejtek, Nové knihy 

1972, č. 42; sk (M. Borský), Práce 18. 10. 1972 •; 
B. Balajka: ref. Výlet s Hanou, Práce 10. 4. 1974; 
A. Haman in H. H.: Ptáci odlétají (1986).

mb

Lilly Hodáčová

* 5. 11. 1910 Praha

Autorka pohádek, próz pro mládež ze současnosti 
a dramatických prací; herečka.

VI. jm. Ludmila H. - Její matka sama živila 
rodinu jako vychovatelka a učitelka jazyků. 
Dětství strávila H. v Kouřimi u dědečka a od 
jedenácti let studovala na gymnáziu v Praze 
(mat. 1929). Během dalšího studia, které zaháji
la na filoz. fakultě UK (filozofie, germanistika), 
přijímala krátkodobá zaměstnání: 1929 byla 
úřednicí ve Stát, statistickém úřadě, později vy
chovatelkou v Brně. Zde 1932-36 vystudovala 
dramatickou konzervatoř a zároveň dokončila 
i filoz. fakultu (doktorát 1947 na UK prací 
Estetická struktura Klímovy filozofie a beletrie). 
1937 se seznámila s V. Nezvalem, s nímž ji pak 
pojilo mnohaleté přátelství. 1946 se provdala 
a přijala občanské jméno Schindlerová, podle 
pův. jména manželova, které pak společně s ním 
změnila (Karel Konstantin, 1903-1961, diva
delní režisér; syn Jan K., nar. 1945, klavírista 
a profesor konzervatoře). 1959 přijala občan, 
jméno Jirsová podle svého druhého manžela. 
Jako herečka působila od 1940 na Nové české 
scéně, pak rok v divadle Anny Sedláčkové, 
1943-48 v Měst, divadlech pražských (Vino
hradské a Komorní), potom jako herečka 
a dramaturgyně v Měst, oblastním divadle 
v Kolíně, od 1961 jako dramaturgyně ve Stát, 
divadelním studiu v Praze; 1963 odešla do inva
lidního důchodu. Hrála též ve filmech (Za ti
chých nocí, Valentin dobrotivý, Jan Roháč 
z Dubé), 1938-41 psala pohádky pro pražský 
rozhlas, v němž také pod pseud. Františka He- 
roldová recitovala. Podnikla řadu studijních 
cest do cikánských osad v okolí Košic, Bardějo- 
va, Svidníku a Humenného.

V prózách pro děti H. nejprve přetvářela 
tradiční pohádkové motivy tak, že nechala 
vniknout dětského hrdinu ze současnosti do 
pohádkového světa (Zub času, Krásný nový čas) 
nebo naopak pohádkové bytosti do současného 
světa (Bubáčci). Později se věnovala problemati
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ce cikánů; v knize Král bydlí za rohem převyprá
věla jejich pohádky, v próze Ondřejka ukázala 
na zážitcích dvou malých sourozenců úsilí dneš
ní cikánské rodiny o nový způsob života. Své 
znalosti líce i rubu divadelního prostředí uplat
nila H. v románu pro dívky Bláhový sen, rozbí
jejícím iluze o hereckém životě, a zčásti i v di
vácky úspěšné hře o F. Kmochovi. - Rukopis 
vzpomínkového románu Zpěv Orfeův, věnova
ný přátelství s V. Nezvalem, je uložen v Literár
ním archívu PNP.
PŘÍSPĚVKY in: Rudé právo. I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Zub času (pohádka 1942); Krásný nový čas (pokr. 
předchozího, 1946); Naše říkanky (BB pro ml., 1946); 
Bláhový sen (R pro ml., 1948); Bubáčci (pohádka, 
b. d., 1949); Tak žil a hrál nám Kmoch (D 1954, 
i prem., hudba J. Jankovec); Předtucha (dramatizace 
povídky M. Pujmanové, 1958, podp. Ludmila Hodá- 
čová, prem. 1956); Ondřejka (P pro ml., 1966, pře- 
prac. vyd. 1972); Král bydlí za rohem (pohádky 
1973). I

LITERATURA: • ref. Zub času: p. (A. M. Píša), 
Nár. práce 18. 12. 1942; J. Rey, Řád 1942, s. 547; vpa 
(V. Pazourek), LidN 6. 8. 1943 •;• ref. Krásný nový 
čas: kp (K. Polák), Štěpnice 1, 1946/47, s. 316; 
P. Laichter, Naše doba 53,1946/47, s. 135 •;• ref. Tak 
žil a hrál nám Kmoch: E. Kopecký, Práce 15. 11. 
1955; we (M. Wendt), LD 17. 11. 1955; J. Kotek, 
Mladá fronta 8. 1. 1956 •; K. Dvořák: ref. Předtucha, 
LitN 1956, č. 44; • ref. Ondřejka: V. Vařejková, Ko
menský 91, 1966/67, s. 448; J. Voráček, Impuls 1966, 
s. 213; J. Rulf, ZM 1967; M. Tmé, Komenský 97, 
1972/73, s. 319 •; O. Ch. (Chaloupka): ref. Král bydlí 
za rohem, ZM 1973.
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Bohuslav Hodějovský z Hodějova

* 1525
† 1553 Trevír (Německo)

Latinsky píšící humanistický básník, autor převážně 
příležitostných veršů.

Syn Smila H. na Chtěticích a Anežky, roz. Mit- 
rovské z Nemyšle. Jeho strýc J. st. Hodějovský 
z Hodějova, zemský místosudí a literární mece
náš, věnoval značné prostředky na jeho studie 
doma i v zahraničí, aby jej připravil k dráze 
latinského básníka. V Praze jej uvedl do společ
nosti členů své básnické družiny a svých vliv
ných přátel, mezi nimiž byl i proslulý učenec 
J. Horák z Milešovky, vychovatel dětí Ferdi

Hodějovský z Hodějova

nanda L; učiteli H. byli mj. humanističtí básníci 
M. Collinus a J. Šentygar. Od 1544 studoval 
H. na pražské univerzitě, o rok později na kato
lické univerzitě v bavorském Ingolstadtu. Ta 
natrvalo ovlivnila H. náboženské i politické ná
zory, z nichž vzešel i jeho pozdější zamítavý 
postoj k protihabsburskému povstání českých 
stavů 1547 a jeho rozchod s bývalým učitelem 
Šentygarem. Po krátkém pobytu doma na roz
hraní 1546-47 se H. v Lovani věnoval zejména 
studiu práva. Strýc mu 1549 u krále vymohl 
čtyřleté užívání důchodů uvolněného vyšehrad
ského proboštství, vázané na podmínku, že se 
zde po návratu ujme úřadu. Nové studie mu 
strýc umožnil nejdříve na říšském francouz
ském území v burgundském Dolu a Besan^onu 
a od 1550 i v Paříži. H. však koncem 1552 studie 
opustil a vstoupil do vojenské služby v českém 
oddílu, jejž Ferdinand I. poslal k Rýnu (vzhle
dem k očekávané srážce s Francií). Ve službě 
H. záhy onemocněl a počátkem 1553 v Trevíru 
zemřel. Několik členů humanistické družiny 
jeho strýce (M. Collinus, D. Crinitus, T. Mitis, 
S. Proxenus) uctilo památku H. latinskými 
verši.

H. se cele soustřeďoval na příležitostnou 
tvorbu. Jeho básnické dílo je složeno většinou 
z rozsahově nevelkých skladeb psaných ponej
více v elegickém distichu; prvotinou je oslava 
rodného kraje (De districtu Vultaviensi, O vltav
ském kraji), v podstatě básnický popis. Tento 
literární druh s úspěchem pěstoval H. i později, 
ve skladbách, které vznikaly vesměs za studií 
v cizině a jsou psány oblíbenou formou listů. 
H. jimi reagoval na své dojmy a zážitky a vyjad
řoval své postoje k dobovému dění v bližším
1 vzdálenějším okolí, takže lze podle nich rekon
struovat i jeho životní osudy a názorový vývoj. 
Převážně jsou adresovány strýci a nezřídka ob
sahují žádosti o zaslání peněz. - Pokud je zná
mo, nebyly H. skladby za jeho života vydávány 
tiskem. Rozptýleně byly otištěny až ve 2. až
4. sv. sbírky Farragines, a to podle zřetelů for
málních a tematických, takže je nelze přesněji 
datovat.

KNIŽNĚ: in Secunda Farrago + in Tertia Farrago 
(1561); in Farrago quarta (1562). I EDICE (ukázky)-. 
in Renesanční poezie (1975, ed. a přel. H. Businská). ■ 

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví
2 (1966). I LITERATURA: J. Jireček: B. H. z H., 
ČČM 1884; J. Hejnic: Dva humanisté v roce 1547 
(1957).

ep
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Hodějovský z Hodějova

Jan starší Hodějovský z Hodějova

* 6. 1. 1946 tvrz Kotýřina u Milevska
† 11. 2. 1566 tvrz Řepice u Strakonic

Humanistický vzdělanec, mecenáš soudobých čes
kých spisovatelů, především latinsky píšících básníků, 
vydavatel čtyřdílné sbírky nové humanistické poezie.

Původem z katolické rodiny, která patřila 
k drobné venkovské šlechtě a vlastnila tvrz Ko- 
týřinu (Chotěřina); rozsáhlého vzdělání nabyl 
doma, na latinských školách v Míšni a Svídnici 
a od 1517 na univerzitě ve Wittenbergu. Po 
návratu ze studií (asi 1519) zvolil zřejmě úřed
nickou dráhu a dosáhl 1537 významného posta
vení jako zemský místosudí (do 1555). Zasloužil 
se o obnovu zemských desk zničených požárem 
1541. Vzhledem k své neúčasti na nezdařeném 
protihabsburském povstání 1547 mohl účinně 
vystupovat ve prospěch uvězněných a pokuto
vaných provinilců. Domohl se i společensky 
významného postavení a rozšířil rodinné jmění; 
tvrz Řepici, již zvolil za své sídlo, proměnil na 
jakési renesanční tuskulum, kam se natrvalo 
uchýlil po odchodu z úřadu.

Za univerzitních studií byl H. svědkem Lu- 
therových prvních kroků k reformaci; i když ani 
později nezměnil své náboženské přesvědčení, 
nepochybně jej právě wittenberské zážitky for
movaly v osobnost nábožensky velmi tolerant
ní. Oddaný humanistickým studiím, všestranně 
vzdělaný a dychtivý vědeckého poznání, zejmé
na historického, stal se štědrým mecenášem vel
kého počtu domácích literátů. Z jeho popudu 
a za jeho přispění vznikala a byla vydána Háj
kova kronika, k níž sepsal komentář; stejně 
věnoval přízeň i nekatolíkům Kuthenovi, Sixto- 
vi z Ottersdorfu a Konáčovi, jehož Hořekování 
Spravedlnosti vydal ještě po jeho smrti. Také 
družinu latinských humanistických básníků, 
kterou se H. obklopil, tvořili ze značné části 
nekatolíci. H. usiloval o to, aby se domácí latin
ské básnictví navrátilo k úrovni, jakou mělo na 
přelomu století, kdy byl jeho vůdčí postavou 
B. Hasištejnský z Lobkovic. Snažil se působit 
na členy své družiny tím, že jim sám zadával 
témata k zpracování. Tento kulturní voluntaris- 
mus H. je pozoruhodný tím, že se tu modelem 
žádoucího vývoje stává právě nedávný stav do
mácího písemnictví. Práce členů své básnické 
družiny dával H. zapisovat a naplnil jimi téměř 
třicet kopiářových souborů (dochoval se z nich 

jediný) a po 1550 se rozhodl vydat je tiskem. 
Tak vznikla pod redakcí předních členů druži
ny- M. Collina, T. Mitise a J. Handschia- 
čtyřdílná sbírka Farragines (1561-62), která 
zůstává zdrojem poznání dobového latinského 
básnictví v českých zemích. Osobnost H. do
kresluje i to, že sice přijímal oslavné básnické 
výtvory přátel, ale sám - třebaže psal latinské 
básně - není ve Farragines zastoupen. Z jeho 
skladeb se tak ani jediná nedochovala.
BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví v Če
chách a na Moravě 2 (1966, literatura do 1962). I LI
TERATURA: J. Martínek: De Hodeiovini bibliothe- 
cae reliquiis, LF 1955 + O zahraničních studiích
J. H., LF 1960 + Zájmy a názory J. H. ve světle jeho 
rukopisných poznámek, sb. Strahovská knihovna 
1969; I. Zachová: K návrhu rekonstrukce kapitulního 
konvolutu, LF 1981.
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Jan Hájek z Hodětína viz
Jan Hájek z Hodětína

Kvido Hodura

* 2. 2. 1879 Litomyšl
† 17. 9. 1960 Praha

Lexikolog, dialektolog a stylistik; iniciátor jazyko
vých koutků Čs. rozhlasu.

Syn učitele. Dětství a mládí prožil v Litomyšli 
(odtud osobní celoživotní přátelství s vrstevní
kem Z. Nejedlým). Po maturitě (1898) na lito- 
myšlském gymnáziu (učitel J. Voborník) vystu
doval bohemistiku a romanistiku na filoz. 
fakultě v Praze (žák J. Gebauera, J. Zubatého, 
J. Polívky, O. Hostinského); 1901-02 byl na 
studijním pobytu v Paříži (přednášky A. Meille- 
ta). 1902-03 učil na malostranské reálce, 
1903-08 na gymnáziu v Náchodě, 1908-20 na 
žižkovské reálce (s F. Bílým, A. Pražákem, 
F. Ryšánkem, J. Vodákem). Od 1920 byl členem 
kanceláře Slovníku jazyka českého, 1929-39 
ředitelem tohoto našeho prvního kolektivního 
jazykovědného pracoviště. 1935-40 vedl první 
jazykovou poradnu Čs. rozhlasu. Za okupace 
byl nucen odejít do penze, po osvobození byl 
reaktivován. Od 1946 přednášel na pedagog. 
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fakultě UK (od 1947 jako řádný profesor a ve
doucí katedry českého jazyka a literatury), poz
ději v téže funkci na Vysoké škole pedagogické.

H. dlouholetá odborná činnost byla spjata 
s přípravou Příručního slovníku jazyka české
ho, okruh jeho vědeckého zájmu byl však mno
hem širší. Dialektologický výzkum, jímž 
H. začínal a v němž se netradičně soustředil 
především na frazeologii a syntax (Nářečí lito- 
myšlské), uplatnil později při studiu jazyka 
a slohu literárních děl (stylistické hodnocení 
nářečních prvků v Jiráskově Otci a Vojnarce 
a ve staročeském Miliónu); v těchto pracích 
průkopnicky ukazoval, jak bylo nářečí využito 
k účelům uměleckým. Zájem o stylistiku vyvr
cholil v analytické studii o individuálním slohu 
Z. Nejedlého a v cyklu osobitě pojatých univer
zitních přednášek O slohu. H. články o osob
nostech české lingvistiky (V. Ertl, J. Gebauer, 
F. Ryšánek, J. Zubatý) jsou dílčími příspěvky 
k dějinám naší jazykovědy. Citlivý vztah k sou
časnému živému jazyku, promítaný především 
do práce na Příručním slovníku, projevil 
H. také v řadě drobných problémových studií, 
v posudcích a charakteristikách jazyka nových 
beletristických a memoárových prací a v origi
nální rozhlasové popularizaci spisovné češtiny, 
jíž přispěl k vytváření obecnějšího povědomí 
jazykové kultury.

ŠIFRA: Kv. H. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Alois Jirásek
(1921);  Bratislava (1929); Čes. literatura (1957); sb. 
Čeština v životě a v literatuře (1947); Informace Osvě
tových sborů na Kroměřížsku (1937); sb. Jazykový 
koutek. První výběr (1949), Druhý výběr (1955); Lid. 
noviny (1929); Listy filologické (1913, 1940); Listy 
pro umění a kritiku (1934); sb. Mělnicko (1939); Ná
rodopisný sb. českoslovanský (1899); Naše řeč 
(1925-59); sb. O Zdeňku Nejedlém (1938, 1948); sb. 
Otakar Chlup (1955); sb. Padesát let Zdeňka Nejedlé
ho (1928); sb. Pedagogická fakulta Univerzity Karlo
vy (1947); sb. Poznání 1, 2 (1927, 1929); Revue des 
études slaves (Paříž, 1954); Střední škola (1923-37); 
sb. Studie a práce lingvistické 1 (1954); Tvorba 
(1958); Věstník KČSN (1953); Věstník okresu lito- 
myšlského (1899); sb. Výchova v zrcadle pramenů 
(1950); sb. Zdeněk Nejedlý a Ujiiverzita Karlova 
(1953); sb. Zdeňku Nejedlému Čs. akademie věd 
(1953); Zprávy pro češtináře (1947); Zvon (1907). 
■ KNIŽNĚ. Jazykovědná díla: Nářečí litomyšlské 
(1904); O jazyce staročeského Miliónu (1953); O slo
hu (skripta, 1953, přeprac. vyd. 1955). - Překlad: 
N. V. Gogol: Korespondence s přáteli (1921). I RE
DIGOVAL časopis: Naše řeč (1933-48, člen red. 
rady); sborník: Zdeněk Nejedlý a Univerzita Karlova 
(1953, s jinými); slovník: Příruční slovník jazyka čes

kého 1-8 (1935-57, vnitřní redakce rukopisu písmen 
A-O, s A. Získalem, zpracování dílčích částí rukopisu 
písmen P-Ž). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Pozůstalé 
spisy Václava Freyna (1911, s předml. a bibliografií);
A. Jirásek: Psohlavci (1949, od vyd. 1951 s R. Skřeč- 
kem); Marko Polo: Milión (1950, s B. Horákem); J. de 
Léry: Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasi- 
lia slově (1957, s B. Horákem). I

BIBLIOGRAFIE: V. Formánková: Soupis prací
K. H., Studie o jazyce a literatuře nár. obrození, Sb. 
Vysoké školy pedagogické v Praze, Jazyk - literatu
ra 1, 1959. I LITERATURA: B. Havránek: K. H. 
šedesátníkem, LidN 2. 2. 1939; A. Pražák: Na Žižkově 
1909-1914, sb. Padesát let reálky na Žižkově (1947); 
• k sedmdesátinám: A. Jedlička, NŘ 1949, s. 50 
+ Zeměd. noviny 2. 2. 1949; B. Havránek, LidN 2. 2. 
1949; vf. (V. Forst), RP 2. 2. 1949; Bra (J. Brambora), 
Práce 3. 2. 1949 •;• k pětasedmdesátinám: A. Jedlič
ka, Čes. jazyk 4, 1954/55, s. 81; an., NŘ 1954, s. 65;
B. Havránek, LitN 1954, č. 6; J. Bělič, RP 2. 2. 1954; 
K. Spěváček, Pedagogika 1954, s. 783 •;• k osmdesá- 
tinám: V. Formánková, Čes. jazyk a literatura 9, 
1959/60, s. 4; J. B. (Bělič), LitN 1959, č. 5; A. Jedlička, 
NŘ 1959, s. 1; B. Havránek, RP 2. 2. 1959; Z. Koníč- 
ková-Pátková, Učitel, noviny 1959, č. 5 •;• nekrolo
gy: B. Havránek^ NŘ 1960, s. 258; L. Jánský, LF 
1962, s. 210 + Čes. jazyk a literatura 11, 1960/61, 
s. 137; A. Jedlička, Učitel, noviny 1960, č. 39; -mi- (V. 
Michálková), RP 20. 9. 1960 •.
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Jaroslav Hof

* 10. 11. 1839 Karlín (Praha-K.)
† 10. 6. 1906 Praha

Autor, překladatel a upravovatel dramatických textů; 
divadelní podnikatel, herec a režisér, organizátor 
ochotnického divadla.

Pocházel z devíti dětí majitele domu a obchod
níka oděvy; jeho nejstarším bratrem byl spiso
vatel Karel Vít H. - J. H. navštěvoval střední 
školu, ale studií zanechal a pomáhal v otcově 
obchodě. Vychován ve vlasteneckém duchu, za
čal 1856 hrát jako ochotník divadlo, 1860 se stal 
hercem z povolání (u společnosti J. A. Prokopa, 
pak J. Štandery a dalších). 1864 se vrátil domů, 
aby po dobu otcovy nemoci pracoval v rodin
ném obchodě, který po jeho smrti (1865) vedl 
s matkou; zároveň působil mezi karlínskými 
ochotníky (zejm. ve spolku Občanská beseda, 
kde spolupracoval s J. Mikulášem Boleslav
ským a J. J. Stankovským). Koncem 1869 byl 
angažován jako tajemník, režisér a herec ke 
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společnosti P. Švandy a oženil se tu 1870 s he
rečkou Aloisií Schulhofovou (1841-1917), která 
pak vystupovala pod pseud. Louisa Dvorská; 
pod jm. L. Hofová byla 1871-75 autorkou řady 
scénických překladů a úprav divadelních her 
(z němčiny a zejm. z francouzštiny) a dramati
zací románů K. Světlé (Oběť lásky, Kříž u poto
ka, Smrt z povinnosti). Později překládala 
z francouzštiny drobné povídky a črty pro ne
dělní přílohy denních listů (podepisovala je jmé
nem svého muže). - 1870 se H. stal správcem 
společnosti H. Viceny, 1871 získal koncesi sám 
a utvořil společnost, která hrála na venkově; 
1872 s J. Mikulášem Boleslavským vybudoval 
na rozhraní Vinohrad, Žižkova a Karlina arénu 
na Komotovce, kde zamýšlel pořádat letní 
představení. Po neúspěšné první sezóně se pro 
dluhy dalšího podnikání vzdal (do 1877 byl 
ještě majitelem koncese, kterou pronajímal); 
sám byl krátce pokladníkem, nápovědou a opi- 
sovačem úloh u P. Švandy, pak se stal advokát
ním, v 80. letech soudním úředníkem; působil 
znovu jako organizátor kulturního života (1878 
byl mezi zakladateli Čtenářsko-zábavního spol
ku Hálek), ochotnického divadla v Karlině 
(vespolku Pokrok) a 1896 letního divadla na 
Žižkově ve Štítného ul. Od 1891 byl H. nehono- 
rovaným účetním a pokladníkem První vše
obecné záložny na Žižkově, 1896 byly revizí 
v jeho hospodaření zjištěny nesrovnalosti. H. 
se odstěhoval do Týna n. Vltavou, kde byl 
(1899-1902) výpomocným soudním úředníkem 
a jeho manželka vyučovala řečem. 1905 byla na 
něho při likvidaci žižkovské záložny podána 
žaloba pro zpronevěru a byl odsouzen k 6 mě
sícům žaláře. Zemřel ve vězeňské nemocnici na 
Karlově náměstí.

Literární činnost J. H. vyplynula z jeho diva
delních snah. Koncem 60. let překládal a upra
voval dramatické texty, z nichž některé vyšly 
i knižně ve sbírce Divadelní ochotník, jiné byly 
provedeny jen scénicky (zejm. v době jeho půso
bení v aréně na Komotovce). Jednalo se vesměs 
o ukázky starších her určených lidovým 
vrstvám (J. N. Nestroy, A. Kotzebue, H. Kuno) 
nebo o nenáročný repertoár typický pro 70. léta 
(F. Kaiser, F. Hopp, K. Elmar). V duchu teh
dejší překladatelské praxe H. dramatické texty 
lokalizoval, počešťoval vlastní jména a prováděl 
některé úpravy uvádějící dramatický děj do 
vztahu k české skutečnosti. Texty dvou původ
ních děl, o nichž existují novinové zprávy (1886 
zadal Národnímu divadlu historické drama Ná

rodní divadlo před sto lety v Praze, zpracované 
podle látky J. J. Stankovského, 1896 hráli žiž
kovští ochotníci v aréně u Deutschů v Libni H. 
aktovku Starý dobrák), se nezachovaly.
KNIŽNĚ. Překlady a úpravy her: an.: Malí hrdinové 
(1869); J. N. Nestroy: Rozpustilí kluci ve škole (1869); 
H. Kuno, J. N. Štěpánek: Loupežníci na Chlumu 
(1869); A. Kotzebue: Křižáci ve Svaté zemi aneb Zaži
va pohřbená jeptiška (1870); an.: Dcera katova 
(1870); K. Blum: Marie, dcera pluku. ■ SCÉNICKY. 
Hra: Starý dobrák (1896). - Překlady a úpravy: 
F. Kaiser: Zchudlý boháč (1872); E. A. F. Klinge- 
mann: Doktor Faust aneb Nevěsta z pekel (1872); 
K. Elmar: Židovská hospodyně (1872); F. Hopp: Hu
saři a dětská punčoška (1872); Ph. Galen, Seidan: 
Otcova poslední vůle aneb Boj o dědictví (1872). ■

LITERATURA: A. Javorin in Pražské arény (1958, 
s. 148).

II

Karel Vít Hof
* 16. 7. 1826 Praha
† 9. 8. 1887 Kunratice (Praha-K.)

Autor kulturněhistorických statí, fejetonů a povídek.

Podepisoval se též Karel H. - Syn majitele domu 
a obchodníka, starší bratr divadelního autora 
a podnikatele Jaroslava H. V Praze vystudoval 
gymnázium a tzv. filozofii; stal se patrimoniál- 
ním úředníkem, později působil na tzv. vyvazo- 
vacím úřadě a u zemské účtárny, odkud přešel 
k pražskému magistrátu. - Od studentských let 
se účastnil vlasteneckého spolkového i literární
ho života: po Tylově odchodu z Prahy převzal 
údajně na krátký čas redakci Pražského posla, 
1862 se stal redaktorem Rodinné kroniky, kte
rou 1863 předal „svému mladšímu příteli“ J. 
Nerudovi. V 60. letech aktivně působil v Umě
lecké besedě (přednášky, členství v komisi pro 
Dějepis novodobé literatury, jednatel literární
ho odboru aj.), byl jedním z organizátorů 
postavení Husova pomníku v Kostnici, 1864 
iniciátorem akce za označování památných 
pražských budov deskami, zejména se však po
dílel na přípravách založení Nár. divadla (1865 
zvolen účetním Sboru pro zřízení ND a organi
zoval sbírky na jeho stavbu). Podle údajů v ne
krolozích žil v 60. letech delší čas v Polsku. Po 
neúspěšné operaci oční choroby na konci 70. let 
skoro oslepl, musel se vzdát úřadu a odešel do 
Kunratic u Prahy, kde posledních deset let žil 
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v soukromí (přes svůj neduh pracoval na pří
pravách velkého historického kalendáře všech 
národů a věků). Pohřben byl v Kunraticích.

H. byl oblíbeným fejetonistou a zejména 
autorem mnoha populárních kulturněhistoric- 
kých, historických a etnografických statí, které 
otiskoval v předních časopisech své doby (např. 
ve Zlaté Praze). Nejčastějším H. tématem byly 
pražské nebo kutnohorské památky (chrámy 
sv. Víta, Štěpána, Barbory, Anežský klášter, 
Betlémská kaple aj.), o nichž otiskoval rozsáhlé, 
materiálově zevrubné články, psané jasným 
výkladovým slohem. K příležitosti kladení 
základního kamene ND 1868 vydal brožuru 
Dějiny velkého Národního divadla v Praze, po
jednávající o dosavadních českých snahách 
o reprezentativní divadlo národa (knížka byla 
zazděna do kopule ND). Čistě beletristické pró
zy (drobné novely, memoárové obrázky, povíd
ky) byly v H. díle spíš výjimkou a vycházely 
pouze časopisecky; v polovině 70. let pak 
H. publikoval dva rozsáhlejší texty, historickou 
povídku Pluk madlonský, zasazující sentimen
tální příběh zhrzené lásky do kulis třicetileté 
války, a povídku z vesnického prostředí Dluh 
a vina, jejíž fabule staví do vzorového protikla
du mravní a citové hodnoty chudé chalupnické 
rodiny a majetnickou morálku bohatého sedlá
ka, ničící lidské štěstí.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. K. Havelský, Karel Ha
velský, Lacritius (Paleček, roč. 5); Hý, V. H. (FF 
v Nár. listech). I PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1876 
Dluh a vina); kal. Českomoravská pokladnice (od 
1856, etnograf. články o orientálních zemích); Koleda 
(1877-79); Lada (1862); Lumír (1876); Nár. listy 
(1876-77); Obrazy života (1861); Paleček (1877); Po
krok (1875-77); Politik (1874-78); Posel z Prahy 
(1876); Pražský posel (1852); Rodinná kronika 
(1862-63); Slavia (1876); Světozor (1875 Pluk ma
dlonský); Zábavné listy (1881); Zlatá Praha 
(1864-65). I KNIŽNĚ. Historické a kulturněhistoric- 
ké práce: Dějiny velkého Národního divadla v Praze 
(1868); Hus a Betlém (1870, pseud. Karel Havelský). 
■ SCÉNICKY Překlad a úprava: G. Moser: Paní, 
která žila v Paříži (1863). I REDIGOVAL časopis: 
Rodinná kronika (1862-63). I

LITERATURA: • nekrology: J. Neruda, Humo
rist. listy 1887 → Podobizny 3 (1954); an., Ruch 1887, 
s. 412; an., Zlatá Praha 1887, s. 623; an., Lit. listy 
1887, s. 308; J., Světozor 1887, s. 607; an., Květy 1887, 
sv. 2, s. 378 •.

II

Adolf Hoffmeister
* 15. 8. 1902 Praha
† 24. 7. 1973 Říčky v Orlických horách

Spisovatel, výtvarný umělec a publicista, spoluzakla
datel Devětsilu, jehož odkaz rozvíjel, vykládal a pro
pagoval; autor a ilustrátor lyricky i humorně laděné 
prózy, veršů, her, libret, fejetonů, causerií a reportáží 
z cest, interviewů s význačnými osobnostmi světové 
kultury a knih o umění a umělcích.

Syn pražského advokáta Adolfa H. Absolvoval 
gymnázium v Křemencově ul. (mat. 1921) 
a právnickou fakultu UK (doktorát 1925); v let
ním semestru 1924 studoval v Cambridgi na 
Selwyn-College. Jeho první ženou byla tehdejší 
překladatelka a později spisovatelka Marie Pru- 
šáková (sňatek 1926, rozvod 1930), druhou (od 
1946) Lilly Strichová, dříve herečka. - 1925-30 
pracoval jako advokátní koncipient v kanceláři 
svého otce, po vykonání advokátské zkoušky 
(1930) se stal společníkem advokátní kanceláře 
A. H. staršího a F. Tondera, po otcově smrti 
(1936) s JUDr. Pacákem. Zároveň pracoval jako 
novinář, od 1922 v Tribuně, od prosince 1928 
do února 1930 byl řádným redaktorem Lid. 
novin, 1930-32 redaktorem Lit. novin. Už za 
studií a pak v souvislosti s publicistickou prací 
hojně cestoval: 1921 po Německu (Básně z cest 
v čas. Červen), 1922 navštívil poprvé Paříž (tam 
pak ještě na půl sta pobytů), poznal většinu 
evropských zemí, 1931 byl poprvé v SSSR 
(Povrch pětiletky), 1936 v USA (Americké hou
pačky); 1934 se účastnil sjezdu sovětských spi
sovatelů v Moskvě. Ve 20. letech byl činný v po
krokových sdruženích uměleckých (Devětsil,
S.V.U. Mánes) a postupně pak i v organizacích 
kulturněpolitických: v Levé frontě, ve Společ
nosti pro hospodářské a kulturní styky s SSSR, 
v antifašistické Obci československých spisova
telů (jako její představitel 1938 v Paříži 
a v Londýně), ve Výboru pro pomoc demo
kratickému Španělsku, Klubu českých a ně
meckých divadelních pracovníků. Po okupaci 
českých zemí emigroval: 23. 4. 1939 odjel na 
fingovanou pracovní schůzku a žil v Paříži, kde 
spolupracoval s odbojovými a dělnickými orga
nizacemi i s Association Internationale des 
Écrivains a kde založil jako středisko české kul
tury v zahraničí Maison de la Culture Tchéco- 
slovaque; v září 1939 byl zatčen, sedm měsíců 
vězněn v La Santé, pak pařížským vojenským 
tribunálem zproštěn obvinění z činnosti proti 
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Francii, ale přesto internován v koncentrač
ních táborech v Rolland Garros v Paříži, 
v Damigny u Alengonu v Normandii a v Bas- 
sens u Bordeaux. Po kapitulaci Francie byl 
propuštěn, plavil se do Maroka, tam byl držen 
s jinými uprchlíky na nemocniční lodi Canada 
a v koncentračním táboře Ain Čok, pak byl 
cestou do Portugalska zadržen v Tangeru 
Frankovými úřady, až se konečně přes Lisabon 
a Havanu dostal v lednu 1941 do New Yorku. 
V USA pobýval též v Clevelandu, v Hollywo
odu, z pověření Mezinárodního dělnického 
řádu (IWO) podnikl přednáškové turné, pro 
Československé informační středisko a později 
pro Úřad spojených národů kreslil karikatury 
a navrhoval plakáty, od 1942 působil jako 
hlasatel, pak jako redaktor Hlasu Ameriky, od 
1944 řídil československou sekci ve státním 
rozhlasu USA. Do ČSR se vrátil koncem 
srpna 1945, od ledna 1946 řídil 6. odbor min. 
informací (kult, styky se zahraničím). Od červ
na 1948 byl velvyslancem ČSR ve Francii, od 
1951 profesorem filmové grafiky na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové. 1948-50 byl čle
nem československé delegace na 3.-5. zasedání 
OSN v New Yorku, od 1946 se účastnil práce 
pro UNESCO na generálních konferencích, 
1948-51 byl stálým delegátem ČSR při 
UNESCO, od 1956 členem předsednictva čes
koslovenské komise pro UNESCO. Jako vý
stavní komisař působil na expozicích českoslo
venského umění v Číně (1954, Pohlednice 
z Cíny), starého českého a slovenského umění 
v Paříži (1957; z této návštěvy i dalších později 
svazek Paříž & okolí), zastupoval ČSR v jury 
Světové výstavy v Bruselu (1958) apod. Jako 
předseda československého Penklubu zastupo
val 1957 českou literaturu na kongresu Penklu- 
bů v Tokiu (Made in Japan), avšak i kromě 
toho hojně cestoval: 1956 do Egypta (Vyhlídka 
z pyramid), 1962 s vládní delegací do Jižní 
a Střední Ameriky (Mrakodrapy v pralese) aj. 
Aktivně se podílel na mírovém hnutí (Reportáž 
o kongresu pro odzbrojení a spolupráci národů 
ve Stockholmu). Jako malíř a hlavně jako 
karikaturista a autor koláží se účastnil na 
výstavách skupinových (od 1921) i samostat
ných doma (od 1927) i v cizině (poprvé 1928 
Galerie Contemporaine v Paříži); v Praze 
organizoval výstavu Mezinárodní architektura 
(1934). 1965-67 byl předsedou Svazu českoslo
venských výtvarných umělců. 1967 byl jmeno
ván národním umělcem. V 70. letech mu byla 

znemožněna kulturní a literární činnost; ze
mřel v místě svých pravidelných letních pobytů 
v Orlických horách.

V raném období svého tvůrčího úsilí, které se 
záhy rozvíjelo pod patronací S. K. Neumanna, 
našel H. spontánní výraz pro nesentimentální 
sociální pohled, revoluční cítění a internacio
nální solidaritu s proletářským světem. Ve 
spádných prostých verších, většinou volných 
a často sdružené rýmovaných, i v lyricky modu
lovaných prózách s ústředními obrazy srdcí 
a rukou vyjádřil dobové naděje v „lásky králov
ství“ s naivitou odpovídající jeho mládí. Chys
taná prvotina Předobrazy, názvem i názorem 
blízká Teigově soudobé programové stati Obra
zy a předobrazy, vinou nakladatelova úpadku 
nevyšla, a když pak H. debutoval knížkou Pod
mořské hvězdy, nebyl už počítán k tvůrčímu 
jádru Devětsilu, prošlému mezitím rychlým vze
stupem. H. spíše dadaistická a groteskní než 
poetistická próza a jeho causeristika i poezie 
nedosáhly obecnějšího přijetí; v H. knížkách 
byla postrádána životní plnost, vadila chtěná 
vtipnost a pseudonaivita, i když byla uznávána 
H. ostře reagující senzibilita a výtvarná vníma
vost. Poměrně nejúspěšnější bylo H. avantgard
ní úsilí dramatické v „americké veselohře“ Ne
věsta, ironicky namířené proti myšlení a morál
ce peněžního světa, ve výtvarné a výjimečně 
i textové spolupráci na hrách V + W a ve hře 
napsané pro Burianovo D 35 (Mládí ve hře), 
odhalující polovičatost revolty mládeže měšťan
ského vychování a zázemí. Metodu aktualizač
ních adaptací Burianova divadla, s nímž 
H. spolupracoval (s E. F. Burianem mj. na 
Haškových novinách jako autor textů pro son
gy a spoluautor baletu písmen, prem. 1935), 
anticipoval H. už ve hře Zpívající Benátky (po
dle Goldoniho) a v protiválečné komedii Mír, 
napsané 1933 podle Aristofana (potlačeno cen
zurou). V antifašistickém zápase se H. sblížil 
s pražskými německými divadelníky; Mládí ve 
hře bylo uvedeno i na německou pražskou scénu 
Kleine Bůhne (s tit. Anna sag’ nein) a pro hu
debního skladatele H. Krásu (autora hudby pro 
Mládí ve hře) napsal H. libreto k dětské opeře 
Brundibár (prem. až v září 1943 v Terezíně). 
Dramatickou prací se H. vyrovnal se samovaz
bou v La Santé („rychlohra“ o svobodě „pro 
poučení dospělých i dětí“ Trhanec aneb Král 
Hladomor) a také s lidickou tragédií (Slepcova 
píšťalka..., prem. 7. 3. 1943 v režii J. Voskovce 
v New Yorku). Libreto k opeře Brundibár a hra 
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Trhanec byly přirozeným vyústěním H. hravosti 
a humoru, Slepcova píšťalka doložila i v dra
matu H. vývoj k faktu a dokumentu. - Své 
nejvlastnější tvůrčí pole našel H. na přelomu 20. 
a 30. let v portrétních esejích, rozhovorech s vý
značnými osobnostmi a v reportážích, pravidel
ně provázených vlastními kresbami. Vybaven 
znalostí světových jazyků, širokým kulturním 
rozhledem, úctou ke kulturním hodnotám sta
rým i novým i bytostnou komunikativností 
a zvídavostí přešel H. koncem 20. let od vtipné
ho glosování kulturního, literárního a umělec
kého života k soustavnějšímu a úhrnnějšímu 
poznávání osobností a zemí přitahujících zájem 
veřejnosti. Ve službě časopisu Rozpravy Aventi- 
na se v létě 1930 vydal za autory tehdy u nás 
překládanými, zpovídal je a kreslil; tak vznikl 
cyklus interviewů Rozpravy Rozprav (knižně 
Pis jak slyšíš)↓ rok na to se vypravil do SSSR 
a své poznání shrnul do tematických kapitol, 
zčásti formulovaných jako otevřené dopisy do 
ČSR přátelům i nepřátelům {Povrch pětiletky). 
Po reportáži otevřeně stranící sovětskému bu
dovatelskému rozmachu napsal reportáž o USA 
výslovně jako karikaturista, který se po celou 
cestu napříč zemí nezbavil dojmu, že vše, co 
vidí, je jen film. Z dlouhé, nedobrovolné i nepo
hodlné cesty, která byla útěkem před fašismem, 
H. vytěžil knihu napsanou nejprve anglicky 
a pak pro poválečné vydání v Praze přeloženou 
H. do češtiny {Turistou proti své vůli)↓ po letech 
vyšly i zápisky z La Santé {Vězení). - Po osvo
bození H. nejprve shrnul nej lepší část svého 
kreslířského díla do svazku Kreslíř Adolf Hojf- 
meister a vydal poprvé knižně komedii Zpívající 
Benátky; pak se jeho knižní dílo rozdělilo ve 
dva proudy, vnitřně spojité světonázorově 
i programem přispívat k procesu demokratiza
ce a obrany kultury, přesto ostře rozhraničené: 
jeden představoval reportáže, druhý odborné 
práce o dějinách a osobnostech našeho i zahra
ničního výtvarného umění. Poutavě psané, po
znatky i postřehy a úvahami až přeplněné 
reportáže seznamovaly především s nejvzdále
nějšími zeměmi a jejich kulturami, ale též se 
soudobým zápasem o mír, s politickým děním 
i pozoruhodnými osobnostmi. Jako historik 
umění se H. věnoval především karikatuře, na 
výbor z díla československých karikaturistů za 
války Jesters in earnest navázal knihou Sto let 
české karikatury a vydáním Politických kreseb 
J. Effela i jeho Stvoření člověka a Stvoření světa; 
své stati z let 1929-60 o karikatuře vydal ve 

svazečku Poezie a karikatura. Napsal i mo
nografii o českém grafiku a vynálezci heliogra- 
vury {Karel Václav Klíc) a zajímal se o čínské 
umění. Výbor z H. díla vyšel v šesti svazcích 
1958-1963. Kromě prostých reedic a výběru 
z juvenilií přinesl ve svazcích Podoby, Předobra
zy, Hry z avantgardy a Hry a protihry i řadu 
prací předtím knižně netištěných a průvodní 
memoárové studie, jimiž se H. podílel na reha
bilitaci meziválečné umělecké avantgardy. 
K šestici svazků Výboru se pak formátem 
i uspořádáním přiřadily ještě knihy portrétů, 
reportáží a eseji i kreseb Cas se nevrací a Paříž 
& okolí. Ojediněle H. též překládal, časopisecky 
poezii (P. A. Birot, Host 1921-22; T. Tzara 
a R. Desnos, Zvěrokruh 1930; J. Tuwim 
a W. Broniewski, Kytice 1947), knižně J. Joyce 
a H. Johnsona. Originální podobu vtiskl 
H. uspořádáním, kresbami a grafickou úpravou 
i knihám, které redigoval (alm. Víno, Jarní al
manach Kmene 1932 aj.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Watig (Domov 1918), 
Jaroslav Stý (Kmen, Červen 1919—20); A. H., AH25 
(vždy s dvojčíslím letopočtu). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Almanach Kmene. Jaro 1934 (1934); Almanach 
Kmene. Jaro 1937 (1937); Almanach pro poezii a ži
vot 1 (1930); sb. Ani labuť ani Lůna (1936); Aventin- 
ský magazín; Cesta (1919-21); Červen (1919-21); 
Československo; Čteme; sb. 10 let Osvobozeného di
vadla 1927-1937. V + W (1937); sb. Dílo V. H. 
Brunnera (1929); Divadelní zápisník (1945); Divadlo 
(roč. 2, 1921/22, č. 20: jednoaktovka Mrtvý na ulicí); 
Doba (1934-35); Dobrý den (1928); Domov (1918); 
Eva; sb. Fronta (1927); Gentleman; Haló noviny (od 
1934); Host (od 1922); Index; Jarní almanach Kmene 
(1932); Kmen (1920-21); Kmen (1927-28); Kultura 
1957 (- ... 1962); Kult, politika (od 1945); Kult, tvor
ba (od 1963); Kult, večerník D 35 (1935 D Mládí ve 
hře); Květy (1955); Kytice (1947); Leták Klubu čes
kých a německých divadelních pracovníků (1936); 
Lid. noviny (od 1922); Listy (1968); Lit. noviny (od 
1930); Lit. noviny (od 1952); Ludový deník (USA); 
Měsíc (Brno, 1934); Milostný almanach Kmene pro 
jaro 1933 (1933); Most (1921-22); Nár. divadlo 
(1931-32); Nová doba; Nová svoboda; sb. Nové české 
divadlo (1926); Nový život (1950, 1954-56); Obrana 
lidu (1953); Obzor (Londýn); Orfeus (1920); Panorá
ma (od 1929); Pásmo (1924-25); Pestrý týden (od 
1926); Plamen; Prager Presse; Právo lidu; Proletkult
(1922);  Prospekt (1930-31); Přítomnost; ReD 
(1928—30); Republika (1919); Rozpravy Aventina 
(1925-34; 1929-30 R Zeměkoule); Rudé právo (od 
1922); Sborník Masarykova státního reálného gym
názia v Praze II, Křemencová ulice. 1871-1946 
(1946); Simplicus; Studentský časopis (1924-25); Stu
dio (od 1930); sb. Šťastnou cestu (1927); Tribuna 
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(1921-28; 17. 4. 1921 jednoaktovka ***); Trn (od 
1924, četné příspěvky an.); Tvorba (od 1925); sb. 
U vrbiček (1934); Veraikon; Vest pocket revue; sb. 
Víno (1930); Volné směry; Výtvarná práce; Výtvarné 
umění; Zítřek (New York); Zlatý máj (od 1959); Zvě- 
rokruh (1930); Žijeme 1932 (1932); mimoto zahranič
ní časopisy. I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře 
a umění: Podmořské hvězdy (PP, BB 1922); Obratník 
Kozoroha (R 1926); Abeceda lásky (BB b.d., 1926); 
Cambridge-Praha (FF, epigramy, 1926); Hledá se 
muž, který má dost času (PP 1927); Nevěsta (D, 
baletní libreta, 1927); Hors ďoeuvre (FF 1927); Ka
lendář (EE 1930); Světobol (FF 1931); Piš jak slyšíš 
(interviewy, 1931); Povrch pětiletky (Rp 1931); Svět za 
mřížemi (D 1933, i prem., s J. Voskovcem, J. Weri
chem); Americké houpačky (Rp 1937); The Animals 
Are in Cages (Rp, New York 1941, Londýn 1942 s tit. 
Unwilling Tourist; česky 1946 s tit. Turistou proti své 
vůli); Slepcova píšťalka aneb Lidice (D, New York 
1942, prem. 1943); Zpívající Benátky (D 1949, prem. 
1932, adaptace Goldoniho hry Kavárnička); Tři měsí
ce v New Yorku (Rp 1951, s M. Galuškou); Jak jsem 
znal V. H. Brunnera (1954, pův. v odlišném znění in 
Kalendář, 1930); Kuo chua (monografie, 1954); Po
hlednice z Číny (Rp 1954, rozšiř, vyd. 1956); Karel 
Václav Klíč (monografie, 1955); Dalekohled aneb 
Kdo nevěří, ať tam běží (PP pro ml., 1956); Vyhlídka 
z pyramid (Rp 1957); Made in Japan (Rp 1958); 
Reportáž o kongresu pro odzbrojení a spolupráci 
národů ve Stockholmu od 16. do 22. července 1958 
(1958); Současné čínské malířství (E 1959, s L. Háj
kem, E. Rychterovou); Poezie a karikatura (EE 1961, 
z 1930-60); O Nezvalovi (E 1961, pak in Čas se 
nevrací); Předobrazy (BB, PP, R 1962; zde knižně 
poprvé: nevydaná prvotina Předobrazy a prózy, psá
no 1918-21 + část R Zeměkoule, čas. 1929-30 
+ básně z konce 30. let); Mrakodrapy v pralese (Rp 
1963); Hry z avantgardy (1963; zde knižně poprvé: 
Mládí ve hře, prem. i čas. 1935 + Mír, podle Aristofa- 
na, psáno 1933 + cyklus kreseb Osvobozené diva
dlo); Hry a protihry (1963; zde knižně poprvé: Trha- 
nec aneb Král Hladomor, D pro ml., psáno 1939 
+ Brundibár, libreto k dětské opeře H. Krásy, prem. 
1943); Čas se nevrací (EE 1965); Paříž & okolí (RpRp, 
EE 1967); Historie povstání jedněch proti druhým (P 
1968, pův. in sb. Víno, 1930); Vězení (deník, 1969, 
psáno 1939-40). - Překlady: J. Joyce: Anna Livia 
Plurabella (1932, s V. Procházkou, M. Weatherallo- 
vou); H. Johnson: Sovětská moc (Chicago 1941). 
- Ostatní práce: Podoby (kresby, 1934); Šalda a česká 
literatura (kresby, 1934, rozšiř, přetisk in F. X. Šalda. 
Napsal Z. Nejedlý a nakreslil A. H. 1937); Kreslíř 
Adolf Hoffmeister (průřez dosavadním kreslířským 
dílem, 1948). - Výbor: Podoby & předobrazy (1988, 
ed. M. Masáková). - Souborné vydání: Výbor z díla A. 
H. (nakl. Čs. spisovatel, 1958-62, 4 sv., a nakl. Orbis, 
1963, 2 sv.; tituly svazků: Trojcestí, Lety proti slunci, 
Podoby, Předobrazy; Hry z avantgardy, Hry a proti
hry). I SCÉNICKY Hra: *** (1921). I REDIGO

VAL almanachy: Víno (1930), Jarní almanach Kme
ne. Jízdní řád literatury a poezie (1932), Wein (1933); 
časopisy: Pestrý týden (1926-27), Kmen (1928, rubri
ka Pestrý měsíc), Literární noviny (1930-31, s J. Ho
rou, 1931-32 s J. Horou, E. Vachkem), Prospekt 
(1930, č. 1, rubrika Pestrý měsíc). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Jesters in earnest (výbor z díla čs. karika
turistů v zahraničí, Londýn 1944); Jean Effel. Politic
ké kresby 1939-1953 (1953); Sto let české karikatury 
(1955); Kavárna Union (1958); Labyrint (výbor ze 
světové sci-fi, 1962). I

BIBLIOGRAFIE: in Kreslíř A. H. (1948); in A. H.: 
Trojcestí (1958). I LITERATURA: M. Lamač: Vý
tvarné dílo A. H. (1967). ■ S. K. Neumann: Orfeus, 
Kmen 4, 1920/21, s. 333 + Devětsil, Kmen 4, 1920/ 
21, s. 550, obojí → Stati a projevy 5 (1971); • ref. 
Podmořské hvězdy: M. Pujmanová-Hennerová, Tri
buna 17. 12. 1922; A. M. Píša, Průlom 3. 1. 1923; an. 
(J. Hora), RP 21. 1. 1923; F. Götz, Host 2, 1922/23, 
s. 214 •; K. Teige: A. H., RA 1, 1925/26, s. 85; • ref. 
Obratník Kozoroha: M. P. H. (Pujmanová-Hennero
vá), Tribuna 18. 4. 1926; F. Götz, NO 5. 5. 1926; A.
M. Píša, Host 5, 1925/26, s. 234 → Dvacátá léta 
(1969); Reed (B. Václavek), Rovnost 26. 9. 1926; J. 
Matouš, Nové Čechy 10, 1926/27, s. 101 •;• ref. 
Abeceda lásky: F. Götz, NO 6. 6. 1926; M. Pujmano
vá-Hennerová, Tribuna 6. 6. 1926; an. (J. Hora), RP 
13. 6. 1926 (též o Obratníku Kozoroha a Cambrid
ge-Praha); A. N. (Novák), LidN^27. 6. 1926 (též 
o Cambridge-Praha); fxš (F. X. Šalda), Tvorba 1, 
1925/26, s. 237 → KP 13 (1963); O. S. M. (Štorch- 
-Marien), RA 2, 1926/27, s. 9 (též o Cambridge-Pra
ha); Reed (B. Václavek), Rovnost 26. 9. 1926 •;• ref. 
Cambridge-Praha: M. P. H. (Pujmanová-Hennero
vá), Tribuna 25. 7. 1926; J. B. Čapek, Sever a východ 
1926, s. 223; E. A. Saudek, Host 6, 1926/27, s. 52 (též 
o Abeceda lásky) •;• ref. Nevěsta, Park: If. (I. J. 
Fischerová), NO 27. 5. 1927; J. H. (Hilbert), Venkov 
27. 5. 1927; M. M. (Majerová), RP 27. 5. 1927; M. 
Pujmanová-Hennerová, Tribuna 28. 5. 1927; Schz (K. 
Schulz), LidN 28. 5. 1927 •;• ref. Hledá se muž...: A.
N. (Novák), LidN 19. 6. 1927; F. Götz, NO 4. 8. 1927; 
B. V. (Václavek), ReD 1, 1927/28, s. 230 •;• ref. Hors 
ďoeuvre: J. Matouš, Nové Čechy 11, 1927/28, s. 183; 
jšr. (J. Šnobr), LitN 1927, č. 8 •;• ref. Kalendář: G. 
(F. Götz), NO 20. 8. 1931; M. M. (Majerová), Čin 2, 
1930/31, s. 807 •; Š. Jež: ref. Světobol, Lumír 58, 
1931/32, s. 287; • ref. Piš jak slyšíš: J. Knap, Venkov 
29. 6. 1932; J. V. P. (Pleva), Index 1932, s. 97; J. 
Teichman, Panoráma 1933, s. 65 •;• ref. Povrch pěti
letky: Iš (L. Štoll), Levá fronta 2, 1931/32, s. 125; jhch 
(J. Heidenreich), LidN 1.1. 1932; J. Rybák, Tvorba 
1932, s. 11; F. V. Krejčí, PL 31. 1. 1932; J. H. (Hora), 
LitN 6, 1931/32, č. 2; p. (A. M. Píša), Večerník PL 5. 
2. 1932 •;• ref. Zpívající Benátky: Ot. F. (Fischer), 
LidN 4. 10. 1932; A. M. Píša, PL 4. 10. 1932 → Sto
pami dramatu a divadla (1967); H. Jelínek, Lumír 59, 
1932/33, s. 50; jtg (J. Tráger), Čin 4, 1932/33, s. 162

ref. Svět za mřížemi: A. M. P. (Píša), PL 26. 1.
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1933 → Divadelní avantgarda (1978); -jef- (J. Fučík), 
Tvorba 1933, s. 172 → Divadelní kritiky (1956, 1984)

ref. Podoby: á (J. Rybák), Haló noviny 5. 12. 
1934; jk (J. Krejčí), RP 21. 2. 1935 •;• ref. Mládí ve 
hře: Ot. F. (Fischer), LidN 21. 2. 1935; jk (J. Krejčí), 
RP 21. 2. 1935; A. M. P. (Píša), PL 21. 2. 1935 → Sto
pami dramatu a divadla (1967); -vka (M. Hlávka), 
LitN 7, 1934/35, č. 8; J. Tráger, LUK 1935, s. 85 
ref. Americké houpačky: vbk. (V. Běhounek), PL 12. 
9. 1937; M. Pujmanová, Tvorba 1938, s. 57 •;• ref. 
Turistou proti své vůli: Z. Lorenc, Mladá fronta 2. 7. 
1946; F. Stuchlý, LD 2. 7. 1946; G (F. Götz), NO 3. 
7. 1946; b. (V. Běhounek), Práce 19. 7. 1946; F. Buriá- 
nek, Zeměd. noviny 30. 7. 1946; V. Černý, KM 1947, 
s. 14 •; O. Mrkvička: Padesátiny A. H., LitN 1952, 
č. 28; • ref. Pohlednice z Číny: Břz. (B. Březovský), 
LitN 1955, č. 9; Z. K. Slabý, NŽ 1955, s. 554; L. 
Hájek, Výtvarné umění 1955, s. 473 •;• ref. Daleko
hled...: K. Dvořák, LitN 1957, č. 7; V. Frýbová, 
Kultura 1957, č. 8; J. Rybák, RP 17. 3. 1957; J. Tichý, 
NŽ 1957, s. 322 •;• ref. Vyhlídka z pyramid: j. f. (J. 
Frel), Tvorba 1957, č. 48; Kap. (K. Ptáčník), Květen 
1957, s. 159 •; J. Tomeček: Slovo o vzdělanosti, HD 
1957, s. 268; • ref. Made in Japan: J. Strnadel, NŽ 
1959, s. 398; J. Bžoch, Slovenské pohlady 1959, s. 339

ref. Poezie a karikatura: ŠH (L. Hlaváček), Kultu
ra 1961, č. 13; In, LitN 1961, č. 15 •;• k šedesátinám: 
M. Míčko, Kultura 1962, č. 32; J. Rybák, LitN 1962, 
č. 32; J. Kotalík, RP 15. 8. 1962; J. Šmíd, Tvorba 1962, 
č. 33; Z. Kožmín (o stylu cestopisné prózy), ZM 1962, 
s. 348 •;• ref. Předobrazy: sch (J. Schnabel), Mladá 
fronta 27. 1. 1963; J. Hek, Rovnost 17. 3. 1963 •; V. 
Lacina: ref. Hry a protihry, Nové knihy 1963, č. 25; 
• ref. Hry z avantgardy: F. Černý, Divad. noviny 6, 
1962/63, č. 21-22; Z. Heřman, Divadlo 1963, č. 7 
ref. Mrakodrapy v pralese: b., Práce 22. 12. 1963; Z. 
Heřman, Plamen 1964, č. 5 •;• ref. Čas se nevrací: Z. 
Kožmín, LitN 1965, č. 43; M. Pohorský, RP 22. 10. 
1965; M. Blahynka, Kult, tvorba 1965, č. 43; J. Hek, 
Impuls 1966, s. 140 •; K. Štorkán: Proměny publicis
tiky (o metodě H. interviewů), Sešity novináře 1967, 
č. 4; • k pětašedesátinám: V. Fiala, Květy 1967, č. 32; 
M. Lamač, LitN 1967, č. 32; J. Šetlík, Plamen 1967, 
č. 9 •;• ref. Paříž & okolí: J. Lang, Kult, noviny 1968, 
č. 8; M. Blahynka, Kult, tvorba 1968, č. 14; -mk- (J. 
Marek), Impuls 1968, s. 525; J. Opelík, Plamen 1968, 
č. 9 •;• ref. Vězení: M. Nyklová, Večerní Praha 30. 5. 
1969; al, RP 10. 10. 1969 •; A. M. Píša in Dvacátá léta 
(1969, psáno pro Pramen 1928, netištěno); • nekrolo
gy: -hof- (J. Hofmeistrová), Tvorba 1973, č. 31; AJL 
(A. J. Liehm), Listy (Řím) 3,1973, č 5/6 •; J. Kliment: 
Vzpomínka na A. H., RP 14. 8. 1982; J. Rybák in A. 
H.: Podoby & předobrazy (1988).

mb

Rudolf Richard Hofmeister
* 17. 5. 1868 Rožmitál pod Třemšínem
† 6. 10. 1934 Rožmitál pod Třemšínem

Zprvu reflexívní lyrik, pak prozaik; tvůrce beletristic
kých obrazů z prehistorického období Čech a Slovan
stva, adaptátor biblických a orientálních mýtů; autor 
historických obrázků z Rožmitálska, výchovných po
vídek pro mládež, cestopisných a memoárových 
prací.

V matrice zapsán jako Rudolf Jan H. (podně
tem biřmovacího jména byl anglický hrdina 
Richard Lví srdce). - Pocházel z početné jir- 
chářské rodiny, jež požárem 1871 přišla o maje
tek a nadále žila ve svízelných hmotných pomě
rech. H. chodil osm let do obecné školy v rodišti 
(již tehdy se zajímal o historii, pomáhal také při 
opisu archívních listin lékaři Kerbrovi, zabýva
jícímu se regionálními dějinami). Na další vzdě
lání neměl prostředky, od února 1882 se učil 
rukavičkářem, nejprve v Mariánských Lázních, 
pak v Praze; zde 1883-84 absolvoval učňovskou 
průmyslovou školu a po vyučení (listopad 1885) 
pracoval jako rukavičkářský dělník a dílove
doucí. Pokračoval v sebevzdělání, psal i verše 
(ukázky mu pomohl umístit F. Zákrejs v čas. 
Jitřenka); se svými básnickými pokusy navště
voval i J. Vrchlického, později se seznámil 
s E. Kreíbichem a J. Krapkou Náchodským 
a krátce přispíval do sociálně demokratického 
časopisu Heslo (mj. báseň 1. máj 1890). V říjnu 
1892 vstoupil do večerního kursu soukromé 
obch. školy a po jeho dokončení v červnu 1894 
se stal účetním ve velkoobchodě s průmyslový
mi potřebami. V červnu 1895 odejel do Mni
chova, kde našel zaměstnání v továrně na ruka
vice, po návratu pracoval opět v Praze. Od října 
1896 žil v Rožmitále, kde si zařídil rukavičkář
skou živnost. Ve volných chvílích se věnoval 
studiu prehistorie, archeologie a paleontologie, 
z něhož čerpal materiál pro své literární práce. 
Za světové války byl úředníkem místní továrny 
Ferrum a jako zaměstnanec vojensky důležitého 
podniku byl osvobozen od povinnosti nastoupit 
na frontu. V této době začal hojněji publikovat, 
zvláště zásluhou K. M. Čapka Choda, s nímž se 
sblížil a jenž mu od 1916 otiskoval prózy ve 
fejetonu Nár. listů; 1917 navázal přátelské kon
takty také s malířem J. Konůpkem, jenž se stal 
nejčastějším ilustrátorem jeho knih. Po válce se 
H. plně věnoval literární práci a studiu odbor
ných pramenů a archiválií, jež získával z míst-
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nich zdrojů (zvi. rožmitálský a březnický ar
chív) i z pražských muzeí a knihoven. 1925 
podnikl větší cestu do Jugoslávie. Pohřben byl 
v rodišti.

Po básnické prvotině, zrcadlící duchovní tuž
by a zápasy mladého autora (Básně samouka 
R. R. EL), se H. obrátil k pravěkým a mytickým 
látkám. Záměr vytvořit epopej Země a jejích 
praobyvatel ho vedl k širokému tematickému 
záběru, při jehož literární realizaci byl veden 
příklady cizími (např. J. V. Jensena a J. H. 
Rosnyho) i domácími (kosmické meditace 
O. Březiny). Epopej koncipoval jako volný sled 
obrazů z geologických a biologických dějin naší 
planety, v němž se popularizace odborných 
poznatků pojí s poutavou literární formou, 
zpřítomňující dávné děje a procesy konkrétním 
příběhem a barvitým koloritem pravěkého pří
rodního prostředí. V „potápěcím zvonu fanta
zie“ se autor nořil do hlubin věků, aby přiblížil 
vznik Země a vývoj organického života od 
prvotních projevů až po rozmach lidského rodu 
a aby vyvolal představu nesmírné plodivé síly 
přírody, hýřící nespočetnými a stále dokonalej
šími tvary (Život v pravěku, Zátoka života, 
Poušť aj.); sérií obrazů profiloval prehistorii 
českých zemí (třídílný Pravěk Čech) a zejména 
její pozdější vývojová stadia (od dob diluviál- 
ních) usiloval vždy ozřejmit konkrétním dějem 
a konkrétní lokalizací (např. v 2. dílu moravské 
dějiště kapitoly Homo předmostensis, v 3. dílu 
Pootaví a Třemšín jako sídliště pravěkých cro- 
magnonských nomádů). Sklon k didaxi a četné 
úvahy s průhledy do budoucna rozrušují místy 
jinak působivou obraznou fikci těchto prací. 
Sourodým prvkem se reflexe stala v H. vizích, 
upínajících se k mystériím kosmického života 
(Extáze, úžasy a vidění) a evokujících představu 
všeprostupující a všeoživující vesmírné Praduše 
či Prabytosti. Tato idea dala vznik próze Eopsy- 
ché, báji o „jitřence duše“, která od prvopočát
ku oduševňovala tvorstvo a vytvořila Eohoma, 
člověka s uvědomělou myslí a vůlí. Z kombinace 
bájeslovného a naukového základu vycházela 
H. dvojdílná epopej, líčící život Slovanů na Vý
chodě, jejich boje se Skyty a Avary a příchod 
kmene Čechů na horu Říp (F kolébce Praslo- 
vanstva), a rovněž i parafráze příběhů biblic
kých (Judith, Mojžíš, Pod žezlem Jahvovým), 
staroperských (Spargapises) a indických (Zara- 
thuštro). S tímto typem „obnovených obrazů“ 
se stýká autorovo rozměrné dílo Věčné návraty 
o slavnostech zimního slunovratu u různých 

národů Evropy (Řeků, Římanů, Vikingů, Kel
tů, Markomanů, Slovanů a starých Čechů) i ji
ných světadílů (dávných obyvatel Persie, Tibe
tu, Číny, Egypta a Mexika). H. si vybíral i jisté 
úseky pozdějších historických epoch (např. té
ma francouzské revoluce, první světové války 
nebo soudobého života venkova v kn. Neznámá 
dramata)', především se však zaujal pro regio
nální historii Rožmitálska a Březnicka a ve 
svých obrázcích z období 16.-18. století se po 
způsobu Z. Wintra přidržel autentických dějů 
i archaizujícího podání, přičemž četné doku
menty o místním občanském životě, řemeslech, 
trestním právu atd. ponechával bez jakéhokoliv 
beletristického zásahu (Rožmitálské obrázky 
aj.); baladickým obrázkem připomněl též po
hnutý život rožmitálského kantora a hudebníka 
J. J. Ryby (Uštvaný génius). Kulturněhistorické 
pozadí, nejprve s dějištěm rožmitálským, pak 
pražským z 80.-90. let, mají H. paměti (Kořeny, 
Probíjení, Cesta ělověka) a historizující úhel na
zírání uplatňují i cykly cestopisných črt (Luha
čovické dojmy aj.), eseje a lyrické skici (Sto 
a jeden den lovce dojmu), stejně jako většina 
vlastenecky akcentovaných próz pro mládež 
(Třemšín, Čest aj.).

ŠIFRA: R. R. H. I PŘÍSPĚVKY in: Akademie, příl. 
Rudé květy (1925); Besedy lidu (1900); Cesta 
(1919-29); sb. Čs. básníci skautům (1931); Čes. svět 
(1914-29); Heslo (1890); Jas (1927-29); Jitřenka 
(1888—94); Kult, zpravodaj (1927); Lid. noviny 
(1921-24); Lit. rozhledy (1925, 1930); Lumír (1923, 
1930); Malý čtenář (1931-33); Nár. listy (od 1916); 
Nár. osvobození (1929); Otavan; Pramen (1922); Ru
kavičkářské listy (od 1889); Samostatnost (1924); Svě
tozor (1926-29); Topičův sborník (1922-24); Tribuna
(1923);  Venkov (1924-31); Zlatá Praha (1898, 
1917—24); Zvon (1919—26); Ženský obzor (1925-27). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Básně samouka R. R. H. 
(1898); Koloběh slávy a jiné skici (PP 1913; P První 
člověk 1918 in Život v pravěku; PP Zrada, Osel a lilie, 
Propasti života, Koloběh slávy s tit. Soumrak Bud- 
dhův 1923 in Neznámá dramata; P Hřích Adamův 
a Kain 1926 in Pod žezlem Jahvovým); Život v pravě
ku (PP 1918); Pravěk (texty k osmi leptům J. Konůp- 
ka, 1920); Pravěk Čech 1-3 (PP 1921, 1925, 1929); 
Extáze, úžasy a vidění (PP 1922); Rožmitálské obráz
ky (PP 1922; 1929 in Nové rožmitálské obrázky); 
V jeskynním bludišti moravském (P 1922); Zátoka 
života (P 1922); Judith (R 1923); Neznámá dramata 
(PP 1923); Paměti literáta 1-3 (1. Kořeny, 1924, 2. 
Probíjení, 1926, 3. Cesta člověka, 1931); Obrazy 
z pravěku země české (PP pro ml., 1924); Třemšín (P 
pro ml., 1924); Malebné toulky po Čechách (cest, 
črty, 1925); Ostrov Ráb, perla Adrie (cest, črty, 1925);
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Večer ve vranovickém dvoře (P pro ml., 1925); Čest 
(PP pro ml., 1926-27); Pod žezlem Jahvovým (PP 
b. d., 1926); Poušť (P 1926); Spargapises (P pro ml., 
1926); Eopsyché (P 1927); Kosmický smích, Smích 
všedního života (PP 1928); Sto a jeden den lovce 
dojmů (PP 1928); V kolébce Praslovanstva 1, 2 (R 
1928); Mojžíš (R 1929); Nové rožmitálské obrázky 
(PP 1929); Zarathuštra (R 1930); Březnické obrázky 
(PP 1932); Luhačovické dojmy (cest, črty, 1932); Jak 
vznikla kniha Březnických obrázků (přednáška, 
1933); Uštvaný génius (P 1934); - posmrtně: Věčné 
návraty 1, 2 (PP 1935). - Výbor: Uštvaný génius a jiné 
příběhy (1971, ed. F. Hampl). I KORESPONDEN
CE: Korespondence J. Konůpka s R. R. H. 
(z 1917-34; 1949, ed. neuveden). ■

LITERATURA: T. J. Jiroušek: Dělnický sociální 
tisk v Rakousku (H. příspěvky v čas. Heslo), Vlast’ 7, 
1890/91, s. 383; -a-: ref. Básně samouka R. R. H., 
Světozor 1898, s. 537; Ant. Veselý: ref. Koloběh slávy 
a jiné skici, Čes. revue 7, 1913/14, s. 57; • ref. Život 
v pravěku: K. Sezima, Lumír 47, 1918/20; Ed. Štorch, 
Uhoř 1919, s. 123 •; J. Knap: Vůně pravěku (ref. 
Život v pravěku a Pravěk), Cesta 2, 1919/20, s. 870; 
S. Jež: ref. Extáze, úžasy a vidění, Tribuna 17. 12. 
1922 a Lumír 1922, s. 553; J. V. Sedlák: ref. Rožmitál
ské obrázky, Tribuna 24. 12. 1922; F. Š. (Šimek): ref. 
V jeskynním bludišti moravském, Zlatá Praha 1922, 
s. 359 + ref. Zátoka života, Zlatá Praha 1922, s. 379; 
K. H. (Hikl): ref. Neznámá dramata, Naše doba 1924, 
s. 247; F. Sekanina: Dva, kteří k nám přišli zdaleka 
(R. Medek, R. R. H.), Lit. rozhledy 8, 1923/24, s. 34; 
A. D. (Dichtl): ref. Obrazy z pravěku země české + 
ref. Pravěk Čech 2, Střed, škola 1925, s. 197 a 281; Sk. 
(F. Skácelík): ref. Pravěk Čech 2, Lumír 1925, s. 161; 
• ref. Poušť: vz. (V. Zelinka), Zvon 26, 1925/26, s. 547; 
an., Děln. ročenka 1926, s. 170 •; drb. (J. Borecký): 
ref. Malebné toulky po Čechách + ref. Večer ve 
vranovickém dvoře, Zvon 26, 1925/26, s. 218, 378 + 
ref. Spargapises, Zvon 27, 1926/27, s. 251; -och- (F. S. 
Procházka): ref. Probíjení, Zvon 27, 1926/27, s. 518; 
drvm. (V. Matula): ref. Eopsyché, NO 30. 12. 1927; 
drb. (J. Borecký): Rožmitálský rodák, spisovatel R. 
R. H., Zvon 28, 1927/28, s. 492; J. Polánka: ref. Čest, 
Úhor 1928, s. 31; • ref. V kolébce Praslovanstva: 
A. Dichtl, Střed, škola 9, 1928/29, s. 189 a 288; jh. 
(Hora), RP 27. 1. 1929; B. Jedlička, LidN 9. 3. 1929 •; 
drvm (V. Matula): ref. Pravěk Čech 3, NO 29. 6. 
1929 + ref. Mojžíš a Nové rožmitálské obrázky, NO 
27. 10. 1929; J. Laube: O životě a snahách spisovatele 
R. R. H. (podle přednášky H. dcery Heleny), RA 5, 
1929/30, s. 386; A. G. (Grund): ref. Zarathuštra, 
RA 5, 1929/30, s. 462; • ref. Cesta člověka: M. Novot
ný, LidN 24. 2. 1932; B. S. (Slavík), RA 7, 1931/32, 
s. 32 •; -or. (A. C. Nor): ref. Luhačovické dojmy, 
Rozhledy 1932, s. 124; • nekrology: K. N. (Nový), 
NO 7. 10. 1934; pt., LidN 7. 10. 1934; vk (Kaplický), 
Panoráma 1934, s. 144; H. J. (Jelínek), Lumír 61, 
1934/35, s. 62; -š- (F. S. Procházka), Zvon 35, 1934/ 
35, s. 71 •; J. Skutil: R. R. H. a předhistorické romá

ny, Rozhledy 1934, s. 101; V. Matoušek: Dílo R. R. H. 
v literatuře pro mládež, Úhor 1934, s. 138; fb. (F. Bar
toš): ref. Uštvaný génius, Rozhledy 1935, s. 35; drb. (J. 
Borecký): ref. Věčné návraty, Zvon 36, 1935/36; V. 
Matoušek: Vzpomínáme spisovatele R. R. H., Bozeň- 
sko 1948, s. 45; J. Klos (J. Biskup): Po stopách R. R. 
H., Od stříbrných hor 15, 1947/48 (k tomu dodatek 
S. Reiniše, Od stříbrných hor 16, 1948/49); M. Laš- 
tuvková: Chtěl vědět a znát, Svoboda 16. 10. 1966; 
an.: V Rožmitále pod Třemšínem (k 100. výr. naroze
ní), Lit. listy 1968, č. 14; F. Hampl in Dobrodružství 
Jaroslava Seiferta a jiné vzpomínky... (1969); B. Hof- 
meistrová: Podnájem u Čapků (o přátelství Čapka 
Choda s H.), LD 26. 11. 1970; F. Hampl in R. R. H.: 
Uštvaný génius a jiné příběhy (1971).

et

Louisa Hofová viz in Jaroslav Hof

Josef Hokr

Působnost 1923-1949

Pražské nakladatelství zaměřené na vydávání litera
tury pro děti a mládež, knih o přírodě, technické 
literatury, odborných příruček a jazykových učebnic.

Založil je a po celou dobu trvání řídil J. H. 
(* 9. 10 1898 Komušín u Horažďovic, dnes Ho- 
ražďovice-K., † 21. 7. 1969 Sušice). Pocházel 
z početné chalupnické rodiny, v deseti letech mu 
zemřel otec. Po absolvování tří let měšťan, školy 
odešel do Prahy, kde se vyučil v Cyrilometoděj
ském knihkupectví Gustav Franci (v době učení 
absolvoval 1914-16 dvouletou odbornou po- 
kračovací školu Grémia knihkupců a naklada
telů v Praze). Zaměstnán byl krátce u firmy 
G. Franci, po nuceném přerušení (1916-19 vedl 
za staršího bratra, který narukoval, hospodář
ství své matky) pracoval do 1924 v nakladatel
ství V. Kotrba. 1923 ještě jako zaměstnanec této 
firmy vydal a ze svého bytu distribuoval první 
knihu (J. Spáčil: Ochrana před ztrátou zubů 
a chrupu čili Péčí o chrup ke zdraví). Koncesi, 
kterou získal 1924 do Vratislavovy ul. 1, přeložil 
téhož roku do Valentinské ul. 7, kde zahájil 
samostatnou nakladatelskou činnost. V ní zpr
vu převažovala dobrodružná překladová litera
tura a společenské konvenční romány. Nevelká 
vlastní produkce byla doplňována prodejem 
zbytků nákladů jiných firem (Ústřední tiskové 
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družstvo aj.) a komisionářstvím. Na přelomu 
20. a 30. let se v H. produkci postupně prosazo
vala moderní románová tvorba a klasická česká 
i světová literatura. Úspěšné vydání knihy 
A. Weniga Staré pověsti pražské (1930; 1931 
byla kniha vyznamenána Rambouskovou ce
nou Masarykova lidovýchovného ústavu) zahá
jilo Hokrovu orientaci na literaturu pro děti 
a mládež. Kolem nakladatelství se postupně 
soustředil okruh autorů blízkých literárně di
daktickému pojetí dětské literatury, vesměs spo
lupracovníků časopisu Úhor (F. Flos, J. Hlou
šek, F. Homolka, J. Honner, J. Petrus, V. F. 
Suk, P. Sula aj.). Po tříletém přechodném obdo
bí se 1933 nakladatelství specializovalo na kni
hy a časopisy pro děti a mládež. Nakladatel
ským redaktorem se tu stal Václav Šafr 
(1905-1963), firma začala v obchodním styku 
užívat označení „nakladatelství dobrých dět
ských knih“. 1934 ohlásila s odůvodněním nové 
specializace výprodej staršího skladu a téhož 
roku se přestěhovala do Kaprovy ul. 14, odkud 
1936 přesídlila naposled do Kaprovy 10. 1936 
vyzval H. výtvarného spolupracovníka nakla
datelství O. Sekoru, aby převedl do knižní 
podoby postavu Ferdy Mravence, vytvořenou 
původně pro seriál v dětském koutku nedělní 
přílohy Lidových novin. Sekorovo osobité poje
tí, propojující slovesnou i výtvarnou složku 
v jeden významový celek, trvale ovlivnilo podo
bu Hokrových knih pro nejmenší čtenáře. Za 
války, kdy byl Sekora perzekvován, H. finančně 
podporoval jeho rodinu. Po osvobození Sekora 
redigoval v H. nakladatelství většinu dětských 
knih a s nakladatelstvím spolupracoval až do 
jeho zániku. 1937 převzal H. do komise knižnice 
odborných příruček Učebné texty, kterou vydá
val vlastním nákladem Bohumil Dobrovolný 
(1906-1990). Od 1938 redigoval Dobrovolný 
převážnou většinu nově zakládaných knižnic, 
jimiž se ediční program H. nakladatelství rozší
řil o technické a odborné příručky a učebnice. 
Nakladatelství bylo likvidováno 1949. J. H. 
pracoval nejprve jako vedoucí knihkupectví 
družstva Kniha lidu. Po několika letech se 
i s rodinou přestěhoval do své rodné obce, v níž 
až do smrti pracoval jako vedoucí jednomístné 
prodejny Jednota.

Po knižnici Pro zdraví lidu (1923), jejímž jedi
ným svazkem zahájil H. nakladatelskou čin
nost, následovala dvousvazková knižnice Život 
v přírodě s povídkami Sangira (A. A. Pienaar) 
a s románem T. E. Tisovského. 12 svazků 

knižnice Záhady přineslo v letech 1924-30 pře
klady dobrodružných příběhů, zejména od 
A. C. Doyla. Jako překladatel se v knižnici po
prvé uplatnil budoucí autor a redaktor odbor
ných příruček nakladatelství B. Dobrovolný. 
Následoval (1929) čtyřsvazkový výbor ze spisů 
Henry Grévilla (první Grévillův román vydal 
H. již 1926) a další dvě beletristické knižni
ce Přelom a Miniatura. Knižnice Přelom 
(1930-32) byla zaměřena na aktuální románo
vou tvorbu. Opět převažovaly překlady (dva 
romány E. Glaesera, J. M. Franke, B. Jasien- 
ski), jediným českým titulem bylo 3. a 4. vydání 
románu A. C. Nora Bůrkental. 3. a 4. svazek 
knižnice redigoval J. Hertl, závěrečný 5. svazek 
(J. M. Franke: Život jedné z nás) I. Olbracht. 
17 svazků knižnice Miniatura přineslo drobné 
práce klasiků světové i české literatury 
(H. Ch. Andersen, G. Flaubert, T. Gautier, 
N. V. Gogol, F. Grillparzer, P. Mérimée,
A. S. Puškin, A. Šenoa; V. Beneš Třebízský,
B. Němcová, K. Světlá, A. V. Šmilovský). Větši
nu překladů pořídila B. Mašinová. Řadu kniž
nic pro děti a mládež zahájila 1932 Knihovnička 
mládí (původně ohlašovaná pod názvem Hok- 
rova dětská četba), vydávaná nejprve jako 
samostatná příloha časopisu Kašpárkovy novi
ny v redakci J. Petruse za spolupráce F. Flose 
a V. F. Suka, od 1934 v interní redakci naklada
telství. Ve standardním rozsahu (32 s.), ceně 
(1 Kč) a periodicitě (10 sv. ročně) dosáhla do 
svého zániku 1941 90 svazků. Zastoupena byla 
původní klasická povídková tvorba v úpravách 
pro mládež (V. Beneš Třebízský, V. Hálek, B. 
M. Kulda, B. Němcová, J. Neruda, A. V. Šmi
lovský aj.), úryvky ze světové klasiky (N. V. 
Gogol), pohádky (K. J. Erben, bratři Grimmo- 
vé, B. Němcová, J. K. Tyl), původní práce sou
časných českých autorů pro děti a mládež (B. 
Beneš Buchlovan, F. Flos, J. Hais Týnecký, 
J. Hloušek, F. Homolka, J. Hubálek, F. Jura, 
J. Lada, J. Pavel, J. Petrus, P. Sula, J. Toucová- 
-Mettlerová, Q. M. Vyskočil, A. Wenig, F. We- 
nig aj.), populárně naučné přírodovědné publi
kace, technické návody a tábornické příručky. 
Ve 2. polovině 30. let zesílily v knižnici výchov
ně vlastenecké tendence. O významných osob
nostech psal R. Eliáš, o čs. dějinách B. Vašková, 
o armádě a brannosti Č. Charous a V. Rýdl, 
o politické orientaci ČSR M. V. Kratochvíl. 
Knižnice dobrodružné četby Robinson, založe
ná 1934 a řízená R. V. Černým, k nám uvedla 
dětské příběhy anglického spisovatele A. Ran- 
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sóma. V třináctisvazkové knižnici vyšly do 1939 
čtyři jeho knihy a další pokračování včetně no
vých vydání vycházela v H. nakladatelství ještě 
po 1945.1 mezi dalšími tituly knižnice převláda
ly překlady (N. K. Čukovskij, O. Gabrielli-H. 
Striem, H. von Štuek, B. Szenes, B. Tarkington, 
O. B. Wendler). Původní tvorbu zastupovaly jen 
dva tituly kmenových autorů nakladatelství J. 
Pavla a V. Rýpara. Dívčí paralelou knižnice 
Robinson byla téhož roku založená knižnice 
Květy, která však dosáhla jen 7 svazků a zanikla 
již 1937. Původní tvorbu, zastoupenou třemi 
romány D. Homolkové a jedním L. Petříkové, 
doplnily překlady z dánštiny (E. Ottová), fran
couzštiny (L. Javalová) a němčiny (E. Brandto- 
vá). Knižnice Naše vlast přinesla v letech 
1934-39 tři soubory pověstí o hradech a zám
cích Čech, Moravy, Slezska a Slovenska od J. 
Pavla, K. Kallába a F. Jury, reedice dvou popu
lárních pragensií od J. Dolenského a A. Weni- 
ga, publikace o našich bojových tradicích od M. 
V. Kratochvíla a M. Buriana a knihu o Boubíně 
od J. Pavla. Všechny svazky knižnice byly pro
vázeny obrazovými nebo fotografickými přílo
hami. Produkce H. nakladatelství pro děti 
a mládež vyvrcholila knižnicí Knížky kouzelné
ho zrcadla, jejíž podobu určil 1936 úvodním 
svazkem O. Sekora. Kromě jeho knih vyšly 
v knižnici, určené začínajícím čtenářům, původ
ní práce V. Čtvrtka, J. Hostáně, J. Malíka, M. 
Stulíkové, E. Tintěrové, J. Toucové-Mettlerové, 
V. Týmla a F. Weniga a pohádky v úpravě J. 
Dostála, J. Freye, F. Kárníka a F. Mika. Jako 
jediná z H. knižnic pro děti a mládež pokračo
vala i po válce a zanikla 23. svazkem až 1949. 
Prvním svazkem (F. Kárník: Naše národní po
hádky) zanikla 1939 knižnice Hobrová doplňko
vá a povinná souvislá školní četba, uzavírající 
řadu knižnic dětské literatury. Poslední etapu 
H. nakladatelství, v níž se ediční program pře
souvá postupně na odborné příručky a učebni
ce, zahájila 1937 sedmísvazková knižnice turis
tických příruček Hokrový průvodce. Od 1938 
vycházela v redakci B. Dobrovolného a s jeho 
převažující autorskou účastí knižnice Hokrový 
technické a dílenské příručky, která do svého 
zániku 1948 dosáhla 33 svazků. Na pokus 
o knižnici aktuálních brožur Hokrový příručky 
rychlého poučení (zanikla 1. svazkem 1938) na
vázal redaktor B. Dobrovolný následujícího ro
ku šířeji koncipovanou knižnicí Škola do kapsy 
(v prvých svazcích s názvem předchozí knižnice 
v podtitulu). Tematický okruh knižnice se z ja

zykových učebnic a slovníků postupně rozšířil 
na příručky organizace sebevzdělání, společen
ské výchovy, rybářství, letectví, zahrádkářství, 
grafologie, sociologie, historie až po návod 
k úspěchu v povolání. Knižnice zanikla 37. 
svazkem 1948. Poválečná sedmísvazková kniž
nice Hokrovy učebnice, řízená B. Dobrovolným 
a V. Jarošem, se kromě jazykových příruček 
zaměřila na dějiny národních literatur v příruč
kách O. Dorazila, P. Hykeše a P. Suchanova. 
Soubor naučných knižnic, jejichž rozebrané 
svazky byly pohotově doplňovány dalšími, 
zpravidla rozšířenými a přepracovanými vydá
ními, uzavírají Základy techniky (další verze 
technických příruček B. Dobrovolného) a Hos- 
táňovy přehledné příručky (šes tis vážkový soubor 
populárních kompendií ze zeměpisu, přír. věd, 
chemie a čs. dějin ve zpracování J. Hostáně 
a s ilustracemi P. Semeráda). Mnohé po válce 
vydané tituly (další příběhy hrdinů knih A. 
Ransoma a jiné dětské dobrodružné příběhy) 
tvoří fakticky pokračování předválečných kniž
nic, i když formálně již do nich nebyly řazeny. 
Od počátku vycházely mimo knižnice knihy pro 
nejmenší děti (leporela M. Fischerové-Kvěcho- 
vé, O. Sekory, říkanky J. Hostáně, F. Jungbaue- 
ra aj.). Rovněž některé rozsáhlé ediční počiny 
(A. E. Brehm: Život zvířat; B. Dobrovolný, K. 
Andrlík: Hokrův technický slovník naučný aj.) 
vyšly mimo knižnice. V edičním profilu nakla
datelství se spojilo světonázorové východisko J. 
Hokra, formované díly amerického populární
ho filozofa O. S. Mardena a akcentující význam 
pevné vůle, podnikavosti, cílevědomosti a hou
ževnatosti, s koncepcí pedagogických spolupra
covníků nakladatelství, prosazujících výchov
nou funkci chlapecké i dívčí četby. Nedostatek 
původní tvorby pro dospívající mládež byl 
zmírňován uvážlivým výběrem cizojazyčných 
titulů, na jejichž překladech se podíleli též vý
znamní překladatelé (B. Štěpánek, J. Zaorálek). 
- Knižní tvorbu pro mládež doplňovaly 
v 1. polovině 30. let časopisy. Čtrnáctideník (v 
1. roč. měsíčník) Kašpárkovy noviny (1931-35) 
byl určen dětem předškolního a mladšího škol
ního věku (do 1933 pod tit. Kašpárkovy noviny 
Vojty Mertena, podle populárního představitele 
Kašpárka, herce V. M., 1895-1945). V redakci 
se vystřídali kmenoví autoři nakladatelství F. 
Homolka, J. Hloušek (oba spolupracovali 
s V. Mertenem při úpravě jeho divadelních her 
a pohádek) a J. Hořejš. Čtrnáctideník pro mlá
dež Robinson (1933-35) se pokoušel spojit do
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brodružnou tematiku s výchovnou tendencí. 
Převážně původní beletristická a reportážní 
tvorba byla doplněna řadou zájmových rubrik 
(Filatelie, Křížovka a hádanka, Malý reportér 
aj.). Čas. řídil redakční kruh ve složení F. Flos, 
A. C. Nor, J. V. Šmejkal, od poloviny 2. ročníku 
V. Cigánek s red. kruhem. Posledním Kokro
vým časopisem byl „praktický rádce všech 
maminek“, měsíčník Matka a dítě. Pod jeho 
hlavičkou vydal H. příručku J. Jelínka Hygiena 
manželství a ochrana před těhotenstvím 
(1935). - Výzdoba knih se zpočátku omezovala 
na obálky. Převládaly konvenční kolorované 
kresby, moderní úpravu s účastí významných 
grafiků (F. Muzika, K. Teige) měla jen knižnice 
Přelom. Význam výtvarné složky vzrostl teprve 
s orientací na dětskou literaturu. Kmenovými 
výtvarníky nakladatelství v tomto období byli 
P. Černý, M. Fischerová-Kvěchová, E. Posled- 
ník a O. Sekora. Dále se na ilustracích podíleli 
zejména R. Mates, M. Novák, A. Pospíšil (kníž
ky pro nejmenší), Z. Burian a L. Salač (dobro
družná literatura), K. Steinerová (dívčí romá
ny), J. Kočí (historická literatura a průvodce), 
O. Štáfl (knihy J. Haise Týneckého), z cizích 
zejména W. Trier. Fotografiemi z přírody se 
uplatnil V. J. Staněk, obálky technických příru
ček a učebnic navrhoval J. Hesoun. Po roce 
1945 obstarával grafickou úpravu odborných 
příruček převážně J. Šváb, dětských knih 
O. Nindl a A. Stehno.

KNIŽNICE. Beletrie: Život v přírodě (1924-25); Zá
hady (1924-30); Nová laciná knihovna (1930 převza
ta od A. Plechatého, jen sv. 29); Miniatura (1930-31); 
Přelom (1930-32); Knihovnička mládí (1932-41); 
Květy (1934-37); Naše vlast (1934-39); Robinson 
(1934—39); Knížky kouzelného zrcadla (1936-49); 
Hokrova doplňková a povinná souvislá školní četba 
(1939, jen 1 sv.). - Ostatní: Pro zdraví lidu (1923, jen 
1 sv.); Kokrovy průvodce (1937-40); Kokrovy příruč
ky rychlého poučení (1938, jen 1 sv.); Kokrovy tech
nické a dílenské příručky (1938-48); Škola do kapsy 
(1939-48); Hostáňovy přehledné příručky (1945-46); 
Kokrovy učebnice (1946-47); Základy techniky 
(1946-47). I SOUBORNÉ VYDÁNÍ: H. Gréville 
(výbor, 4 sv.). I Z OSTATNÍ PRODUKCE. Čeští 
autoři: S. Jandík: Tři porce psiny (1930); A. Wenig: 
Staré pověsti pražské (1930) + Čeští bohatýři (1932); 
K. Kuthan: Weekendové chaty a domky (1931); 
J. Hais Týnecký: Kmotr Ježek (1931) + Osel filozof
(1932);  V. Merten: Kašpárek a oslík Filuta (1931) 
+ Kašpárkovo dobrodružství s policajtem Šmidrou 
(1931) + Kašpárek a Šmidra mezi Indiány a jiné 
dobrodružné pohádky (1933); A. C. Nor: Italské léto

(1933);  J. Pavel: Král noci (1933) + Švanda dudák 
(1940); J. Honner: Jedináček pana rady (1936) + 
Miluška a Mufinka (1939) + Nej věrnější kamarád 
(1948); J. Hořejš: Prodavač novin světovým vynález
cem (1937) + Boj o vynález (1941) + Orlí srdce 
(1942) + Hrdinové mořských hlubin (1946); Č. Cha- 
rous: Ze života zvířat v pražské zoo (1938) + Lovec
ká dobrodružství z celého světa (1947); F. Jungbauer: 
Údolí dobrého větru (1938) + U vrabčáků za komí
nem (1939) + Kačer Brčko a jeho přátelé (1940) + 
Hrudka Babulka a slunce Zlatoočko (1941); O. Seko
ra: Slavnost u broučků (1938) + Uprchlík na ptačím 
stromě (1943); J. Toucová-Mettlerová: Pohádky 
o Krakonošovi (1941); O. Dorazil: Chtěl jsem být 
učitelem (1945) + Poklady starověkého písemnictví 
(1947); V. Rýpar: Kamelot svobody (1945); M. Maje
rová: Nespokojený králíček (1946); M. Burian: Ocelo
vá stezka (1947); E. Trnková: Táta vypravuje pohádky 
(1947) + Bohul u zajíčků (1948); J. Hubálek: Neko
runovaný král (1948). - Překlady: B. Mussolini: Kar
dinálova milenka (1932); R. Harding: V zemi Arabů
(1934);  T. H. Johansen: Jindra na stopě (1935); F. Ro- 
senfeld: Letadlem do země divů (1935); J. Cíger 
Hronský: Hašík a Pašík na vandru (1937); 
A. E. Brehm: Život zvířat (11 sv., 1937-41); A. Sper- 
ry: Plachetnicí dvěma oceány (1938); A. Ransome: 
Holubí pošta (1947) + Nechtěli jsme jet na moře 
(1948) + Tábor u tajuplného moře (1948). I PERIO
DIKA: Kašpárkovy noviny (1931-35); Robinson 
(1933-35); Matka a dítě (1934-35). I

LITERATURA: V. Šafr: JH 50 (1948). ■ V. Mot- 
lík: Jak vzniká dobrá dětská kniha, sb. Kniha a národ 
(1939), s. 214.

az

Emil Holan

* 26. 10. 1905 Praha
† po 28. 10. 1944 pravděpodobně koncentrační 

tábor Osvětim

Autor románů a populárně naučné prózy pro mládež, 
publicista v oboru dětské literatury.

Vl. jm. Emil Hoff. - Od 1927 do prvních let 
okupace pracoval jako redaktor dětské literatu
ry v nakl. Adolf, později Karel Synek. Pro ži
dovský původ byl za okupace perzekvován: nej
prve musel opustit zaměstnání, 9. 7. 1942 byl 
poslán s transportem do Terezína, kde působil 
v dětském domově jako vychovatel starších 
chlapců. Pro své svěřence pořádal přednášky 
především o technice a účastnil se s nimi činnos
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ti v dětském divadelním souboru jako herec 
a autor. 28. 10. 1944 byl deportován do Osvěti
mi a po tomto datu o něm není zpráv.

Jako nakladatelský redaktor se H. snažil na
lézt protiváhu braku, romantice indiánek a sen
timentalitě dívčích románků. Jako jeden z prv
ních se zaměřil na tituly našich i cizích autorů 
líčících soudobou skutečnost tak, jak ji prožíva
jí děti (knižnice Synkovy moderní dětské knihy). 
Své pojetí dětské literatury realizoval i ve vlastní 
tvorbě, jíž se u nás stal jedním z průkopníků 
populárně naučné literatury pro mládež. V prv
ních dvou románech pro chlapce (Jirkův veliký 
vynález, Jan Kalista hokejista) se ještě opíral 
o konvenční příběh s nepravděpodobnou zá
pletkou i řešením, prostřednictvím svých hrdinů 
v nich však vyjádřil také životní optimismus, 
sebedůvěru a touhu po samostatnosti a užitečné 
práci. Pro další H. knihy, v nichž již našel svou 
specifickou cestu v tvorbě pro mládež, je cha
rakteristické vnitřní zaujetí aktuálním tématem 
technického pokroku, vysoká odbornost, záro
veň však i živé, nepopisné zpracování množství 
informací, jímž obracel zájem mládeže k techni
ce, učil ji samostatně myslet a ukazoval jí po
znávání jako dobrodružství. - V H. pozůstalosti 
z Terezína je uložen rukopis hry pro mládež 
Cikán Lájoš; nelze však spolehlivě prokázat 
H. skutečné autorství.

ŠIFRA: E. H. I PŘÍSPĚVKY in: Čteme (1939); Lid. 
noviny (od 1935); Lit. noviny (1937); Malý čtenář 
(1937—39); Nár. osvobození (od 1934; 1934 R Jirkův 
veliký vynález); Roj (1937-38); Rozhledy (1935-36). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a populárně naučné práce (ves
měs pro ml.): Jirkův veliký vynález (R 1934); Jan 
Kalista hokejista (R 1935); Plným plynem do světa 
techniky (1935); Jiskra, která dobyla světa (1936); 
Kniha o železnici (b. d., 1936, s V. Marešem); 
OK-BAA. Příběhy dopravního letadla (1937); Kniha 
o filmu (1938); Tvůrce železnic. Život G. Stephensona 
(1939). I SCÉNICKY. Dramatizace: Jirkův veliký 
vynález (1937; též v rozhlase). I REDIGOVAL kniž
nici: Světové dějiny techniky (1938-39, 5 sv.). ■

LITERATURA: • ref. Jirkův veliký vynález: If. 
(I. J. Fischerová), NO 30. 11. 1934; fn. (F. Němec), 
RP 15. 12. 1934 •;• ref. Jan Kalista...: J. H. (Hlou
šek), Úhor 1935, s. 200; M. Majerová, LidN 4. 12. 
1935; Topol (Š. Polášek), Úhor 1936, s. 54 •;• ref. 
Jan Kalista..., Plným plynem...: Řz., Rozhledy 
1935, s. 294; J. V. P. (Pleva), Index 1935, s. 104, 105

ref. Plným plynem...: D. Filip, Úhor 1935, s. 214; 
J. Šimsa, Naše doba 43,1935/36, s. 185 •;• ref. Jiskra, 
která dobyla světa: B. Hloušková, Úhor 1936, s. 177; 
rv. (V. Charvát), Ranní noviny 5. 12. 1936 •; B. 
Hloušková: ref. Kniha o železnici, Úhor 1936, s. 182;

-non-: ref. Jirkův veliký vynález (nové vyd.), Rozhle
dy 1936, s. 302; • ref. dramatizace Jirkův veliký vyná
lez: F. S., RP 19. 11. 1937; Kd. (E. Konrád), LidN 19.
11. 1937 •; J. Ješ: ref. Plným plynem... a Jiskra, která 
dobyla světa a OK-BAA, Rozhledy 1937, s. 265; • ref. 
OK-BAA: B. Hloušková, Úhor 1937, s. 177; F. Pete- 
lík, Střední škola 1939, s. 169 •;• ref. Kniha o filmu: 
A. F. J. (Fleischnerová-Janovská), Úhor 1938, s. 177;
F. Dlouhán (Bulánek), Čteme 1, 1938/39, s. 72; M. 
Majerová, LidN 13. 12. 1938 •; L. Zbraslavská: Mlá
dež má zájem o techniku, Úhor 1939, s. 77; • ref. 
Tvůrce železnic: jj. (J. Ježek), Čteme 2, 1939/40, s. 40; 
D. Filip, Úhor 1939, s. 172; O. M., Komenský 68, 
1940/41, s. 78 •; list. (F. Listopad), Ještě dva nezvěst
ní, Mladá fronta 15. 8. 1945.

sm

Vladimír Holan
* 16. 9. 1905 Praha
† 31. 3. 1980 Praha

Básník meditativního typu, tvůrce intelektuálně ná
ročné reflexívní lyriky i epiky, vytvářející pomocí oso
bitých jazykových prostředků a fantaskně konkrétní 
imaginace obecné podobenství o smyslu lidské exis
tence ve světě; autor básnicky pojatých próz; překla
datel poezie.

H. otec byl hospodářským úředníkem. V šesti 
letech se H. s rodiči přestěhoval z Prahy do 
Podolí, osady obce Bělá pod Bezdězem. Do 
Prahy se vrátil 1919, kdy začal studovat na 
gymnáziu v Truhlářské ul. (mat. 1926). 1927-35 
byl úředníkem Penzijního ústavu v Praze, od
kud odešel ze zdravotních důvodů do penze. 
1933-38 redigoval časopis Umělecké besedy Ži
vot, 1939-40 Program D 40. 1929 navštívil Itá
lii, 1937 Francii. Od poloviny 30. let se věnoval 
pouze literatuře. 1948-68 bydlel v Praze na 
Kampě, pak až do smrti v ulici U Lužíckého 
semináře. 1968 byl jmenován nár. umělcem. 
Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Dílo V. H. představuje jednu z největších 
a nej složitějších hodnot české poezie 20. století. 
Zatímco v prvotině Blouznivý vějíř ještě dozní
vala poetistická hravost, ba i symbolistně deka
dentní orchestrace verše, odehrál se v následují
cí sbírce Triumf smrti proces hledání nové poeti
ky, jež by byla adekvátní básníkově potřebě 
vyslovit jak rozporuplnost a problematičnost 
externí skutečnosti, tak složitost a nehmatnou 
povahu jeho vlastní skutečnosti vnitřní. V prů
běhu 30. let ve svém prvním velkém tvůrčím 

231



Holan

období (Vanutí, Oblouk, Kameni, přicházíš...) 
vytvořil H. intelektuálně náročnou hermetickou 
poezii, která mnohosti svých významů docilo
vala obrazně bohatou řečí plnou paradoxů 
a významových zvratů, ale i jazykových defor
mací a neologismů. Tato H. tvorba, typově blíz
ká poezii R. M. Rilka a S. Mallarméa, založila 
svůj svébytný básnický svět na střetání řady 
různých představových rovin. H. měl sice nedů
věru k čistě jevovému světu a pohrdal smyslo
vým hedonismem, zároveň mu však byla cizí 
i abstraktně duchová spekulativnost. Jeho me
ditace, patrně nej vlastnější přístup ke skuteč
nosti, ovládlo dramatické napětí vyrůstající 
z básníkova bytostného metafyzického dualis
mu, jemuž byla realita stálou oscilací mezi do
brem a zlem, bytím a nicotou, plynutím času 
a věčností. Obdobně oscilovala i H. metaforika 
mezi pólem konkrétnosti a abstrakce; jakkoliv 
jeho poezie běžně abstrahovala i smyslové do
jmy, nikdy neztrácela schopnost inspirovat se 
konkrétními fakty z všednodenní skutečnosti, 
jak nejpřesvědčivěji doložila jeho básnická tvor
ba ze sklonku 30. let. Agresivita fašismu v Ha- 
beši, občanská válka ve Španělsku a zejména 
Mnichov byly základními impulsy, které spole
čensky aktivizovaly H. verše. Básnické skladby 
a cykly z let 1938—40 (Září 1938, Odpověď Fran
cii, Zpěv tříkrálový, Sen, První testament) pojal 
jako vášnivé pamflety zahrocené proti viníkům 
národní tragédie. Básník-soudce v nich nazřel 
společenskopolitickou realitu doby jako součást 
celosvětového dramatu, v němž se odvěké zlo 
vtělilo do podoby fašismu, a vizionářsky předjal 
apokalypsu válečného utrpení, usiluje s pomocí 
takřka filmového prolínání fantaskních metafor 
s názornými i dokumentaristickými detaily 
transformovat soudobou skutečnost do roviny 
dějinného mýtu. I v období pamfletických skla
deb zůstal H. zároveň básníkem výrazné a jazy
kově experimentující obraznosti (Záhřmotí), 
nicméně vzrůstající kontakt se společenskodě- 
jinnou realitou oprošťoval a zcivilňoval jeho 
básnický výraz. Dokládají to jeho poválečné 
knihy (Dík Sovětskému svazu, Panychida, Tobě), 
v nichž oslavil osvobození sovětskou armádou 
a zúčtoval se silami minulosti, zejména pak 
sbírka Rudoarmějci, monumentalizující v po
rtrétních zkratkách prosté lidské hrdinství. Již 
za války vznikla první čísla později dominantní
ho žánru H. poezie: „básně-příběhy“ (Terezka 
Planetová, Cesta mraku), inspirované konkrét
ními lidskými tragédiemi. H. je zakládal na 

kontrastu mezi epickým příběhem a lyrickou 
reflexí, mezi konkrétním zážitkem a jeho nado
sobní platností, a koncipoval je tak, aby se jedi
nečný a reálný lidský osud stal zároveň symbo
lem obecného údělu člověka, nadčasově plat
ným mýtem. Vrcholu dosáhla tato linie sbírkou 
Příběhy a skladbou Noc s Hamletem, jež před
stavuje sumu H. názorů na člověka a svět, na 
umění a bytí vůbec. Lyrické sbírky (Na postupu, 
Trialog, Bolest), vznikající paralelně s H. velkou 
epikou, prokázaly komplementárnost H. bás
nické tvorby; konkrétnost epických motivů o
vlivnila zpředmětnění básníkovy obraznosti 
a prozaizovaný volný verš nahradil nyní téměř 
bez výjimky verš pravidelný. I když i v této 
lyrice kladl H. základní existenciální otázky, 
jeho vztah ke skutečnosti se proměnil. Zatímco 
ve 30. letech měl H. metafyzický dualismus ráz 
chladné racionalistické konstrukce, rostla 
H. lyrika 60. a 70. let z účastného soucitu nad 
tajemnou nedokonalostí lidského bytí. H. po
slední čtyři knihy veršů (Na sotnách, Asklépiovi 
kohouta, Předposlední, Sbohem?) představují je
den myšlenkový i tvarový celek. Jsou jakýmsi 
deníkem, v němž se H. téměř zřekl metafory 
a výraz oprostil až k lapidární gnómičnosti; 
znovu kladl nej základnější otázky člověka, 
v čemž viděl hlavní smysl své básnické tvorby. 
Pro hlubší pochopení H. poezie mají zásadní 
význam jeho originálně pojaté prozaické texty 
Torzo, Lemuria a Hadry, kosti, kůže. H. překla
datelská činnost se stala integrální součástí jeho 
tvorby. Zejména básníci, s nimiž se cítil vnitřně 
spřízněn, jako R. M. Rilke, Ch. Baudelaire, L. 
de Góngora y Argote, Ch. Vildrac a N. Lenau, 
nalezli v H. kongeniálního tlumočníka. I ostatní 
H. překlady (verše zhruba 120 básníků, mezi 
jinými např. J. Slowacki, M. J. Lermontov, La 
Fontaine, čínští básníci, W. Wordsworth, Nizá- 
mí) závažně obohatily naši kulturu.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ivo Holan (1924, 1926), 
Ivo Rol (1924), V. Starlet (1933); -Dt.- (1936), -h- 
(1936), H. V. (1938), V. H. (1935). I PŘÍSPĚVKY in 
(jen první otištění): Básnický almanach 1959 (1960, 
básně 2. oddílu sbírky Mozartiana); Blok (1946-48); 
Cesta (1925-29); Červený květ (1963-69); Čin 
(1931-32); Čteme (1938); Čtenář (1963, 1970); De
mokratický střed (1926-27); FLP revue (Olomouc, 
1964); Gentleman (1925-27); sb. Hlasy domova (Pa
říž 1940); Host do domu (1957-69); Knižní kultura 
(1965); Krásná literatura (1955, 1961); Krit. měsíčník 
(1938-39); Kultura (1961-62); Kult, politika (1946); 
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Kult, tvorba (1963-65); Kvart (1936-48); Květy 
(1963-69); Kytice (1946); Lid. demokracie (1955-63); 
Lid. noviny (1928-40); Listy (1946-48; 1946 frag
ment básnického deníku z 1938-45 Hadry, kosti, 
kůže); Listy Klubu přátel poezie (1962-69); Listy pro 
umění a kritiku (1933-37); Lit. noviny (1960-67); 
Lumír (1928); M 20 (1925); Magazín DP (1936-37); 
Mateřídouška (1954, 1970); Mladý svět (1963); MY 
45 (1945); Nár. práce (1939); Nedělní noviny 
(1945-47); Nový život (1955-57); Oheň (Opava, 
1924); Orientace (1967); Panoráma (1936); Plamen 
(1960-69); Plán (1931-32); Práce (1963-80); Právo 
lidu (od 1937); Program (Ústí n. L., 1966-67); Pro
gram D 39 (1939); První svazek (1926); Ranní noviny 
(1934); Rozhledy po lit. a umění (1935-38); Rudé 
právo (1926-48); Studentský časopis (1924); Svědec
tví (Paříž, 1963); Svět v obrazech (1945); Svob. noviny 
(1945-48); sb. Španělsko v nás (1937); Štafeta (Pro
stějov, 1975); Tvář (1965); Tvorba (1945-46, 1961); 
Venkov (1940); Veraikon (1926); Výtvarná práce 
(1965); Zlatý máj (1963 cyklus básní Z dětského svě
ta, 1970); Život (1933-38); - posmrtně: Rozmluvy 
(Londýn, 1985, B Dopis). I KNIŽNÉ. Beletrie: 
Blouznivý vějíř (BB 1926); Triumf smrti (BB 1930, 
přeprac. vyd. 1936, další přeprac. vyd. 1948 in První 
básně); Vanutí (BB 1932); Kolury (BB v próze, 
BB 1932); Torzo (E 1933); Oblouk (BB 1934, změn, 
vyd. 1941, další změn. vyd. 1948 in První básně); 
Kameni, přicházíš... (BB 1937, změn, verze 1948 in 
První básně); Září 1938 (BB 1938, pak in Havraním 
brkem); Sen (B 1939, pak in Havraním brkem); Le- 
muria (básn. deník z 1934—38; 1940); První testament 
(B 1940, pak in Havraním brkem); Záhřmotí 
(BB 1940); Chór (BB 1941, změn. vyd. 1964 in Tria
log); Terezka Planetová (B 1943); Cesta mraku 
(B 1945); Dík Sovětskému svazu (B 1945, pak in 
Dokument); Panychida (B 1945, pak in Dokument); 
Havraním brkem (BB 1946, obs. i básně Odpověď 
Francii a Zpěv tříkrálový, 1938 zabavené); Zpěv tří
králový (B 1947, pův. in Havraním brkem); Rudoar- 
mějci (BB 1947, pak in Dokument); Tobě (BB 1947, 
pak in Dokument); První básně (1948: Triumf smrti, 
Vanutí, Oblouk, Kameni, přicházíš...); Dokument 
(BB 1949: Dík Sovětskému svazu, Panychida, Rudo- 
armějci, Tobě); Prostě (B 1954, pak in Příběhy); Baja- 
ja (B pro ml., 1955); Tři (BB 1957, pak in Příběhy); 
Zuzana v lázni (B 1962, pak in Příběhy); Mozartiana 
(BB 1963); Příběhy (BB 1963); Bez názvu (BB 1963, 
z 1939-48); Na postupu (BB 1964, z 1943—48); 
Noc s Hamletem (B 1964); Trialog (BB 1964); 
Bolest (BB 1965, rozšiř, vyd. 1966); Dva světy 
(BB V. H. a J. Seiferta, Šumperk 1966); Na sot- 
nách (BB 1967); Asklépiovi kohouta (BB 1970); Noc 
s Ofélií (B 1973); - posmrtně: Předposlední (BB 1982, 
z 1968-71, Sebrané spisy 5); Sbohem? (BB 1982, 
z 1972-77, Sebrané spisy 5). - Překlady: R. M. Rilke: 
Růže, Okna (1937) + Slavení (1937) + Sad (1939) 
+ Několik dopisů (1940); L. de Góngora y Argote: 
Báje o Ákidu i Galatei (1939); M. J. Lermontov: 
Novic (1940); Iljás ben Júsuf Nizámí: Sedm princezen 

(1943, Píseň o věčné touze a Učená princezna, 
s J. Rypkou); Ch. Baudelaire: Žena (1946); Ch. ViL 
drac: Kniha lásky (1947); J. de La Fontaine: Adónis 
(1948); Melancholie (čínská poezie, 1948); G. Chen- 
neviěre: Maličko hudby vzdálené (1948); N. N. Ase- 
jev: Vítězství (1948); J. Slowacki: Otec morem naka
žených v El-Arish (1953); N. Lenau: Albigenští 
(1955); P. de Ronsard: Lásky a jiné verše (1956); 
A. Mickiewicz: Sonety (1957; pův. in Spisy A. M. 1, 
1953); Ji. Král: Orel (1960); Cestou (výbor z překladů, 
1962, ed. O. Králík); A. Isahakjan: Abulalá al Maarrí 
(1966); Tři setkání (1972; W. Wordsworth: Pastýřská 
báseň, J. Slowacki: Otec morem nakažených v El- 
-Arish, Ch. Vildrac: Kniha lásky). - Výbory: Dvě 
jezera (1963, ed. V. Justl); Noční hlídka srdce (1963, 
ed. V. Justl); Ptala se tě... (1965, ed. V. Justl); Smrt 
a sen a slovo (1965, ed. V. Justl); Matka (1969, ed. V. 
Justl); Víno (1969, ed. V. Justl); Strom kůru shazuje 
(1979, ed. K. Sýs); Básně (1981, ed. J. Adam); Pojď se 
mnou do noci (1982, ed. J. Adam); Mušle, lastury 
a škeble... (1985, ed. M. Pohorský). - Souborné vydá
ní: Sebrané spisy V. H. (nakl. Odeon, 1965-88, 11 sv., 
ed. V. Justl). I KORESPONDENCE: Dopisy tiskaři 
Vlastimilu Vokolkovi (z 1931-65, ed. J. Vladislav, 
s úvodem Z otevřeného deníku), Proměny (New 
York) 1990, č. 2. ■ REDIGOVAL časopisy: Život 
(1933-38, od 1936 s K. Šourkem), Program D 40 
(1939-40); knižnici: Epilion (4948-49); sborník: 
Nová česká scéna (1937, s K. Šourkem, zvi. otisky 
č. 3-4 roč. 1937 s angl., fr. a něm. resumé). ■ 
USPOŘÁDAL A VYDAL: Láska a smrt (výbor 
z lid. poezie, 1938, rozšiř, vyd. 1946, s F. Hala
sem) I

LITERATURA: sb. Úderem tepny (1985, Viola→ 
RAJ Praha 1). I • ref. Blouznivý vějíř: F. Götz, NO 
10. 4. 1927; A. N. (Novák), LidN 17. 7. 1927; A. C. 
Nor, Host 6, 1926/27, s. 138; K. Š. (Štorch), RA 2, 
1926/27, s. 131 •;• ref. Triumf smrti: AMP (A. M. 
Píša), PL 25. 5. 1930 → Dvacátá léta (1969); A. N. 
(Novák), Lumír 57, 1930/31, s. 102 •;• ref. Kolury: 
Nk (B. Novák), RA 7, 1931/32, s. 323; V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 59, 1932/33, s. 37 •;• ref. Vanutí: 
J. Hora, Čes. slovo 1.1. 1933 → Poezie a život (1959); 
AMP (A. M. Píša), PL 5. 3. 1933 → Třicátá léta 
(1971); V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 59, 1932/33, 
s. 216; F. X. Šalda, ŠZáp 5, 1932/33 → Kritické glosy 
k nové poezii české (1939) •;• ref. Oblouk: G. 
(F. Götz), NO 4. 3. 1934; A. N. (Novák), LidN 
1. 4. 1934; AMP (A. M. Píša), PL 26. 5. 1934 → Tři
cátá léta (1971); J. B. Č. ^Čapek), Naše doba 41, 
1933/34, s. 565; A. Černík, Cin 1934, s. 417; V. Renč, 
Rozhledy 1934, č. 6; Nk (B. Novák), Magazín DP 2, 
1934/35, s. 121 •; J. Hora: Kritický básník, Čes. slovo 
20. 3. 1936 → Poezie a život (1959); M. Dvořák: 
Poezie V. H., LUK 1936, s. 105; • ref. Kameni, při
cházíš...: G. (F. Götz), NO 28. 2. 1937; V. Černý, 
LidN 8. 3. 1937; AMP (A. M. Píša), PL 5. 5. 1937 
→ Třicátá léta (1971); F. Kropáč, Lumír 63, 1936/37, 
s. 447; J. Chalupecký, Čin 1937, s. 134; J. Janů, Roz
hledy 1937, s. 149; O. Králík, LUK 1937, s. 401 
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ref. překl. Slavení a Růže, Okna: K. Polák, PL 22. 12. 
1937; H. Bonn, Rozhledy 1937, s. 258; J. Janů, LUK 
1937, s. 479; L. Č. (Čivrný), U 1938, s. 163; Chal. (J. 
Chalupecký), Čin 1938, s. 78 •;• ref. Září 1938: J. 
Hora, Čes. slovo 18. 11. 1938 → Poezie a život (1959); 
AMP (A. M. Píša), PL 20. 11. 1938 → Třicátá léta 
(1971); V. Černý, KM 1939, s. 27; V. Hrbek (Z. Kalis- 
ta), Lumír 65, 1938/39, s. 299; -en (J. Orten), Čteme 
1, 1938/39, s. 49; S. K. Neumann, Lid. kultura 1938, 
č. 16 → O umění (1958); B. V. (Václavek), U 1938, 
s. 244 •; P. Bok (B. Václavek): Poezie a národní 
pospolitost, Index 1939, s. 34; V. Černý: Ještě o básní
cích ve dnech krize a ještě k básníkům, KM 1939, s. 1;
O. Králík: Poučení z překladů, Akord 7, 1939/40, 
s. 105; • ref. Sen: AMP (A. M. Píša), Nár. práce 9. 7. 
1939 → Třicátá léta (1971); J. Hora, Čes. slovo 12. 9. 
1939 → Poezie a život (1959); V. Černý, KM 1939, 
s. 321; M. Dvořák, Akord 7, 1939/40, s. 269; V. Renč, 
Řád 1940, s. 42 •;• ref. Záhřmotí: F. Götz, Čteme 2, 
1939/40, s. 122; B. Václavek, LidN 22. 4. 1940; B. Po
lán, KM 1940, s. 172 → Život a slovo (1964); M. 
Dvořák, Akord 7, 1939/40, s. 269 •;• ref. První testa
ment: AMP (A. M. Píša), Nár. práce 8. 12. 1940 
→ K vývoji české lyriky (1982); B. Jedlička, LidN 9.
12. 1940; V. Černý, KM 1941, s. 28; O. Králík, Výhle
dy 1941, s. 358 •;• ref. Lemuria: K. P. (Polák), Nár. 
práce 29. 12. 1940; B. Jedlička, LidN 27. 1. 1941 
ref. Terezka Planetová: J. Černý, LidN 24. 8. 1943; J. 
Morák, Řád 1944, s. 259; M. D. (Ďvořák), Akord 11, 
1943/44, s. 194; A. M. Píša, Nár. práce 8. 1. 1944 
→ K vývoji české lyriky (1982) •; J. Černý: V. H., 
LidN 20. 2. 1944; J. Janů: Jinotaje v české poezii 
okupačních let, KM 1945, s. 227; • ref. Panychida: K.
P. (Polák), PL 14. 10. 1945; J. Janů, Svob. noviny 7. 
12. 1945; B. Polán, KM 1945, s. 241 → Život a slovo 
(1964); M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 104 •;• ref. 
Dík Sovětskému svazu: J. Janů, Svob. noviny 17. 7. 
1945; V. Černý, KM 1945, s. 25; A. M. Píša, Kytice 1, 
1945/46, s. 22 → K vývoji české lyriky (1982); 
K. Bodlák, Listy 1, 1946/47, s. 151 •;• ref. Cesta 
mraku: A. M. Píša, Práce 3. 3. 1946 → K vývoji české 
lyriky (1982); G. (F. Götz), NO 10. 8. 1946; K. Bod
lák, Listy 1, 1946/47, s. 147 •;• ref. Havraním brkem:
G. (F. Götz), NO 17. 10. 1946; A. M. Píša, Kytice 
1947, s. 39 → K vývoji české lyriky (1982); B. Polán, 
KM 1947, s. 32 → Život a slovo (1964) •; M. Dvořák: 
Halas, H., Deml, Akord 13, 1946/47, s. 306; Ik 
(L. Kundera): Protipól surrealistického typu, Mladé 
archy 3, 1946/47, s. 310; • ref. Tobě: L. Kundera, 
Rovnost 12. 11. 1947; G. (F. Götz), NO 13. 11. 1947; 
B. Polán, KM 1947, s. 138 •;• ref. Rudoarmějci: G. 
(F. Götz), NO 20. 5. 1947; M. Dvořák, Akord 14, 
1947/48, s. 38; K. Bednář, Svob. slovo 21. 11. 1947; 
A. M. Píša, Kytice 1947, s. 278 → K vývoji české 
lyriky (1982) •; K. Bodlák: Poezie V. H., Listy 1948, 
s. 40; Z. K. Slabý: Několik chvil s V. H., NŽ 1955, 
s. 967; J. Janů: O poezii V. H., NŽ 1955, s. 956; • ref. 
Bajaja: V. Pazourek, HD 1956, s. 43; F. Tenčík, NŽ 
1956, s. 1084; V. Karlíková, Květen 1956, s. 221 •; 

J. K. O. (V. Justl, O. Králík, J. Opelík): ref. Tři, HD 
1958, s. 132; O. Králík: O metodě básnických překla
dů V. H., AUP Olomouc, Philologica 8, 1962 + in V.
H.:  Cestou (1962); J. Janů: H. básnické překlady, 
Plamen 1962, s. 112; J. Petrmichl in V. H.: Terezka 
Planetová (1962) → Literatura mého srdce (1979); V. 
Justl: Cestou překladatele básníka, LD 1. 4. 1962 
+ Podoby jednoho světa, ZM 1963, s. 204; J. Brabec: 
V. H., in sb. Jak číst poezii (1963) + Lyrika V. H., 
LitN 1964, č. 46; M. Červenka: Vědomí strasti, Pla
men 1964, č. 5; A. Stich: H. lexikon ve sbírce Na 
postupu, Knižní kultura 1964, s. 349; V. Justl: Triumf 
smrti V. H., ČLit 1965, s. 399; B. Frýdl: Konstanty 
a vývoj v poezii V. H., Slovenské pohlady 1965, č. 9; 
B. Doležal: H. Noc s Hamletem, Tvář 1965, č. 7; P. 
Blažíček: První básně, ČLit 1966, s. 473; Z. Pešat: 
Hodina mezi všedností a tajemstvím, LitN 1966, č. 13; 
F. Hrubín in Lásky (1967); Z. Kožmín: Nesmiřitel
nost přistižená v nicotě, LitN 1967, č. 28 + H. Nok- 
turnál, Plamen 1967, č. 11; S. Corduas: V. H. v ital
ském překladu, Impuls 1967, s. 239; Z. Kožmín: Za
šifrovaný svět, Plamen 1968, č. 8; A. M. Ripellino: 
Úvod k V. H., HD 1968, č. 2; P. Blažíček: Věcnost H. 
Rudoarmějců, ČLit 1968, s. 563; J. Jíša: Chlebnikov 
a H., Čs. rusistika 1968, s. 287; Z. Kožmín: Drama 
lyriky, HD 1968, č. 15; B. Doležal: Interpretace jako 
věc dobré vůle, Tvář 1969, č. 6; H. Kunstmann: Básní
kův zápas s nocí, Proměny (New York) 1974, č. 1; 
• k sedmdesátinám: M. Blahynka, Lit. měsíčník 1975, 
č. 7; J. Pele, Tvorba 1975, č. 40; Z. R., Katol. noviny 
16. 11. 1975 •; M. Blahynka: H. nej významnější, Lit. 
měsíčník 1977, č. 2 → Denní chléb (1978) + Poezie 
roku 1938, ČLit 1980, s. 201 + Ó vyrvat lhostejnosti 
(nekrolog), Lit. měsíčník 1980, č. 6; K. Sýs in Básník 
a spol. (1981); V Justl: Poznámky k tématu V. H., 
SPFF Brno, D 29, 1982; V. Macura: V. H.: Rudoar
mějci, Čes. jazyk a literatura 34, 1983/84, s. 389; J. 
Polišenský in V. H.: Mušle, lastury a škeble... (1985); 
J. Vladislav: Umění potápěčů (Deml a Holan), Studie 
(Řím) 1986, s. 23; Z. Kožmín in Interpretace básní 
(skripta, 1986); S. Richterová in Slova a ticho (Mni
chov 1986); J. Holý in sb. Poetika české meziválečné 
literatury (1987); D. France Jakubec: Les trois étapes 
ďune élaboration poétique. Remarques sur une sé- 
mantique formelle chez V. H., sb. Czech Studies 
- České studie (Amsterdam - Atlanta 1990); V. Justl: 
Credo, quia absurdum..., Almanach autorů (1991, 
s. 163).

Václav Karel Holan Rovenský
* 1644 Rovensko pod Kamenicí (R. pod Troska

mi)
† 27. 2. 1718 hrad Valdštejn u Sedmihorek

Varhaník, hudební skladatel a básník, pořadatel kan
cionálu.
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Psán Rovenský podle rodiště. - Pocházel z po
měrně zámožné, původně asi nekatolické rodi
ny, otec byl pekař a městský radní. H. získal 
základní vzdělání literní na farní škole v rodišti 
a hudební u rovenského varhaníka, studoval 
v jezuitské koleji v Jičíně, tam se snad také dále 
školil v hudbě. Byl všestranně talentovaný; jeho 
neklidná povaha ho nutila často měnit působiš
tě. Od 1662 byl kantorem (ludimagister), pozdě
ji též varhaníkem v Rovensku, odtud odešel do 
Jičína (Turnova?), 1668 se znovu vrátil učit do 
Rovenska a 1670-76 tam zastával i úřad radní
ho písaře. Asi 1674 byl v Římě s výpravou 
českých poutníků (jeho předpokládaný pobyt 
v Římě se klade i do poč. 90. let). 1676-79 byl 
v Dobrovici na Mladoboleslavsku varhaníkem, 
jako hudebník působil i jinde (Sobotka?), 
v 90. letech byl varhaníkem a kapelmistrem 
chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 1704 byl 
opět v Rovensku, kde se mj. diletantský zabýval 
sochařstvím a kamenictvím (sluneční hodiny, 
dvoje boží muka) a postaral se o novou výzdobu 
a vybavení (varhany) kostela sv. Václava, asi 
1715-18 žil jako poustevník na hradě Valdštej- 
ně. Byl pohřben v rodišti ve svatováclavském 
(týnském) kostele v sklípku pod kazatelnou, 
v místě, které si sám zvolil a výtvarně vyzdobil.

H. hlavní, zřejmě celoživotní dílo, kancionál 
Capella regia musicalis. Kaple královská zpěvní 
a muzikální svědčí o autorově vyspělém 
umění varhanickém, skladatelském a básnic
kém. Kancionál je uveden předmluvou J. I. 
Dlouhoveského (chvála přírodního a kulturní
ho bohatství Čech, proslulost českého zpěvu), 
v závěru je otištěno Učení křesťanské k spasení 
potřebné, v otázky a odpovědi veršem uvede
né, od B. M. Zelenky, děkana z Brandýsa 
n. L. Vlastní kancionál, určený „na všecky svát
ky a slavnosti výroční“, obsahuje na 800 skla
deb jednohlasých až pětihlasých. Většina skla
deb je opatřena generálním basem a jako jediný 
mezi českými kancionály obsahuje H. soubor 
vedle vlastních duchovních písní také hudebně 
velmi zajímavé instrumentální kantáty pro sólo
vý zpěv s doprovodem (varhany, smyčcové a že- 
stdvé nástroje). Ze starší české hymnologie pře
jímá dílo zejména skladby nej oblíbenější, už 
téměř zlidovělé (Hospodine, pomiluj ny; Svatý 
Václave; Buoh všemohúcí aj.; též některé písně 
husitské), převážně se však orientuje na písně 
nového barokního slohu (zvláště Michnovy, 
Bridelovy, Dlouhoveského, Kadlinského), jsou 
tu obsaženy pravděpodobně i skladby soudo

bých autorů dnes již neznámých. V doprovod
ném výkladu hovoří H. také o svých výtvorech; 
předpokládá se, že je vždy souběžně autorem 
textu i hudby a že jde o nemalý počet písní. 
Připisuje se mu mj. sedm skladeb z poměrně 
rozsáhlého oddílu písní svatováclavských 
a osobité překlady nebo parafráze starších, lec
kdy proslulých písní, které jsou v novém zpra
cování jednou obsahově zhušťovány, jindy i vý
znamově pozměněny (např. Stabat Mater dolo- 
rosa/iuxta crucem lacrimosa ... - Stála Matka 
plesající/vedle trůnu s veselostí...). Pro H. poe
tickou tvorbu, která není dosud patřičně objas
něna a jejíž rozsah je zatím vymezen jen hypote
ticky, zdá se být příznačná zvláštní robustnost 
ve výrazu a v představivosti (metafory) a muzi
kální utváření básnického textu (eufonie, rý
mové efekty). H. kancionálu, jehož značné ná
roky na hudební interpretaci jsou dokladem 
o dovednosti a umělecké hodnotě českého chrá
mového lidového zpěvu, užívalo se až do po
čátku 20. století, některé písně přešly do pozděj
ších kancionálů, dokonce i do zpěvníků 20. stol, 
(např. domněle H. píseň Ach můj nej sladší Ježí
ši v Českém kancionálu D. Orla z 1921); české 
rekviem z H. kancionálu se provozovalo (v 
úpravě J. L. Zvonaře) při národních smutečních 
slavnostech (za J. Jungmanna, V. Hanku aj.). 
- H. také zpracoval a vydal pašije podle sv. 
Matouše a podle sv. Jana. V kancionálu (po
známka na s. 348) uvedená další knižně vydaná 
díla H. („písně pohřební, škály muzikální a ka
lendář trvající s aritmetikou“) nejsou dnes zná
ma ani podle titulu.

KNIŽNĚ: Pašije P. Ježíše Krista podle sepsání sváté
ho Matouše, jenž se zpívá na neděli Květnou (1690); 
Pašije P. Ježíše Krista na Veliký patek podle sepsání 
svátého Jana (1692); Capella regia musicalis. Kaple 
královská zpěvní a muzikální v řeči a v jazyku českém 
svatováclavském ... to jest Kancionál a kniha zpěvní 
... (1693, dotištěno 1694). I EDICE (písní z kancio
nálu): J. L. Zvonař in Hudební památky české 1-4 
(b. d., 1863-64); K. Konrád in Dějiny posvátného 
zpěvu staročeského od 15. věku ... (1893); Z. Kalista 
in České baroko (1941); Stála matka plesající (ed. 
M. Venhoda), Praporec 4, 1942. I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 107 - 3 111, 1 458; 
J. Bužga: Capella regia musicalis V. K. H. Rovenské
ho (rejstřík ke kancionálu), ČNM 1955. I LITERA
TURA: L. Zvonař: O skladbách V. K. H. Rovenské
ho, Dalibor 1862; J. Jireček in Hymnologia Bohemica 
... (1878); J. Srb in Dějiny hudby v Čechách a na 
Moravě (1891); A. Rybička: V. K. H. (Dodatky 
a opravy k biografiím ...), ČČM 1892, s. 517; A. Pod
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laha: V. K. H. (Dodatky a opravy k biografiím ...), 
ČČM 1895, s. 319; J. V. Šimák: V. K. H. R. (Dodatky 
a opravy k biografiím ...), ČČM 1895, s. 513; V. Bit- 
nar: Svatováclavské písně H. Rovenského, Časopis 
katol. duchovenstva 1926; E. Trolda: V. K. H. R., 
Cyril 1930; V. Bitnar in O českém baroku slovesném 
(1932); Z. Kalista in České baroko (1941); F. Tichý: 
V. K. H. R., Cecílie 1944; J. Podobský: Kaple králov
ská, Beseda 1948; Z. Tichá in Česká poezie 17. a 18. 
století (1974); A. Škarka in Půl tisíciletí českého pí
semnictví (1986).

mo

Miloš Holas

* 19. 5. 1906 Vizovice

Lyrický básník, autor dětské literatury s dobrodruž
nými náměty.

VI. jm. Miloslav H. - Po maturitě (1925) na 
klasickém gymnáziu v Kroměříži studoval 
v Praze na UK slovanské literatury a moderní 
filologii (doktorát 1936 prací Josef Uher, pokus 
o profil básníka). 1928-31 pracoval jako redakč
ní tajemník v nakl. Aventinum, 1931-33 konal 
vojenskou prezenční službu; během přípravy 
disertační práce žil jako spisovatel z povolání. 
Od 1937 působil jako redaktor: do 1938 v nakl. 
Sfinx, poté v nakl. J. R. Vilímek, od 1945 ve 
vydavatelství Práce, zde v knižnicích Románové 
novinky, Dikobraz a v časopise Mateřídouška. 
Na odpočinek odešel 1971, 1972 se přestěhoval 
do Hradce Král.

H. lyrizující román s naturalistickými prvky 
Smutek z těla přinesl obrazy sociální bídy 
a proletářské erotiky. V následujících sbírkách 
formálně vytříbených veršů, psaných zpočátku 
většinou v melancholické tónině, převládla 
reflexe a motivy touhy i okouzlení něžným 
ženstvím. Pro mládež napsal H. volnou trilogii 
o prázdninových dobrodružstvích tří chlapců, 
jejíž pestrý děj položil důraz na mravní kvality 
člověka: čestnost, nezištnost, obětavost a citlivý 
vztah k lidem i k přírodě. Praktickým cílům 
procvičování paměti a základů čtení u malých 
dětí byly určeny knihy Abeceda a Veselá zvířát
ka. Významná byla i H. bohatá časopisecká 
publikační činnost.

ŠIFRY: as., -as, m. h., M. H. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1927-30); Čes. slovo; Čin (1930-34); ELK 

(1937-38); Host (od 1927); Lid. noviny (od 1931); 
Listy pro umění a kritiku (1933); Lit. noviny (od 
1937); Magazín DP (1934-37); Mateřídouška; Nár. 
práce (1940); Panoráma (od 1937); Poezie (1932); 
Právo lidu (od 1934); Ranní noviny (od 1933); Roz
hledy po literatuře a umění (od 1933); Rozpravy 
Aventina (1928-34); Rudá záře (1934); Sever a vý
chod (1927); Studentský časopis (1925-27, básnické 
prvotiny); Tvar (1929). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Smutek 
z těla (R 1929); Rondely (BB 1930); Hodiny na krbu 
(BB 1933, z 1. 1924-32); Úzkost krásy (BB 1933); 
Klamný sníh (1934); Ukradený dárek (R pro ml., 
1940); Dobyté tajemství (R pro ml., 1941); Abeceda 
(BB pro ml., 1946); Ohrožený les (R pro ml., 1948); 
Abenteuer im ZOO (PP 1961, s J. Felixem); Neue 
Abenteuer im ZOO (PP 1963, s J. Felixem); Veselá 
zvířátka (PP pro ml., 1970); Pátrejte s námi (PP pro 
ml., 1971: Ukradený dárek, Dobyté tajemství, Ohro
žený les). I REDIGOVAL časopisy: ELK (1938), 
Mateřídouška (1945-1. 9. 1950, z toho 1945-1. 7. 
1950 s F. Hrubínem, B. Mencákem); knižnici: Dikob
raz, č. 1. ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: V. Říha: Pale
ček (pohádky, 1947) + Dvanáct pohádek z onoho 
světa (1948). I

LITERATURA: • ref. Smutek z těla: Z. V., Čin 1, 
1929/30, s. 377; p. f. (P. Fraenkl), Naše doba 37, 
1929/30, s. 252; -a (J. Hora), Telegraf 16. 1. 1930; 
AMP (A. M. Píša), Večerník PL 13. 2. 1930; G. (F. 
Götz), NO 13. 4. 1930; B. Jedlička, LidN 29. 4. 1930; 
-ský, LitN 1930, č. 6 •;• ref. Úzkost krásy: -rt (J. 
Seifert), Ranní noviny 25. 11. 1933; AMP (A. M. 
Píša), PL 13. 1. 1934; f. s. (F. Soldan), RA 9, 1933/34, 
s. 67; M. H. (Hlávka), Studentský časopis 13, 1933/34, 
s. 155 •;• ref. Ukradený dárek: kp. (K. Polák), Nár. 
práce 3. 12. 1940; E. Morávek, Úhor 1940, s. 156; P., 
LitN 1941, s. 46 •;• ref. Dobyté tajemství: M.-B., 
Děln. osvěta 1941, s. 305; V. Pazourek, LidN 26. 11. 
1941; Inz (L. N. Zvěřina), Čteme 1942, s. 48; M. 
Adamcová, Úhor 1942, s. 12 •;• ref. Abeceda: J. 
Šlajer, Štěpnice 1, 1946/47, s. 249; vpa (V. Pazourek), 
Svob. noviny 29. 4. 1947 •; vlk (V. Kukla): ref. nové 
vyd. Ukradený dárek, Štěpnice 1, 1946/47, s. 61; (vc): 
Psycholog dětské duše, LD 19. 5. 1971; M. Matějovi- 
cová: ref. Pátrejte s námi, ZM 1971, s. 687.

sb

František Holeček (1)

* 3. 12. 1866 Praha
† 6. 10. 1938 Praha

Povídkář, fejetonista a autor beletrizovaných vzpomí
nek na život pražského Podskalí z konce 19. století, 
překladatel německé literatury.
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Pocházel z početné rodiny pradleny a nádeníka, 
usazené v Praze-Podskalí. Školní docházku za
hájil na evang. škole v Klimentské ul., od druhé 
do páté třídy navštěvoval školu v Podskalí, poté 
chodil ještě tři roky do něm. školy ve Spálené ul. 
Na další vzdělání neměl prostředky, vyučil se 
sazečem v tiskárně V. Nagla v Jindřišské ul. 
a po vyučení pracoval jako sazeč a korektor 
tiskárny Politika. Usilovně se sám vzdělával, 
překonával existenční nesnáze (vychoval šest 
dětí) a od 1905 zveřejňoval své literární práce, 
převážně v sociálně demokratickém tisku.

Většinu svých povídek a fejetonů vytěžil H. 
ze vzpomínek a zkušeností proletáře, rodáka 
z pražského předměstí. Pamětnický úhel pohle
du realizoval kombinací dokumentárních zábě
rů s osobním tónem humorných, někdy i nos
talgických evokací staré Prahy a jejího lidového 
živlu (např. cyklus Z podskalských figurek pub
likovaný v Právu lidu a Rudých květech). Také 
svou jedinou knihou (Fpražském Podskalí, jak 
bývalo...) usiloval podat svědectví o zašlých 
časech, o zmizelém krajinném rázu rodných 
míst, o životě, zvycích a zvláštních profesích 
„pobřežního nárůdku“ Podskaláků. - Časopi
secky a knižně zveřejnil několik překladů, 
z nichž nejvýznamnější byly soubory próz H. 
Manna a G. Meyrinka.

ŠIFRA: frček. ■ PŘÍSPĚVKY in: Dělnický kalendář 
Čs. strany sociálně demokratické na r. 1906 (1905); 
Nár. politika; Právo lidu (1905-32); Rudé květy 
(1905-15). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: N pražském Pod
skalí, jak bývalo... (vzpomínky, 1931). - Překlady: S. 
Kohn: David Leb Magdeburger (1908); Výbor z prací 
G. Meyrinka 1, 2 (1910-11); H. Mann: Pippo Spáno 
a jiné novely (b. d., 1915). I

LITERATURA: an.: Náš kalendář (též o H. pří
spěvku v Děln. kalendáři), PL 6. 9. 1905; • ref. překl. 
Pippo Spáno...: Kaz. (F. S. Procházka), Zvon 15, 
1914/15, s. 322; K. S. (Sezima), Lumír 1915, s. 384 •.

et

František Holeček (2)

* 15. 7. 1871 Vlkonice u Horažďovic
† 31. 10. 1947 Praha

Literární kritik a historik, zpočátku píšící i prózy 
a verše, příslušník Katolické moderny z přelomu sto

letí; autor čítanek, redaktor a přispěvatel pedagogic
kého tisku.

Otec spisovatelky Emy Holečkové. Pocházel ze 
selské rodiny. Absolvoval gymnázium v Klato
vech (mat. 1890) a bohoslovecké studium v Čes. 
Budějovicích; po vysvěcení na kněze (1894) byl 
kaplanem v Blovicích u Plzně. Již za studií se 
stal stoupencem reformních snah uvnitř kato
lické církve, 1895 vystoupil společně s družinou 
Katolické moderny v almanachu Pod jedním 
praporem a od 1896 přispíval do jejího orgánu 
Nový život. Tato aktivita vyvolala nepřízeň cír
kevních představených (přispěla k tomu 
i denunciace Plzeňských listů mířící proti H. 
románu Trosky rozbitého života), jejímž násled
kem bylo H. přeložení (1897) do malé farnosti 
Petrovic u Sušice. 1898 byl odškodněn místem 
katechety ve Strakonicích, záhy nato se však 
rozhodl opustit kněžský stav (laicizován až 
1911). 1901-06 studoval na pražské filoz. fakul
tě a získal středoškolskou aprobaci čeština- 
francouzština. Dvě léta byl suplujícím profeso
rem náboženství na 1. vinohradské reálce, 1908 
přešel jako profesor filologických předmětů na 
reálku do Písku, kde se později oženil se svou 
žačkou. 1919 se vrátil natrvalo do Prahy, stal se 
profesorem a od 1922 také zatímním správcem 
2. reálky na Vinohradech, 1925 zemským škol
ním inspektorem, 1936 odešel do důchodu. Za 
zásluhy o šíření francouzštiny byl odměněn 
francouzskými čestnými tituly, Francie byla ta
ké nejčastějším cílem jeho zahraničních cest. 
Během svého školského působení se angažoval 
v Ústředním spolku čs. profesorů jako místo
předseda (rovněž jako starosta místních odbo
ček v Písku a v Praze) a redaktor spolkového 
věstníku. Pohřben byl v Praze-Strašnicích.

Jako kritik Katolické moderny usiloval 
H. o vyrovnání křesťanského učení s moderní
mi duchovními proudy. Sám teoreticky uvažo
val o možnosti sladit estetické východisko kato
lických modernistů (aristotelsko-tomistická 
nauka) a názory pozitivisty H. Taina (stať v Lit. 
listech 1896) a prakticky také spojoval zevrub
nou racionální analýzu, svědčící o poučení sou
dobou sociologickou a psychologickou kriti
kou, s ideologií katolicismu. Orientoval se zvláš
tě na francouzskou literaturu, obšírněji pojed
nával o H. Tainovi, F. Brunetiěrovi, A. France- 
ovi, P. Bourgetovi, Ch. Baudelairovi, P. Verlai- 
novi, J. K. Huysmansoví a mimoto v referátech 
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sledoval další autory, cizí i domácí; z české lite
ratury rozebral dílo F. Pravdy a v osobnosti F.
L. Čelakovského charakterizoval typ národní
ho básníka. V souladu s názorem o totožnosti 
krásy s dobrem vyzvědal mravně zušlechťující, 
ideální povahu umění (blízký mu byl moralistní 
kritik F. Brunetiěre) a proti soudobým proje
vům dekadence, skepse a nihilismu stavěl díla 
hledající oporu ve víře (sympatie k novokřes- 
ťanskému hnutí ve Francii). V tomto duchu se 
nesly také jeho vlastní literární pokusy, několik 
básní, povídek a románové torzo s kriticky po
jatým typem rozpolceného intelektuála. Později 
se věnoval didaktické literatuře; soustředil se 
hlavně na přípravu čítanek pro nižší třídy střed
ních škol. Na počátku 20. let se připojil k dosa
vadnímu autorovi čítanek F. V. Vykoukalovi 
a podílel se na úpravách jejich četných dalších 
vydání, z nichž poslední vyšlo ještě po 1945.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Ot. Zlačinská (Nový život 
1896); Fr. H-ek., Fr. H-k., H-ek Fr., H-k Fr. I PŘÍ
SPĚVKY in: Alétheia (1901-02; 1901 Dr. Aug. Sme
tana, jeho filozofie a Paměti kněze z církve vyobcova
ného, t. r. i sep.); Hlídka literární, pokr. Hlídka (od 
1893; 1906 František Pravda. Obraz jeho literární 
činnosti, t. r. i sep.); Lit. listy (1894-97); Muzeum (od 
1891); Nový život (1896-1903; 1896 P Utahal ji, 1897 
torzo R Trosky rozbitého života); Obrana (1893 
P Cinna); Otavan; alm. Pod jedním praporem (1895); 
Rádce duchovní (1900-01); Střední škola (od 1921); 
Týn (1918-19); Věstník čs. profesorů (od 1918). 
■ REDIGOVAL časopis’. Věstník čs. profesorů 
(1921-24). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Kostelní 
zpěvy a modlitby (1906, s F. Vláškem); Čítanka pro 
první třídu středních škol (od 5. vyd. 1920 s F. V. 
Vykoukalem, od 10. vyd. 1936 též s A. Procházkou); 
Čítanka pro čtvrtou třídu středních škol (od 4. vyd. 
1920 s F. V. Vykoukalem, od 10. vyd. 1938 též s A. 
Procházkou); Čítanka pro druhou třídu středních 
škol (od 7. vyd. 1922 s F. V. Vykoukalem, od 11. vyd. 
1937 též s A. Procházkou); Čítanka pro třetí třídu 
středních škol (od 4. vyd. 1922 s F. V. Vykoukalem, od 
9. vyd. 1934 též s A. Procházkou); Metodická příruč
ka k českým čítankám 1-4 (1934-36, s F. V. Vykou
kalem, A. Procházkou). I

LITERATURA: F. V. Krejčí: Glosy ke sjezdu No
vého života (též o ref. F. H. o katol. divadle a drama
tu), Rozhledy 6, 1896/97, s. 1 123; E. z Lešehradu: 
Naši moderní kritikové, Srdce 1, 1901/02; F. Šimek: 
ref. Metodická příručka k českým čítankám 3, Střední 
škola 1936, s. 165; V. Bitnar: Literární kritika Katolic
ké moderny, sb. O českou lit. kritiku (1940); kp: F. H. 
sedmdesátníkem, LidN 15. 7. 1941; • nekrology: F. 
Šimek, NO 6. 11. 1947; jb., Práce 6. 11. 1947 •; 

F. Šimek: F. H., Náboženská revue 1955, s. 72; K. 
Statečný: Z korespondence F. Holečkovi, Nábožen
ská revue 1955, s. 126.

et

F. S. Holeček

* 26. 4. 1865 Praha
† 5. 6. 1929 Praha

Prozaik, autor črt, povídek a románů ze života praž
ských středních vrstev.

VI. jm. František H. - Studoval gymnázium 
a práva v Praze. Od 1888 pracoval ve státních 
službách, nejprve jako úředník místodržitelské 
účtárny, později ve funkci vrchního finančního 
rady zemské politické správy. Literatuře se vě
noval od počátku 90. let, kdy také začal časopi
secky publikovat, zprvu ve Světozoru, pak 
v dalších časopisech. Byl členem Spolku čes
kých spisovatelů beletristů Máj, působil ve 
správním výboru jeho nakladatelského druž
stva a též jako náhradník (od 1921) a člen (od 
1927) výboru jeho penzijního fondu.

Tematický rozsah H. próz není velký. Autor 
se soustředil na detailně charakterizované pro
středí pražského měšťanstva a inteligence z pře
lomu století a střízlivým tónem podává všední 
příběhy jeho postav. Žánrová drobnokresba, 
charakterizující črty a povídky (V rukou sudi
ček, Vyznavači slunce a jiné povídky), pronikla 
i do H. rozsáhlejších novelistických a románo
vých prací (Nový svět aj.), v nichž se zřetelněji 
odrážejí některé dobově aktuální problémy 
(snaha o společenské uplatnění a osamostatně
ní ženy, soudobý národnostní zápas).
PŘÍSPĚVKY in: Hlas národa (1901-04); Květy 
(1893-1901); Lumír (1898-1901); Máj (1903-14); 
Nár. listy; Nár. politika; Niva (1893-96); Světozor 
(1892-98); Švanda dudák (1892-93); Topičův sborník 
(1924-25); Venkov (1924-29); Vesna (1894); Zlatá 
Praha (1898-1901); Zvon (1904). I KNIŽNĚ. Belet
rie: V rukou sudiček (PP b. d., 1904); Vyznavači slun
ce a jiné povídky (1905); Nový svět (R b. d., 1906); 
Před jasným dnem (P 1913); Rozmarino, zelenej se (R 
1914). I

LITERATURA: • ref. V rukou sudiček: O. T. 
(Theer), Lumír 33, 1904/05, s. 244; ER., Zlatá Praha 
22, 1904/05, s. 156; -áský, Zvon 5, 1904/05, s. 269; F. 
V. Vykoukal, Osvěta 1905, s. 754 •; -áský: ref. Vyzna
vači slunce..., Zvon 6, 1905/06; • ref. Nový svět: 
-dráp-, Lumír 35, 1906/07, s. 187; Ds. (J. D. Konrád), 

238



Holeček

Máj 5, 1906/07, s. 317; V. Kol., Zvon 7, 1906/07 •; F. 
V. Vykoukal: ref. Před jasným dnem, Osvěta 1914, 
s. 475; an.: nekrolog, Lit. rozhledy 13, 1928/29, s. 260.

et

Josef Holeček

* 27. 2. 1853 Stožice u Vodňan
† 6. 3. 1929 Praha

Prozaik a básník, autor rozsáhlé epopeje jihočeského 
venkova a próz zobrazujících osvobozovací boje i mí
rový život Černé Hory, překladatel jihoslovanské, 
bulharské a finské lidové poezie; novinář a publicista 
ovlivněný slavjanofilstvím a zabývající se soudobým 
životem i historií slovanských národů.

Pocházel ze starého selského rodu. V dětství byl 
určen pro kněžské povolání, po studiích na 
gymnáziu v Písku (1863-68) a na čes. gymnáziu 
v Čes. Budějovicích (1868-69) však absolvoval 
vyšší hospodářskou školu v Táboře (1873). Zde 
navázal kontakt s jihoslovanskými a bulharský
mi studenty a seznamoval se s jejich mateřšti
nou a národními literaturami. Po studiích pod
nikl 1873 s F. Heritesem a O. Mokrým cestu na 
Slovensko, od října t. r. konal jednoroční vojen
skou službu. 1874 přijal na Hálkovo doporučení 
místo vychovatele v Záhřebu; když 1875 vypuk
lo povstání v Hercegovině, odejel na bojiště 
a stal se dopisovatelem Nár. listů. Ve stejné 
funkci působil 1876-77 v Černé Hoře za osvo
bozovacích bojů proti Turkům; 1877 tam byl 
jmenován historiografem země. Po návratu pra
coval jako žurnalista v redakci Posla z Prahy 
(1877), Brousku (1878-79), krátce redigoval 
a sám vydával Slovanské listy (1879). Byl také 
jednatelem, pak předsedou Umělecké besedy. 
1882 odjel na stipendium Svatoboru opět do 
Černé Hory, 1884 navštívil Slovensko (oslavy S. 
Tomášika). 1884 se stal členem redakce Nár. 
listů, kde vedl slovanskou rubriku až do svého 
penzionování 1918. Několikrát navštívil Rusko: 
1887, kdy se seznámil s předními slavjanofily, 
1899 u příležitosti Puškinových oslav (tehdy 
zavítal i do Cařihradu a Malé Asie) a 1909, kdy 
se účastnil oslav Gogola (navštívil též Bělehrad 
a Sofii). Na Balkán se vracel vícekrát (i 1885, 
1897, 1924). Po 1918 se věnoval literatuře a or
ganizaci Všeslovanského svazu novinářů, jehož 
byl od 1902 předsedou. Zemřel po záchvatu 
mrtvice, urna s popelem byla uložena na vino
hradském hřbitově. - Dcera Jelena H. 

(1899-1980, prov. Heidenreichová-Dolanská), 
koncertní pěvkyně, se věnovala divadelní 
a hudební kritice a překládala, hlavně operní 
libreta.

Po časopisecky publikovaných romantických 
básních (později obsahujících rysy lidové bala- 
diky) se H. věnoval překladu epické poezie bal
kánských Slovanů (Junácké písně národa bul
harského, Srbská národní epika), karelofinské- 
ho eposu (Kalevala) a finské lyriky (Kantele- 
tar). V překladech, stejně jako ve fejetonech 
i v prózách líčících boje jižních Slovanů s Turky 
(Za svobodu, Černohorské povídky) se oriento
val na základní etické hodnoty určující charak
ter národů a vyvěrající z jejich boje proti moc
ným nepřátelům. Zobrazením národního sebe
vědomí, statečnosti, odvahy a družnosti Černo
horců (Junácké kresby černohorské) stavěl záro
veň zrcadlo českým poměrům, v řadě cestopis
ných črt projevil také obdiv k patriarchálně 
idylickému prostředí Černé Hory v dobách kli
du (Černá Hora v míru). Přímou kritiku české 
malosti a protirakouský postoj vyjádřil v hu
morných obrázcích z vojenské služby (Obsít), 
v publicistických pracích (Zrcadlo naší národní 
společností) i v knize cestovatelských zážitků 
a zkušeností Zájezd na Rus, založené na srovná
ni rakouských a ruských poměrů; v ní postavil 
do protikladu k západní strohosti a mechanič
nosti citové bohatství a přirozenou inteligenci 
ruského mužika a carské Rusko představil jako 
ideální, slovansky svébytný stát. Seznámení 
s myšlenkami ruských slavjanofilů pak dalo 
H. zkušenostem a obdivu vyhraněný ideový 
směr. V dalších publicistických pracích se cíle
vědomě zamýšlel nad životem slovanských ná
rodů a cestu k jejich společenskému ozdravení 
hledal v renesanci tradičních postojů a život
ních forem. V českém národě, zklamán také 
historickou úlohou šlechty, se obrátil k lidovým 
vrstvám a zdroj národní síly a moudrosti našel 
v tradici selství. Svoje ideové a umělecké záměry 
posléze realizoval v rozsáhlém prozaickém epo
su Naši, na jehož deseti svazcích pracoval od 
1888 do konce života, aniž dílo dokončil (po
slední knihu Šlechtic a sedlák vydala z nehoto
vého rukopisu H. dcera). V Našich vytvořil H. 
obraz patriarchálního života na jihočeské vesni
ci a zachytil i jeho postupný rozpad způsobený 
rozmachem kapitalistického podnikání kolem 
poloviny 19. století. Počínaje první částí první 
knihy (Jak u nás žijou i umírají), koncipovanou 
zprvu jen jako obrázek harmonického soužití 
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jihočeských vesničanů s přírodou, budoval 
H. dílo, jež v obsáhlé mozaikové kompozici 
podává obraz lidských vztahů vyrůstajících 
z přirozeného, tradičního soužití českého ves
nického kolektivu. V prvních třech knihách 
(první o dvou svazcích: Jak u nás žijou i umírají 
a Frantík a Bartoň, druhá Bartoň, třetí Výprava) 
zobrazil na základě vzpomínek z dětství ideální 
vesnickou kolektivitu založenou na vzájemné 
mravní i hmotné závislosti a zároveň i na vzá
jemné důvěře, jež jedinci umožňovala jednat 
svobodně a s přirozenou lidskou hrdostí. 
V představách a zkušenostech malého venkov
ského chlapce splývá život člověka, zvířat 
i rostlin v jediný celek. Podobně se i realita 
prolíná se světem pohádek a se snem; oboje 
vyvolává pocit bezpečí domova. Zejména tyto 
části H. díla jsou silně poetizovány a jsou plny 
humorné naivity dětského vnímání, které zdů- 
věrňuje a umocňuje autorův subjektivní proži
tek. Postupně H. rozšiřoval představu domova 
a přecházel k životu obce. Kladné typy jihočes
kých sedláků a dvojí myslitelskou tradici kraje 
(vycházející jednak z Chelčického, jednak z hu
sitství) reprezentuje náboženský hloubal Kojan, 
nacházející v pasivní křesťanské lásce řešení 
všech sociálních rozporů doby, a Králenec, ra
dikální obránce tradičního způsobu vesnického 
života. K nim přistupují v dalších svazcích 
(Boubín, Adamova svatba, Rok smrti) i postavy, 
které se z vesnického společenství vytrhly, 
a zejména síly tomuto společenství nepřátelské. 
Vedle zástupců katolické církve jsou to hlavně 
majitelé velkostatku (kníže Egon, typ bezohled
ného cynika, a kněžna Ada, žijící v představách 
středověké šlechtické suverenity a v sebeklamu 
o svém uměleckém talentu) a jejich pomocník, 
židovský obchodník a lichvář; ti na rozdíl od 
sedláků považují půdu ne za živitelku, ale za 
zboží. V drsně realistických obrazech, názorně 
ukazujících bezohlednost kapitalistického pod
nikání i naivní důvěřivost venkovanů, zachytil 
H. vnitřní rozkladné síly: tragédie lidí propada
jících opilství, touze po pohodlném životě ve 
městě (Šindelářka) a snaze vyrovnat se aristo
kratické společnosti (Špírek). Nakonec H. vřa
dil patriarchální život obce i do historických 
dějů za prusko-rakouské války 1866 (Mraky, 
Emisaři). Příchodem pruských emisarů vyvsta
lo nové nebezpečí v podobě orientace českého 
národa na německou (západní) kulturu. V ob
sáhlých ideových disputacích a dlouhých mo
nolozích (mj. o celibátu a o umění) se posta

vy stávají pouhými hlasateli myšlenek, ať už 
o vplynutí českého národa do oblasti německé 
kultury (emisar Semerák), ať o jeho sbližování 
se západním socialistickým hnutím (emisar 
Uhlík). Proti nim staví H. Kojanovy vize o spo
lečenství půdy a o komunitě založené na křes
ťanské lásce. Devátý svazek (Máje), naznačující 
přijetí Kojanových idejí vesnickým lidem, otví
rá další příběhy cyklu, které však H. realizoval 
v desátém svazku už jen částečně. Ve své epopeji 
H. charakteristicky aplikoval postupy příznač
né pro lidové vypravěčství a folklórní veršovaný 
epos, jež spočívaly v plynulém přiřazování no
vých tematických celků vznikajících z drobných 
podnětů uvnitř vyprávěných příběhů, mimoto 
využíval útvarů starší náboženské a filozofické 
literatury (traktát, disputace) i prostředků sou
dobé lyrizované prózy. - Svou představu selství 
podpořil H. po první světové válce publicistic
kými pracemi (Česká šlechta, Národní moud
rost, První tříletí Československé republiky, Sel
ství); ty však jen umocnily odtažitost jeho vize 
od reálného poválečného života (byly také vy
užívány politicky). Ve svých beletristických pra
cích tehdy H. pokračoval veršovaným eposem 
z bojů jižních Slovanů s Turky (Sokolovič) 
a „románovým44 zpracováním vzpomínek, 
v nichž zachytil vedle vlastního života i atmo
sféru doby a charakterizoval řadu osobností 
české politiky a umění 19. století (Pero).

ŠIFRY; -ek, H., J. Hč. I PŘÍSPĚVKY in: alm. Ane- 
mónky (1871); Besedy lidu (1901); Brázda; Cesta 
(1919-20); Časopis pro moderní filologii (1913); Čes. 
revue (1912); Čes. včela (1876); Čes. študent (1869); 
Jihočeský sborník Budivoje, spolku akademiků jiho
českých (1917); Květy (1879-1913; 1911-13 poslední 
tři knihy Našich); Lid. noviny (1927-30); Lípa 
(1917-18 Pero); Lit. noviny (1927); Lit. rozhledy 
(1924); Lumír (1873-78, 1898-1903, 1929; 1900/01 
a 1902/03 ukázky z Našich); Máj (1912); sb. Mistr Jan 
Hus v životě a památkách lidu (1915); Mor. slez, 
revue (od 1908; 1909-11 Naši 8); Národ (1918-19); 
Nár. listy (1875-1918); Nár. obzor (1906-07); 
Nár. osvobození (1931 Moje svépomoc); Osvěta 
(1876-1909); Pramen (1921); Právo lidu (1902-03); 
Prémie Umělecké besedy (1908); Rozhledy 
(1899-1900); Ruch (1883-84); Slovanský sborník 
(1881); Střední škola (1923); Studentské listy (1881); 
Světozor (1870-1923); Švanda dudák (1885); Topičův 
sborník (1917-25); Venkov (1924-27); Zlatá Praha 
(1885-1920; 1917 Pero); Zvon (1901-21); Ženský svět 
(1918-21). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Černá Hora (popu
lárně naučná próza, 1876, obs. i překlad básně); Za 
svobodu 1-3 (FF 1878-80); Černohorské povídky 1, 
2 (1880, 1881); Rozmanité čtení 1-3 (PP 1881, 1886, 
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1893); Černá Hora v míru 1, 2 (PP 1883); Junácké 
kresby černohorské 1-3 (PP 1884, 1888, 1889); Obšit 
(P 1887); Zájezd na Rus 1, 2 (PP 1896, 1903); Jak 
u nás žijou a umírají (P 1888); Naši 1 (P; 1. část Jak 
u nás lidé žijou a umírají, 1898; 2. část Léto, 1901; 
1910 s tit. Jak u nás žijou i umírají. Frantík a Bartoň); 
Na Černou Horu a Černá Hora koncem věku (PP 
1899); Bosna a Hercegovina za okupace (PP 1901); 
Naši 2. Bartoň (P 1902); Naši 3. Výprava (P 1904); 
Naši 4. Boubín (P 1906); Naši 5. Adamova svatba (P
1907) ; Naši 6. Rok smrti (P 1908); Velické palouky (P
1908) ; Naši 7. Vojna (P 1909; 1919 s tit. Mraky. Vojna 
1); Naši 8, sv. 1. Emisaři, Vojna 2 (P 1921); Naši 8, sv. 
2. Emisaři 2, Křtiny, Vojna 3 (P 1922); Sokolovič (B 
1922); Pero 1-4 (vzpomínky, 1922-25); Naši 9. Máje 
(P 1923); V Jugoslávii roku 1924 (FF 1927); Mráz čili 
rok 1916 (B 1929);- posmrtně: Naši 10. Šlechtic 
a sedlák (P 1930, ed. J. Holečková-Dolanská); Má 
svépomoc (vzpomínky, 1931, doplněk kn. Pero, ed. 
Jar. Holeček). - Překlady: Junácké písně národa bul
harského (1874); Milostné písně národa bulharského 
(1874); Písně hercegovské (1876); Kalevala 1-5 
(1894-96); Kanteletar. Národní finská lyrika 1, 
2 (1904—05); Srbská národní epika 1-4 (1909, 1913, 
1923, 1926); Národní epika bosenských mohamedá- 
nů 1, 2 (1917, 1921); Kralevic Marko (1922). - Ostatní 
práce: Podejme ruku Slovákům! (1881); Zrcadlo naší 
národní společnosti (1881); Církev latinská a nábo
ženská jednota Slovanů (1885); Ruskočeské kapitoly 
(1891); Tragédie Julia Grégra (1914-18); Česká šlech
ta (1918); Národní moudrost (1919); Prvé tříletí Čes
koslovenské republiky (1922); Selství (1928). - Výbo
ry: Černohorští junáci (1902, ed. J. Rybář); Chlapci ze 
Stožic (1905, ed. K. V. Krejčí); Frantík a Bartoň, 
chlapci ze Stožic (1916, ed. autor; rozšiř, a upr. vyd. 
1958, ed. M. Loulová); Z Našich (1925, ed. J. Vobor- 
ník); Kořínek (1947, ed. J. Holečková-Dolanská); Po
svícení u Kojanů (1949, ed. M. Kroh); Nekrvavé ob
rázky z vojny (1955, ed. J. Vaniček); Naši (1973, ed. B. 
Svozil); Pero (1976, ed. A. Linke). - Souborné vydání: 
Sebrané spisy J. H. (nakl. F. Topič, 1909-32, 25 sv.). 
■ KORESPONDENCE: H. Siebenschein: J. H. o na
kladatelích (E. Špindlerovi z 1878-79), LidN 6. 4. 
1929; P. Antošová: Několik H. listů Augustě Šebesto
vé z let 1880-1894, VVM 1947, s. 446. ■ REDIGO
VAL noviny: Slovanské listy (1879); sborník: Literární 
prémie Umělecké besedy na rok 1888. ■

BIBLIOGRAFIE: in J. Voborník: J. H. (1913); J. 
Mikuškovičová: J. H. Výběrová bibliografie (1969, 
rozmnoženo). I LITERATURA: J. Karásek: Příspě
vek k psychologii českého lidu: Naši J. H. (1907); J. 
Voborník: J. H. (1913); F. Obrtel: U nás doma (1925); 
E. Chalupný: Dílo J. H. (1926); A. Řezáč: Vzpomínky 
na J. H. (1930); V. Polanský (Jer. Holeček): O J. H. 
(1940). ■ • ref. překl. Junácké písně ...: V. Hálek, NL 
21. 4. 1874 → O umění (1954); O. M. (Mokrý), Lumír 
1875, s. 625 •; an.: ref. překl. Písně hercegovské, Čes. 
včela 1876, s. 62; • ref. Za svobodu 1-3: B. Čermák, 
Čes. včela 1878, s. 335, 1879, s. 143, 1880, s. 208; H-a. 

(H. Babička), Koleda 1879, s. 14; J. Hn. (Herben), 
Koleda 1879, s. 224; S., Květy 1879, sv. 1, s. 135; J. T., 
Lumír 1879, s. 256 •; J. Herben: ref. Podejme ruku 
Slovákům!, Koleda 1880, s. 285, 302; • ref. Černohor
ské povídky 1, 2: S., Květy 1880, sv. 1, s. 498; P. 
Sobotka, Osvěta 1880, s. 351; O., Květy 1881, sv. 2, 
s. 116; S. (P. Sobotka), Světozor 1881, s. 303 •;• ref. 
Rozmanité čtení 1, 2: O. M. (Mokrý), Květy 1880, sv. 
2, s. 757; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 8,1886/87, 
s. 156; F^V. Vykoukal, Světozor 21, 1886/87, s. 253

ref. Černá Hora v míru: O. M. (Mokrý), Květy 
.1882, sv. 2, s. 623; ch (F. Chalupa), Ruch 1882, s. 431 
a 1883, s^ 126; S. (P. Sobotka), Světozor 1882, s. 539; 
-auf (A. Šnajdauf), Ruch 1883, s. 477 a 1884, s. 57; F. 
V. Vykoukal, Květy 1884, s. 740 •;• ref. Junácké 
kresby černohorské 1: ch, Světozor 1884, s. 496; -ý, 
Lit. listy 1885, s. 50 •; J. Neruda: J. H., Humor, listy 
26. 7. 1884 → Podobizny 2 (1952); • ref. Jak u nás 
žijou i umírají: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 9, 
1887/88, s. 99; F. V. Vykoukal, Světozor 22, 1887/88, 
s. 175; A. V. (Vrzal), Hlídka literární 1888, s. 146 •; 
-a-: ref. překl. Kalevala, Světozor 31, 1896/97, s. 22; 
• ref. Naši 1: -i- (L. Quis), Světozor 32, 1897/98, 
s. 320; F. X. Š. (Šalda), Lumír 27, 1898/99 → KP 
4 (1951); F. V. Krejčí, Rozhledy 9, 1899/1900, s. 41; jv 
(J. Vodák), Besedy Času 1900, s. 84 •;• ref. Naši 2: S. 
(F. Sekanina), Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 23; A. 
Tuček, Zvon 2, 1901/02, s. 42; Vbk (J. Voborník), NL 
4. 10. 1902 •; V. Červinka: J. H., Lumír 32, 1903/04, 
s. 102; F. V. Vykoukal: ref. Naši 3, Osvěta 1904, s. 263; 
-a-: ref. překl. Kanteletar, Máj 3, 1904/05, s. 696; V. 
Kol. (V. Červinka): ref. Naši 3-6, Zvon 8, 1907/08, 
s. 604, 620; • ref. Naši 6: F. V. Vykoukal, Osvěta 1908, 
s. 167; E. Sokol, MS1R 5, 1908/09, s. 329 •;• ref. 
Srbská národní epika 1: K. (R. J. Kronbauer), Máj 7, 
1908/09, s. 481; F. X. Šalda, Novina 2, 1908/09, s. 601 
→ KP 7 (1953); F. Sekanina, Zvon 9, 1908/09, s. 645 
•; A. Pražák: Národní filozofie H. Našich, 18. výr. 
zpráva gymnázia Minerva (1908) → O národ (1946); 
Dlr.: ref. Naši 7, Nár. obzor 27. 2., 27. 3. a 17. 4. 1909; 
-er.: J. H., Lit. rozhledy 1912, s. 49; • k šedesátinám: 
an., Máj 11, 1912/13, s. 289; an., Přehled 11, 1912/13, 
s. 402; an., Ruch 1, 1912/13, s. 25; J. Voborník, Zlatá 
Praha 30, 1912/13, s. 297; S. (F. Sekanina), Zvon 13, 
1912/13, s. 331; V. D. (Dyk), Samostatnost 23. 2. 1913

ref. překl. Národní epika bosenských mohamedá- 
nů: -pa (F. S. Procházka), Zvon 18, 1917/18, s. 126; 
F. T. (Tichý), Lípa 2, 1918/19, s. 202 •;• ref. Naši 8: 
F. Oberpfalcer (Jílek), NŘ 1921, s. 237; E. Chalupný, 
Tribuna 4. 3. 1922 •;• ref. Sokolovič: Kp (J. Knap), 
Most 1, 1921/22, s. 144; Vbk (J. Voborník), Světozor 
22, 1921/22, s. 638; -pa (F. S. Procházka), Zvon 22, 
1921/22, s. 530; E. Chalupný, Tribuna 16. 4. 1922 
ref. Pero 1: A. N. (Novák), LidN 12. 7. 1922; K. (F. 
V. Krejčí), PL 3. 9. 1922; J. V. Sedlák, Tribuna 15. 10. 
1922 •; I. A. Bláha: H. selská sociologie, MS1R 16, 
1922/23, s. 145; K. H. (Hikl): H. Naši, Naše doba 30, 
1922/23, s. 306; • k sedmdesátinám: M. Hýsek, Naše 
doba 30, 1922/23, s. 332; J. Pátá, Světozor 23, 1922/ 
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23, s. 260; F. Sedláček, Lumír 1923, s. 125; F. V. 
Krejčí, PL 27. 2. 1923; F. X. Šalda, Tribuna 11. 3. 
1923 → KP 12 (1959) •; F. Sekanina: Národně a slo
vansky výchovný význam J. H., Zvon 23, 1922/23, 
s. 327; • ref. Naši 9: drb. (J. Borecký), Zvon 23, 
1922/23, s. 378; -vb- (V. Brtník), Topičův sborník 10, 
1922/23, s. 327 •;• ref. Pero 2: -vb- (V. Brtník), Topi
čův sborník 10, 1922/23, s. 522 a Zvon 23, 1922/23, 
s. 474; K. Sezima, Lumír 1923, s. 19, 524; E. Chalup
ný, Tribuna 22. 4. 1923 •;• ref. Pero 3: J. V. Sedlák, 
Kritika 1924, s. 257; A. N. (Novák), LidN 2. 4. 1924; 
A. Pražák, Nová svoboda 1924, s. 167; V. Brtník, 
Venkov 12. 4. 1924 •; J. Jirásek: Rusofilství J. H., 
Naše doba 33, 1925/26, s. 208; • ref. Pero 4: H. (J. 
Heidenreich), LidN 5. 1. 1926; V. Brtník, Venkov 4. 3. 
1926 •; F. Kovárna: Osobnost epická, RA 3, 1927/28, 
s. 167; F. X. Šalda: Patriarcha, Lit. svět 1, 1927/28, 
č. 11 + J. H. a jeho selský epos, L’Europe centrále 2, 
1927/28 → obojí KP 13 (1963); • k pětasedmdesáti- 
nám: E. Chalupný, Lit. svět 1, 1927/28, č. 11; V. 
Zelinka, Zvon 28, 1927/28, s. 329; G. (F. Götz), NO 
26. 2. 1928; ax (E. Vachek), PL 26. 2. 1928; -a (J. 
Hora), RP 28. 2. 1928; J. Hostovský, Tribuna 26. 2. 
1928; J. Knap, Venkov 26. 2. 1928; M. Hýsek, Lit. 
rozhledy 12, 1927/28, s. 197 •;• nekrology: J. O. 
Novotný, Cesta 11, 1928/29, s. 373; J. Vodák, Lit. 
rozhledy 13, 1928/29, s. 181; M. Novotný, tamtéž, 
s. 183; V. D. (Dyk), Lumír 55, 1928/29, s. 335; O. Š. 
M. (Štorch-Marien), RA 4, 1928/29, s. 245; F. Kovár
na, RA 4, 1928/29, s. 259; Ant. Veselý, Světozor 29, 
1928/29, s. 543; A. Novák, LidN 7. 3. 1929; G. (F. 
Götz), NO 7. 3. 1929; K. Čapek, LidN 7. 3. 1929 
→ Ratolest a vavřín (1947); -a (J. Hora), RP 
7. 3. 1929; K. (F V. Krejčí), PL 8. 3. 1929; F. Tábor
ský, Almanach ČAVU na rok 1930 •;• ref. Mráz ...: 
-pa- (F. S. Procházka), Zvon 29, 1928/29, s. 558; -ne 
(A. Novák), LidN 20. 4. 1929; AMP (A. M. Píša), PL 
26. 5. 1929; J. Knap, Venkov 26. 5. 1929 •; J. Holečko
vá: Naši a naši, Panoráma 7, 1929/30, s. 212; • ref. 
Naši 10: F. X. Šalda, ŠZáp 3, 1930/31, s. 68; A. N. 
(Novák), LidN 23. 11. 1930; G. (F. Götz), NO 19. 10. 
1930; V. Brtník, Venkov 2. 10. 1930; Kp. (J. Knap), 
Venkov 12. 10. 1930 •; J. Holečková: Poslední kniha 
Našich, Panoráma 8, 1930/31, s. 137; bmk (B. M. 
Klika): Poznámka k článku J. Holečkové, tamtéž, 
s. 138; J. Holečková: Příběh lásky, Panoráma 8, 1930/ 
31, s. 140 + Bouře a Máje, tamtéž, s. 190; J. Horák: 
J. H., Ročenka Slovanského ústavu za rok 1929/30 
→ Z dějin literatur slovanských (1948); J. Suk: Pouť 
na Našimi, Panoráma 10, 1932/33, s. 17, 38, 58, 76, 
96; • ref. Má svépomoc: V. Brtník, Venkov 2. 7. 1932;
M. N. (Novotný), LidN 11. 1. 1933 •; • 80. výr. nar.: 
J. Paša, Venkov 25. 2. 1933; A. N. (Novák), LidN 
26. 2. 1933; F. Obrtel, Venkov 26. 2. 1933 •; V Hosné- 
dl: J. H., epik jihočeského lidu, Venkov 14. 6. 1933; A.
N. (Novák): Básník a myslitel mýtotvorný, LidN 
6. a 7. 3. 1939; K. P. (Polák): H. mýtus selství, Nár. 
práce 5. 3. 1939; E. Chalupný: J. H., věštec národa, 
Venkov 5. 3. 1939; J. Knap: H. dílo, Venkov 5. 3. 1939; 

K. Sezima: Vojvoda, Doba 1, 1946/47, s. 215; J. Ho- 
lečková-Dolanská in J. H.: Kořínek (1947); L. Šmíd: 
H. a Baarovo selství, Slovesná věda 1, 1947/48, s. 247; 
M. Kroh in J. H.: Posvícení u Kojanů (1949); J. 
Dolanský: H. cesta k Našim, in J. H.: Naši 1 (1949) 
+ Kojanova báseň a pravda, in J. H.: Naši 2 (1950);
• 100. výr. nar.: J. Dolanský, LitN 1953, č. 9; E. 
Strohsová, Obrana lidu 27. 2. 1953; G. Procházka, 
Zeměd. noviny 27. 2. 1953; s., LD 27. 2. 1953 •; J. 
Dolanský: J. H. a Slovanstvo, Slovanský přehled 
1953, s. 89 + in J. H.: Černohorští junáci (1954); J. 
Vaniček in J. H.: Nekrvavé obrázky z vojny (1955); J. 
Dolanský: H. Naši a L. N. Tolstoj, sb. F. Wollmanovi 
k sedmdesátinám (1958); J. Holečková-Dolanská in J. 
H.: Frantík a Bartoň, chlapci ze Stožic (1958); L. 
Tůma Zevloun in Alej vzpomínek (1958); F. Hanuš in 
J. H.: Naši 3 (1958); M. Pohorský: Nepřátelství feu
dálního a selského světa v H. Našich, in J. H.: Naši 
4 (1959); gf (G. Franci): Vzpomínáme spisovatele J. 
H., LD 5. 3. 1959; R. M. (Málek): J. H., Kult, polit, 
kalendář 1959; M. Kvapil: Písma J. H. z Bosně i Her
cegovině, Slavia 37, 1968, s. 137; J. Janáčková: Poeti- 
zace v H. idylické epopeji, ČLit 1969 + H. spor se 
čtenářem, AUC Praha, Philologica 2-4. Slavica Pra
gensia 12, 1970 + in J. H.: Naši (1973) + in J. H.: 
Pero (1976); J. Suvarský: Spisovatel J. H. a pravoslaví, 
Hlas pravoslaví 1975, s. 54; K. Kardyni-Pelikánová: 
Panoramiczne powiešci chlopskie v Czechach i w Pol- 
sce na przelomie 19. i 20. wieku, Slavia 1975, s. 259; 
J. B. Čapek: Dva pokračovatelé tvůrčí tradice jižních 
Čech, Kostnické jiskry 1979, č. 16; B. Svadbová: Ctí 
a nečtou, Čes. jazyk a literatura 1984, s. 327.

dh

Ema Holečková

* 5. 1. 1922 Praha

Prozatérka reflektující citové a mravní problémy mla
dé válečné generace; lékařka a vědecká pracovnice 
v oboru cytofyziologie.

Dcera středoškolského pedagoga, lit. kritika 
a historika Františka H. (1871-1947). V Praze 
absolvovala gymnázium E. Krásnohorské (mat. 
1941) a jednoroční abiturientský kurs na učitel
ském ústavu, po němž učila na obecné, měšťan
ské a rodinné škole. Od podzimu 1944 do květ
na 1945 byla pracovně nasazena. Záhy začala 
s literární a publicistickou činností (od tercie 
přispívala do Studentského časopisu) a angažo
vala se též ve vinohradském studentském diva
dle (s V. Voskou, J. Chvalinou, L. Pelikánovou, 
E. Košťálem ad.). V poválečné době u ní převá
žil odborný medicínský zájem (naposledy se 
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představila v 50. letech jako dramatička). 
1945-49 studovala na fakultě všeobecného lé
kařství UK a zde pak působila jako asistentka, 
od 1952 pracovala v Ústavu pro výzkum výživy 
lidu a po jeho reorganizaci přešla do Fyziolo
gického ústavu ČSAV. Přitom nadále přednáše
la na fakultě všeobecného lékařství obecnou 
biologii (habilitace 1968); v badatelské práci se 
orientovala na obor cytofyziologie. Vykonala 
četné studijní cesty do ciziny; je členkou zahra
ničních vědeckých společností.

H. počáteční prózy jsou až na několik anek- 
dotických epizod silně emotivní a mnohdy též 
alegorizovanou výpovědí o životních pocitech 
a tužbách válečné generace; v pohádkově sno
vých příbězích a scenériích zrcadlí bolestné ko
lize i vitální rozdychtěnost mládí, jeho statečné 
výpravy za velkými činy a velkými láskami 
i ustavičnou polaritu zklamávané a znovu se 
rodící naděje. Zatímco v baladických povíd
kách (Slepá ulička) se hrdinové stávali obětmi 
chiméry, vlastní slabosti či nepřízně poměrů, 
román Kraj mého mládí vyzvedl čin a v báchor- 
kovitě vyhroceném konfliktu dobra a zla nechal 
zvítězit „lidi s čistým srdcem a ráznýma ruka
ma“. Problém citové a mravní opravdovosti 
a odpovědnosti nastolily i poválečný román 
Jistota a historické drama Začátek dobrodruž
ství o osudech Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny.
PSEUDONYM: Ema Holmanová. I PŘÍSPĚVKY 
in: Lid. noviny (1943); Studentský časopis (1935-41); 
sb. Sv. Čechovi (1946, stať Záchvěvy křídel umění); 
dále odbor, články v lékařských čas. domácích i za
hraničních. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Slepá ulička (PP 
1944); Kraj mého mládí (R 1944); Jistota (R 1946); 
Začátek dobrodružství (D 1958, i prem., pseud. Ema 
Holmanová). - Ostatní práce: odborné studie z oboru 
cytofyziologie. I

LITERATURA: strn. (J. Strnadel): ref. Slepá ulič
ka, Nár. práce 14. 9. 1944; • ref. Jistota: J. Hrubeš, 
Kult, politika 2, 1946/47, č. 39; A. Hrubý, KM 1947, 
s. 290; cd, Rovnost 29. 7. 1947; Brk (F. Buriánek), 
Zeměd. noviny 9. 10. 1947 •.

et

Jan z Holešova

† 1436 Rajhrad

Autor latinsky psaných náboženskohistorických vý
kladů.

Holinka Čáslavský

Benediktin břevnovského kláštera; později- 
snad v souvislosti s husitskými válkami - přesí
dlil do řádového kláštera v Rajhradě.

Autor výkladu o písni Hospodine, pomiluj ny 
(Exposicio cantici sancti Adalberti) z 1397. 
V tomto v naší středověké literatuře jediném 
speciálním pojednání o písňové skladbě je nej
starší česká duchovní píseň předmětem po
drobného filologického a náboženského výkla
du jako latinské školní texty v soudobých ko
mentářích. Spis je svědectvím o úctě, jíž se píseň 
připisovaná sv. Vojtěchu těšila u prostých věří
cích i v církvi. Z doby kolem 1410 pochází 
pojednání o Štědrém večeru Largissimus vesper 
seu Colledae historia, popisující štědrovečerní 
zvyky; dobový náboženský a historizující ko
mentář je zaměřen k obhajobě jejich pravověr- 
nosti a zároveň k tomu, aby odmítl jejich magic
ký lidový výklad.

KNIŽNĚ (posmrtně): Exposicio cantici sancti Adal
berti Hospodine, pomiluj ny, in M. B. Bolelucký: 
Rosa mystica sivé Vita s. Woytiechi (1668). ■ EDICE: 
A. Th. Fasseau: Largissimus vesper seu Colledae his
toria, authore Joanne Holleschoviensi (Olomouc 
1761); H. Usener: Das Weihnachtsfest (Bonn 1889, 
Largissimus vesper ...); in Z. Nejedlý: Dějiny předhu
sitského zpěvu v Čechách (1904, nově Dějiny husit
ského zpěvu 1, 1954; Exposicio cantici s. Adal
berti ...); A. Brúckner: Przyczynki do dziejów jazyka 
polskiego, Largům šero Jana Holeszowskiego, Roz- 
prawy Akademii umiej^tnošci, wydzial filologiczny, 
sv. 54, Krakov 1916. I

LITERATURA: V. Brandl: Žiži, ČMM 1880; Z. 
Nejedlý in Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách 
(1904, nově Dějiny husitského zpěvu 1, 1954); Č. Zí- 
brt: Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení 
vánoc (o koledě) ve věku 14., ČL 1924; V. Flajšhans: 
Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení vánoc 
(o koledě) ve věku 14., ČL 1925 + Nový rukopis Štěd
rého večera od Jana Holešovského z r. 1414, ČL 1926; 
F. Tichý: Rajhradský rukopis traktátu o písni Hospo
dine, pomiluj ny od Jana z Holešova, ČMF 1935.

jk

Ferdinand Holinka Čáslavský

* 21. 9. 1857 Čáslav
† 29. 4. 1943 Mělník

Překladatel z polštiny, autor příspěvků o organizaci 
školství.

Podepisoval se též Ferd. H. Čáslavský. - Studo
val na nižší reálce ve svém rodišti, 1872 přestou
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Holinka Čáslavský

pil na učitelský ústav v Kutné Hoře (mat. 1876). 
Jeho zálibou se staly slovanské jazyky, naučil se 
polský, ruský a slovinský; učinil pokus překlá
dat ze všech tří jazyků, setrval jen u polštiny. 
Učil na obecné škole v Křivsoudově u Ledče 
n. Sáz. (1876-77) a v Ledči (1877-83), na Staro- 
boleslavsku ve Vinoři (od 1883) a po 1900 
v Toušeni, kde se stal řídícím učitelem, naposled 
byl ředitelem školy v Panenských Břežanech 
u Prahy. 1876-1914 spolupracoval s mnoha pe
dagogickými časopisy a přispěl hesly o polském 
školství do Stručného slovníku pedagogického 
(1891-1909). Pravidelně informoval českou pe
dagogickou veřejnost o uspořádání a reformách 
školství v různých evropských státech, většinou 
na základě polských pramenů.

Knižně debutoval 1882 překladem dvou jed- 
noaktových frašek v Mikulášově edici Besední 
divadlo (J. I. Kraszewski, S. Kožmian). Výběr 
překladů z polštiny pro časopisy podřizoval 
spíše hlediskům pedagogickým než literárním. 
Překládal drobné humoresky a povídky, řidčeji 
pak verše pro děti.
ŠIFRY: F. Č. H., Hla (Stručný slovník pedagogický). 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1895-96); Budečská 
zahrada (1883, 1886-88); Čes. politika (1892-93); 
Čes. škola (1887, 1889, 1891, 1895-98, 1906-14); kal. 
Československý rolník (1927); Čes. učitel (1906,
1909);  Domácnost (1882, 1884); Jarý věk (1886-87); 
Kalendář Havlíček (1912); Kalendář Palacký (1905, 
1906); Koleda (1878-81); Komenský (1877); Lípa 
(čítanka, 1920); Lumír (1877-78, 1881, 1886, 1891, 
1898); Matice dítek (Chrudim, 1886-87); Matice dí
tek (Polička, 1885-86); Nár. listy (1885, 1892-93, 
1897, 1907); Nár. obzor (1908); Občan (Brno, 1880); 
Paleček (1882-84); Pedagog, rozhledy (1891-1909); 
Paedagogium (1881-86); Pěstoun (Polička, 1884—89); 
Posel z Budče (1882-98); Ruch (1881, 1886-87); Sla
via (1876-78); Světozor (1879-84, 1886); Učitelské 
noviny (1883, 1885-86, 1890-91); Venkov (1907); 
Vesna (Velké Meziříčí, 1886-87); Zábavné listy 
(1879-81, 1885, 1892-93); Zlaté mládí (1886); Zora 
(1882). I KNIŽNĚ. Překlady: J. I. Kraszewski: Sla
měná vdova (b. d., 1882); S. Kožmian: Neť bez věna 
(b. d., 1882); F. Waligórski: Ruka Prozřetelnosti 
(1884); R. Starkel: Važ si dědictví otců! (1884); J. 
L^towski: Prostá láska (b. d., 1895); F. Zahajkiewicz: 
Zápisky moudré mouchy (1895); P. Krakowowa: 
Z upomínek mladé siroty (1895); Z polských luhů 
(výbor z próz, 1909). I

LITERATURA: • ref. Z polských luhů: K. A. Po
lanek, Komenský 38, 1909/10, s. 220; -il (E. Navrátil), 
Vzdělání lidu 1911, s. 116; A. Roupec, Úhor 1914, 
s. 141 •; B. Fořt: Naši oslavenci, Naše kniha 1927, 
s. 122.

is

Marie Holková

* 21. 5. 1908 Vítkovice u Ostravy

Spisovatelka poetických, výchovně zaměřených próz 
pro děti a mládež, autorka psychologických povídek 
z období druhé světové války.

Původem z rodiny drobného rolníka, měšťan, 
školu vychodila v Brušperku u Frýdku-Místku, 
od 1925 studovala na učitelském ústavu v Praze 
(mat. 1929). 1929-31 učila na české menšinové 
škole ve Winterslagu v Belgii, v druhé polovině 
roku 1931 ve Staré Boleslavi, po návratu do 
Prahy 1932 složila zkoušku učitelské způsobi
losti a působila pak na mnoha pražských ško
lách, včetně pokusných škol reformních. 1941 se 
začala léčit (plicní tuberkulóza), od 1944 do 
ledna 1964 byla v invalidním důchodu. V té 
době se hodně věnovala prozaické i dramatické 
tvorbě pro děti, časopisecky publikovala povíd
ky a pohádky, v divadlech pro mládež byly 
realizovány její dramatizace klasických i pů
vodních pohádek, poměrně rozsáhlá byla i její 
spolupráce s rozhlasem, pro který psala hry pro 
mládež a drobné dramatické scénky. Doplňova
la si rovněž jazykové vzdělání studiem fran
couzštiny a angličtiny (univerzitní zkoušky 
1948, 1949) a esperanta. 1950-57 externě redi
govala nedělní rubriku pro děti v deníku Lidová 
demokracie. 1964 krátce působila v dětském 
domově se zvýšenou péčí, pracovala v Čedoku 
a od září téhož roku byla vychovatelkou v do
mově mládeže; do důchodu odešla 1968.

Tvorba M. H. je určena především mládeži. 
Pro ni napsala vlastenecky laděný příběh na 
motivy svatováclavské legendy Tisíc tomu let, 
lyrický příběh mladistvé světice, pokorné 
a mravně čisté, Terezka Martinová a prózu 
Děvče z tichého městečka na aktuální téma 
vzdělávání dívek a jejich touhy po samostat
nosti. Kromě těchto rozsáhlejších próz napsala 
řadu pohádek akcentujících poetický výraz 
a výchovnou tendenci. Dospělým určila H. sva
zek psychologických a lyrizovaných povídek 
Hodina před půlnocí. Evokovala v nich válku 
a okupaci, a to nepřímo v podobě tíživé, až 
přízračné atmosféry, každodenně deptající 
jedincův život; zlu čelí přesvědčením o existen
ci boží a důvěrou v účinnost křesťanských 
principů.

244



Hollmann

PŘÍSPĚVKY in: sb. Co má znát a umět pionýr 
(1961); Cyrilometodějský kalendář (od 1975); Dětská 
neděle (1938-39); sb. Dobrá cesta (1947); Dorost 
(1945); Kalendář Malého čtenáře na rok 1939 (1940); 
Kalendář Matice Cyrilometodějské (1947, 1949); Ka- 
tol. žena (1944-48); Katol. noviny (od 1963); sb. 
Květnová revoluce (1946); Květy mládí (1939); Lido
vý kalendář (1959); Malý kalendář Dětské neděle 
(1942); Náš rok (1947-48); Naše rodina (1969-75); 
kal. Rodina (1947-48); Slovenský učitel (1938); Sva
továclavský kalendář (1948); sb. Týden dětské radosti 
(1947); Venkovan^ (1949); sb. Život teprve začíná 
(1944). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Radostné chvíle ve škole 
(scénky pro dětská vystoupení, 1937); Tisíc tomu let 
(P pro ml., b. d., 1939); Bohuš z Terebky (P pro ml., 
1940); Děvče z tichého městečka (P pro ml., 1941); Na 
stříbrném obláčku (pohádky, 1943); O pošetilé myšce 
a jiné pohádky (1943); Popelka (D pro ml., 1946, 
prem. 1945); Hodina před půlnocí (PP 1946); Terezka 
Martinová (P pro ml., 1946); O veselém pěvci (D pro 
ml., 1957, prem. 1958); Královnin prsten (D pro ml., 
1958); Čarovné housle (libreto opery pro ml., 1959, 
hudba S. Mach, prem. 1957). I SCÉNICKY. Hra: 
Z\atý kolovrat (pro ml., 1939). ■ REDIGOVALA 
kalendář: Rodina... na rok 1948 (1947, s L. Priknero- 
vou) ... a na rok 1949 (1948). I USPOŘÁDALA 
A VYDALA: Česká neděle (modlitby pro katol. do
rost, 1948). ■

LITERATURA: • ref. Zlatý kolovrat: roh., Venkov 
20. 10. 1939; V. P. (Petříková), LidN 20. 10. 1939; 
-ůhl- (B. Můhlstein), Naše zprávy 25. 10. 1939 •;• ref. 
Tisíc tomu let: M. M. (Majerová), LidN 6. 12. 1939; 
F. Křelina, Venkov 22. 12. 1939; -c-, Zvon 40,1939/40, 
s. 206; Ed. Štorch, Úhor 1939, s. 172 •;• ref. Bohuš 
z Terebky: M. M. (Majerová), LidN 18. 12. 1940; drb 
(J. Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 294; Ed. Morávek, 
Úhor 1940, s. 156 •; B. Šretrová: ref. Děvče z tichého 
městečka, Úhor 1941, s. 184; Pchč. (J. Pecháček): ref. 
Na stříbrném obláčku, Úhor 1944, s. 8; • ref. Hodina 
před půlnocí: F. Kafka, Svob. noviny 14. 7. 1946; J. 
Linhart, KM 1946, s. 359 •; M. Mellanová in M. H.: 
Popelka (1946); • ref. Popelka: kp (K. Polák), Štěpni
ce 1, 1946/47, s. 123; M. Křovák, Svoboda 15. 1. 1967 
(divad. provedení) •;• ref. nové vyd. Děvče z tichého 
městečka: JK, Moravskoslezská osvěta 1, 1946/47, 
s. 118; N. Č. (Černý), Komenský 71, 1946/47, s. 493

ref. Terezka Martinová (i další vyd.): VI. V. (Vévo
da), LD 14. 1. 1947; V. Vařejková, ZM 1971, s. 48 •.

mn

Josef František Hollmann

* 1.4. 1802 Jičín
† 12. 8. 1850 Jičín

Překladatel poezie a prózy, autor komedií, básník. 
Především básnickými překlady (Ossian, W. Scott) 
přísluší do preromantického proudu obrozenské lite
ratury.

Syn kotláře a jičínského měšťana. Užíval také 
osobního jména Josef František P. (Paduánský) 
nebo pouze Josef a psal se i Holmann. - V Jičíně 
a v Hradci Král, vystudoval gymnázium, v Pra
ze od 1818 tzv. filozofii (též žák B. Bolzana) a od 
1820 byl v Praze zapsán na právech. Pro účast 
na studentských nepokojích byl odveden k voj
sku, otec jej vykoupil, H. pokračoval ve studiích 
ve Vídni, ale zřejmě je nedokončil. Ve Vídni se 
jako společník pohyboval v kruzích zahranič
ních diplomatů (znalost italštiny, francouzštiny, 
španělštiny, polštiny, ruštiny, angličtiny). 1826 
se oženil a natrvalo usadil v Jičíně, od 1835 byl 
zaměstnán jako kancelista na krajském úřadě; 
byl též pověřován funkcí tlumočníka (1846 rus
ká velkokněžna Olga v Jičíně). Pro činnost za 
revoluce 1848 byl pak pod policejním dohle
dem. Mezi H. přátele patřili F. L. Čelakovský, 
J. Jungmann, S. K. Macháček, F. Šír. Zemřel na 
choleru.

K preromantickým tendencím české literatu
ry se H. řadí svými básnickými překlady z an
glické literatury (vesměs doprovázenými roz
měrným komentářem). Ossianovy básně, obsa
hující tři skladby (Fingal o 6 zpěvech, Kuthuli- 
nova smrt, Darthula), které přeložil volně ryt- 
movaným nerýmovaným veršem, byly nadlou
ho jedinou českou knižní publikací tohoto díla. 
(Údaj v Jugmannově Historii, 1849, VI, 549 
- a odtud i v další literatuře -, že H. má v ruko
pise z 1825 další překlady z Ossiana, je nespráv
ný.) Překlad více hledí k plynulosti a významo
vé přehlednosti jazykového vyjádření než 
k umělecké účinnosti, stejně jako převod bás
nické skladby W. Scotta The Lay of the Last 
Minstrel s názvem Píseň posledního skotského 
barda. Toto dílo, které až do počátku 60. let 
(tvorba májovců) představuje u nás nejrozsá
hlejší básnickou sbírku psanou jambickým ver
šem, vyšlo již za situace jinak umělecky oriento
vané (v roce vydání Máchova Máje a Klácelo- 
vých Lyrických básní) a nevyvolalo ohlas. 
Z původní tvorby vydal H. knižně dvouaktovou 
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frašku Sázka a veselohru ve dvou jednáních 
Zhojení podagry. První se posmívá kocourkov- 
ským poměrům českého maloměsta, žijícího 
v sebevědomé omezenosti a izolaci, v druhé jsou 
předmětem výsměchu nevzdělaní vesničané, 
maloměstská inteligence a hochštapleři z Prahy. 
Nepočetnou původní poezii (epigramy, též ča- 
soměrné, nábožná a morálně výchovná lyrika, 
pověst) publikoval H. jen časopisecky.

ŠIFRA: J. F. P. H ** n. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čechoslav 
(1822-23). I KNIŽNĚ. Beletrie: Původní dramatické 
hry (1845, obs. Sázka, Zhojení podagry). - Překlady: 
J. Macpherson: Ossianovy básně (1827); K. F. van 
der Velde: Sbírka povídek zábavných 3. Čarovnice 
Hiorba (1828); J. P. C. Florian: Novely 1-3 (1829); W. 
Scott: Píseň posledního skotského barda (1836). ■

LITERATURA: an. (K. Havlíček Borovský): ref. 
Původní dramatické hry, Pražské noviny 16. 7. 1846; 
an.: nekrolog, Květy 1850, s. 35; J. J. Jungmann in 
Korespondence (1956); J. Plch in Souhvězdí domova 
(1960).

mo

Emil Holub

* 7. 10. 1847 Holice u Pardubic
† 21. 2. 1902 Vídeň (Rakousko)

Lékař, cestovatel, autor popularizujících cestopis
ných knih o jižní Africe.

VI. jm. Emilián Karel Jan H. - Jediné dítě v ro
dině lékaře, 1857 se rodiče přestěhovali do Pát
ku u Loun. Po základní škole v Holicích a gym- 
nazijních studiích (1858 gymnázium na Malé 
Straně v Praze, 1859-66 v Žatci) vystudoval 
v Praze lékařskou fakultu (1866-72). Pod vli
vem Livingstonových cestovatelských úspěchů 
se připravoval od chlapeckých let na dráhu ces
tovatele. 18. 5. 1872 odplul do Port Elisabethu 
v jižní Africe, odkud během sedmi let podnikl 
bez prostředků a zkušeností tři výpravy až k ře
ce Zambezi. Na cestách se zpočátku živil jako 
lékař. V říjnu 1879 se vrátil do Čech s četnými 
národopisnými a přírodovědnými sbírkami, jež 
umístil v rotundě vídeňského Prátru; t. r. je 
vystavoval v Praze, 1880 ve Vídni. O svých 
cestovních zážitcích přednášel v Německu, An
glii a Rakousku-Uhersku. Druhou cestu do Af
riky podnikl v říjnu 1883 brzy po svatbě; prová
zela ho manželka a šest pomocníků. Tehdy pro
nikl do dosud neprobádaných oblastí Afriky až 

za řeku Luenge, do země Mašukulumbů. Ne
přátelské přijetí u kmene, spojené se zničením 
zavazadel a výsledků výzkumu, i nemoci donu
tily H. 1887 k návratu do vlasti. 1891 uspořádal 
souhrnnou výstavu svých sbírek ve Vídni, 1892 
v Praze. Po návratu se živil literárním zpracová
ním svých zážitků a přednáškami, v zimě 
1894-95 pořádal přednáškové turné po USA. 
Své sbírky nabídl Národnímu muzeu v Praze; 
po odmítnutí je rozdal řadě vědeckých institucí 
a muzeí v celém světě a školám v Čechách a na 
Moravě. 1891 se stal čestným členem Zeměpisné 
společnosti ve Vídni. Zemřel v bídě na následky 
žluté zimnice a byl pohřben na vídeňském 
ústředním hřbitově. H. cestovní deníky i řada 
dokumentů jsou uloženy v Náprstkově muzeu 
v Praze. - H. život byl několikrát zpracován 
beletristicky (E. Valenta: Druhé housle, 1942; 
F. Běhounek: Na sever od Zambezi, 1947; V. 
Lev: Za velkým dobrodružstvím, 1947; M. V. 
Kratochvíl: Bílý muž v cizím světadíle, in Obje
vitelé a dobyvatelé, 1960).

H. popularizační práce, proniknuté vlaste
neckým cítěním, patří mezi první české cestopi
sy podrobně se zabývající jižní Afrikou. Literár
ní projev v nich je zcela podřízen tématu. Bez
prostředně, avšak bez stylistické vytříbenosti, 
vypráví H. své cestovatelské zážitky, které hojně 
prokládá geografickými, meteorologickými, 
přírodovědnými, etnologickými, sociologic
kými, historickými a národohospodářskými 
údaji a záznamy. V první cestopisné knize pře
važuje odborná popisnost, Druhá cesta po jižní 
Africe, vědecky hodnotnější a kompozičně vy
zrálejší, dosahuje také větší vypravěčské spon- 
taneity.

PŘÍSPĚVKY zh: Časopis lékařů českých (1882); Čes. 
noviny (1881); Čes. včela (1876-77); Eastern Star 
(1878); Hlas národa (1886); Illustrated Africa, pokr. 
Illustrated Christian World...; The Independent 
(1877); Nár. listy (1872-87); The Natal Colonist 
(1877); Osvěta (1881); Politik (1877-79); Posel z Pra
hy (1878); Pražské hospodářské noviny (1880); Pšo
van (Mělník, 1881); Sborník Čes. společnosti země- 
vědné (1896-1902); Světozor (1872-91); Zlatá Praha 
(1887-88). I KNIŽNĚ. Beletrie: Sedm let v jižní 
Africe 1, 2 (cestopis, 1880, 1881; rozšiř, vyd. doplň, 
o H. články upravil Kuzma, tj. J. Ch. Novotný, 1948); 
Druhá cesta po jižní Africe. Z Kapského Města do 
země Mašukulumbů 1, 2 (cestopis, 1889, 1890). - 
Ostatní práce: Důležitost stavu lékařského v krajích 
zaokeánských a jeho zvratný vliv na vědu a národo- 
hospodářství ve vlasti a říši (1882); Kolonizace Afriky 
(1882). I KORESPONDENCE: J. V. Želízko: Z do- 
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pisův afrického cestovatele Dra E. H. (J. Křížové a V. 
Náprstkovi z 1873-96), Osvěta 1910 + Život a utrpe
ní afrického cestovatele dra E. H. v posledních dopi
sech 1897-1902 (J. V. Želízkovi, 1922); m. n. (M. 
Novotný): E. H. (J. Štolbovi z 1882 a 1900), LidN 20. 
2. 1932. I

LITERATURA: B. Bauše: Život a cesty Dr. E. 
H. (1907); J. M. Dlouhý: Dr. E. H., člověk a cestovatel 
(1940); K. Uhl: Dr. E. H., slavný český cestovatel po 
jižní Africe (1946) + Z posledních let života afric
kého cestovatele a badatele dr. E. H. (1946); sb. Dr. E. 
H., africký cestovatel (1947); J. Krámský: Dílo 
a osobnost dr. E. H. v dopisech cizinců (1947); F. 
Ottmar, V. Faltys: Dr. E. H. a rodné Holice (1947); J. 
Langr: O cestách E. H. (1949); C. Votrubec: Jihoafric
ké cesty E. H. (1954); J. Baum: H. a Mašukulumbové 
(1955). I J. Neruda: E. H., Humorist, listy 1879 
→ Podobizny 1 (1951); J. V. Želízko: Dr. E. H. a jeho 
výzkumné cesty v jižní Africe, Sb. Čes. společnosti 
zeměvědné v Praze 1902; J. V. Prášek: Dr. E. H., 
Osvěta 1902; J. V. Želízko: Z upomínek na dr. E. H., 
Vídeňský nár. kalendář 1907 + Dr. E. H. a jeho 
vědecký význam, Příroda 1922; M. Navrátil: 
Dr. E. H., Praktický lékař 1928; J. V. Želízko: Osud 
přírodovědeckých a národopisných sbírek afrického 
badatele dr. E. H., ČNM 1931; J. M. Dlouhý: Nezná
mý dr. E. H., NL 14. 4. 1940; K. Z. Klíma: Záhada 
kolem dr. E. H., LidN 6. 7. 1941; E. Valenta: Zamyšle
ní nad dr. H., Svět v obrazech 1947, č. 40; A. Hrubý: 
E. H., Svob. noviny 5. 10. 1947; J. Dlouhý: Dr. E. H., 
Karavana 1947, č. 8; Kuzma (J. Ch. Novotný) in E. 
H.: Sedm let v jižní Africe (1948); B. Horák, M. 
Stadlerová: E. H. - Josef Kořenský, Sb. Čs. společ
nosti zeměpisné (1955); L. Holý: Národopisné práce 
E. H., Dějiny a současnost 1959; J. Kunský: Za řekou 
Zambezi in Naši cestovatelé 2 (1961); V. Špinka: E. 
H., Kult, politický kalendář 1962.

sb

František Holub Šimanovský

* 21. 4. 1874 Šimanov u Havlíčkova Brodu
† 5. 2. 1951 Brno

Autor drobných antiklerikálních humoresek, novi
nář.

Absolvoval gymnázium v Německém (Havlíč
kově) Brodě (mat. 1894) a 1895 obdržel vysvěd
čení učitelské způsobilosti na učitelském ústavu 
v Kutné Hoře. Učil na jihomoravském venkově 
v Opatově, Čáslavicích, Předíně, Věteřově 
(1901-03), Vacenovicích (1903-11) a Břesovi- 
cích (Vřesovice). Od 1906 byl dopisovatelem 
Rovnosti. Šikanován pro své pokrokové názory 
(mj. soudní spor s farářem ve Vacenovicích, pro 

který byl přeložen do Břesovic), opustil před 
první svět, válkou školství a pracoval jako re
daktor Rovnosti, později též časopisů Čer
vánky, Jihočech a Buditel. Do školy se vrátil po 
válce a stal se řídícím učitelem v Brně-Žideni- 
cích, kde také strávil zbytek života.

Od mládí časopisecky publikoval povídky, 
humoresky, fejetony, pamflety a osvětářské 
články. Jeho knížky drobných povídek humo
ristického a satirického rázu (Moli v kutně, Ne- 
svěcené obrázky, Nekřtěňátka, Črty s čerty i svá
tými) charakterizuje antiklerikální intence, jejíž 
primitivní podání vede až k povrchním parodi
ím náboženských textů (Bible pikantní, Anti
kristův breviár). Regionální charakter mají 
H. vypravování o kuriózních životních situa
cích, jimž dodává příznačný kolorit znalost ven
kovského (Hrst kopřiv, Slovácká vonicá) i vojen
ského (Maškaráda života) prostředí.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Filius Inferi, Šimanovský 
F. (Rovnost 1906-20); -ano- (Rovnost 1911-20), -o- 
(Rovnost 1918). ■ PŘÍSPĚVKY in: Buditel (Mor. 
Budějovice); Dělnická osvěta (1910, 1914); Malý čte
nář (1894); Právo lidu (1901-16); Rovnost (Brno, 
1906-20); Rudé květy (1901-06); Vesna (Brno, 1896). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Bible pikantní (PP b. d., 1900); 
Moli v kutně (PP 1906); Nesvěcené obrázky (PP 
1906); Moravská Slovač narub (PP 1906); Hrst kopřiv 
(PP 1907); Průvodce do pekla (PP 1908); Nekřtě
ňátka, Slovácká vonica (PP 1911, pseud. Filius Inferi); 
Črty s čerty i svátými (PP 1913); Antikristův breviář 
(PP 1924); Maškaráda života (PP b. d., 1924); Kytička 
z čertovy zahrádky (PP b.d., 1924). ■ REDIGOVAL 
časopisy: Červánky (Brno, 1921), Jihočech (Čes. Bu
dějovice, 1922-23). I

LITERATURA: an.: F. H. Š. šedesátníkem, PL 21. 
4. 1934.

jip

Josef Holý

* 7. 2. 1874 Tuchom (Košík-T.) u Jičína
† 6. 2. 1928 Brno

Básník a dramatik, jehož skepticky laděná intimní 
lyrika a verše společenského vzdoru byly přijímány 
jako ozdravující reakce na stylizovanou dekadentní 
poezii na přelomu století.

Narodil se v osadě Košík obce Tuchom jako syn 
rolníka. Studoval gymnázium v Jičíně (mat. 
1895), pak osm semestrů češtinu a němčinu na 
pražské filoz. fakultě. Od 1900 učil na průmys
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lové škole v Plzni a od 1903 na dívčím lyceu 
v Brně, odkud byl 1906 kvůli básni Svatba zc 
sbírky Adamovské lesy (viz H. brožuru Svatba 
v Adamov ských lesích) po disciplinárním řízení 
přeložen na reálku ve Velkém Meziříčí, 1907-27 
učil na průmyslové škole opět v Brně. 1926 
vážně onemocněl. Byl členem Moravského kola 
spisovatelů, 1923-25 jeho předseda. Působil též 
politicky: před válkou začínal jako stoupenec 
realismu, poté se stal členem radikálně pokro
kové strany (stejně jako jeho přítel V. Dyk), po 
válce byl nejprve členem nár. demokratické 
strany, 1923-25 senátorem nár. socialistické 
strany, odkud přestoupil do strany lidové, se 
kterou se však také rozešel.

H. první sbírky Památník a Skokády i Padav
ky se zakládají na autostylizaci barbara, jenž 
vtrhává do vyumělkované soudobé poezie 
a drsným hlasem napadá společenské zlo. To 
však zůstává blíže neurčeno (na rozdíl od zacíle
ní obdobné, ale zcela nadosobní a přitom kon
krétní revolty P. Bezruče). „Barbarská“ elemen- 
tárnost H. poezie spočívá v rozbouřeném citu, 
který nedospívá k ukázněnému ztvárnění. H. 
protispolečenské útoky, nesené řečnickým pa
tosem a vyslovené v přímých pojmenováních, 
nabývají ve svém kladném vyznění podoby 
hymnických vizí. Vedle této první ze dvou zá
kladních poloh procházejících celou H. poezií 
se od počátku uplatňuje skromnější, ale umělec
ky přesvědčivější intimní lyrika. Svou deziluzí, 
vyjadřovanou prozaizujícím veršem, se vřazuje 
do macharovské linie, gnómickými formulace
mi a sklonem k pointování básně však zvláště 
v pozdějších sbírkách připomíná V. Dýka. Jedi
ný výraznější, zato velmi často užívaný H. ob
razný postup tvoří alegorie, jíž se v milostné 
lyrice blíží paralely mezi člověkem a přírodou: 
těmi a hlavně zpěvným rytmem navazuje 
H. v řadě básní na lidovou píseň. Záměrně nai- 
vizující milostná poezie přiklánějící se k formě 
popěvku udává později ráz sbírky Panenčiny 
knížky, zatímco ve sbírce Satyry se konkretizo
val H. kriticismus ve výsměch literátům, politic
kým stranám a jejich listům. Pocity hořkého 
vystřízlivění z někdejších mladistvých tužeb 
a opojení se v Adamovských lesích stupňují do 
lyriky životního zmaru. Ta přechází do baladic
ké epiky, kterou obsahují už Elegie. Vedle ma- 
charovských příběhů životní banality tvoří 
H. baladu většinou dějově volně motivovaná 
situace, jejíž chmurná až zoufalá nálada je lyric
ky rozvinuta. Sociálním baladám jsou cele vě

nována Mračna, ale protiklad mezi bezprávný
mi chudými a pány zůstává v obecné rovině 
předmětem H. útoků ve všech jeho sbírkách. 
V poslední z nich (Skalné pláne) se patetický 
hněv zklidňuje, intimní lyrika objektivizuje a ve 
verších psaných v tíživé atmosféře první světové 
války se tento individualistický skeptik stává 
básníkem společenské naděje. Své osobní hoře 
ovšem zčásti odosobnil už v baladách a objekti- 
vací jeho v základě lyrického postoje bylo i ver
šované drama Baja milostná, ve kterém H. pře
nesl do pohanské doby křesťansky pojatý proti
klad zhoubné smyslné vášně a nesobecké lásky. 
O spojení všech svých žánrových, stylových 
a myšlenkových poloh se pokusil již koncem 
století rozsáhlou skladbou Vašíček Nejlů, veršo
vaným baladickým příběhem se scénickými vý
stupy a četnými dialogy i obsáhlou prozaickou 
pasáží; jeho hrdina je svými vnějšími osudy 
živořící pomatenec a ve svých monolozích smě
lý duch, pohybující se mezi hledačstvím Goe- 
thova Fausta a vizemi Nietzscheho Zarathustry 
a názorově mezi zhnusením z života a jeho 
panteistickým vzýváním. - Časopisecky uveřej
ňoval H. též povídky, literární a politické fejeto
ny a četné polemiky; nejprudší odezvu tento 
výbušně nervní autor vyvolal, když básní Svat
ba napadl R. Svobodovou (proti tomu a záro
veň i proti zákroku zemské školní rady vůči 
H. vystoupili 1906 v Čase společným prohláše
ním J. Kvapil, F. V. Krejčí, J. S. Machar, A. 
Sova a F. X. Šalda) a když v doslovu ke zkráce
nému vydání Skokád 1908 označil P. Bezruče za 
přeceňovaného autora, který z nich převzal ver
šovou techniku (toto tvrzení vyprovokovalo 
Šaldovu polemiku s H. a s V. Dykem, jenž 
odmítl Bezručovu obranu).

PSEUDONYM: Josephus Holacius (Samostatnost). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach na rok 1900 (1899); 
Cesta (1918-19); Čas; Čas. Beletristická příloha k po
litickému týdeníku (1897-99), pokr. Besedy Času 
(1900); Časopis pokrokového studentstva (1901); 
Jaro. Almanach pro mládež (1900); Květy (1909); 
Lid. noviny (1905-09, zejm. povídky); Lit. listy 
(1898); Lumír (1907-26); Moderní revue (1900-05, 
1917—25); Moravská orlice (Brno); Niva (Brno, 1895, 
1921); sb. Nůše pohádek 1 (1918); Osvěta (1905); 
Pokroková revue (1905-14); Revue moravskoslezská, 
od 1908 Moravskoslezská revue (1906-08); Salón od
mítnutých (1897); Samostatnost (1903-12, polemiky 
a fejetony); Šibeničky (1906-20). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Památník a Skokády (BB 1897, přeprac. výbor 
Skokády, 1908); Padavky (BB 1897); Vašíček Nejlů 1, 
2 (B 1899, 1901; přeprac. vyd. v 1 sv. 1911); Satyry 
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(BB 1903); Elegie (BB 1903); Panenčiny knížky (BB 
b. d., 1905); Adamovské lesy (BB 1905); Svatba 
v Adamovských lesích (polemika 1906); Mračna (BB 
1908); Čarovný sen (D podle povídky F. M. Dosto- 
jevského Strýčinkův sen, 1909, i prem.); Černé moře 
(BB 1912); Skalné pláně (BB 1919); - posmrtně: Baja 
milostná (D 1928). - Souborné vydání: Souborné vy
dání (nakl. A. Píša, Brno, 1923-25, 3 sv.). I KORES
PONDENCE: Korespondence L. Janáčka s libretisty 
Výletů Broučkových (L. Janáčkovi z 1908, ed. A. 
Rektorys, 1950). I

LITERATURA: • ref. Památník a Skokády: Kj 
(F. V. Krejčí), Rozhledy 6, 1896/97, s. 606; O. V., Lit. 
listy 18, 1896/97, s. 271 •;• ref. Padavky: Quidam 
(F.X. Šalda), Lit. listy 19, 1897/98, s. 331 → KP 
4 (1951); Kj (F. V. Krejčí), Rozhledy 7, 1897/98, s. 370 
(na polemickou odezvu J. H. v Lit. listech 19, 1897/98, 
s. 140 reagoval K. v Lit. listech na s. 171); V. Dyk, 
MR 1898, sv. 8, s. 19 •;• ref. Vašíček Nejlů: E. Leše- 
hrad, Obzor literární a umělecký 2, 1899/1900, s. 15; 
J. Karásek, MR 1899/1900, sv. 11, s. 285 (o 1. dílu) 
+ Rozhledy 11, 1900/01, s. 252 (o 2. dílu); O. Theer, 
Lumír 28, 1899/1900, s. 83 •;• ref. Satyry: V. D. 
(Dyk), MR 1902/03, sv. 14, s. 367; K. Z. K. (Klíma), 
LidN 17. 7. 1903; E. Krásnohorská, Osvěta 1903, 
s. 651; R. Hašek, Moderní život 1903, s. 197 •;• ref. 
Elegie: V. Dyk, MR 1902/03, sv. 14, s. 561; E. Sokol, 
Rozhledy 14, 1903/04, s. 39 •;• ref. Panenčiny knížky: 
J. R. (Rowalski), Lumír 33, 1904/05, s. 484; an. (A. 
Procházka), MR 1904/05, sv. 16, s. 242; K. Z. Klíma, 
Rozhledy 15, 1904/05, s. 759 •;• ref. Adamovské lesy: 
E. Sokol, MS1R 2, 1905/06, s. 42 a 124; H. Jelínek, 
Lumír 34, 1905/06, s. 195 a 199; M. Marten, MR 
1905/06, sv. 17, s. 158; Z., Zvon 6, 1905/06, s. 398; 
(k básni Svatba v této sb.:) J. Kvapil, F. V. Krejčí, J. 
S. Machar, A. Sova, F. X. Šalda: Zasláno, Čas 23. 2. 
1906 → J. H.: Svatba v Adamovských lesích (1906), 
znovu F. X. Šalda: KP 7, s. 443 (1953) •;• ref. Mrač
na: O. Theer, Čes. revue 1, 1907/08, s. 702; K. Fiala, 
MR 1907/08, sv. 20, s. 479; J. Rowalski (A. Bačkov- 
ský), Lumír 37, 1908/09, s. 257; F. X. Šalda, Novina 
1908, s. 343 → KP 7 (1953); (k tomu polemika:) V. 
Dyk: Novina..., Lumír 36, 1907/08, s. 431; F. X. 
Šalda: S dovolením tedy zase kousek Dýka, Novina 
1908, s. 445 → KP 7 (1953); J. H.: Český literární 
Cagliostro, MS1R 5, 1908/09, s. 42; F. X. Šalda: J. H., 
Novina 1908, s. 765 (zde i stanovisko Bezručovo) 
+ Advokátem pošramocených literárních existencí, 
Novina 2, 1908/09, s. 64, oboje → KP 7 (1953) •; rt. 
(R. Těsnohlídek): ref. Čarovný sen, LidN 8. 1. 1909; 
• ref. Černé moře: B. Polán, Pokroková revue 8, 
1911/12, s. 92; A. Novák, Přehled 10, 1911/12, s. 399; 
R. (V. Červinka), Zlatá Praha 29, 1911/12, s. 255 
ref. Skalné pláně: J. Folprecht, Čes. revue 12, 1918/19, 
s. 618; J. Krecar, MR 1918/19, sv. 34, s. 561; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 19, 1918/19, s. 644; A. N. 
(Novák), Lumír 47, 1918/20, s. 282; Č. J. (Jeřábek), 
MS1R 13, 1919/20, s. 111 •;• o H. vstupu do lidové 
strany: r: Konec J. H. básníka a politika, LidN 12. 11. 

1925 (odpol. vyd.); an.: Vašíček Nejlů u lidovců, NO 
13. 11. 1925 •;• nekrology: A. N. (Novák), LidN 7. 2. 
1928 (ranní vyd.); E. S. (Sokol), tamtéž (odpol. vyd.); 
J. O. Novotný, Cesta 10, 1927/28, s. 327; adv. (Ad. 
Veselý), Lit. rozhledy 12, 1927/28, s. 211; J. Mahen, 
RA 3, 1927/28, s. 160 → Za oponou umění a života 
(1961); G. (F. Götz), NO 8. 2. 1928 → Básnický 
dnešek (1931); V. Dyk, Lumír 55, 1928/29, s. 37; J. M. 
Augusta, Lumír 55, 1928/29, s. 98 •; Ad. Veselý: J. 
H. - pomlouvání, vysvětlování a rehabilitace člověka, 
in Sedmdesát let Umělecké besedy 1863-1933 (1933); 
J. Hrabák: Za J. H., Rovnost 7. 2. 1948; B. Polán: 
Jeden ze zapomenutých, Panoráma 1951, 
s. 9 → Místo v tvorbě (1965); B. Václavek in Literární 
studie a podobizny (1962, rozhl. projev 1938); J. Ga- 
lík: Impulsy v bouřkovém ovzduší, sb. Bezručiana 
1967; J. Wágner in Básníci Adamovských lesů (1971); 
J. M. Weimann: Sté výročí básníka „adamovských 
lesů“, VVM 1974, s. 207.

pb

Kamil Holý
* 28. 9. 1873 České Budějovice
† 26. 1. 1952 Praha

Autor společenskokritických a utopických dramat, 
básník, historik vojenství.

Pocházel z důstojnické rodiny. Po maturitě na 
německém klasickém gymnáziu v Praze ve Ště
pánské ul. (1892) absolvoval ženijní oddělení 
vojenské technické akademie ve Vídni. Od 1895 
sloužil v rakousko-uherské armádě, a to nejdří
ve v Praze u technických vojsk; 1898-1900 stu
doval na válečné škole ve Vídni, pět let byl též 
mimořádným posluchačem filoz. fakulty. 1900 
byl přidělen ke generálnímu štábu ve Vídni, kde 
setrval s kratšími přestávkami až do první svět, 
války, a to hlavně v instrukčním byru pro gene
rální štáb. Za války sloužil na všech frontách 
monarchie a byl též raněn. 1915 byl jmenován 
plukovníkem generálního štábu, 1917 byl povo
lán jako akční šéf do min. války, kde měl na 
starosti zásobování lidu. Do čs. armády se při
hlásil v listopadu 1918. Stal se velitelem brigá
dy, pak divize (1919) se sídlem v Trnavě, 1920 
byl jmenován generálem, 1921 byl povolán do 
zahraničního oddělení prezídia min. národní 
obrany v Praze, 1921-25 vykonával funkci čs. 
vojenského atašé ve Varšavě, 1926-28 byl ředi
telem Vojenského archívu v Praze, 1928-30 
velitelem divize v Brně. 1930 byl na vlastní 
žádost penzionován, zbytek života strávil v Pra
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ze. H. hodně cestoval: 1909-10 absolvoval stu
dijní cestu kolem světa ve společnosti bratra 
Jaromíra H., který ji vylíčil v rozsáhlém němec
ky psaném cestopise Rund um die Erde. Welt- 
reise zweier österreichischer Offiziere (Vídeň— 
Lipsko 1911). Několikrát byl v USA, v severní 
Africe a v Orientu, evropské státy procestoval 
skoro všechny. Ovládal řadu jazyků (franc., 
angl., něm., ital., pol., část, ruština). Pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech.

H. začínal německými dramaty a básněmi, 
po 1. světové válce psal však už jen česky. Ve 
svých divadelních hrách se vyslovoval přede
vším k aktuálním dobovým problémům, a to 
k ostrým sociálním konfliktům z počátku 20. let 
{Kapitál, Potopa, Boj zásad), k otázkám veřejné 
mravnosti, např. ke korupci {Očista, Vše pro 
národ!), i k nebezpečí fašismu {S. O. S.!). Roz
por mezi prací a kapitálem řešil vždy kompro
misem, který měl vést k zachování „zdravého“ 
individualismu podnikatelů, ale zároveň k ome
zení jeho negativních společenských důsledků. 
Ryze mravní chápání otázky společenského po
kroku vedlo v jeho dramatech k přecenění mož
ností morálně čistého jedince, jemuž autor uklá
dal úkol působit na společnost trpělivou prací 
a silou příkladu. Většina H. her (zvláště z 20. 
let) transponuje reálné společenské rozpory do 
utopické roviny (boj o záchranu vyvlastněného 
a komunisty řízeného podniku před krachem 
v Kapitálu, protistátní anarchistické spiknutí 
v Potopě, možnost mravního zdokonalení lid
stva prostřednictvím řízené dědičnosti ve hře 
Proti splavu apod.). H. hry jsou dramaty idejí, 
autor v nich usiluje o konfrontaci protiklad- 
ných myšlenkových principů. Postavy jsou 
přímočarým ztělesněním těchto principů a je
jich jednání i vývoj se podřizují - bez ohledu na 
psychologickou věrojatnost - autorovu ideové
mu záměru.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Clarus Hild, H. Clarus; 
C. H., K. H. I KNIŽNĚ. Beletrie: Erblich entlastet 
(D, Vídeň 1913, pseud. Clarus Hild); Auf launischem 
Pegasus rund um die Erde (BB, Vídeň 1913, šifra 
C. H.); Krieg (D, Vídeň 1913, pseud. Clarus Hild); 
Gluhende Lieder (BB 1916, výt. nezjišt.); Crimen car- 
nis. Das sundige Fleisch (D b. d., Vídeň 1917); Arcivé
voda (D b. d., 1920, pseud. H. Clarus); Kapitál (D 
b. d., 1920, prem. 1922); Potopa (D b. d., 1921); Boj 
zásad (D b. d., 1922); Proti splavu (D b. d., 1924); Bůh 
v poutech. Lze Boha vědecky dokázat? (E 1928, šifra 
K. H.); Očista (D b. d., 1933, i prem.); S. O. S.! (D 
b. d., 1934, i prem.); Vše pro národ! (D b. d., 1934, 

prem. 1932); Hlubiny (D 1936, výt. nezjišt.); Ve vlast
ních spárech (D b. d., 1937, i prem.); Ad profundissi- 
ma. Die letzten Tiefen (D b.d., 1940, pseud. Clarus 
Hild). - Ostatní práce: Žižka stratég (1928); Tažení 
v Haliči a v Polsku r. 1914 (1928). I REDIGOVAL: 
Zprávy Vojenského archívu a muzea Republiky čes
koslovenské (1926-28). I

LITERATURA: • ref. Kapitál: K-ček (J. Kodíček), 
Tribuna 30. 4. 1922; Ha., Zvon 22, 1921/22; No
votný, Cesta 4, 1921/22 •;• ref. Vše pro národ!: Č. (V. 
Červinka), Zvon 32, 1931/32; If (I. J. Fischerová), NO 
30. 4. 1932 •;• ref. Očista: an., NO 7. 5. 1933; Ot. F. 
(Fischer), LidN 9. 5. 1933; F. N. (Němec), RP 10. 5. 
1933 •;• ref. S. O. S.!: If (I. J. Fischerová), NO 
25. 3. 1934; Ot. F. (Fischer), LidN 27. 3. 1934; J. V. 
(Vodák), Naše doba 41, 1933/34, s. 433 •;• ref. Ve 
vlastních spárech: jv. (J. Vodák), Čes. slovo 15. 4. 
1937; If (I. J. Fischerová), NO 16. 4. 1937.

bd

Homiliář opatovický
Kolem 1150

Sbírka latinských kazatelských projevů s českými glo
sami ze 13. století.

Latinský pergamenový kodex, jemuž dala název 
provenience z benediktinského kláštera v Opa- 
tovicích n. L. (zal. 1079) a kazatelské projevy 
(homilie) jako hlavní složka obsahu, je nejstarší 
sbírkou kázání, která se u nás dochovala. Tvoří 
ji 133 promluv ve třech cyklech, z nichž každý 
je sestaven podle pořádku církevního roku, tak
že k řadě svátků je zde zapsáno více než jedno 
kázání a několik je omylem zachyceno dvakrát. 
Český původ sbírky dokládají promluvy o do
mácích světcích Václavu a Vojtěchu, zastoupené 
ve všech cyklech. Kromě projevů patristických 
homiletiků (Ambrož, Augustin, Řehoř) jsou 
ostatní zapsány bez uvedení jména autora, zřej
mě tak, jak je pořadatel převzal ze svých před
loh. Přitom kázání prvního cyklu pocházejí 
pravděpodobně z jediné předlohy, starší sbírky 
pořízené původně při biskupském kostele, nej
spíše pražském; novodobé odborné pokusy spo
jovat některá kázání autorsky s určitým praž
ským biskupem (Jaromír, Heřman) nebo s jinou 
známou osobností (Kosmas) nebyly úspěšné.

Z uspořádání sbírky a z rozdílu v úrovni 
myšlenkové a slovesné výstavby jednotlivých 
projevů je patrné, že pořadateli nešlo o vytvoře
ní nějakého souboru reprezentativního, nýbrž 
ryze praktického. Některá kázání, určená pro
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stým věřícím, svědčí o tom, že měla být proslo
vena v jazyce lidu. Naznačují to í české glosy ze 
13. stol.; nejvíce jich obsahuje Sermo de oratione 
Dominica (Kázání o modlitbě Páně), kde glosy 
skládají na několika místech souvislý text, který 
se blíží meziřádkovému překladu. Z převládají
cího důrazu na sladění životní praxe věřících se 
základními požadavky křesťanské etiky lze 
z homiliáře usuzovat, jak asi vypadalo lidové 
kazatelství u nás ve 12. a 13. stol. Také ostatní 
složky kodexu (traktát De sacerdotibus - 
O kněžích, opis starozákonní knihy proroka 
Jonáše, penitenciál) ukazují na praktický účel 
homiliáře. Penitenciál (příručka pro zpovědní
ky) připojený na závěr kodexu, třebaže pouhý 
výtah z rozsáhlejší sbírky příslušných kanonic
kých předpisů, je nej starší domácí latinskou 
památkou svého druhu a má jako sazebník ka
jícných skutků ukládaných za spáchaná provi
nění význam pro kulturní historii, zejména ve 
srovnání se slovanským penitenciálem českého 
původu z doby o sto let dřívější.

EDICE: Das Homiliar des Bischofs von Prag (1863, 
neúpl., ed. F. Hecht); K. Miklík: Opatoyský homiliář 
(opravy a doplňky k Hechtově edici), Časopis katol. 
duchovenstva 1931-33; K. Höfler in Prager Concilien 
in der vorhussitischen Periode (1862; traktát De sa
cerdotibus, Sermo ad populum, penitenciál); A. Pate
ra: Staročeské glosy 13. stol, v tzv. H. o., ČČM 1880; 
V. Flajšhans in Nejstarší památky jazyka i písemnic
tví českého (1903, ukázky čes. glos). - Překlady do 
češtiny: Šest kázání z H. o. (1939, přel. K. Doskočil).
■

LITERATURA: I. J. Hanuš in Sitzungsberichte 
der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wis- 
senschaften, 1866, seš. 2, s. 17; K. Miklík: Opatovský 
homiliář, Časopis katol. duchovenstva 1931-33; J. 
Vašica: Církevněslovanský penitenciál českého půvo
du, Slavia 1960; viz též EDICE.

ep

František Homolka (1)

* 25. 3. 1885 Zlosejn (Zlosyň) u Kralup nad 
Vltavou

† 1. 9. 1933 Praha

Prozaik pro dospělé, mládež i děti, autor her a veršů 
pro děti, překladatel a recenzent.

Podpisoval se též F. Homolka Pražský. - Syn 
rolníka. Obecnou a měšťan, školu vychodil ve 
Veltrusích a učit, ústav v Praze (mat. 1903), kde 

pak učil až do své smrti. Za války byl na frontě 
v Rusku a Itálii. 1922 se stal jednatelem Společ
nosti přátel literatury pro mládež.

V pohádkách, hrách (většinou loutkových) 
a verších pro děti H. kombinoval a upravoval 
osvědčené motivy. Povídky pro mládež, sledují
cí chlapeckého hrdinu nejčastěji v událostech 
první svět, války a po ní, byly inspirovány auto
rovými válečnými zkušenostmi z cizího i domá
cího prostředí. Povídky určené dospělým čtená
řům těžil H. ze vzpomínek na život na vesnici; 
patří k nim už jeho prvotina a pozdější obrázky 
klukovských radostí a strastí Zarostlé chodníč
ky a Úsměvy mládí... - H. spolupracoval zvláš
tě s časopisem Úsvit, psal recenze a články 
o literatuře pro děti a překládal z polštiny a ruš
tiny.

PSEUDONYM: František Pražský. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Besedy Času (od 1907); Čes. osvěta; Čes. lid (od 
1908); Jaro (1913, 1919); Kašpárkovy noviny Vojty 
Mertena (1932-33); Květy; Malý čtenář (od 1921); 
Mladá stráž (od 1919); Našim dětem (od 1919); Pra
men (Plzeň, od 1920); Právo lidu (od 1925); Růžový 
palouček; Tribuna (od 1923); Úhor (1923—33); Úsvit; 
Venkov (1924-31). I KNIŽNĚ. Beletrie: staré
školy (P 1913); Život za republiku (D pro ml., b. d., 
1919); Dudák v nebi (D pro ml., b. d., 1922); Doktor 
Kašpárek (D pro ml., b. d., 1924, podp. F. Homolka 
Pražský); Zarostlé chodníčky (PP 1924); Mámy ma
mičky (PP pro ml., 1925); Pro víru otců (P pro ml., 
1925); Skautík (D pro ml., b. d., 1925); Junák (P pro 
ml., 1925); Kaštánek (P pro ml., 1925); Úsměvy mládí 
a jiné povídky (1926); Jak Kašpárek vysvobodil prin
ceznu (D pro ml., 1926); Semen Voron (P pro ml., 
1927); Kolem dokolečka (pohádky 1928); Pohádky 
bez princezen (1929); Světem (PP 1929); Trpaslíčci 
+ Velká práce trpaslíčků + Slavná jízda trpaslíčků 
+ Trpaslíčci hrdinové (obrázkové knížky, b. d., 1930, 
s M. Pašou); Bambi a zvířátka (obrázková knížka, 
1930, s M. Pašou); Z ptačích hnízd (PP pro ml., b. d., 
1932). - Překlady: M. Konopnicka: Bláznivý Franěk, 
Němčíci, Kouř (1910); I. Franko: Dokud zvířata ho
vořila (1913); K. Tetmajer-Przerwa: Na skalném Pod- 
halí (1913); B. Prus: O lidech zapomenutých (1914); 
E. Orzeszkowa: A...B...C... Květy (1916). - Ostatní 
práce: František Palacký (pro ml., b. d., 1926). 
■ UPRAVIL: V. Merten: Kašpárkova dobrodružství 
s policajtem Šmidrou (1931) + Kašpárek a Šmidra 
mezi Indiány a jiné dobrodružné pohádky (1932). 
I REDIGOVAL časopis: Kašpárkovy noviny Vojty 
Mertena (2. roč. 1932-33, do č. 19); knižnici: První 
obrázková knihovna pro českou mládež (22. roč. 
1923-24). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Česká ří
kadla (b. d., 1923). I

LITERATURA: • ref. Zarostlé chodníčky: Q. M. 
Vyskočil, Úhor 1923, s. 158; V. F. S. (Suk), Střední 
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škola 6, 1925/26, s. 108 •; J. H. (Hloušek): ref. Mámy 
mamičky, NO 11.3. 1925; Promyk (H. Sedláček): ref. 
Pro víru otců, NO 15. 4. 1925; J. Hloušek: ref. Skau- 
tík, NO 24. 6. 1925; J. H. (Hloušek): ref. Česká říka
dla, NO 16. 12. 1925; drb (J. Borecký): ref. Junák, 
Zvon 26, 1925/26; • ref. Úsměvy mládí...: V. F. S. 
(Suk), Střední škola 7, 1926/27, s. 95; O. Svoboda, 
Úhor 1926, s. 84 •;• ref. Kaštánek: V. F. S. (Suk), 
Střední škola 7, 1926/27, s. 193 + Úhor 1926, s. 62 

ref. Kolem dokolečka: V. F. S. (Suk), Úhor 1928, 
s. 172 + Střední škola 9, 1928/29, s. 187; M. Majero
vá, LitN 1929, č. 22 •; V. M.: ref. Světem, Úhor 1929, 
s. 120; • ref. Pohádky bez princezen: J. Hloušek, 
Úhor 1929, s. 170; -š- (F. S. Procházka), Zvon 30, 
1929/30 •; V. F. S. (Suk): ref. Bambi a zvířátka, Úhor 
1930, s. 207; O. Pospíšil: ref. Kašpárek a Šmidra..., 
Úhor 1932, s. 252; V. F. Suk: F. H. (nekrolog), Úhor 
1933, s. 117.

pb

František Homolka (2)

* 26. 12. 1889 Doudlevec (Plzeň-D.)
† 23. 6. 1981 Plzeň

Autor povídek, her a básní pro mládež a pedagogic
kých publikací.

Používal i druhého křestního jména Svatopluk 
nebo pouze toho (Svatopluk H., či Svatopluk 
P. H.). - Jeho otec byl dílovedoucím. H. vystu
doval učitelský ústav v Plzní, kde pak učil na 
pomocné škole a kde byl též činný jako vlasti
vědný a hasičský pracovník a jako člen různých 
spolků a korporací. Spolupracoval s plzeňským 
rozhlasem.

Pedagogem zůstal H. i ve svých beletristic
kých pracích určených mládeži; výchovné 
a osvětové zaměření jeho povídek a her (časopi
secky též básní) má eticko-vlastenecký charak
ter. V odborných pedagogických publikacích 
pro základní školu H. usiloval o moderní vý
klad poznatků přírodních věd, stavějící na při
rozené zvídavosti dětí a jejich vlastních pozoro
váních.

PSEUDONYM: Svatopluk Plzeňský. I PŘÍSPĚV
KY in: Dětský svět (1925); sb. Hasičstvo prezidentu 
republiky T. G. Masarykovi k jeho osmdesátým naro
zeninám (1930); Malý čtenář (1921-29); Právo lidu 
(příl. Dětský svět, 1925-34). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Karel Havlíček Borovský (D b. d., 1920); Véna (P pro 
ml., 1920); Pohádka o bídě (D pro ml., 1921); Za 
odvetou (P pro ml., 1922, podp. Sv. P. Homolka); 
Kam? (D pro ml., 1924, podp. Svat. P. Homolka); 

Tatíčka vzali (D pro ml., 1923, podp. Sv. P. Homol
ka); Za hereckou slávou (P pro ml., 1930, podp. Sv. 
Homolka). - Ostatní práce: Přírodozpytné poznámky 
(b. d., 1923); Zeměpisné poznámky (b. d., 1924). 
■ REDIGOVAL časopis: Našim zítřkům (Plzeň, 
1923-25, pod jm. Sv. P. Homolka). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Sborník pohřebních proslovů (1931); Rá
no (čítanka, 1937, s použitím čítanky Ráno od J. 
Kožíška a J. Tůmy, s O. Novotným, H. Sedláčkem, K. 
Vaněčkem). I

LITERATURA: J. Knap: ref. Karel Havlíček Bo
rovský, Pramen 1920, s. 231; V. F. S. (Suk): ref. Za 
odvetou, Střední škola 4, 1923/24, s. 160.

Pb

Svatopluk Homolka viz
František Homolka (2)

Jakub Honner
* 30. 6. 1899 Třebín (Dubné-T.) u Českých Bu

dějovic
† 21. 6. 1966 Praha

Autor próz pro mládež převážně z venkovského pro
středí.

Syn rolníka, obecnou školu vychodil v Dub- 
ném, měšťan, školu (1911-15) a učitelský ústav 
(mat. 1918) v Čes. Budějovicích. 1918-20 učil 
na obecných školách v okolí Kostelce n. Černý
mi lesy (Oleška, Vitice, Vyžlovka, Stříbrná Ska
lice); 1921 se oženil. 1921-28 učil na měšťan, 
školách ve Stříbrné Skalici, Divišově a nakonec 
v Benešově, kde 1928-37 pracoval na okresním 
školním výboru. Od 1937 byl okres, školním 
inspektorem v Prachaticích, od 1939 v Turnově, 
1942-45 v Praze, pak rok v Kutné Hoře a od 
1946 opět v Praze. 1949 odešel ze zdravotních 
důvodů do důchodu.

Největšího čtenářského úspěchu dosáhla H. 
prvotina Kubíček, kluk ze samoty, volný sled 
chronologicky řazeného autobiografického vy
právění o příhodách chudého venkovského 
chlapce. Dvojí pokračování pak sledovalo hrdi
nu až po první léta jeho učitelování. Sociální 
a vlastenecké cítění zůstalo a pedagogizující 
zřetel sílil v pozdějších H. prózách pro mládež 
s příznačným tématem života tráveného v pří
rodě, který ze zhýčkaného městského chlapce 
udělá správného kluka (Jedináček pana rady, 
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Na slunci a u vody). Motiv z cyklu o Kubíčkovi, 
přátelství mezi dítětem a psem, byl přetvořen na 
téma povídek Miluška a Mufinka a Nejvěrnější 
kamarád.

PŘÍSPĚVKY in: Mladý hlas (1945-48); Nár. osvobo
zení (od 1934); Pod Blaníkem (Benešov, od 1923); 
Právo lidu (od 1932); Radostná studánka (Turnov, od 
1939); Zpravodaj sokolské župy blanické (Benešov). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie (vesměs próza pro ml.): Kubí
ček, kluk ze samoty (1930); Kubíček studuje a vojančí 
(1932); Mámino srdce (1933; vybrané kapitoly 1936; 
doplň, vyd. 1938, přeprac. vyd. 1947); Divoký zápas 
(1935; přeprac. s tit. Na cestě stál osud, 1946); Děv
čátko (1936); Kubíček a děti (1936); Jedináček pana 
rady (1936, doplň, vyd. 1940); Miluška a Mufinka 
(1939); Na slunci a u vody (1946, s Š. Poláškem-Topo- 
lem); Nej věrnější kamarád (1948); Světoběžníci a pa- 
ličáci (1948). - Ostatní práce (úprava): J. Košťák: 
Záhonky. Vlastivědná čítanka pro školní okres bene- 
šovský (1934). I REDIGOVAL periodika: Zpravodaj 
sokolské župy blanické (1927-35), Pod Blaníkem. 
Vlastivědný sborník školního okresu benešovského 
(1929-37), Radostná studánka. Vlastivědný sborník 
okresu turnovského (1939-42, s J. Knobem); sborník: 
K. M. baron Villani (1934). I

LITERATURA: E. Nováková: ref. Mámino srdce, 
Úhor 1934, s. 153; J. Hloušek: ref. Divoký zápas, 
Úhor 1936, s. 131; B. Hloušková: ref. Kubíček a děti, 
Úhor 1936, s. 131; • ref. Jedináček pana rady: jšp. 
(J. Šup), Rozhledy 1936, s. 302; D. Filip, Úhor 1936, 
s. 178; M. Majerová: Letošní knihy pro děti, LidN 17. 
12. 1936 •; F.: Literární vývoj J. Honnera, Úhor 1937, 
s. 50; • ref. Miluška a Mufinka: M. Majerová: Nové 
knihy pro děti 1939, LidN 24. 11. 1939; J. Knob, 
Venkov 10. 12. 1939; Mkš., Úhor 1939, s. 174 •.

Pb

Josef Hons

* 16. 10. 1907 Kutná Hora

Prozaik píšící zvláště pro děti a mládež, básník, publi
cista, autor odborných prací o dopravě.

Otec byl pekař. Obecnou školu a reálku vycho
dil H. v Kutné Hoře (mat. 1925), studium inže
nýrského stavitelství (směr konstruktivní a do
pravní) absolvoval 1931 na ČVUT v Praze; 1934 
se oženil. 1930-35 pracoval u Zemského úřadu 
v Praze, 1935-45 byl železničním inženýrem 
ČSD, z toho 1939-42 doprav, referentem gener. 
ředitelství stavby dálnic. 1945-57 působil na 
min. dopravy, poté (zprvu jako docent, od 1963 
jako profesor) na Vysoké železniční škole v Pra

ze, resp. Vysoké škole dopravní v Žilině; od 
1973 na penzi v Praze. Od 1930 spolupracoval 
s Čs. rozhlasem, později s filmem a televizí.

Literární činnost J. H. byla vždy úzce spjata 
s jeho občanským povoláním. Motivy ze světa 
techniky a moderních vynálezů se uplatnily už 
v jeho prvních (jen časopisecky otiskovaných) 
sociálních básních. H. próza, určená především 
dětem a mládeži, sledovala vztahy mezi techni
kou a přírodou, člověkem a civilizací. Nej oblí
benějším námětem jeho pohádkových a povíd
kových knih se stala doprava, a to zvláště želez
niční. Jednotlivé prózy ukazují zajímavost 
a užitečnost techniky na odborném problému 
názorně rozvinutém v prostém příběhu personi
fikovaných věcí. V populárně vědeckých pra
cích dospěl H. od jednoduchého výkladu 
(v prvotině Pojďte s námi měřit zeměkouli) k slo
žitějším, kombinovaným postupům: v knize Ze
lená, nasedat! se pokusil o nový typ naučné 
dětské prózy spojováním beletristických prvků 
s autentickým materiálem (výstřižky z novin, 
dětské slohové práce, technické náčrtky 
apod.). - Pro rozhlas psal H. literární pásma, 
fejetony, zábavné a naučné pořady a hry pro 
děti, pro dětské vysílání zdramatizoval Kiplin- 
govy pohádky.

PSEUDONYM: Petr Glahn (básně v Lid. novinách, 
Čes. slově aj.). ■ PŘÍSPĚVKY in: ABC mladých 
techniků a přírodovědců (od 1975); Čes. slovo (od 
1936); Lid. noviny (od 1936); Studentský časopis (od 
1928); Úhor (1942); sb. Zpěv nad kolejemi (výbor 
z poezie železničářských básníků, 1941); odb. časopi
sy Dějiny věd a techniky, Doprava aj. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie a populárně naučné práce: Pohádky silnic, 
mostů a tratí (1942); Pojďte s námi měřit zeměkouli 
(P pro ml., 1942, s B. Šimákem; přeprac. a doplň, 
s podtít. Kouzelný dalekohled 1959); Pojďte s námi 
měřit zeměkouli. Papírová zeměkoule (P pro ml., 
1942); Svezte se s námi (leporelo, 1943); Až na obzor 
(R pro ml., 1944); Ohňový vůz (pohádky, 1947); Velká 
cesta (P pro ml., 1947); F. A. Gerstner (životopis, 
1948); O tratích a mostech (PP pro ml., 1951); U ko
lébky železných drah. Život a dílo J. Pernera (1954, 
doplň, vyd. 1956); Zelená, nasedat! (P pro ml., 1958); 
Když měřičkové, rybníkáři a trháni krajem táhli 
(Ppro ml., 1961); O lehkonohé lokomotivě a jiné 
pohádky (1961); Šťastnou cestu (P 1961); Nikdo nejde 
sám (P pro ml., 1963); A štafeta běží dál (P pro ml., 
1967); Souboj s prérií (P pro ml., 1969; od 1972 
s podtít. Velké železnice světa, přeprac. a doplň, vyd. 
1977); Tajemství mysu Wardenclyff (životopisy pro 
ml., 1972); Člověk na Modré planetě (P pro ml., 
1975); Velké železnice světa (P pro ml., 1978, upr. vyd. 
1981); Stavíme svět (P pro ml., 1983). - Ostatní práce:
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Vítáme vás v Československu (1966); odb. práce o au
tomobilové a železniční dopravě a o dějinách dopravy 
v Československu, vysokoškolské učebnice a skripta 
z tohoto oboru. I REDIGOVAL knižnici: Světové 
dějiny techniky (1945-46). I

LITERATURA: J. Šnobr: ref. Pojďte s námi měřit 
zeměkouli, Nová doba 25. 10. 1942; • ref. Pohádky 
silnic, mostů a tratí: V. Martínek, LidN 1. 3. 1943; Kp 
(K. Polák), Nár. práce 2. 2. 1943 •; V. T. (Tichý): ref. 
Až na obzor, Nár. práce 27. 3. 1945; N. Č., F. H. 
(Černý, Holešovský): ref. Ohňový vůz, Komenský 74, 
1949/50; A. Branald: Aby tam bylo všechno, ZM 
1959; V. Frýbová: O uměleckosti naučné knihy pro 
děti, Kultura 1959, č. 13; J. Ryšavý in J. H.: Pojďte 
s námi měřit zeměkouli (1959); Z. Dvořák: ref. Šťast
nou cestu, Nové knihy 1961, č. 33; J. Červenka: O leh- 
konohé lokomotivě a pohádkových těžkostech, ZM 
1962; J. Ondříček: ref. Když měřičkové, rybníkáři 
a trhaní krajem táhli, Lidé a země 1962, č. 10; A. 
Branald: Před čtvrtstoletím vydal... (k 60. nar.), Kult, 
tvorba 1967, č. 41; Z. K. Slabý: ref. A štafeta běží dál, 
Kult, tvorba 1967, č. 52.

ab

Jindřich Honzl

* 14. 5. 1894 Humpolec
† 20. 4. 1953 Praha

Režisér, divadelní teoretik a kritik, jeden z vůdčích 
představitelů českého moderního divadla a jeho orga
nizátor; překladatel a upravovatel divadelních her, 
tvůrce svébytného divadelního útvaru, tzv. dramatic
ké montáže.

Syn krejčovského mistra, matka pracovala jako 
dělnice v soukenické továrně, oba rodiče byli 
aktivně činní v soc. demokracii. Po ukončení 
obecné a měšťan, školy v Humpolci absolvoval 
(1914) učitelský ústav v Praze, 1914-27 vyučo
val na pražských měšťan, školách chemii a fyzi
ku. Od 1927 se věnoval profesionálně divadlu. 
Už za studií byl činný v soc. demokratickém 
hnutí mezi učitelstvem a také první články uve
řejňované v levicových listech věnoval proble
matice školství. Jako divadelní teoretik debuto
val článkem Zoufalství věštců (Kmen 1918), 
jímž zahájil sérii kritických analýz současného 
divadelnictví a jevištního projevu, provázených 
úvahami na téma předpokladu, povahy a roz
voje nového proletářského divadla. Působil ve 
Sdružení soc. demokratických herců při praž
ské Dělnické akademii, s jehož souborem uvedl 
1920 Jana Husa J. K. Tyla. T. r. založil s hercem 

J. Zorou (vl. jm. J. Tancibudek) Dělnický dra
matický sbor (tzv. Dědrasbor, 1920-22) 
a orientoval jeho činnost na sborovou recitaci. 
V sezóně 1920-21 nastudoval básně O. Březiny 
(Zástupové), J. Hory (Dělnická madona, De
monstrace, Zpěv svobody), S. K. Neumanna 
(Zpěvy drátů) a Hoffmeistrovo Vyplnění, scé
nicky provedl poému A. A. Bloka Dvanáct; 
vyvrcholením činnosti bylo vystoupení na 1. 
dělnické spartakiádě na Maninách v červnu 
1921 v masové slavnostní scéně, jejímž byl 
H. libretistou a hlavním režisérem. Po založení 
KSČ opustil v srpnu 1921 s Dědrasborem soc. 
demokratickou Dělnickou akademii a v rámci 
akcí pořádaných již Proletkultem, při jehož za
kládání aktivně spolupracoval, nastudoval řadu 
vystoupení, z nich nej významnější bylo prove
dení Velké scény J. Seiferta v květnu 1922 a na
studování Nejvyšší oběti J. Wolkra, uvedené 
v prosinci 1922 jako poslední významný podnik 
Dědrasboru. Po jeho zániku přesunul H. těžiště 
zájmu na pole teoretické; článek O proletář- 
ském divadle, publikovaný 1922 v Revolučním 
sborníku Devětsil (se sdružením spolupracoval 
od založení), je považován za počátek českého 
divadelního avantgardního hnutí. Na přelomu 
1924-25 navštívil s V. Vančurou Paříž, v létě 
1925 Vídeň (u příležitosti hostování Tairovova 
souboru), na podzim t. r. Moskvu jako člen 
delegace Společnosti pro hospodářské a kultur
ní sblížení s novým Ruskem s úkolem studovat 
nové sovětské školství. Po návratu publikoval 
několik článků na toto téma, především však 
úvahy a stati o sovětských divadlech a práci 
sovětských avantgardních režisérů (V. E. Mejer- 
chold, A. J. Tairov, J. B. Vachtangov, A. N. 
Granovskij). Na přelomu 1925-26 přešel od 
teoretických úvah k vlastním režijním experi
mentům v Osvobozeném divadle, založeném 
z iniciativy jeho a J. Frejky 1925 jako divadelní 
sekce Devětsilu (první H. režií byl Němý kanár 
Ribémonta-Dessaignes v březnu 1926). H. stál 
současně u zrodu ochotnického divadelního 
souboru Modrá blůza, inspirovaného stejno
jmennými amatérskými sovětskými skupinami, 
pro jehož první veřejné vystoupení (3. 4. 1926 
na Proletářském večeru na počest sjezdu mláde
že KSČ) režijně nastudoval Závody od P. Šťast
ného a J. Urbana. Na podzim 1927 byl policej
ně vyšetřován a měl být z disciplinárních důvo
dů přeložen jako učitel do vsi Dubé na Sedlčan- 
sku (hlavně za spolupráci s Modrými blůzami 
a Proletkultem), školství však opustil a věnoval 
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se cele režisérské práci v Osvobozeném divadle, 
které se stalo (zásluhou úspěchů Voskovce 
a Wericha) profesionální scénou. 1927 H. pře
rušil přímou spolupráci s Modrými blůzami, 
jejichž činnost však nadále sledoval, 1928 navr
hl slavnostní scénu pro 2. spartakiádu Federace 
proletářské tělovýchovy (neuskutečněna).
V Osvobozeném divadle pracoval od založení 
až do jeho zákazu 1938, s výjimkou dvouletého 
přerušení (1929-31), kdy působil jako režisér 
Národního divadla v Brně. 1926-38 nastudoval 
v Osvobozeném divadle vedle dvaceti her V + W 
řadu her dalších autorů (G. Apollinaire, L. Ara- 
gon, J. Cocteau, A. Jarry, L. N. Lunc, T. Mari- 
netti, G. Ribémont-Dessaignes, J. Romains,
G. B. Shaw, Ph. Soupault, z domácích A. Hoff- 
meister, J. Mahen, V. Nezval, V. Vančura aj.).
V 30. letech působil pohostinsky i jako režisér 
v Nár. divadle v Praze a v divadle v Plzni a spo
lupracoval i s rozhlasem. 1932 natočil s Voskov
cem a Werichem filmy Pudr a benzín a Peníze 
nebo život. V době dočasně přerušené činnosti 
Osvobozeného divadla působil krátce (1935) 
v Novém divadle na Václavském náměstí, 1936 
měl být angažován jako režisér ND, jeho přijetí 
bylo novým vedením odmítnuto. 1933 navštívil 
(s V. Nezvalem) podruhé Paříž, 1934 a 1935 
znovu Moskvu. Od 1934 patřil ke spoluzakláda- 
jícím členům Surrealistické skupiny. Po likvida
ci Osvobozeného divadla v době po mnichov
ském diktátu 1938 se pokoušel zprvu o spolu
práci s filmem, 1939 ve spolupráci s návštěvnic
kou obcí Lidové divadlo založil D pro 99 (Diva
délko pro 99 diváků) v suterénním sále Topičo
va salónu na Národní tř. a sestavil pro ně a na
studoval řadu dramatických pásem. Poslední 
inscenací, krytou již jménem Felixe le Breuxe, 
bylo Torzo Viktora Dýka (1941), uvedené v Di
vadélku ve Smetanově muzeu, kam byl nucen
H. na podzim 1941 přesídlit a kde jeho soubor 
pracoval dále pod vedením A. Dvořáka. Vzhle
dem k množícím se denunciacím se musel H. 
vzdát veřejné činnosti a přijal místo subalterní- 
ho úředníka pražského magistrátu. Věnoval se 
úpravám starších českých her a zabýval se i na
dále otázkami teorie a estetiky divadla. Po o
svobození 1945 byl H. jmenován členem tříčlen
né umělecké správy činohry ND (s K. Dostá
lem, J. Průchou) a jeho režisérem. 1946 založil 
Studio Nár. divadla a vedl je až do jeho zániku 
1948. 1946 byl zbaven funkce v umělecké správě 
činohry ND; 1948-50 byl jejím jediným šéfem. 
Už předtím se věnoval pedagogické činnosti na 

katedře estetiky filoz. fakulty UK, kde předná
šel teorii divadla, od 1951 vedl katedru divadel
ní vědy na divadelní fakultě Akademie múzic
kých umění, kde působil až do smrti.

H. je spolu s E. F. Burianem tvůrcem české 
divadelní avantgardy a svým čistě konturova
ným stylem zároveň jeho antipodem. Jako reži
sér, dramaturg, teoretik, kritik a organizátor 
usiloval o moderní umělecký tvar i moderní 
funkcionalistické pojetí divadla. V prvních po
válečných letech - inspirován sovětským příkla
dem - vyšel z programu proletářského divadla, 
který realizoval prakticky v Dědrasboru, v ma
sových spartakiádních scénách, v Modrých 
blůzách a teoreticky formuloval ve statích 
a článcích publikovaných 1920-21 a v diskusi 
o socializaci divadla; v ní hájil stanovisko účasti 
divadla a umění na socialistické přeměně spo
lečnosti. Jeho program i pojetí procházely pro
cesem stejně jako jeho režijní umění, které si 
v různých etapách (mj. poetický surrealismus) 
uchovávalo organičnost vývoje a vyhraněnou 
souvislost. Již v článku O proletářském divadle 
(Revoluční sborník Devětsil, 1922) se rýsoval 
výrazný posun k pojetí, které akcentovalo svo
bodu umělecké fantazie a experimentu a nava
zovalo a rozvíjelo podněty divadelní avantgar
dy, zvláště sovětské a francouzské. Příznačný 
pro tento směr H. zájmu byl soubor statí Rozto
čené jeviště, shrnující časopisecké články z let 
1922-25, a zejména jeho režisérská činnost 
v Osvobozeném divadle. Významné místo zde 
zaujímala experimentální představení pro úzký 
okruh obecenstva (G. Apollinaire: Prsy Tiré- 
siovy; G. Ribémont-Dessaignes: Peruánský kat; 
V. Vančura: Učitel a žák; A. Jarry: Král Ubu 
aj.), současně však nemalý podíl měla i předsta
vení, pro něž byla příznačná snaha realizovat 
avantgardní inscenační pojetí formou přístup
nou širokému okruhu publika (např. revue Vos
kovce a Wericha). Tato tendence charakterizo
vala i řadu H. inscenací na velkých scénách 
(Klicperova Hadriána z Římsů v Brně 1930, 
Vančurova Alchymisty v ND v Praze 1932, Ty
lova Jana Husa a Saldova Dítěte v Plzni 1936 
a 1937). Po osvobození navázal H. na tuto linii 
obnovenými inscenacemi, např. Tylova Jana 
Husa, a novými inscenacemi Racinovy Faidry, 
Gorkého Měšťáků, Gogolova Revizora, Maryši 
bratří Mrštíků (režijně zvlášť významné), Van
čurovy Josefiny aj., v nichž se příznačně prosa
zovala orientace k realisticky koncipovaným 
představením. Druhou linii v té době reprezen
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tovala H. režijní činnost na půdě Studia ND 
(zahájilo inscenací Vančurova Učitele a žáka), 
které bylo pojato jako základna pro experimen
tální práci skupiny mladých a průbojných diva
delníků. - Zásadní význam pro české divadlo 
měly H. teoretické práce, které vycházely větši
nou časopisecky a teprve dodatečně byly auto
rem shrnovány do knižních celků {Roztočené 
jeviště, Moderní ruské divadlo, později Sláva 
a bída divadel). H. v nich soustavně vykládal 
a komentoval vývoj i problémy českého divadel
ního umění, jeho historii a významné jevy 
zahraničního, především moderního divadla, 
přičemž se v teoretických úvahách opíral o zku
šenosti vlastní režisérské praxe. Podobně jako 
u většiny jeho generačních vrstevníků sdruže
ných v Devětsilu směřoval jeho zájem k avant
gardě francouzské a sovětské; o sovětském 
divadle, za jehož nejzasvěcenějšího znalce byl 
považován, vydal další samostatnou publikaci 
Sovětské divadlo a po válce s J. Pokorným knihu 
30 let sovětského divadla. Soustavnou pozornost 
věnoval významným osobnostem českého di
vadla, z herců V. Vydrovi st., M. Hůbnerové, V. 
Burianovi, J. Voskovcovi a J. Werichovi, zvláště 
pak E. Vojanovi, o němž již v raném období 
(1920) napsal studii (v české literatuře o herec
tví metodologicky ojedinělou) a k jehož zjevu se 
znovu vrátil ve statích z počátku 40. let. Z dra
matiků se zabýval V. K. Klicperou, J. K. Tylem, 
F. X. Šaldou, J. Bartošem, V. Vančurou aj. 
Řadu úvah věnoval otázkám úprav dramatic
kých textů (např. stať O úpravě Kutnohorských 
havířů v edici z 1950). Klíčový význam měly 
jeho studie zaměřené k otázkám herecké posta
vy a herecké tvorby {Herecká postava, Nad Di
derotovým Paradoxem o herci), k otázkám mi
miky {Mimický znak a mimický příznak), zvláš
tě pak studie k sémiologii divadla Pohyb diva
delního znaku a Hierarchie divadelních prostřed
ků. H. se v nich zabývá složkami divadelního 
umění jako nositeli významu díla, a to kriticky 
proti estetickodivadelní koncepci wagnerovské
ho Gesamtkunstwerku: na rozdíl od umocňo
vání jednoho výrazu tím, že je současně vyja
dřován všemi divadelními prostředky (slovem, 
hereckou akcí, hudbou, výtvarnou stránkou), 
preferoval přenášení sémantiky z jednoho diva
delního prvku na druhý tak, aby se postupně 
vždy jedna složka divadelního projevu po druhé 
stávala vodičem významu. Svým funkčním po
jetím divadelního znaku se stal H. jedním z nej
významnějších představitelů moderní divadelní 

teorie v evropském měřítku, u nás pak hlavním 
pokračovatelem v cestě ražené Zichovou Esteti
kou dramatického umění.

ŠIFRY: b. j., b.p. (Otázky divadla a filmu), E (Stavba 
1923), chl. (Právo lidu 1920, Děln. osvěta 1920, Di
vadlo 1922, Rudé právo - Dělnická besídka a Večer
ník, 1921-22), J. H. (Otázky divadla a filmu), L. Ch. 
(Divadelní list 1930/31). I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Kmene. Jaro 1934 (1934); Červen (1920-21); 
Čes. jeviště (1928); Čs. samostatnost (1924); sb. Deset 
let diktatury proletariátu 1917-1927 (1927); sb. 10 let 
Osvobozeného divadla 1927-1937. V + W (1937); 
Disk (1923, 1925); Divadelní list činohry Nár. divadla 
v Brně (1929-31); Divadelní zpravodaj Městského 
divadla v Plzni (1936-37); sb. Divadelní Žatva 1948 
(1948); Divadlo (1921-22, 1938, 1948); Divadlo 
(1950-52); Doba (1934); Domov a svět (1928); sb. 
Fronta (1927); Host (1923-25); Index (1929-30); Je
viště (1920); Kinorevue (1938-41); Kmen (1918-20); 
Kmen (1926-29); Komunistická revue (1927); Kvart 
(1931); Lid. divadlo (1948); Lid. noviny (1929, 1933, 
1948—49); Listy pro umění a kritiku (1933); Lit. novi
ny (1930-31); Lokální patriot (1935, 1938); Magazín 
DP (1933, 1935); Masarykův slovník naučný (1926); 
Mor. noviny (1930); Mor. slovo (1929, 1931); Národní 
a Stavovské divadlo (pokr. Nár. divadlo, 1923-53); 
Nová scéna (1930); Nové Rusko (1925-26); Nový 
život (1950); Osvěta (1951-52); Osvobozené divadlo 
(brožurky, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934); Otáz
ky divadla a filmu (1945-50; 1947 Mimický znak 
a mimický příznak); sb. 50 let Moskevského umělec
kého divadla (1948); Panoráma (1936); Pásmo 
(1924-26); sb. Pocta a výzva. K padesátinám Starého 
divadla v Brně (1934); Pondělní noviny (1924); Prager 
Presse (1925); Právo lidu (1920, 1938; 10., 17. 7. 1920
E. Vojan); Pražská škola (1919); Program D 40 (1940, 
Nad Diderotovým Paradoxem o herci); Program 
D 48 (1948); Program D pro 99 (1941); Program 
Městského divadla v Plzni (1936); Program Nár. di
vadla k představení Faidry (1947); Program Osvobo
zeného divadla (1929); Program Studia Nár. divadla 
(1947); Proletkult (1922-24); ReD (1927-29); Reflek
tor (1925-26); Revoluční sborník Devětsil (1922); 
Rozpravy Aventina (1926-34); Rudé právo (1920-26, 
1946-49); Slovo a slovesnost (1935-43; 1939 Herecká 
postava, 1940 Pohyb divadelního znaku, 1943 Hierar
chie divadelních prostředků); Socialistická scéna 
(1921-22); sb. SSSR, kniha delegace Společnosti pro 
hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem ze 
zájezdu do SSSR 1925 (1926); Stavba (1923-25); sb. 
Surrealismus v diskusi (1934); Světozor (1933); Svob. 
noviny (1948-49); Škola a rodina (1919-21); A. Tai- 
rov: Odpoutané divadlo (1927, zde H. stať Vznik 
ruského moderního divadla); Tam-tam (1924); Tele
graf (1932); Tvorba (1926-33, 1947); Vest pocket re
vue (1929); Volné směry (1933, 1935); Země sovětů 
(1933-35); Život (1922, 1937); - posmrtně: sb. Na 
křižovatce umění (1973, přednáška v Moskvě 1925 
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Divadlo a proletariát v Československu). I KNIŽNĚ. 
Práce o divadle a dramatické montáže: Roztočené 
jeviště (soubor studií, 1925); Moderní ruské divadlo 
(soubor studií, 1928); Sovětské divadlo (monografie, 
1936); Sláva a bída divadel (soubor studií, 1937); 
Navrhujeme školu pro výchovu filmového dorostu 
(1939, s O. Vávrou); Román lásky a cti (dram. montáž 
o vztahu K. Světlé a J. Nerudy, 1941, prem. 1940); 
Studio Národního divadla. Program a cíl (1945); 30 
let sovětského divadla (1947, s J. Pokorným); - pos
mrtně: Svatby (dram. montáž z díla a života B. Ně
mcové, 1962); Pásmo o Puškinovi (1962, prem. 1937); 
Pivovar v Sojkově (1962, podle námětu stejnojmenné 
hry J. N. Štěpánka); Dvě lásky Mikoláše Alše (dram. 
montáž, 1963, prem. 1941); Národní hrdina Julius 
Fučík (1964, in S číslem na srdci. Dvě scénická pásma, 
prem. 1946); Divadélko pro 99 (1964, ed. M. Obst, zde 
mj. dosud netištěné dram. montáže České písně kra- 
mářské, prem. 1941, a Lidové balady). - Překlad: A. 
Breton: Spojité nádoby (1934, s V. Nezvalem).
- Úpravy dram. textů: J. K. Tyl: Jan Hus (1947, prem. 
1945) + Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři 
(1950); V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů (1950, prem. 
1930); A. N. Afinogenov: Mášenka (1951). - Výbory: 
K novému významu umění (1956, ed. J. Pokorný); 
Divadelní a literární podobizny (1959, ed. J. Pokor
ný); Základy a praxe moderního divadla (1963, ed. M. 
Obst); Divadélko pro 99 (1964, ed. M. Obst); J. H. 
o režii a herectví (1979, ed. J. Pokorný). I SCÉNIC
KY. Hra: Scéna v zaumském jazyce (prem. 1927).
- Montáže: Večer s Vítězslavem Nezvalem (1939); 
Večer poezie 1900 (1940); Cizinci o Praze (1940, poz
ději s tit. Večer o Praze); V. Dyk: Torzo (1941, kryto 
jm. Felix le Breux). - Úpravy dram. textů: V. K. 
Klicpera: Bělouš (1942); E. Labiche: Člověče, styď se! 
(1942); K. Sabina: Maloměstské klepny (1943). - Pře
klady: G. Ribémont-Dessaignes: Němý kanár (1926);
I. Goll: Pojištění proti sebevraždě (1927) + Methusa- 
lem (1927); J. Romains: Jiskra (1929). ■ REDIGO
VAL časopisy: Divadlo (1921-22, č. 14-22, revuální 
část), Divadelní list (Brno, 1930-31, do č. 17), Otázky 
divadla a filmu (1945-50), Divadlo (1951), Sovětské 
divadlo (1951-53, č. 1-2); sborník: The Czechoslovak 
Theatre (1948, též franc. a ruský). I KORESPON
DENCE: Adresát Jiří Mahen (vzájemná koresp. s J. 
M. z 1927-29; 1964, ed. J. Hek, Š. Vlašín); Š. Vlašín: 
Vzájemná korespondence J. H. a B. Václavka (z 
1924-37), Literární archív 1967, s. 133. ■

BIBLIOGRAFIE: M. Obst in J. H.: Základy a pra
xe moderního divadla (1963). I LITERATURA: Ná
rodní divadlo a Honzlův případ (1936); A. Dvořák: 
Trojice nej odvážnějších (1961); M. Obst, A. Scherl: 
K dějinám české divadelní avantgardy (1962). I • ref. 
Roztočené jeviště: J. Fučík, Host 5, 1925/26, s. 201 
→ Divadelní kritiky (1984); P. F. (Fraenkl), RA 1, 
1925/26, s. 80; F. Götz, NO 17. 1. 1926; AMP. 
(A. M. Píša), PL 3. 2. 1926 •; J. Hora: Případ H., RP 
3. 9. 1927; V. Nezval: Případ J. H., NO 21. 9. 1927 
+ Několik poznámek k tvorbě J. H., ReD 1, 1927/28, 

s. 267, obojí → Manifesty, eseje a kritické projevy 
z poetismu (1967); -vka (M. Hlávka): ref. Moderní 
ruské divadlo, Signál 1, 1928/29, s. 159; J. Voskovec,
J. Werich: Třetí etapa, Vest pocket revue 1, 1929/30; 
B. Václavek: H. a Burian v Brně, ReD 3,1929/31, s. 39 
+ J. H. v Brně, LitN 5, 1930/31, č. 12; Č. Jeřábek: 
Brněnská činohra v období 1929-32, sb. Nové české 
divadlo 1930-32 (1932); P. Fraenkl: H. a Burian 
v Brně, LUK 1935, s. 278; J. Tráger: Dramaturgie 
naší avantgardy, LUK 1935, s. 283 + K desetiletí 
Osvobozeného divadla, Lokální patriot 1937, č. 4;
K. Teige: Poezie na divadle, sb. 10 let Osvobozeného 
divadla 1927-1937 (1937); • ref. Sláva a bída divadel: 
Č. J. (Jeřábek), LidN 8. 6. 1937; AMP. (A. M. Píša), 
PL 24. 7. 1937 •;• ref. Román lásky a cti: A. M. 
Brousil, Venkov 22. 7. 1941; F. Tichý, LidN 24. 8. 
1941; K. Polák, KM 1941, s. 311 •; I. Liškutín: J. H. 
jako dramaturg a režisér v Brně, Program. Divadelní 
list ND v Brně 2, 1946/47, s. 23, 116; Z. Nejedlý: 
Odešel nám J. H., Národní divadlo 28, 1952/53, č. 20 
→ Z české literatury a kultury (1973); J. Pokorný: 
J. H., Divadlo 1954, č. 5-8; J. Nesvadba: Vzpomínka 
na H. Studio ND, Divadlo 1955, s. 759; J. Pokorný in 
J. H.: K novému významu umění (1956); J. Jíša in 
Česká poezie dvacátých let a básníci sovětského Rus
ka (1956); J. Mukařovský: J. H. jako teoretik divadla, 
Divadlo 1957, s. 723; M. Šafránek: J. H. jako operní 
režisér, Divadlo 1958, s. 142; A. Scherl: ref. Divadelní 
a literární podobizny, ČLit 1959, s. 426; K. Bundálek: 
Působení J. H. a E. F. Buriana v brněnském divadle 
na počátku 30. let, Sborník Janáčkovy akademie mú
zických umění 2 (1960) → Kapitoly z brněnské dra
maturgie (1967); M. Obst: Jak ho známe i neznáme, 
Divad. noviny 3, 1960/61, č. 23 + J. H. a literatura, 
ČLit 1961, s. 496; F. Černý: H., Burian - a Frejka, 
Divad. noviny 4, 1961/62, č. 23; M. Obst, A. Dvořák 
in J. H.: Divadélko pro 99 (1964); J. Císař: Neznámý 
známý (rozbor teoret. článků o dramatu), Divadlo 
1966, č. 1; J. Pokorný: J. H., Prolegomena scénogra- 
fické encyklopedie (1971); M. Obst: J. H., divadelní 
teoretik, Tvorba 1974, č. 20; -vrK-: Režisér avantgar
dy, Lit. měsíčník 1974, č. 5; B. Srba: J. H. a Divadélko 
pro 99, Slovenské divadlo 1976, s. 239, 411; A. M. 
Píša in Divadelní avantgarda (1978); M. Procházka: J. 
H. a otázky teorie divadelního znaku, Estetika 1978, 
s. 97; M. Obst: J. H. dnešku, Scéna 1980, č. 7; J. Pele 
in Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo 
(1981) + in Zpráva o Osvobozeném divadle (1982); 
H. Konečná a kol. in Čtení o Národním divadle 
(1983, kap. Však nám dá vítězství); D. Monmarte in 
Le Théátre libéré de Prague (Paříž 1991).
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Antonín Hora

* 29. 12. 1878 Zdice
† 21. 7. 1960 Zdice

Dělnický básník a prozaik, autor epigramů, satiric
kých básní a scének.

VI. jm. Antonín Chlum. - Pocházel z početné 
rodiny kameníka, po otcově smrti (1884) živila 
rodinu matka podomním obchodem. Základní 
školu vychodil v rodišti, v Praze se vyučil stroj - 
níkem, pak pracoval ve Zdicích: nejdřív v to
várně na hospodářské stroje, od 1898 v želez
niční výtopně jako topič a později jako strojve
doucí, a to až do odchodu do důchodu. Záhy se 
účastnil politického života. Od 1902 pracoval 
v odborové organizaci železničářů, byl dopiso
vatelem jejího časopisu Železniční zřízenec, jejž 
redigoval L. Zápotocký; kolportoval soc. de
mokratické časopisy Červánky, Zář a různé 
brožury. 1905 pomáhal ve Zdicích zakládat soc. 
demokratickou organizaci, 1918 se zde stal čle
nem Socialistické rady, která organizovala akce 
na pomoc občanům postiženým válkou. 
1919-22 byl starostou obce, 1921 spoluzakládal 
místní organizaci KSČ.

Již od mládí se H. zajímal o literaturu a psal 
básně z dělnického prostředí, které 1900 začal 
publikovat. Na radu L. Zápotockého se později 
přeorientoval na politickou publicistiku, v níž 
ostře kritizoval poměry na železnici. Po 1905, 
kdy tuto činnost zintenzívnil, psal pod pseudo
nymem, aby se vyhnul perzekuci. K literatuře se 
vrátil ve 20. letech básněmi otiskovanými v Sr- 
šatci, který redigoval J. Seifert a vydával A. Zá
potocký. Spolupracoval i s Proletkultem, Děl
nickou tělovýchovou, Rudým právem aj. H. 
tvorba měla agitační a satirický charakter 
a preferovala epigramatickou formu. Na dopo
ručení J. Hory vydal sbírku epigramů a scének 
Tvář hlubin. Práce určené mládeži měly na zře
teli výchovu proletářských dětí v duchu revo
lučního poslání dělnické třídy (Děti z Marsu 
a jiné moderní pohádky veršem).

ŠIFRA: Ach. I PŘÍSPĚVKY in: Dělnická tělovýcho
va; Kohoutek (od 1923); Nová doba (Plzeň, 1900, 
verše); Oheň; Proletkult; Rudé právo; Sršatec; Šlehy; 
Zájmy železničáře; Zájmy železničního zřízence; Že
lezniční zřízenec. I KNIŽNĚ. Beletrie: Tvář hlubin 
(BB, DD 1923); Děti z Marsu a jiné moderní pohádky 
veršem (pro ml., 1925). I

LITERATURA: sk.: Padesátiny soudruha A. H., 
RP 26. 1. 1930; Z. Plecitá, F. Prošek: Dělnický básník, 
Tvorba 1958, s. 1244.

dh

František Alois Hora

* 1. 8. 1838 Svinařov u Kladna
† 30. 10. 1916 Plzeň

Dramatik, autor veršů pro mládež, překladatel z pol
štiny a němčiny, propagátor česko-polské vzájem
nosti.

Ve třech letech ztratil otce, matka hospodařila 
na statku a starala se o pět dětí. Do dvanácti let 
chodil do vesnické dvoutřídní školy ve Smečně, 
pak absolvoval německou reálku v Praze na 
Starém Městě (mat. 1858) a vysoké učení pó
ly technické v Praze (1858-61) a ve Vídni 
(1861—62; přestup do Vídně byl motivován oba
vami před policejním šikanováním za účast na 
studentském průvodu na Olšany k hrobům spi
sovatelů 1860). Za studií hrál H. na Malé Straně 
ochotnicky divadlo a seznámil se s G. Pflegrem, 
s nímž ho spojilo trvalé přátelství. Stal se profe
sorem matematiky, krasopisu a rýsování, nejpr
ve na soukromém ústavu ve Vídni a od 1864 na 
české reálce v Plzni (penzionován 1899). Ve 
svých předmětech se prosadil i jako autor učeb
nic a technických příruček. V Plzni vyvíjel osvě
tovou činnost, psal do krajinských časopisů, 
přednášel o literatuře, stal se jednatelem místní
ho literárního spolku (od 1879), spolupracoval 
s divadlem a organizoval zábavné besedy. Proti- 
carské povstání v Polsku 1863 udělalo z H. 
nadšeného stoupence myšlenky česko-polské 
vzájemnosti; dopisoval si s řadou polských spi
sovatelů (E. Orzeszkowa, W. Zyndram-Košcial- 
kowska, B. Grabowski, J. I. Kraszewski, G. Za- 
polska, K. Zaleski aj.), doporučoval jim díla 
z české literatury k překladu, prosazoval polské 
drama na českou scénu a svými slovníky se 
zasloužil i o praktickou znalost polštiny.

Překládal polskou realistickou prózu a dra
ma (často volil díla zobrazující sociální konflik
ty), z němčiny okrajově pohádky a povídky pro 
děti. Jeho původní literární tvorba byla nená
ročná, vycházela z potřeb spolkového ruchu 60. 
let. H. pořádal sborníky materiálů k deklamaci 
a psal drobné humoristické žánry, určené k hla
sitému čtení nebo kabaretnímu provedení (pa
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rodie na operní libreta, deklamovánky, jedno- 
aktové situační komedie, fejetony). Pro mládež 
skládal verše s výchovnou tendencí, často též 
jako průvodní texty k obrázkům. Vydal vlastní 
životopis G. Pflegra Moravského, doplněný 
přehledem jeho díla a komentářem čerpajícím 
z Pflegrových dopisů. Své styky s překladatelem 
Grabowským, který do polštiny uvedl Krásno- 
horskou, Čecha, Světlou a Vrchlického, stručně 
vypsal v práci Bronislav T. Grabowski. V ruko
pise zůstal H. životopis P. Chocholouška.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Gorymirz Winarzowski, 
Horymír Vinařovský, H. Vinařovský, K. Turek, Sa
muel Šídlo, Tichoslav Sklenička; F. A. H., = (Průmy
slník). I PŘÍSPĚVKY in: Boleslavan (1862-63); Brej
le (1862); sb. Čechy 9 (1895); Český lev (Plzeň, 1870); 
Dalibor (1861); Domácí krb (1883); Humorist, listy 
(1858-61); Hvězda (Olomouc, 1859-63); Klatovské 
listy (1882); Koleda (Olomouc, 1879-80); Lada 
(1861-62); Lípa českomoravská (1862-63); Lumír 
(1865-66); Nová Plzeň (1884); Nové plzeňské noviny 
(1889); Obecné listy naučné (1861); Opavský besedník 
(1861-64); Opavský týdeník (1862, 1864); Památky 
času (Vídeň, 1864); Pěstoun (Polička, 1883-84); Pěs
toun moravský (Litomyšl, 1863-65); Plzeňské listy 
(od 1879); Plzeňské noviny (1865-67); Plzeňský ka
lendář (1879-85); Posel ze Sušice (od 1880); Poutník 
od Otavy (Písek, 1859-62); Pražské noviny (1860); 
Průmyslník (1864); Radbuzan (Plzeň, 1867); Ruch 
(od 1881); alm. Růže (1860); Sborník učitelský (1861); 
Slovanský sborník (1881,1884-86); Svatobor (Sušice, 
1886); Svornost (Slaný, 1885-87); Štěpnice (1859); 
Vosa (Brno, 1864-65); Výr. zpráva c. k. české reálky 
v Plzni (1888, 1894-96); Zvěst od Nežárky (Jindř. 
Hradec, 1863). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o litera
tuře: Písně starého študenta (BB 1865); Randály 
(deklamovánky, 1867); Malý svět v pěkných obráz
kách (BB pro ml., 1870); Všehochuť (BB pro ml., 
1870); Všelicos (BB pro ml., 1870); Frmoly (deklamo
vánky, 1871); Česká Kalifornie aneb Petrolej v Kva- 
sovicích (D 1871, prem. 1867); Kniha s obrázky (BB 
pro ml., 1871); Strakatina (BB pro ml., 1871); Doktor 
Heřmánek aneb Vypůjčená žena (D 1876); Morduňk 
při měsíčku aneb Homorfie a její galáni (D 1876); 
Don César a spanilá Majoléna aneb Požár v San 
Bartholo (D 1880); Don César de la Trompéta a spa
nilá Majoléna (D 1881); Bronislaw T. Grabowski 
(biografie, 1901). - Úpravy her: Obležení Prahy od 
Švédů aneb Měšťané a studenti (1876, podle J. N. 
Štěpánka); T. Meyer-Merian: Tomáš Mydlinka, holič 
v Bramborově (1876, i překl.). - Překlady: J. H. D. 
Zschokke: Jonatan Frok (1863) + Zvonečky (Vídeň 
1864); Morlánder: Je blázen (1869); S. Grudziňski: 
Ukrajinské povídky (b. d., 1880) + Sněžice (1880); E. 
Orzeszkowa: Meier Ezofovič (b. d., 1882) + Nerůžo- 
vá selanka (1883); Z. T. Milkowski: Zarnica (1883);

J. I. Kraszewski: Typy a charaktery (1883); J. Sawic- 
ka: Dvě povídky (1885); Poručík m. s. Bilse (F. Kyr- 
burg): Z malé garnizóny (1904, s T. Sokolovou); Pol
ská kytice (výbor povídek, 1914). - Ostatní práce: 
Technologie (Vídeň 1862); Vzorky k měřickému 
kreslení pro nižší školy reálné 1-3 (1865, 1866, 1871); 
Počátkové ornamentiky pro nižší reálku a školy prů
myslové (1871); Stručná nauka o barvách (1871); 
Sbírka vzorců matematických (1874); Průvodce po 
Krakově, Věličce a okolí (1884); Rukověť konverzace 
česko-polské (1887); Polsko-czeski slownik kieszon- 
kowy (1890); Praktická mluvnice polská s čítankou 
(1901); Kapesní slovník česko-polský (1902); Prak- 
tyczna metoda jazyka czeskiego do nauki z pomoci 
lub bez pomocy nauczyciela (Lvov b. d., 1909); mimo
to překl. F. Močnik: Aritmetika i algebra pro vyšší 
střední školy (1875). I SCÉNICKY Hry: Žižka před 
Přiběnicemi (1875); Cesta kolem Plzně za 80 minut 
(1879). - Libreto: Poklad (1885, k opeře J. Pauknera). 
-Překlady: B. Grabowski: Spojenci (1880); G. Zapol- 
ska: Dresované duše (1903); Z. Przybylski: Vstup do 
světa (1904). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Album. 
Sbírka nápisů do pamětní knihy (1859, rozšiř, vyd. 
1884 a 1892); Dvorný společník (1861); Květomluva 
(b. d., 1861); Nejnovější gratulant (1862); Besední 
kytice (1874); Besední čtení (1875); Gustav Pfleger 
Moravský (biografické zápisky, 1880). ■

LITERATURA: F. E. Petrmíchl: F. A. H. (1885). 
■ • ref. Gustav Pfleger Moravský: V. Bardoun (J. Ko- 
něrza), Koleda 1880, s. 207; an., Světozor 1880, s. 203; 
an., ČMM 1880, s. 94 •; an.: F. A. H., Zvon 5, 
1904/05; KA: Padesát let činnosti..., Zlatá Praha 22, 
1904/05, s. 107; Vn.: Spisovatelské jubileum v Plzni, 
Máj 3, 1905, s. 407; K. Zaleski: Cement do budowy 
kolosu, Kurjer Lublinski 9. 3. 1909; an: F. A. H., 
Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 575; • nekrology: an., 
LidN 1. 11. 1916; St., Topičův sborník 4, 1916/17, 
s. 144 •; K. Škába: Literární pozůstalost F. A. H. 
v historickém muzeu, Sb. Městského hist. muzea 
v Plzni 7, 1922/23; B. Polán: Obrys literární Plzně, 
LidN 6. 7. 1929; E. Felix in Literární Plzeň v obryse 
2 (1933); V. Jílek: Jiráskovy styky s polonofilem
F. A. H., Slavia 19,1949/50; M. Suchá: Písemné styky 
prof. F. A. H. s Poláky, Slavia 21, 1952/53.

is

Josef Hora
* 8. 7. 1891 Dobříň u Roudnice nad Labem
† 21. 6. 1945 Praha

Básník, prozaik, literární kritik, překladatel z ruštiny, 
němčiny a jihoslovanských jazyků, kulturně politický 
publicista. Vůdčí programový mluvčí i básnický tvůr
ce jedné z nej výraznějších podob české proletářské 
poezie, vyzdvihující etické hodnoty revolučního aktu; 
autor reflexívní lyriky času a ticha, nalézající v době 
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ohrožení republiky fašismem v tvůrčím činu a konti
nuitě generací nezvratné záruky národní existence.

Pocházel ze selské usedlosti; 1893 ji otec prodal 
a rodina přesídlila do Prahy. Po rozchodu rodi
čů (1896) žil H. s matkou v Roudnici n. L. u tety 
učitelky; zde 1910 absolvoval gymnázium a poté 
v Praze práva. Po absolutoriu (1916) se věnoval 
žurnalistice, když už předtím externě spolupra
coval s krajinským dělnickým tiskem. Již na 
gymnáziu (spolužák spisovatel J. Mařánek) 
psal verše (první příspěvek 1908 v čas. Vesna 
pod pseud. Jan Hron). 1919 vstoupil do redakce 
Práva lidu, kde působil po F. V. Krejčím jako 
vedoucí kulturní rubriky; t. r. se oženil. Jako 
příslušník soc. dem. levice (člen strany od 1912) 
přešel 1921 s většinou tehdejších redaktorů Prá
va lidu do Rudého práva, kde byl rovněž vedou
cím kulturní rubriky a od 1926 odpovědným 
redaktorem. Po roztržce sedmi spisovatelů 
s KSČ vedl kulturní rubriku Čes. slova 
(1929-40), kritikami pravidelně přispíval i do 
Telegrafu (1929-40). Nadále zůstal přesvědče
ným socialistou, což se výrazně projevilo v poli
tické aktivitě při utváření protifašistické kultur
ní fronty (od 1934 předseda Obce čs. spisova
telů). Bohatá byla H. literární a kulturně poli
tická přednášková činnost doma i v zahraničí. 
Hojně cestoval (1924 Itálie, 1925 SSSR, 1927 
a 1940 Německo, 1930 Francie, 1932 Estonsko, 
1933 přednášel v Maďarsku, 1938 v Jugoslávii, 
kde už byl 1923 a 1926), pro jeho básnické dílo 
měla mimořádný význam zejména návštěva Itá
lie a SSSR. Válku prožil již těžce nemocen 
v Praze a v sanatoriích na Dobříši (1941) a ve 
Vráží (1942). Zemřel krátce po osvobození 
a pohřben byl na vyšehradském Slavíně. 
Posmrtně mu byl udělen titul národní umělec.

Počátky H. poezie (Básně) poznamenal ještě 
symbolismus, projevující se vedle náznakové ne
určitosti napětím mezi tužbami a sny a smyslo
vě vnímanou skutečností. Smyslové okouzlení 
životem a obdiv k moderní civilizaci, jak ho 
proklamovala předválečná moderna, postupně 
vliv symbolismu potlačovaly a básnický subjekt 
se včleňoval do proudu života, v němž lidský 
jedinec splývá s projevy civilizace i přírodního 
dění (Strom v kvetu). Prožitek války a ruské 
revoluce vnesl pak do H. poezie zesílený zřetel 
sociální. H. se stal jedním z prvních básníků, 
kteří programově formulovali požadavek prole- 
tářské poezie a také jej uskutečňovali ve své 
básnické praxi. Proletářská poezie sbírek Pra

cující den, Srdce a vřava světa a Bouřlivé jaro, 
n nichž se prolíná nota intimní se společenskou, 
je osnována na vztahu jedince a revolučního 
dění a nesena úsilím dosáhnout jejich vzájemné
ho vyrovnání. V revoluci shledává H. nejen na
plnění odvěkého snu lidstva, ale i uskutečnění 
spravedlnosti a lidské rovnosti. Tento etický 
moment očekávané a vzývané revoluce H. ještě 
zdůrazňuje vyzdvižením některých elementár
ních lidských hodnot (potřeba něhy, lásky, do
mova a vztahu k přírodě). Zájmem o politický 
a sociální život navazuje na H. proletářskou 
poezii sbírka Itálie, lyrický záznam z cesty na 
Apeninský poloostrov. Vitální smyslovost, pro
buzená italským sluncem i poznáním života lidí, 
sevřených sice již kleštěmi fašismu, ale neztráce
jících nic ze svého jižního temperamentu, pro
vokuje básníkův rozmar, který se s dávkou iro
nie a sebeironie obrací proti severské reflexív- 
nosti a nadlehčuje dojmy ze setkání s historic
kými památkami. Obrození smyslového života 
jde tu souběžně s oproštěním výrazu, který se 
- ne bez vlivu poetismu - zbavuje širokých 
popisů, výčtů i prvků didaxe a rétoriky. Smyslo- 
vostí, předmětností, zhuštěnou básnickou meta- 
foričností a příklonem k pravidelnému verši, 
jenž projasňuje dřívější složitou větnou sklad
bu, otevírá sbírka nové období H. poezie. 
V něm začíná básník intenzívně pociťovat tok 
života a v čase nalézá zorný úhel, jímž nahlíží 
všechno dění. Čas jako zdroj neustálé změny se 
stává také záchytným bodem H. sociální víry ve 
sbírce Struny ve větru. Podstatnou část knihy 
tvoří verše z cesty do SSSR a právě tento zážitek 
poznamenal i pojetí času. Jestliže ho H. zprvu 
chápe ryze osobně jako to, co „odměřuje mi 
hodiny bytí“, v motivech z cesty se mu čas 
proměňuje v nadosobní „časoměr měřící do
bu“. Moment času probouzí znovu úvahový 
prvek, ten se však nyní uplatňuje prostřednic
tvím básnického obrazu, zatímco lyrický cha
rakter sbírky podtrhuje zejména melodický 
verš. V básnické skladbě Deset let se čas stává 
měřítkem m plynulých deseti let mírového života 
a zároveň zorným úhlem hledání jejich smyslu. 
Skladba je mohutným obrazem poválečného 
dění s jeho neklidem, sny a touhami jedinců 
a mas. Zračí se v ní též moment skepse k osudu 
lidstva i otřes básníkovy revoluční víry. H. začí
ná prostřednictvím poezie budovat svůj vlastní 
vnitřní svět, v němž se čas, dávající věcem vzni
kat i zanikat a proměňující všechno, stává 
ústředním motivem reflexívních veršů, jejichž 
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charakteristickým znakem zůstává obraznost 
a melodický verš (Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě 
minuty tichá). Východisko z této vnitřní uzavře
nosti nalézá H. nejprve v tvůrčím činu, nabýva
jícím nadosobní platnosti a tím také překonáva
jícím diktát času (Máchovské variace), a nako
nec - v době ohrožení republiky fašismem 
- v tradici, v kontinuitě rodu a národa (Domov, 
Jan houslista, Zahrada Popelčind). Zvláště v zá
věrečné básni sbírky Domov, ve Zpěvu rodné 
země, který vznikl na jaře 1938 v době obsazení 
Rakouska fašistickým Německem „z úzkosti 
o rodnou zemi a z potřeby víry“, se čas defini
tivně proměňuje v zdroj naděje. Bere na sebe 
konkrétní podobu koloběhu zrodu a smrti, ne
přetržitého sledu pokolení, jako záruky trvalé 
existence národa; utvrzuje tak přesvědčení, že 
lid této země překoná i těžké osudové chvíle. 
Takto pojatý čas současně probouzí i vědomí 
historičnosti, stálého střídání chvil radosti 
a štěstí s dobami utrpení a žalu v dějinách 
národa. - Méně rozsáhlá je H. činnost prozaic
ká; má většinou publicistický charakter a spon
tánně reaguje na prožité společenské události. 
Odraz první světové války na malém městě za
chytil H. v románě Hladový rok, boje se sociálně 
demokratickou pravicí o Lidový dům v klíčo
vém románě Socialistická naděje, vývoj komu
nistického hnutí ve třicátých letech a vztah je
dince a hnutí usiluje řešit v nej rozsáhlejším díle 
Dech na skle. Obsáhlá je naopak H. aktivita 
kulturně publicistická, komentující zpravidla 
vztah politiky a revolučního umění, a literár- 
někritická (též v podobě četných doslovů). H. se 
v ní jeví jako poučený a neúnavný analytik 
vývojových cest české poezie mezi oběma válka
mi. Mimořádného dosahu nabyly H. překlady, 
zvláště klasické ruské a sovětské poezie (Puški- 
nův Eugen Oněgin, Lermontovův Démon, lyri
ka Jeseninova, Pasternakova aj.). Překlady ně
mecky psané poezie (R. Dehmel, J. W. Goethe, 
H. Hofmannstahl, A. Chamisso, N. Lenau, F. 
Nietzsche, F. Schiller aj.) i skladby I. Mažurani- 
ce vyšly knižně až posmrtně.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Disk, Jakub Hron, Jan 
Hron (Vesna 1908, první verše), Jiří Klas, Jiří Nový; 
A. (Telegraf), a, -a., -ja- (Večerník Rudého práva 
1921), J. H., -jh-, jh., -o-, -or-, -r-, -ra, Ramazer (spo
lečná šifra s K. Z. Klímou a J. Můnzerem v Čes. 
slově). ■ PŘÍSPĚVKY in: A-Zet (1930-39); Akade
mie (1915-20); sb. Albert Pražák 1880-1940 (1940); 
Almanach Kmene (1930-38, posmrtně 1948); Avant
garda (1925-27); sb. Básníkův rok (1936); sb. Bezru- 

čův hlas (1940); Bibliofil český (1929); Blok (1931); 
Budoucno (1919); Cesta (1918/19); Červen (1918-21); 
Čes. kultura (1912/13); sb. České jaro (1940); Čes. 
slovo (1929-40); Čes. dělník (1940-41); Čin 
(1929-36); Čteme (1938-40); Dámské besedy (1912, 
1915); Dělnický kalendář... (1916-17); Den 
(1920—21); Die rotě Fahne (1935); Domov a svět 
(1928—29); sb. E. Lešehradovi (1937); Elán (1930); 
ELK (1936-37); Eva (1931-41); sb. Fronta (1927); sb.
F. X. Šaldovi (1932); Goethův sborník (1932); Haló 
noviny (1935); sb. Hlasy domova (Paříž 1940); Horké
ho týdeník (1909); Host (1923-28); Hovory o knihách 
(1937-38); Hovory Sfinx (1929-30); alm. Chudým 
dětem (1937, Živý Vrchlický); sb. In memoriam F. B. 
(Borový) (1937); Index (1931, 1935); sb. K. H. Mácha
(1937);  sb. Kde domov můj (1940); Klas (1930-38); 
Kmen (1919-21); Kmen (1926-29); Knihy a čtenáři 
(1941); Kohoutek (1923-27); Kolo (1934-40); Komu
nista (1921-22); Komunistická mládež (1922-23); 
Komunistická revue (1928-29); Komunistický kalen
dář (1923); Komunistka (1923-24); sb. Kouzlo hraček 
(1940); Kritický měsíčník (1938-41, 1945); Kritika 
(1924); Kvart (1930-37); Květy (1913); Kultura doby
(1938);  Kytice (posmrtně 1945-47; 1947 Několik 
vzpomínek z dětství a rodného kraje...); Levá fronta
(1931);  Lid. noviny (1929-40); Listy pro umění a kri
tiku (1933-37); Lit. noviny (1927-38); Lit. rozhledy 
(1928-30); Lit. svět (1928); Lumír (1931, 1939); sb. 
Má vlast (1940); Magazín DP (1933-37); sb. Mahe- 
novi k padesátinám (1933); Mladé proudy (1930-34); 
Moderní revue (1913-18); Most (1922); Nár. obzor 
(1914); Nár. osvobození (1926-36, příležitostně); Nár. 
práce (1939-41); sb. Naše maminky (1933); Naše 
republika (1937); Naše řeč (1938); Nová scéna (1929); 
Nové Rusko (1926); Novoročenka Klubu umělců
(1939);  sb. O Zdeňku Nejedlém (1938); Orfeus (1920); 
Památník k šedesátiletí reálného gymnázia v Roudni
ci (1937); Panoráma (1928-40); Pestrý týden 
(1926-36); Plán (1929-32); Podřipan (1916-18); sb. 
Podřipsko (1925); Podřipský kraj (1938); Pondělní 
noviny (1924-25); Praha-Moskva (1936-37); Pramen 
(Plzeň, 1925); Pravda (1924-26); Pravda čes. Západu 
(1922-26); Právo lidu a Večerník PL (1914-20, 
1935-38 příležitostně); Pražský ilustrovaný zpravodaj 
(1930); Program D (1936-41); Proletkult (1922-23); 
sb. Prosinec (1921); Přítomnost (1934); Radiojournal 
(1929-40); Ranní noviny (1933-38); ReD (1927-29); 
Reflektor (1925-28); Republika (1919); Ročenka 
Klubu přátel J. Vrchlického (1939); Ročenka Rozhle
dů po literatuře a umění (1933); Rozhledy (1935-36); 
Rozhledy po literatuře a umění (1932-34); Rozpravy 
Aventina (1925-33); Rudé květy (1913-14); Rudé 
právo (1920-29); Rudé právo večerní a Rudý večerník 
(1921-29); Rudé proudy (Roudnice n. L., 1910-14); 
Sborník SVU Mánes 1938-1945 (1947); 70 let Horo
va státního reálného gymnázia v Roudnici 
n. L. (1947); Sever a východ (1925-30); Signál (1928); 
Slovo a slovesnost (1936); Sobota (1930-38); Sociální 
demokrat (1919-20); sb. Srdce vlasti (1940); Sršatec 
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(1922-24); sb. Strážce tradice (1940); Středisko 
(1934); Studentský časopis (1936-41); Svět sovětů 
(1937-38); Světový zdroj zábavy a poučení (1940); 
Světozor (1933-40); sb. Španělsko (1937); sb. Španěl
sko v nás (1937); Švanda dudák (1911); Telegraf 
(1929-40); Topičův sborník (1919); Trn (1924-30); 
Tvar (1931); Tvorba (1925-29); U (1936-38); sb. 
U (1937); sb. U vrbiček (1934); V boj (1939); sb. Vám 
ve vlaku (1938); sb. Věčný Mácha (1940); sb. Věčný 
Puškin (1937); sb. Verše na zeď (1937); Vesna (1908); 
Věstník hl. města Prahy (1937); alm. Víno (1930); 
Vlastivědný sborník Podřipska (1924-32); Volné smě
ry (1933-36); sb. Všemu navzdory (1938); Výboj 
(1921-25); Vzdělavatel (1927-32); Zájmy čs. obchod, 
a doprav, dělníků (1924—27); sb. Zborov 1917-1937 
(1937); Země (1919); Země sovětů (1935); Zvon 
(1910-19); Žena (1923); Ženské noviny (1919); Život 
(1930-38). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Básně (1915, 1924 přeprac. s tit. První kniha básní); 
Strom v květu (BB 1920); Pracující den (BB 1920); 
Srdce a vřava světa (BB 1922); Hliněný babylón (PP 
1922, pak in Probuzení); Socialistická naděje (R 
1922); Kultura a třídní vědomí (studie, 1922); Bouřli
vé jaro (BB 1923); Z politické svatyně (BB 1924); 
Itálie (BB 1925); Probuzení (PP 1925); Hladový rok 
(R 1926); Struny ve větru (BB 1927); Mít křídla (BB 
1928); Smrt manželů Pivodových (P 1928); Deset let 
(B 1929); Literatura a politika (studie, 1929); Tvůj 
hlas (BB 1930; vyd. 1931 obs. též některé verše z knihy 
Mít křídla); Chvíle v Estonsku (F 1932); Tonoucí 
stíny (BB 1933); Dvě minuty ticha (BB 1934); Popelec 
(BB 1934); Karel Toman (studie, 1935); Tiché posel
ství (BB 1936); Máchovské variace (BB 1936); Do
mov (BB 1938); Dech na skle (R 1938); Básník a ma
teřský jazyk (přednáška, 1938); Jan houslista (B 
1939); Zahrada Popelčina (BB 1940); - posmrtně: 
Zápisky z nemoci (BB 1945); Život a dílo básníka 
Aneliho (B 1945); Proud (BB 1946); Pokušení (torzo 
B z 1945; 1946); Pozdravy (BB 1949, ed. A. M. Píša); 
Zapomenuté básně (1951, Dílo J. H. sv. 6, ed. A. M. 
Píša); Kniha satiry a rozmaru (BB 1953, obs. též 
knižně nevydané verše z 1922-45; Dílo J. H. sv. 13, ed. 
A. M. Píša); Poezie a život (kritiky, 1959, Dílo J. H. sv. 
15, ed. A. M. Píša); Dny a lidé (FF 1961, Dílo J. H. 
sv. 16, ed. A. M. Píša); Rané verše J. H. (Lit. archív 
1978-80; 1982, ed. J. Mourková, J. Víšková); mimoto 
množství drobných bibliofilských tisků. - Překlady:
G. Orenburgskij (S. I. Gusev): Země otců (1924, 
pseud. Jiří Nový); Jimmie Dolar (M. S. Šagiňan): 
Američané v Leningradě čili Mess Mend (1925); M. S. 
Šagiňan: Dobrodružství ruské dámy (1925); I. Eren- 
burg: Láska Jeanny Neuillové (1925, s F. Píškem); S. 
Jesenin: O Rusku a revoluci (1926, s B. Mathesiem) 
+ Jiná země (1927, s B. Mathesiem; 1940 in Modravá 
Rus); A. Tarasov-Rodionov: Čokoláda (1927); M. 
Gorkij: Podnik Artamonových (1928); V. Katajev: 
Defraudanti (1930, s M. Vaňkem); L. N. Tolstoj: 
Vzkříšení 1, 2 (1930); B. Pasternak: Lyrika (1935); A.
S. Puškin: Eugen Oněgin (1937) + Cikáni (1938, in A. 

S. P.: Povídky veršem i prózou); M. J. Lermontov: 
Démon (1939) + Bratr smutek (1941, s M. Marčano- 
vou, B. Mathesiem); Hvězdy nad Triglavem (výbor ze 
slovinské poezie, 1940, s jinými); - posmrtně: I. Ma- 
žuranic: Smrt Smail-agy Čengiče (1947); Kniha slo
vanské poezie (1951, Dílo J. H. sv. 11, ed. A. M. Píša); 
Z německé poezie (1954, Dílo J. H. sv. 14, ed. A. M. 
Píša). - Výbory: Toman, Hora, Wolker (1926, ed. J. 
Čeněk, V. Vylétal); Vybrané básně J. Hory (1942, ed. 
autor); Od první do poslední (1947, ed. M. Novotný); 
Pod zvonem Řípu (Roudnice n. L. 1947, ed. autor); 
Sen o zítřku pracujících (pro ml., 1950, ed. F. Tenčík); 
Pracující den a jiné básně (1952, ed. A. M. Píša); 
Výbor z básní (1954, ed. F. Buriánek); Básně (1955, 
ed. L. Fikar); Rodný kraj v díle J. H. (1955, ed. 
J. Hauft); Lásku dej lásce (pro ml., 1958, ed. A. M. 
Píša); Čas, bratr mého srdce (1965, ed. F. Hrubín); 
Loď se zlatém (milostná poezie, 1971, ed. L. Fikar); 
Básně (1975, ed. B. Štorek); Na neshledanou, vteřiny 
(1978, ed. Z. Trochová); Rozkvetlá větev (1978, ed. 
V. Kún); Kořist smyslů (1979, ed. Z. Pešat); Duch 
stále se rodící (kritické stati, 1981, ed. J. Víšková); 
Šetřte láskou (1984, ed. J. Mourková); Prsty bílého 
hvězdáře (1985, ed. Z. Pešat). - Souborná vydání: Dílo 
(nakl. F. Borový, 1927-40, 13 sv.); Dílo J. H. (nakl.
F. Borový, od 1949 Čs. spisovatel, 1946-61,16 sv., ed. 
M. Novotný, A. M. Píša). I SCÉNICKY. Překlad:
G. Kaiser: Kolportážní příběh (1924). I KORES
PONDENCE: J. Mourková: Z korespondence J. H. 
(J. Pokornému z 1909-15), ČLit 1961, s. 351; J. Mour
ková, J. Víšková: Korespondence J. H. z let 
1909-1919 (J. Pokornému z 1909-19, Z. Janouškové 
z 1917-19), LA PNP 19-20, 1987. I REDIGOVAL 
časopisy: Lit. noviny (1931/32 s A. Hoffmeistrem, 
1932 s A. Hoffmeistrem, E. Vachkem), Plán (1929-32; 
roč. 1, 1929/30 do č. 8 s F. Halasem, P. Levitem, 
O. Mrkvičkou); sborníky: Komunistický kalendář na 
rok 1922 (1921), Almanach Kmene 1931-32 (1931), 
F. X. Šaldovi (1933, s kruhem přátel), Věčný Mácha 
(1940, s jinými), Hvězdy nad Triglavem (1940, 
s O. Berkopcem); knižnici: Postavy a dílo (1935-38).
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: S. K. Neumann: Básně 
(výbor, 1928, s J. Seifertem); J. Seifert: Básně (výbor, 
1929); Mladá česká poezie (výbor, 1931); A. Macek: 
Výbor z díla (1932); Průvodce dnešního čtenáře. 
Z knih Kmene ... (1934, s L. Vokrovou-Ambroso- 
vou). ■

BIBLIOGRAFIE: O. Jirečková, J. Kuncová: Dílo 
J. H. (1960, Městská lidová knihovna Praha); S. Mou- 
chová: Soupis knižního díla (1971, Čs. spisovatel).
■ LITERATURA: sb. Dík a pozdrav (1941, ed. F. 
Halas, B. Novák); sb. In memoriam J. H. (Kolín 1945, 
ed. R. Horálek, J. Svatá, J. Hausmann); F. Nechvátal: 
Tiché poselství J. H. (Prostějov 1945); J. H. (sb. ne
krologů, 1945, ed. V. J. Krýsa); V. Černý: Zpěv duše 
(1946); B. Pernica: Básník J. H. (1946); J. Kastl: 
Národní umělec J. H. (Plzeň 1946); A. M. Píša: J. H. 
(1947); F. X. Šalda: Z dopisů J. Horovi (1947); J. Lin
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hart: Jan houslista J. H. (1947); F. Černý: Rod J. H. 
(1957); J. Mourková: J. H. (1981). ■ • ref. Básně: -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 16, 1915/16, s. 26; K. Fiala, 
MR 1916, sv. 30, s. 34; A. N. (Novák), Lumír 1916, 
s. 329; K. (F. V. Krejčí), PL 1. 1. 1916 •;• ref. Strom 
v kvetu: A. N. (Novák), Lumír 47, 1918/20, s. 475; 
M. Rutte, Cesta 2, 1919/20, s. 670; J. Krecar, MR 
1919/20, sv. 35, s. 356 •;• ref. Pracující den: A. Ma
cek, PL 20. 6. 1920; J. V. Sedlák, Tribuna 1. 8. 1920; 
M. Rutte, Cesta 3, 1920/21, s. 599; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 20, 1919/20, s. 668; k tomu polemika: 
A. Macek: Básník třídní, PL 14. 8. 1920 •;• ref. 
Socialistická naděje: A. M. (Macek), RP 28. 5. 1922; 
M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 4. 6. 1922 •;• ref. 
Srdce a vřava světa: A. N. (Novák), Lumír 1922, 
s. 552; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 9. 10. 
1922 •; A. M. Píša in Soudy, boje a výzvy (1^22); 
F. Götz in Anarchie v nejmladší české poezii (1922); 
J. Knap: J. H., básník socialistický, Přerod 1, 
1922/23, s. 26; • ref. Bouřlivé jaro: F. Götz, Host 3, 
1923/24, s. 25; B. Vlček, Cesta 6, 1923/24, s. 279; Z. 
Kalista, Přerod 2, 1923/24, s. 16 •;• ref. Itálie: fxš 
(F.X. Šalda), Tvorba 1, 1925/26 → KP 13 (1963); 
P. Fraenkl, Host 4, 1924/25, s. 308; F. Götz, NO 7. 6. 
1925; A. N. (Novák), LidN 28. 6. 1925; Fred (B. Vác
lavek), RP 26. 7. 1925 •; A. C. Nor: H. poezie, Sever 
a východ 1925, s. 121; J. B. Čapek: Prozaické dílo 
J. H., Host 5, 1925/26, s. 113; • ref. Hladový rok: 
F. Götz, NO 31. 10. 1926; M. Pujmanová-Hennerová, 
Tribuna 21. 11. 1926; B. Václavek, RP 5. 12. 1926 •; 
F. Götz in Jasnící se horizont (1926); A. M. Píša in 
Směry a cíle (1927); B. Václavek in Od umění k tvorbě
(1927);  • ref. Struny ve větru: F. X. Šalda, Kmen 2, 
1928/29, s. 70, rozšiř. → O nejmladší poezii české
(1928);  A. N. (Novák), LidN 29. 5. 1927; J. B. Čapek, 
Host 6, 1926/27, s. 239; A. M. Píša, Sever a východ 
1927, s. 233 → Dvacátá léta (1969); Z. Kalista, Cesta 
10, 1927/28, s. 139 •;• ref. Mít křídla: F. X. Šalda, 
ŠZáp 1, 1928/29 → O umění (1955); -jef- (J. Fučík), 
Tvorba 1929, s. 87 •;• ref. Deset let: A. N. (Novák), 
LidN 11. 8. 1929; AMP. (A. M. Píša), PL 28. 9. 1929 
→ Dvacátá léta (1969); F. X. Šalda, ŠZáp 2, 1929/30, 
s. 121; -js. (J. Seifert), LitN 1929, č. 16; J. Z. (Zahrad
níček), Tvar 1929, s. 395; B. V. (Václavek), ReD 3, 
1929/31 → Kritické stati z třicátých let (1975) •; B. V. 
(Václavek): Básník J. H., Reflektor 1929, s. 47; A. M. 
Píša: J. H., Čin 2, 1930/31, s. 266; F. Götz in Básnický 
dnešek (1931); • ref. Tvůj hlas: AMP. (A. M. Píša), PL
5. 4. 1931 → Třicátá léta (1971); A. Novák, LidN 14.
6. 1931; B. Polán, LitN 5, 1930/31, č. 12; B. Novák, 
Lumír 57, 1930/31, s. 548 •;• ref. Tonoucí stíny: F. X. 
Šalda, ŠZáp 5, 1932/33 → Kritické glosy k nové 
poezii české (1939); AMP (A. M. Píša), Čin 4,1932/33 
→ Třicátá léta (1971); F. Götz, NO 4. 12. 1932; A. N. 
(Novák), LidN 24. 12. 1932 •;• ref. Dvě minuty ticha: 
F. X. Šalda, ŠZáp 7, 1934/35 → Kritické glosy k nové 
poezii české (1939); B. V. (Václavek), Středisko 1934, 
s. 101; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 61,1934/35, s. 38; 
F. Götz, Čin 1934, s. 562; A. N. (Novák), LidN 29. 7.

1934; AMP (A. M. Píša), Panoráma 1934, s. 68 
→ Třicátá léta (1971) •; O. Králík: K struktuře díla 
J. H., Život 13t 1934/35, s. 129; B. Polán: ref. J. H.: 
Karel Toman, Čin 1935, s. 245; • ref. Tiché poselství:
A. N. (Novák), LidN 29. 3. 1936; AMP. (A. M. Píša), 
PL 29. 3. 1936 → Třicátá léta (1971); -á- (J. Rybák), 
RP 10. 4. 1936; B. V. (Václavek), Index 1936, s. 77; 
O. Králík, LUK 1936, s. 154; V. Černý, LitN 7, 
1935/36, č. 15; B. Polán, Čin 1936, s. 199 (též o Má
chovských variacích) → Život a doba (1964) •;• ref. 
Máchovské variace: A. N. (Novák), LidN 10. 5. 1936;
B. V. (Václavek), U 1936, s. 375 → Kritické stati 
z třicátých let (1975); P. Fraenkl, LUK 1936, s. 206; 
F. Götz, NO 10. 5. 1936; V. Černý, LitN 8, 1935/36, 
č. 20 •; F. Götz: Situace české lyriky, LitN 9, 1936/37, 
č. 11; F. Halas: O J. H., Program D 37, s. 175 → Ima- 
gena (1971); F. Götz: Proměny české lyriky, LitN 10, 
1937/38, č. 8; • ref. Domov: B. Václavek, U 1938, 
s. 244 → Kritické stati z třicátých let (1975); B. Slavík, 
Zvon 39, 1938/39, s. 139; F. Götz, NO 19. 5. 1938; 
V. Černý, KM 1939, s. 30; AMP (A. M. Píša), PL 29. 
5. 1938; A. N. (Novák), LidN 12. 6. 1938; J. V. Sedlák, 
Venkov 31. 8. 1938 •; AMP (A. M. Píša): ref. Dech na 
skle, Nár^ práce 8. 1. 1939; • ref. Jan houslista: 
F. Götz, Čteme 2, 1939/40, s. 43 → Literatura mezi 
dvěma válkami (1984); J. B. Č. (Čapek), Naše doba 
47,1939/40, s. 439; B. Fučík, Akord 7, 1939/40, s. 279; 
AMP (A. M. Píša), Nár. práce 24. 12. 1939 → Třicátá 
léta (1971); B. Jedlička, LidN 26. 12. 1939; J. V. Sed
lák, Venkov 6. 4. 1940; V. Černý, KM 1940, s. 32 
ref. Zahrada Popelčina: F. Götz, NO 8. 12. 1940; 
J. Pilař, Venkov 12. 12. 1940; J. Strnadel, Panoráma 
1941, s. 106 •; F. Hrubín: Básník plynoucího času, 
Knihy a čtenáři 1940, s. 71 → Drahokam domova 
(1976); J. B. Čapek: Kosmická poezie Nerudova 
a Horova, Naše doba 48, 1940/41, s. 577 → Záření 
ducha a slova (1948); A. M. Píša: Media in vita, KM 
1941, s. 193 + Sociální poezie J. H., Děln. osvěta 
1941, s. 129, 167; J. Mach: Římská vzpomínka na 
J. H., Marginálie 18, 1944/46; Z. Horová: In memo- 
riam, Kytice 1, 1945/46, s. 333; O. Berkopec: J. H. 
a Jihoslované, Mladá fronta 10. 7. 1945; B. Fučík: 
Básník ticha, Vyšehrad 1945, č. 1; • ref. Zápisky 
z nemoci: V. Černý, KM 1945, s. 163; M. Sedloň, RP 
26. 8. 1945; J. Pilař, Zeměd. noviny 26. 8. 1945; vbk 
(V. Běhounek), Práce 29. 8. 1945; Z. Urbánek, NO 30.
8. 1945; K. P. (Polák), PL 2. 9. 1945; hoř. (J. Hořec), 
Mladá fronta 13. 10. 1945; J. Janů, Svob. noviny 27. 
10. 1945 •; M. Novotný, A. M. Píša: doslovy in Dílo 
J. H. (1946—61); Z. Horová: Básník u nás, sb. Bole
slavsko (1947); A. M. Píša: Strom v květu, KM 1947, 
s. 21 + Básník tažení proti smrti, Kytice 1947, s. 294; 
V. Pekárek: O J. H., Var 1948, s. 236 → Díla a osob
nosti (1977); J. Závada: H. překlad Eugena Oněgina, 
LidN 5. 6. 1948; V. Bořek in J. H.: Socialistická 
naděje (1949); A. Pražák: Puškinův zásah do H. živo
ta a díla, sb. Puškin u nás (1949); J. Jíša: Jesenin 
a cesta J. H., Slovesná věda 1950, s. 19; F. Vodička: 
Úkoly literární historie při studiu otázek uměleckého 
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mistrovství, SaS 13, 1951/52, s. 118; F. Buriánek: ref. 
Zapomenuté básně, NŽ 1951, s. 1266 + in J. H.: 
Pracující den a jiné básně (1952); P. Jilemnický in 
Bojuje se mečem (1954); A. M. Píša in J. H.: Básně 
(1955); L. Kundera: ref. překl. Z německé poezie, HD 
1954, s. 366; J. Strnadel: Člověkem být je být dělní
kem, NŽ 1955, s. 599; F. Buriánek: Zamyšlení nad
H. dílem, LitN 1955, č. 25; J. Mourková: J. H. a Slo
vensko, Kultúrny život 1957, č. 24; J. Brabec: J. H., 
Kulturně politický kalendář 1960 (1959); M. Nosek: 
J. H. kritik, ČLit 1960, s. 451; M. Suchomel: Zpěv 
revolty a smíření, HD 1960, s. 272; J. Hájek: J. H., 
Plamen 1961, č. 3 → Osudy a cíle (1961, přeprac. s tit. 
Básník a revoluce) a Letorosty (1974, přeprac. s tit. J.
H.)  + in J. H.: Zahrada Popelčina (1961); J. Mourko
vá in J. H.: Domov a jiné básně (1961); A. M. Píša in 
Stopami poezie (1962); J. Mourková: J. H. a některé 
otázky naší avantgardy, ČLit 1964, s. 213; V. Justl: J. 
H., Kulturně politický kalendář 1965 (1964); F. Hru- 
bín in J. H.: Čas, bratr mého srdce (1965) + in Lásky 
(1965); V. Závada: Ze vzpomínek na J. H., Roudnický 
kult, měsíčník 1966, č. 6 → Krajina a lidé mého srdce 
(1975); Z. Kalista in Tváře ve stínu (1969); J. Palivec 
in Poezie stále budoucí (1969); J. Mourková: J. H. 
kritik v boji za proletářskou literaturu, sb. Václavkova 
Olomouc 1967 (1970); F. Valouch: J. H., sb. Česká 
poezie v období Mnichova (1970); B. Storek: Vývoj 
a jednota básnického díla J. H., sb. KSČ a literatura 
(1971); M. Pohorský in J. H.: Socialistická naděje 
→ Portréty a problémy (1974); Š. Vlašín in J. H.: 
Hladový rok (1973); B. Štorek in J. H.: Básně (1975); 
B. Dohnal in Zápas o tvar (1977); J. Mourková: 
O vztahu J. H. k Sovětskému svazu, Lit. archív 1975 
(1978) + Několik poznámek o vlivu S. K. Neumanna 
na počátky básnické tvorby J. H., ČLit 1975, s. 312 + 
H. básnické počátky, Tvorba 1976, č. 29; Z. Trochová 
in J. H.: Na neshledanou, vteřiny (1978); E. Urx in 
Umění a proletariát (1979); Z. Pešat in J. H.: Kořist 
smyslů (1979) → Dialogy s poezií (1985); F. Buriánek 
in Z moderní české literatury (1980) + in Česká 
literatura první poloviny 20. století (1981); J. Mour
ková in J. H.: Duch stále se rodící (1981); M. Mravco- 
vá: J. H. - literární kritik a teoretik, sb. Spoluvytvářet 
pravdu zítřka (1982); J. Mourková, J. Víšková: Rané 
verše J. H., Lit. archív 1978-80 (1982); M. Pišút: J. H. 
ve slovenských souvislostech, Lit. měsíčník 1983, č. 2; 
M. Tomčík in Poézia na křižovatkách času (1983); 
J. Mourková in J. H.: Šetřte láskou (1984); F. Buriá
nek: Odkaz českého básníka, Lit. měsíčník 1985, č. 6; 
Z. Pešat in J. H.: Prsty bílého hvězdáře (1985); 
J. Rambousek: H. básnické skladby z let 1939-1945, 
Sb. prací ped. fak. Brno, ř. jazyková a literární č. 25 
(1991).

zp

Jiří Horák
* 4. 12. 1884 Benešov
† 14. 8. 1975 Praha

Představitel literárněvědné slavistiky, etnograf 
a folklorista. Zabýval se srovnávacím studiem slovan
ských literatur, slovanskou lidovou slovesností, hlavně 
písněmi a pohádkami, i dějinami slavistiky a českého 
a slovenského národopisu.

Podepisoval se i Jur Horák. - Po maturitě na 
gymnáziu v Praze (1902) studoval 1902-06 sla- 
vistiku a germanistiku na pražské české univer
zitě, kde byl žákem J. Polívky a J. Máchala 
(doktorát 1916 prací Tři čeští spisovatelé v Hali
či), i na univerzitě německé. 1906-19 učil v Pra
ze na novoměstské reálce a vinohradském gym
náziu. 1919 se habilitoval na UK pro obor srov
návacích literatur a lidového podání slovanské
ho (pracemi Slovanské vlivy v literatuře české 
a Ukrajinské látky v literatuře české do r. 1874). 
1922-26 byl mimořádným profesorem tohoto 
oboru na Masarykově univerzitě v Brně, 
1927-53 jako nástupce J. Máchala řádným pro
fesorem UK (1932-33 děkan filoz. fakulty). Od 
1932 zde působil také jako náměstek ředitele, 
od 1936 jako ředitel Semináře pro slovanskou 
filologii. Byl členem Výboru pro lidovou píseň 
v Čechách, od 1919 jednatelem, od 1939 předse
dou Státního ústavu pro lidovou píseň, 1928-32 
předsedou Národopisné společnosti českoslo- 
vanské, 1929 generálním sekretářem 1. sjezdu 
slovanských filologů v Praze, dále spoluzakla
datelem Literárněhistorické společnosti (1934), 
spoluautorem encyklopedických děl (Ottův 
slovník naučný nové doby, Masarykův slovník 
naučný, Čs. vlastivěda), členem uměleckého po
radního sboru ELKu aj. Za okupace osvědčil 
jako předseda Státního ústavu pro lidovou pí
seň protifašistický postoj, 1944-45 byl vězněn 
na Pankráci. 1945-48 vykonával funkci velvy
slance v SSSR. Po přičlenění Státního výboru 
pro lidovou píseň k ČSAV (1952) se stal vedou
cím Kabinetu pro lidovou píseň, 1956-63 byl 
ředitelem, od 1964 vedoucím vědeckým pracov
níkem Ústavu pro etnografii a folkloristiku 
ČSAV. 1956 byl zvolen akademikem ČSAV. 
Z jeho četných cest do zahraničí byly významné 
zejm. návštěva Petrohradu 1921, jež pozitivně 
ovlivnila jeho vztah k sovětské kultuře, a před
náškové turné po Jugoslávii (1935, Bělehrad, 
Záhřeb, Lublaň) a po Francii (1937, Lyon, Pa
říž, Štrasburk).
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H. dlouholetá vědecká činnost tíhla ke třem 
vzájemně souvisejícím oblastem: k ústní lidové 
slovesnosti, ke srovnávacímu studiu slovanských 
literatur a k dějinám slavistiky. Jako literární vě
dec se H. obracel převážně k 19. a 20. století, 
zvláště k českému obrození a k dílům ruských 
klasiků, a uplatňoval komparatistickou metodu 
s důrazem na analytickou složku a na úplnost 
zkoumaného materiálu. Širší slovanský zřetel 
a zájem o vztahové otázky měly přirozené vý
chodisko v problematice bohemistické v soula
du s tradiční představou o slovanské kulturní 
jednotě a vzájemnosti, opírající se o vztahy 
k Rusku. V několika studiích zkoumal H. slo
vanské (zejm. ruské, ukrajinské a polské) motivy 
v české literatuře (K. J. Erben, J. V. Frič, V. Be
neš Třebízský), ohlas českého písemnictví ve slo
vanských literaturách (K. H. Mácha) a česko- 
-slovanské kulturní vztahy (Tři čeští spisovatelé 
v Haliči). Podstatnou část svých bohemistických 
prací zaměřil na vztah českých spisovatelů k fol
klórní tvorbě (F. L. Čelakovský, K. J. Erben). 
K dějinám české slavistiky přispěl hlavně prace
mi o P. J. Šafaříkovi (P. J. Šafařík a jeho evrop
ský význam), J. Polívkovi, J. Máchalovi, V. Fillo
vi aj. Z ostatních slovanských literatur věnoval 
pozornost především ruským klasikům 19. sto
letí (F. M. Dostojevskij, I. S. Turgeněv, L. N. 
Tolstoj aj.), dále literatuře sovětské (M. Gorkij), 
spisovatelům ukrajinským (I. Franko, T. Šev- 
čenko) a polským (J. Kochanowski, A. Mickie- 
wicz). V badatelské činnosti věnované studiu 
ústních tradic a národopisu dával H. přednost 
sociologickému přístupu před zájmem o formál
ní stránku děl. Odmítal názor o genetickém roz
dílu mezi literaturou a lidovým podáním, při 
jehož zkoumání vycházel z metodologických 
zásad Polívkových. Základní význam mají H. 
kritická, s pronikavou znalostí komentovaná vy
dání ústní slovesnosti, zvi. české a slovenské. Ze
jména z edic pohádek byly pořízeny překlady do 
mnoha evropských jazyků.
ŠIFRY: J. H., jh. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Adamu Mic- 
kiewiczovi 1834-1934 (1934); Agrární archív (1918); 
sb. Alois Jirásek (1921); Almanach ČAVU (1926); 
Antropologie (1924); sb. A. S. Mágrovi k padesátým 
narozeninám (1937); Archiv fúr slawische Philologie 
(1911); sb. Beitráge zur Sprachwissenschaft, Volks- 
kunde und Literaturforschung (Berlín 1965); sb. Co 
číst z literatur slovanských 1, 2 (1935); sb. Co daly 
naše země Evropě a lidstvu 2 (1940); Cas (1921-22); 
ČČM (1913, 1915, 1930); Časopis pro moderní filolo
gii (1913, 1931—40); Čechoslovák (1927); Čes. osvěta
(1940);  Čes. věda (1915-26); Čes. slovo (1937); Česko- 

sj. etnografie (1954-62); sb. Českosl. vlastivěda (d. 2, 
Člověk, 1933; ř. 2, Národopis, 1936); sb. Českosl. 
přednášky pro 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 
(1968); sb. Československo Sovětskému svazu 
k 20. výročí (1937); Českosl.-jihoslovanská revue 
(1935); Čes. časopis historický (1939); Čes. lid 
(1953-68); Čes. svět (1922); Dějiny a současnost 
(1959); Demos (Berlín, 1960-61); Deutsches Jahr- 
buch fúr Volkskunde (Berlín, 1963); sb. 2. Mi^dzyna- 
rodowy Zjazd Slawistów (Varšava 1934); Ethnologia 
Slavica (1971); Etnografia polská (Vratislav, 
1960-61); L’Europe centrále (1931); Fabula (Záp. 
Berlín, 1967); Historica (1959-63); sb. Hudba a ná
rod (1940); Hudební rozhledy (1954); sb. Idea česko
slovenského státu (1936); sb. Institut international 
ďanthropologie, IIe Session (Paříž 1926); sb. Jan Kar- 
ník-dr. Josef Svítil. 1870-1930 (1930); sb. Jan Laich- 
ter (1935); Javisko (Bratislava, 1964); sb. Josef Do
brovský 1753-1829 (1929); sb. K. H. Mácha (1937); 
sb. Kiril Christov 1875-1937 (Sofie 1938); Klub 
(1960); Lesnická práce (Písek, 1942); sb. L. N. Tolstoj
(1929);  Lětopis (Budyšín, 1970); Lid. noviny 
(1921—41); Listy filologické (1905-16, 1930); Lužica 
(Budyšín, 1932); Měsíčník dorostu Červeného kříže 
(1921-23); Mladý venkov (1935); Nár. divadlo 
(1934-37); Nár. listy (1932); Nár. práce (1940); Náro- 
dop. věstník českoslovanský (1906-33, 1950-52); Na
še doba (1923-36); Naše řeč (1939); Naše Valašsko 
(Val. Meziříčí, 1940); Naše věda (1922-26); Naše 
zprávy (1940); Naukovyj zbirnik (Svidník, 1967); No
vé Atheneum (1920); sb. O Dostojevskom (1933); sb. 
O pohádkách (1960); sb. O Zdeňku Nejedlém (1938); 
sb. Padesát let Slovanské knihovny v Praze (1976); sb. 
Památník 2. Zjazdu Slowiaňskich Geografów i Et- 
nografów w Polsce w r. 1927 (Krakov 1930); sb. Pa
mátník Zjazdu naukowego im. Jana Kochanowskie- 
go (Krakov 1931); Panoráma (1935); Pestrý týden
(1932);  Prager Presse (1921-37); Prager Rundschau 
(1931—38); Praha-Moskva (1936); Právo lidu (1938); 
sb. 1. sjezd slovanských filologů v Praze (1929); sb. 
Přednášky Slovanského ústavu v Praze (1931); sb. 
Puškin u nás (1949); sb. Rad kongresa folklorista 
Jugoslavije 6 (Bled 1959); Revue des études slaves 
(Paříž, 1921, 1961—62); Revue des travaux scientifi- 
ques tchécoslovaques (1924-31); Ročenka Slovanské
ho ústavu v Praze (1930-39); sb. Rovnocennost 
evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování 
(1934); Rozpravy Aventina (1931-32); Rudé právo 
(1956); Ruch Slowiaňski (Lvov, 1930); Sborník Ar
cheolog. ústavu ČSAV (Brno, 1965); Sborník Matice 
slovenskej pre jazykozpyt, národopis a lit. históriu 
(1922-23); Sborník prací 1. sjezdu slovanských filolo
gů v Praze 1929 (1932); Sborník prací věnovaných 
prof. dru Janu Máchalovi k 70. narozeninám (1925); 
Sborník prací věnovaných prof. dr. J. Polívkovi k 60. 
narozeninám (1918); Slavia (1923); Slavjane (Moskva, 
1946); Slavische Rundschau (1930-39); sb. Slawísch- 
-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur 
und Kultur (Berlín 1969); sb. Slovanská spolupráce
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(1933);  sb. Slovanská vzájemnost 1836-1936 (1938); 
Slovanský přehled (1928-29, 1956-57); Slovanský 
přehled 1914-1924 (1925); Slovanský sborník věno
vaný prof. F. Pastrnkovi k 70. narozeninám (1923); 
sb. Slovenská čítanka (1925); Slovenská literatúra 
(1956); Slovenský národopis (1963); Slovesná věda 
(1950); Sovetskaja etnografija (Moskva, 1964); sb. 
Strážce tradice (1940); Střední škola (1937); sb. Studie 
a vzpomínky prof. dru A.Novákovi k 50. narozeni
nám (1930); sb. 6. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 
1968 (1968); sb. 3. Medunarodni kongres slavista (Bě
lehrad, 1939); sb. Univerzita Karlova v Praze 
v r. 1932-33 (1935); sb. Věčný Puškin (1937); Venkov 
(1929-31); Věstník ČAVU (1950); Věstník ČSAV 
(1955, 1962); Věstník 1. říšského sjezdu čs. učitelů 
vysokých škol (1922); Vojenská čítanka 2 (1926); Výr. 
zpráva čes. gymnázia na Král. Vinohradech 
(1911-19); sb. Z dějin české literatury (1920); sb. 
Z dějin východní Evropy a Slovanstva (1928); sb. 
Z doby Boženy Němcové 1 (alm. Chudým dětem, 
1941); Zborník Slovenského národného múzea (Mar
tin, 1969); Zbornik za národní život i običaje južnich 
Slavena (Záhřeb, 1962); Zeitschrift des Vereines fůr 
Volkskunde (Berlín, 1917); Zpráva o jednáních sjezdu 
národopisných pracovníků československých (1924); 
Zprávy Společnosti českosl. národopisců (1960). 
I KNIŽNĚ. Práce o literatuře a lidové slovesnosti: 
Prof. dr. Jiří Polívka (1928); České písně lidové a ná
rodní na deskách Ultraphon (1940); Naše lidová pí
seň (1946); Z dějin literatur slovanských (1948, ed. J. 
Dolanský, J. Thon). - Překlady: Ivan Bykovič a jiné 
pohádky (1923); N. E. Ončukov, D. N. Sadovnikov: 
O čem si ruský lid vypravuje (1924); W. Feldman: 
Současná literatura polská (1936); M. Můrko: Roz
pravy z oboru slovanské filologie (1937, s jinými); I. 
M. Majskij: Před bouří (1947); Běloruské lidové po
hádky a povídky (1957, s jinými); Pohádky a písně 
Lužických Srbů (1959, s jinými); Z ošatky carevny 
Pohádky (1969, s jinými); P. L. Travers: Mary Poppin- 
sová (1975, s A. Horákovou). I KORESPONDEN
CE: J. Racek: Z korespondence J. H. Leoši Janáčkovi 
(z 1924-28), sb. Rodné zemi (1958); M. Mušinka: 
Dopisy českých národopisců Volodymyru Hnatůkovi 
(z 1911-26), Národop. věstník československý (Brno) 
1972, s. 218; Z. Urban: Ke spolupráci Z. Nejedlého 
s J. H. v oblasti folkloristiky (Z. Nejedlému 
z 1912-59), AUC Praha, sv. 23 (1983). ■ REDIGO
VAL časopisy: Národopisný věstník českoslovanský 
(1916-50: 1916-31 hlavní spolupracovník, 1931-50 
s K. Chotkem), Slavische Rundschau (1939 předseda 
red. rady); sborníky: Sborník prací věnovaných prof. 
dr. J. Polívkovi k 60. nar. (1918), Sborník prací věno
vaných prof. dru Janu Máchalovi k 70. nar. (1925, 
s M. Hýskem), Sborník prací věnovaných prof. dru 
Václavu Tillovi k 60. nar. (1927, s jinými), Josef Do
brovský 1753-1829 (1929, s M. Murkem, M. Wein- 
gartem), L. N. Tolstoj (1929, s J. A. Ljackým), Dosto- 
jevskij (1931, s jinými), Vůdce generací (1932), Sbor
ník prací 1. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 

(1932, s M. Murkem, M. Weingartem), Českosloven
ská vlastivěda d. 2, Člověk (1933, s J. Matiegkou, K. 
Weignerem), Adamu Mickiewiczovi 1834-1934
(1934),  Jan Laichter (1935), Československá vlastivě
da ř. 2, Národopis (1936, s K. Chotkem, J. Matieg
kou), Slovanská vzájemnost 1836-1936 (1938), Stráž
ce tradice (1940, s J. Dolanským, A. Pražákem); edici: 
Práce Slovanského ústavu v Praze (1934-47); spisy: 
Dílo K. J. Erbena (1938-40, 5 sv., s A. Grundem, M. 
Weingartem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Výbor 
slovenskej poezie ludovej. 1. Piesne epické, 2. Piesne 
lyrické (1923, 1928); Zprávy o jednáních sjezdu náro
dopisných pracovníků československých (1924); J. Š. 
Kubín: Kladské písničky (1925); K. J. Erben: Vybra
né báje a pověsti národní jiných větví slovanských
(1925) + Prostonárodní české písně a říkadla 
(1937) + Slovanské pohádky (1940); J. Polívka: Li
dové povídky slovanské 1 (1929, s V. Tillem); T. G. 
Masaryk: Studie o F. M. Dostojevském (1932); M. 
Můrko: Rozpravy z oboru slovanské filologie (1937, 
též překlad, s jinými); Český Honza. Lidové pohádky 
(1940); Naše písně (1940, s J. Hutterem); 25 lidových 
písní s nápěvy (1940, s J. Hutterem); Naše staré písně
(1941);  Náš kraj a lid, jak žijí v dílech českých spisova
telů (1942); České pohádky (1944; 1958 přeprac. s tit. 
Čarodějná mošna); Byliny (1947, s P. Křičkou)^ Hu
mor, vtip a satira v české lidové písni (1947); České 
legendy (1950); Slovenské ludové balady (Bratislava 
1956, přeprac. vyd. 1958); Běloruské lidové pohádky 
a povídky (1957, též překlad, s jinými); Pohádky 
a písně Lužických Srbů (1959, též překlad, s jinými); 
Dvacet slovenských lidových písní zbojnických 
(1960); P. J. Šafařík: Slowenskie piesně (Bratislava 
1962); Bolo nás jedenásť. Zbojnické piesne slovenské
ho ludu (Bratislava 1965, s K. Plickou); Slovanské 
pravljice (Lublaň 1974). i

BIBLIOGRAFIE: Z. Urban: Bibliografie prací 
akademika J. H. za léta 1905-1976 a soupis hlavních 
studií a článků o jeho vědeckém díle, in A. Robek, J. 
Petr, Z. Urban: Bibliografický soupis prací akad. J. H. 
s přehledem jeho činnosti (1979). I LITERATURA: 
A. Robek, J. Petr, Z. Urban: J. H., život a dílo 
(1975) + Bibliografický soupis prací akad. J. H. 
s přehledem jeho činnosti (1979). I K. Paul: Několik 
poznámek k pobytu K. V. Zapa a L. Rittera z Rit- 
tersberku ve Lvově, ČMF 6, 1917/18, s. 301; J. Mk. 
(Menšík): Ze studií o lidových baladách, ČČM 1918, 
s. 92; A. Grund: ref. Národopis československý (sep. 
ze sb. Čs. vlastivěda, d. 2), ČNM 1934, s. 139; J. 
Dolanský, J. Thon in J. H.: Z dějin literatur slovan
ských (1948); • ref. Z dějin literatur slovanských: Z. 
Koňák, NO 4. 3. 1948; K. Krejčí: Svob. noviny 12. 3. 
1948; V. Tichý, PL 18. 4. 1948; V. Běhounek, Práce 3.
9. 1948; B. Slavík, LD 27. 7. 1948; K. Polák, KM 
1948, s. 284; P. Eisner, Kult, politika 3, 1947/48, č. 33; 
J. Š. Kvapil, Naše doba 1948, s. 299; F. Krčma, Bese
da 1948, s. 134 •; D. Stránská: J. H., Národop. věst
ník českoslovanský 1953, s. 161; • k sedmdesátinám: 
J. Racek, Čs. etnografie 1954, s. 392; D. Stránská, 
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LitN 1954, č. 49; A. Melicherčík, Kultúrny život 1954, 
č. 50; J. Mjartan, Slovenský národopis 1955, s. 145 

k pětasemdesátinám: J. Dolanský, Čs. rusistika 
1959, s. 236; L. Kunz, ČL 1959, s. 241; J. Markl, 
Lidová tvořivost 1959, s. 248; J. S. (Spilka), LitN 
1959, č. 50 •;• k osmdesátinám: J. Michálek, Sloven
ský národopis 1964, s. 647; O. Sirovátka, Národopis
né aktuality (Strážnice) 1965, č. 1-2 •; J. Dol. (Dolan
ský) in sb. Slovanská filologie na UK (1968); • k pě- 
taosmdesátinám: J. Jech, Zborník Slovenského ná- 
rodného múzea, Etnografia (Martin) 1970, s. 13; an., 
Bulletin ČSAV 1969, č. 11 •;• k devadesátinám: R. 
Jeřábek, Universitas (Brno) 1974, s. 104; A. Robek, 
ČL 1974, s. 235; Z. U. (Urban), Tvorba 1974, č. 50; 
an., Bulletin ČSAV 1974, č. 10 •; O. Sirovátka: Srov
návací studium lidových balad v díle J. H., Národo
pisné aktuality (Strážnice) 1975, č. 1; Z. Urban: Aka
demik J. H. a Polsko, Biuletyn Historyków Literatur 
Zachodnioslowianskich (Varšava) 1975, s. 116 
+ Akademik H. i južni Sloveni, Socijalistička Čeho- 
slovačka (Bělehrad-Praha) 1975, č. 3; • nekrology: 
an., Bulletin ČSAV 1975, č. 9; A. Robek, Věstník 
ČSAV 1975, s. 335 a ČL 1976, s. 1; K. Krejčí, Slavia 
1976, s. 106; J. Vařeka, Národopisné aktuality (Stráž
nice) 1976, č. 1; r (R. Chmel), SLit 1976, s. 125; S. 
Wollman, Čs. rusistika 1976, č. 1 •; R. Jeřábek: ref. sb. 
J. H. Život a dílo, Universitas (Brno) 1976, s. 110; Z. 
Urban: SSSR a ideový svět akademika J. H., ČL 1978, 
s. 95; Z. Urban: Ke spolupráci Z. Nejedlého s J. H. 
v oblasti folkloristiky, AUC Praha, Historia Universi- 
tatis..., sv. 23 (1983).

vk

Abigail Horáková
* 17. 1. 1871 Turnov
† 7. 11. 1926 Turnov

Autorka drobných próz, zejména z hereckého pro
středí, dramatička, herečka a recitátorka.

Roz. Hedvika Černovická, podepisovala se též 
Abigail Hedvika H. - Pocházela ze šesti děti, 
otec byl truhlářem. Do základní školy chodila 
v rodišti a v Chlenech u Rychnova n. Kněžnou, 
do měšťanské školy opět v Turnově. Učila se 
švadlenou, ale 1888 odešla s divadelní společ
ností V. Budila, která tehdy v Turnově hostova
la. Vystupovala v menších rolích, později u spo
lečností T. Kratochvíla, J. V. Suka, E. Zöllnero- 
vé, J. Hurta a J. Muška, hrála již i role hlavní 
(mj. Abigail v Scribeově hře Sklenice vody, z níž 
odvodila pozdější lit. pseudonym). 1893 se pro
vdala za herce J. Horáka, s nímž přešla ke 
společnosti F. Trnky; dále hráli u A. Janovské
ho a u M. Kozlanské. V listopadu 1899 se H. 

přestěhovala s manželem do Prahy a začala 
navštěvovat Pivodovu operní školu. Záhy studií 
zanechala a doprovázela manžela při jeho reci- 
tačních pořadech, zprvu zpěvem, později před
nesem pohádek. 1911 se pokoušeli o zřízení 
stálé recitační síně v Praze, ale bez trvalejšího 
výsledku. Když manžel za války narukoval, po
kračovala H. ve vystoupeních sama. Deset let 
např. vystupovala na zájezdech po školách 
v Čechách a na Moravě s repertoárem zaměře
ným především na lyrické, umělé pohádky cizí 
(zejm. H. Ch. Andersen) i české (včetně tvorby 
J. Wolkera). Od 1916 žila ve svém rodišti.

Literárně debutovala H. v časopisech aforis- 
tickými črtami z hereckého prostředí, vzpomín
kami z dětství a žánrovými obrázky zachycující
mi drobné figurky maloměstského světa. Menší 
část této tvorby shrnula do souboru O Káče 
Drkotné a jiné veselé historky (vyšel až posmrt
ně). Mnohé z próz mají silně autobiografické 
rysy, ztvárňují autorčiny zkušenosti ze života 
hereckého i z činnosti spisovatelské. Vyznačují 
se živými dialogy a realistickým, někdy až gro
teskním zachycením prostředí, v němž se histor
ky, mnohdy humorné, odehrávají. Záhy začala 
H. psát i dramata (scénicky realizována nebyla 
všechna). Zaměřila se zejména na žánr spole
čenského melodramatu (Očista, Dolorosa), kte
rý patetickými a sentimentálními dialogy před
stavuje ženské hrdinky v klíčových situacích, 
rozhodujících o jejich tragickém osudu. Z toho
to komorního ladění se vymyká náběh k sociál
nímu žánru - hra Páriové, uvádějící do drama
tického děje rozličné typy trestanců. H. se po
koušela rovněž o frašku ze středostavovského 
prostředí, založenou na humorné milostné zá
pletce a prostřednictvím drobných figurek ma
loměstského světa vyjadřující vlastenecké ideá
ly (Jarní vody, Na pevné půdě). Idylický drama
tický obrázek Libuňský jemnostpán zachycuje 
na pozadí národnostního sebeuvědomování na 
malém městě postavu obrozenského vlastence 
a básníka pátera A. Marka. Na vznik samostat
ného československého státu reagovala H. dra
matem Žena legionářova; k uctění památky M. 
R. Štefánika napsala dramatické pásmo sym
bolických obrazů ze slovenských bájí i dějin
ných událostí O hvězdném šuhaji.

PSEUDONYM: Abigail. ■ PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Karneval (1905); Besedy lidu (1900); Boudoár 
dámám a dívkám (1913); Čes. besedy (Jihlava, 1910); 
Čes. divadlo (1917); Čes. slovo (1914); Čes. Dub 
(1919); Čes. svět (1907, 1922); Čes. zápas (1925); 
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Dámské besedy (1905-17); Den (1907-10); Divadelní 
listy (1901-04); Hlas národa (1904-07); Hlasy poji- 
zerské (1916-25); Hodina (příl. Nár. osvobození, 
1924-25); Horkého týdeník (1908); Humorist, listy 
(1914-15); Ilustrovaný kurýr (1905); Jitřenka (1905); 
Jubilejní revue studentstva turnovského (1923); Ka
lendář Čes. zápasu (1926); Kalendář Nár. divadla 
(1907-12); Kalendář Nových pařížských mód (1911); 
Kalendář paní a dívek (1908-11); Květy (1908-11; 
1908 D Kudy kráčely...); Lada (1925-26); Listy poji- 
zerské (Turnov, 1913,1917); Máj (1905); Malý Čecho
slovák (1924-25); Mladá stráž (Plzeň, 1919); Mlado
boleslavské listy (1906-22); Nár. listy (1900-25); Nár. 
obzor (s příl. Besedy, 1907-11); Nár. politika 
(1900-25); Naše otčina (Ml. Boleslav, 1925); Niva 
(1903); Od Ještěda k Troskám (1923); sb. Od kolébky 
Riegrovy (1908); Pečírkův kalendář (1910-11); Plzeň
ské listy (1907); Právo lidu (s příl. Dělnická besídka, 
1906-26); Pražská lid. revue (1907); Rozhled (1910); 
Rozhledy (Týn n. Vit, 1905, 1909); Rozkvět (1911, 
1925); Rudé květy (1903-06); Smíchovské listy 
(1910); Stopa (1910); Světozor (1915); Topičův sbor
ník (1924); Tribuna (1924); Venkov (1909-26); Vydro- 
vy besedy (1905-13); Zájmy čes. herectva (1906); Zla
tá Praha (1903, 1915); Ženské listy (1917); Ženský 
obzor (1905-22); Ženský svět (1919—23); Živnosten
ské rozhledy (1912). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Očista (D 
1903, i prem.); Dolorosa (D 1904, i prem.); Páriové (D 
1905, i prem.); Páni (D 1908, i prem.); Jarní vody (D 
1908, i prem.); Na pevné půdě (D 1917, i prem.); Žena 
legionářova (D 1919, i prem.); Malá divá (D 1921); 
O hvězdném šuhaji (D 1922, i prem.); Prstýnek (D 
1924, prem. 1913 s tit. Štajnšnajdři); Husitské jiskry 
(P pro ml., 1925); Hoře (D 1926, prem. 1917 s tit. 
Plané růže); Libuňský jemnostpán (D 1926, prem. 
1929); - posmrtně: O Káče Drkotné a jiné veselé 
historky (PP 1927). I SCÉNICKY. Hry: Ejhle, člověk 
(1906); Vojtánek (1915); Tatíček Kozákov (1919). 
- Dramatizace: Mark Twain: Princ a nuzák (1923); J. 
J. Kolár: Pekla zplozenci (1925). I

BIBLIOGRAFIE: J. V. Šimák: Soupis prací, Od 
Ještěda k Troskám 5, 1926/27, s. 190. ■ LITERATU
RA: S. (F. Sekanina): ref. Očista, Máj 1, 1902/03, s. 
470; • ref. Dolorosa: V. Tille, Lumír 33, 1904/05, s. 
83; an. (J. Pelcl), Rozhledy 15, 1904/05, s. 27; J. Lý 
(Ladecký), Zvon 5, 1904/05, s. 46 + Osvěta 1904, s. 
1029; K. (R. J. Kronbauer), Máj 3, 1904/05, s. 46 
ref. Páriové: K. (R. J. Kronbauer), Máj 3, 1904/05, s. 
469; an., LidN 11. 8. 1905; an., Přehled 4, 1905/06, s. 
143 •;• ref. Ejhle, člověk: O. Theer, Lumír 34, 
1905/06, s. 381 + Pražská lid. revue 1906, s. 145; J. 
Ladecký, Osvěta 1906, s. 650; KMČ (K. M. Čapek 
Chod), Zvon 6, 1905/06, s. 574; J. P. (Pelcl), Rozhledy 
16, 1905/06, s. 440; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 
23, 1905/06, s. 393; an., Přehled 4, 1905/06, s. 607 
ref. Páni: F. X. Šalda, Novina 1, 1908 → KP 7 (1953); 
KMČ (K. M. Čapek Chod), Zvon 8, 1907/08, s. 270; 
J. Karásek,MR 1907/08, sv. 20, s. 313; V. Červinka, 
Osvěta 1908, s. 159; O. Theer, Čes. revue 1, 1907/08, 

s. 311; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 25, 1907/08, 
s. 216; an. (K. Horký), Nár. obzor 25. 1. 1908; F. 
Knol, Pražská lid. revue 1908, s. 58; -si-, Máj 6, 
1907/08, s. 254 •;• ref. Jarní vody: F. X. Š. (Šalda), 
Novina 1, 1908 → KP 7 (1953); K. Kamínek, Lumír 
37, 1908/09, s. 493; V. K., Pražská lid. revue 1909, s. 
92 •;• ref. Vojtánek: O. Fischer, Čes. revue 8,1914/15, 
s. 639; H. Jelínek, Lumír 1915, s. 285; K. Čvančara, 
Osvěta 1915, s. 467; m., PL 27. 4. 1915; Hr., Zlatá 
Praha 32, 1914/15, s. 356 •;• ref. Na pevné půdě: K. 
Engelmúller, Zlatá Praha 34, 1916/17, s. 492; -oe-, 
Topičův sborník 4, 1916/17, s. 527; rd. (R. Weiner), 
LidN 16. 9. 1916; J. H. (Hilbert), Venkov 3. 7. 1917; 
an., LidN 5. 7. 1917; Alap (A. Procházka), MR 1917, 
sv. 31, s. 294; H. Jelínek, Lumír 1917, s. 431; M. 
Majerová, Ženský svět 1917, s. 267 •;• ref. Plané 
růže: H. Jelínek, Lumír 1917, s. 43; jv. (J. Vodák), 
LidN 15. 11. 1917; O. Fischer, Čes. revue 11, 1917/18, 
s. 188; M. Majerová, Ženský svět 1917, s. 377 •; V. 
Brtník: ref. Husitské jiskry, Venkov 27. 8. 1925; • ne
krology: an., Lit. rozhledy 11, 1926/27, s. 227; ma (O. 
Mrkvička), LidN 8. 11. 1926, odpol. vyd.; an., NO 9. 
11. 1926; B. Makovcová-Illová, Večerník PL 10. 11. 
1926; an., Zvon 27, 1926/27, s. 140; M. Laudová- 
-Hořicová, Venkov 27. 11. 1926 •; J. V. Šimák: A. H., 
Od Ještěda k Troskám 5, 1926/27, s. 129 a 183; • ref. 
Libuňský jemnostpán: B (E. Bass), LidN 21. 5. 1929; 
If (I. J. Fischerová), NO 22. 5. 1929; J. H. (Hilbert), 
Venkov 22. 5. 1929; M. Majerová, LitN 1929, s. 3; V. 
Z. (Závada), RA 4, 1928/29, s. 396; M. Novotný, 
Cesta 11, 1928/29, s. 567 •; -11- (L. Lukáš): A. H., 
Beseda 1947, s. 256; A. Dubský: Spisovatelka a hereč
ka, Cesta míru 1957, č. 43; M. Kaňák: A. H., kal. 
Blahoslav 1972 (1971), s. 106.

mn

Jindra Horáková

* 29. 12. 1902 Kolín
† 8. 7. 1972 Paběnice u Kutné Hory

Autorka evokuj ící život českých emigrantů v charvát- 
ské Slavonii, básnířka pro děti a pohádkářka.

VL jm. Jindřiška H. - Otec pracoval jako inže
nýr chemie v cukrovarnickém průmyslu. Dět
ství prožila ve Studeněvsi u Slaného, 1917 se 
s rodiči a bratrem odstěhovala do Slavonie. 
Maturovala na gymnáziu v Osijeku (1920), po 
absolvování dvou prázdninových kursů v Praze 
učila na českých školách v Osijeku (1921-23) 
a v Kaptolu u Slavonské Požegy (1924-25), pro 
oční chorobu se však učitelské dráhy musela 
vzdát. V Osijeku se pak věnovala kulturně osvě
tové práci v krajanských spolcích a vlastní lite
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rární činnosti. 1938 se s rodinou, takřka slepá, 
vrátila do Československa; zprvu žila v Piešťa
nech, po otcově smrti (1939) v Paběnicích. 
Pohřbena byla v Kutné Hoře.

Všecky H. knihy pro dospělé mají za téma 
život české menšiny v jugoslávské Slavonii, opí
rajíce se přitom zejména o zkušenost autorčina 
učitelování v Kaptolu. Počátky české imigrace 
do této vesnice v 60. letech 19. století, hlavně 
ekonomickou a národnostní stránku vztahů 
s charvátskými starousedlíky, zpracovala 
H. jednak formou studie (Kaptol), jednak romá
nově (Zarostlé pěšinky)} jedna historka obsaže
ná v knize Kaptol poskytla dějovou osnovu 
pozdní autorčině hře. Ve Slavonských povíd
kách, odehrávajících se mezi oběma světovými 
válkami, se vazba na krajanskou problematiku 
poněkud uvolnila ve prospěch tradičních ves
nických látek (mezigenerační spory, nerovná 
láska), resp. milostných příběhů dívek měnících 
se v ženy. Útěšlivá laskavost srdce jakožto zá
kladní tendence autorčiny beletrie se uplatnila 
i v jejích knížkách pro děti, které - ve verších 
pro nejmenší a v lyrizovaných pohádkách pro 
starší mládež - personifikují faunu i flóru 
a apostrofují zdravé síly přírody. Pro mládež 
psala H. také rozhlasové hry (Jak štěstí do hor 
přišlo, Dobrá víla Náladiěka). Řada jejích textů 
pro děti a překladů z jugoslávských autorů pro 
mládež (A. Diklié, M. Lovrak, T. Seliškar) 
zůstala v rukopise. Zatímco předválečné knihy 
H. byly určeny k seznamování české veřejnosti 
s životem krajanů v Jugoslávii, celá její pováleč
ná literární práce sloužila jako česká četba kra
janům v Jugoslávii, tam také vydávána.

PŘÍSPĚVKY in: Americký Čechoslovák (USA); Čes
ký lidový kalendář (Daruvar, Jugoslávie, 1962-74); 
Dětský koutek, pokr. Náš koutek (Daruvar, 1933—78, 
i posmrtně); Jednota (s lit. příl. Studnice, Daruvar); 
Jugoslávští Čechoslováci (Daruvar, od 1922); Krajan 
(1933 R Dunaj zpívá); Rodinný kalendář Čechoslová
ků v Jugoslávii (Záhřeb, 1929-31). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Zarostlé pěšinky (R, Bratislava 1933); O princez
ně Pohádečce (pohádky, 1942); Lékárna U modrého 
zvonku (P pro ml., 1943); Královna pohádek (pohád
ky, 1944); Jitro na dvoře (BB pro ml., b. d., 1944); Točí 
se kolečka, točí (BB pro ml., b. d., 1944); Volání 
pralesa (BB pro ml., b. d., 1944); Když si náš dědeček 
babičku bral (D, Daruvar 1959); Pohádečky z hníz
dečka (BB pro ml., Daruvar 1970); Slavonské povídky 
(Daruvar 1971). - Ostatní práce: Kaptol. Historie 
české dědiny na slovanském jihu (1933). I

LITERATURA: an. (J. Matušek): Představujeme 
vám J. H., Studnice (lit. příl. Jednoty, Daruvar) 1966, 

č. 3; Om (J. Matušek): ref. Slavonské povídky, Studni
ce 1971, č. 2-3 + Sbohem Jindře H., Jednota 1972, 
č. 31-32; an.: Vzpomínky na J. H., Jednota 1972, 
č. 31-32; S. Daněk: J. H., Náš koutek (Daruvar) 
1974-75, č. 1-3.

jo

Josef Horal
* 23. 12. 1885 Vrchoviny u Nového Města nad 

Metují
† 11. 12. 1969 Praha

Autor sociálně zabarvených povídek a románů, v me
ziválečném období politický publicista, specialista na 
zahraniční politiku a problematiku národnostních 
menšin.

VI. jm. Josef Chmelař. - Pocházel z rodiny rol
níka a domácího tkalce. Studoval na reálce 
v Náchodě (mat. 1904) a na technice v Praze. 
1909-15 byl redaktorem sociálně demokratic
kého Východočeského obzoru (od 1914 
s názvem Obzor českého východu) v Pardubi
cích, 1916-19 pracoval v redakci Dělnických 
listů ve Vídni. 1920-39 byl zaměstnán na tisko
vém odboru min. zahraničních věcí v Praze. 
Jako jeho přednosta se účastnil ženevských za
sedání Společnosti národů (1923-37), mimoto 
podnikl mnoho cest do Německa, Francie, Ju
goslávie, Rumunska a Polska. Pod vlastním 
jménem publikoval řadu článků i knižních prací 
o ekonomických a zahraničně politických otáz
kách a o národnostních menšinách, redigoval 
několik sborníků věnovaných této problemati
ce, podílel se na činnosti Československého 
zahraničního ústavu, na uzavírání kulturních 
dohod atp. Spolupracoval rovněž s redakcí Ot- 
tova slovníku naučného nové doby. Na počátku 
nacistické okupace působil v úřadě předsednic
tva vlády a na min. sociální a zdravotní správy, 
byl však brzy penzionován. V následujících le
tech se věnoval zejména literární tvorbě, zapojil 
se též do protifašistického odboje. Po skončení 
druhé světové války pracoval znovu na min. 
zahraničních věcí (ve funkci sekčního šéfa zpra
vodajského odboru), 1949 odešel do důchodu.

Literární činnost zahájil na sklonku prvého 
desetiletí jako autor povídek, črt a fejetonů. 
Jeho prvotina Těžký život obsahuje devět „poví
dek o malých utrpeních a vzdorech4 4, charakte
ristických sociálním zabarvením a impresionis- 
tickým laděním. Obdobný ráz má i jeho druhá 
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povídková sbírka Česání kvetu, jejímiž hrdiny 
jsou nejčastěji mladí lidé ze společenské spodi
ny, vyvržení a trpící, bouřící se proti svému 
tragickému údělu. Po vydání této knihy se 
H. jako beletrista nadlouho odmlčel, takže když 
po téměř třiceti letech přišel s románem Bláhové 
mládí, byl částí dobové kritiky mylně považo
ván za debutanta. Tímto dílem, zkoncipovaným 
jako generační román s množstvím epizodních 
dějů, se tematicky přiblížil Mrštíkovu románu 
Santa Lucia. Zachytil v něm rozdílné osudy 
dvou povahově odlišných venkovských studen
tů - nevlastních bratrů - v Praze a zčásti i v ma
lém městě. V září 1945 vydal román Mlčení, 
který se stal prvním českým románem o době 
fašistické okupace. S velkou dávkou typičnosti 
a se svědeckou věrojatností v něm zobrazil léta 
1939-43, a to prostřednictvím osudů jednotli
vých členů rodiny penzionovaného pražského 
úředníka.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1908-09); Českoslo
venský svět; Dělnické listy (1916-19); Horkého týde
ník; Květy; Lid. noviny (1909); Lípa (1917-18); Lumír 
(1908-09); Moravskoslezská revue (Mor. Ostrava, 
1909-10); Nár. obzor (1909); Novina (od 1908); Pa
noráma (1941, 1945-46); Právo lidu (1910-38); Pod
krkonošské rozhledy (Náchod); Prager Presse; Rudé 
květy (1908-10); Svět (1915); Východočeský obzor 
(Pardubice, 1909-14); Vzdělání lidu (Chvojenec, od 
1906); Zahraniční politika; Zlatá Praha (1909-10). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Těžký život (P b. d., 1911); 
Česání květů (PP b. d., 1912); Bláhové mládí 
(R 1941); Mlčení (R 1945). - Ostatní práce (pod vlast
ním jm.): Politické rozvrstvení Československa
(1926);  Státy, politické strany a tisk celého světa
(1927);  Evropské menšiny ve svých organizacích 
(1933); Polská menšina v Československu (1935); Das 
deutsche Problém in der Tschechoslowakei (1936, 
i v jiných svět, jazycích); Die nationalen Minderheiten 
in Mitteleuropa (1937, i v jiných svět, jazycích); T. G. 
Masaryk a naše zahraničí (1938). I REDIGOVAL 
sborníky: Zahraniční politika (1922-34), Podkarpat
ská Rus (1923, se S. Klímou, J. Nečasem). I

LITERATURA: • ref. Česání květů: K. (F. V. 
Krejčí), PL 26. 5. 1912; Ant. Veselý, Čes. revue 5, 
1911/12, s. 576 •; jn-: ref. Polská menšina v Českoslo
vensku, Zahraniční politika 1935, s. 497; • ref. Bláho
vé mládí: J. Snobr, Panoráma 1941, s. 111; V. T. 
(Tichý), Dělnická osvěta 1941, s. 276; Ns. (J. Nečas), 
Naše doba 49, 1941/42, s. 117; J. Pilař, Venkov 13. 12. 
1941; R. Černý, Akord 9, 1941/42, s. 231; K. Sezima: 
Čteme 1942, s. 5; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 49, 
1941/42, s. 440 •;• k šedesátinám (an.): NO, PL, 
Svob. Československo, Svob. noviny, vše 27. 12. 1945 

ref. Mlčení: vbk (V. Běhounek), Práce 12. 1. 1946;
F. Buriánek, Zeměd. noviny 28. 2. 1946; ah (A. Ho

las), Rovnost 16. 3. 1946; rp (R. Patera), Lid. kultura 
1946, č. 2; Rr., Mladá fronta 18. 4. 1946; K. P. (Polák), 
KM 1946, s. 33 •; K. Sezima in Z mého života 
3 (1946, s. 210).

JP

František Horečka

* 25. 3. 1894 Frenštát pod Radhoštěm
† 25. 2. 1976 Nový Jičín

Prozaik, básník, dramatik a vlastivědný pracovník, 
jehož tvorba, s výjimkou počátků, byla věnována Va- 
lašsku.

Otec byl obuvníkem. V rodišti vychodil H. 
obecnou a měšťan, školu, 1909-13 učitelský 
ústav v Příboře. 1913-15 učil v Kunčicích pod 
Ondřejníkem a v Tiché u Frenštátu. 1915 byl 
odveden a po roce odvelen na haličskou a 1917 
na italskou frontu. 1919 konal osm měsíců 
strážní službu v Liberci a Děčíně, pak učil zno
vu v Tiché a 1920-40 ve Frenštátě p. R.; 1924 
se oženil, syn Svatopluk H. (nar. 1929) působí 
jako redaktor a překladatel z francouzštiny. 
1942-45 učil H. v Senově ve Slezsku a 1945-58 
znovu ve Frenštátě, kde žil i po odchodu do 
důchodu. Působil jako všestranný kult, pracov
ník, 1929 spoluzaložil čas. Naše Valašsko a od 
1931 psal pro ostravské studio Čs. rozhlasu. Od 
1914 byl členem umělecké (převážně výtvarné) 
skupiny Koliba, ilustroval několik svých knih 
a o výtvarnictví též psal.

Válečné zážitky z fronty i zázemí tvoří první 
tematický okruh H. próz, který postupně ustu
puje autorovu celoživotnímu zájmu o Valašsko. 
Ten se projevuje nejprve v poezii, ve verších 
o přírodních krásách kraje, dospívajících od 
umírněného impresionismu k symbolickému 
patosu. V prózách a dramatech se H. snaží 
zachytit život valašského lidu folkloristickými 
črtami, převyprávěním pohádkových motivů, 
baladickými příběhy i ztvárněním soudobých 
konfliktů, které do odvěkého řádu vnáší po
vrchnost a mravní uvolněnost městské civili
zace. Autobiograficky založený román Ševci 
zachycuje v realisticky pojatých výjevech mize
jící slávu tradičního místního řemesla. Rodné
mu kraji věnoval H. i řadu publikací vlastivěd
ných, z nichž ocenění se dostalo práci dialekto- 
logické, založené na vlastní sběratelské činnos
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ti. Regionálně zaměřené jsou i H. studie o P. 
Bezručovi.

PŘÍSPĚVKY in: Almanach učitelského ústavu (Pří
bor, 1936); Archa (Olomouc, od 1917); Bibliofil; Ces
ta (od 1927); Časopis čes. studentstva (od 1914); Čer
ná země (Ostrava; 1917 veselohra Nápoj lásky, 1931 
Smrt Ondrášova, část hry Ondráš z Janovic); Českosl. 
republika (1931 Bubi a Nila, 2. část R knižně přeprac. 
s tit. Daň z lásky); Českosl. noviny (od 1923); Čes. 
časopis filologický (1944 Dodatky k mé knize Nářečí 
na Frenštátsku, i sep.); Čin a slovo (výstav, katalog 
skupiny Koliba, 1914); sb. Dar nej vzácnější (Přerov 
1947); Dílo (od 1932); Kněhyně (od 1921); Kolo 
(Brno, od 1929); Krýsův sborník (Plzeň 1936); Lid. 
noviny (od 1928); Lubina (od 1929); Mojžíšův sbor
ník (Dobrá 1948); Morava (Brno, 1926); Mor. orlice 
(Brno, 1933); Moravskoslezské besedy (příl. Morav- 
skoslez. deníku, od 1922); Moravskoslezský deník 
(Mor. Ostrava, od 1915, mj. Duha nad včerejškem,
1. část R knižně přeprac. s tit. Daň z lásky); Mor. 
východ (Frenštát p. R., 1935-37); Nár. listy; Nár. 
osvobození (od 1935); Náš směr; Naše řeč (od 1946; 
1947-48 Druhé dodatky k Nářečí na Frenštátsku); 
Naše Valašsko (od 1929); Nova et vetera (Stará Říše, 
od 1917); Nová Lubina (Val. Meziříčí); Nové Čechy 
(od 1933); Nové směry (od 1928); Od trstenické stez
ky (Litomyšl); sb. Od tří řek (Ostrava 1964); Osvětová 
Morava (Brno, od 1940); sb. Památník Čs. obce legio
nářské (Kroměříž 1947); Pestrý týden (od 1939); Rad
hošť (Příbor, od 1926); Rozpravy Aventina (od 1929); 
Salón; sb. Sjezd domobraneckých praporů v Praze 
(1948); Slezský sborník (od 1936); Stan (Břeclav, 1930 
Bubi a Nila, 3. část R knižně přeprac. s tit. Daň 
z lásky); Svob. noviny (od 1946); Škola měšťanská; 
Švanda dudák (od 1926); Těšínsko (Čes. Těšín, od 
1967); Turistické noviny (od 1947); sb. Valašsko (Vse
tín, od 1965); Výběr (Zlín, 1941); Výtvarná výchova; 
Výtvarné snahy; Zlín (1941); četné katalogy výstav 
v regionu. I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Drsný živel (BB 1915); Žena knězova (P 1919); Po
hádky pro velké děti (PP 1921); Sebevrah (D 1923); 
Radhošť (BB 1924); Den a noc (B 1928); Uloupená 
věčnost (R 1931); Za pět minut dvanáct (vzpomínky, 
1933); Daň z lásky (R 1936); Král smyslů (BB, 
E 1936); Blesky nad Gruněm (D 1936); Hoře, synku 
(studie o P. Bezručovi, 1937); Strážce pokladu (studie 
o P. Bezručovi, 1937); My z hor (PP 1939, přeprac. 
vyd. 1962); Kouzelná píšťalka (pohádka, 1942); Když 
rozkvétá kapraď (pohádky, 1944); Ševci (R 1944, pře
prac. 1973 s tit. Třínožka s vavřínem); Kouzla noci 
svatojanské (pohádky, 1947); Slunko nad Lysou (stu
die o P. Bezručovi, 1947); Ohnivý květ (studie 
o P. Bezručovi, 1947); Pohádky letního slunovratu 
(1967); Frenštátský literární salón (vzpomínky, 
1969). - Ostatní práce: Břetislav Bartoš, malíř národ
ní tradice (1928); Nářečí na Frenštátsku (1941). 
■ SCÉNICKY. Hra: Ondráš z Janovic (1935). I RE

DIGOVAL časopis: Moravský východ (Frenštát 
p. R., 1935-37, s J. Horečkou); sborník: Kniha o pa
mátném Radhošti (1931). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: J. Kalus: Písně (1958). I

LITERATURA: Cestou k dílu (1949, katalog k vý
stavě ve Frenštátě; přisp. V. Martínek, O. Lasák); 
M. Rusinský: Drsný živel (Ostrava 1969, rozmnož.; 
přeprac. vyd. 19J4). I -pa- (F. S. Procházka): ref. 
Drsný živel, Zvon 15, 1914/15, s. 518; J. O. Novotný: 
ref. Žena knězova, Cesta 3, 1920/21, s. 329; J. V. S. 
(Sedlák): ref. Pohádky pro velké děti, Tribuna 3. 3. 
1921; K. Hikl: ref. Sebevrah, Naše doba 31, 1923/24, 
s. 186; • ref. Radhošť: B. Vlček, Obzor (Přerov) 16. 
11. 1924; J. Krecar, MRJ924/25, sv. 40, s. 17 •; K. J. 
(Juda): ref. Den a noc, Čes. revue 1928, s. 370; J. O. 
(Ošmera): ref. Uloupená věčnost, Čin 3, 1931/32, 
s. 566 + ref. Za pět minut dvanáct, Čin 1934, s. 331; 
• ref. Daň z lásky: A. Novák, LidN 20. 1. 1936; B. 
Slavík, LitN 9, 1936/37, č. 4 •;• ref. My z hor: 
V. Martínek, Moravskoslezský deník 30. 7. 1939 
→ Živné zdroje (1972); kp. (K. Polák), Nár. práce 1. 
8. 1939; de (J. Strnadel), Večerník Nár. práce 21. 8. 
1939 •;• ref. Nářečí na Frenštátsku: tk. (F. Trávní
ček), LidN 8. 7. 1941; B. Havránek, SaS 1942 •;• ref. 
Ševci: A. Veselý, Čes. slovo 28. 4. 1944; strn. (J. Strna
del), Nár. práce 11. 6. 1944 •; F. Kopečný: Nářeční 
výrazy u F. Horečky, NŘ 1946; -jj (J. Janů): ref. 
Ohnivý květ, KM 1948; • k šedesátinám: V. Martí
nek, Valašsko 1954, s. 61; J. Krystýnek, SISb 1954, 
s. 245 •; M. Rusinský: 65 let F. H., Červený květ 1959; 
O. Rafaj in F. H.: My z hor (1962) → Portréty (1979);
J. Urbanec: 70 let F. H., Listy Památníku P. Bezruče 
1964, č. 16-17; J. Glazarová in F. H.: Pohádky letního 
slunovratu (1967); • ref. Frenštátský literární salón: 
D. Moldanová, ČLit 1971; J. Šnobr, Svob. slovo 26. 8. 
1969 •; jšr. (J. Šnobr): F. H., ZM 1969, č. 9; B. Slavík 
in F. H.: Třínožka s vavřínem (1973); • ref. Třínožka 
s vavřínem: (zol.) (B. Zaoral), Nová svoboda 16. 8. 
1973; Ip (L. Petr), Nové knihy 1973, č. 20; J. Svoboda, 
Ostravský kult, zpravodaj 1973, č. 5 •;• k osmdesáti- 
nám: Z. Bár, Listy Památníku P. Bezruče 1974, č. 5; 
O. Rafaj, Lit. měsíčník 1974, č. 3 → Portréty (1979); 
redakce, NŘ 1974, s. 102; M. Rusinský, Vlastivědný 
sborník okresu Nový Jičín 1974; (bs). (B. Slavík), LD 
22. 3. 1974 •;• nekrology: B. Slavík, LD 27. 2. 1976 
+ Nad dílem spisovatele F. H., Vlastivědný sborník 
okresu Nový Jičín 1976, s. 49; V. Závada, Tvorba 
1976, č. 12; O. Rafaj, Lit. měsíčník 1976, č. 6 → Por
tréty (1979) •.
Pb
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Horkého týdeník

Horkého týdeník

1909

Nezávislý politický, kulturní a literární časopis proti- 
rakouského zaměření s kritickým vztahem k vlád
noucím konvencím v soudobé české tvorbě; byl 
otevřen i nejmladší literární generaci.

Redaktor a vydavatel: Karel Horký. - Periodicita: 
1 x týdně (s výjimkou čtrnáctidenního intervalu mezi 
č. 1 a 2); od 12. 3. do 5. 8. 1909 celkem 21 čísel. - 
Příloha: Nejmladší české písemnictví 1909-1910.

H. t. představuje krátkodobou přechodnou eta
pu od novinového periodika Národní obzor, 
v němž byl Horký redaktorem, ke kulturní a li
terární revui Stopa, která na H. t. navázala. 
H. t. si ještě uchoval vnější ráz novin formátem 
a jednotlivými rubrikami (Politický zápisník, 
Fejeton, Parlamentní kukátko, Pražská kroni
ka, Studentstvo, Drobnosti kulturní a nekul- 
turní aj.). Značnou pozornost však již věnoval 
literatuře a umění, a to jak v referentské části 
{Literatura, Divadlo, Hudba, Výtvarnic tví), tak 
v Zábavné příloze, jež tvořila přímou beletristic
kou součást listu na rozdíl od přílohy Nejmladší 
české písemnictví 1909-1910, která byla určena 
k vystřihování a měla samostatnou paginaci.

Jednotlivé kulturní rubriky měly své stálé 
referenty. O literatuře psal zejména A. Drtil, 
o divadle sám redaktor, o výtvarném umění 
bratří Čapkové, o hudbě J. Reichmann. Vedle 
toho eseji, pojednáními i recenzemi sem přispí
vali K. Hladík, B. Markalous, J. Branberger. 
Významné postavení v H. t. zaujímali bratří 
Čapkové: spolu s výtvarnou částí soustavně vy
plňovali prózami rubriky Karikatury a portréty 
a Témata (téměř všechny tyto příspěvky později 
zařadili do knihy Krakonošova zahrada). V be
letristické příloze s verši a prózami vystupovali: 
H. Aksak (tj. H. Kaska), A. H. Horáková, J. 
Horal, F. J. Jaroš, O. Jenčík, A. Jenne, M. Ma
jerová, H. Malířová, G. R. Opočenský, J. Osten,
K. Pelant, O. Pinsker, J. Š. Prut, J. Rosenzweig- 
-Moir, A. Sova, P. Sula, F. Taufer, A. Trýb, Q.
M. Vyskočil, Ben Walther (tj. B. Beneš Buchlo- 
van), A. Žipek. Z cizích literatur přinášel 
H. t. zejména překlady P. Altenberga (též 
v samostatné části Z myšlenek P. A.), dále A. P. 
Čechova, C. Menděse, G. Meyrinka, K. Przer- 
wy Tetmajera, A. Rody Rody, M. Schwoba 
a W. Whitmana. V příloze Nejmladší písemnic

tví 1909-1910, do níž přispívali začínající spiso
vatelé, debutoval časopisecky v květnu 1909 
Lad. (V.) Vančura.

mb

Karel Horký
* 25. 4. 1879 Ronov nad Doubravou u Čáslavi 
† 2. 3. 1965 Praha

Novinář, zejména fejetonista, jehož polemičnost a sa- 
tiričnost později ustoupily humorné pohodě; povíd
kář, básník, dramatik a recenzent.

Jeho otec byl důchodním na císařském panství. 
Obecnou školu vychodil H. v rodišti, 1891 začal 
studovat na gymnáziu v Hradci Král, (vliv češti- 
náře O. Vaňorného), z něhož však 1895 vystou
pil. Rok pracoval jako myslivecký praktikant 
na panství v Konici u Prostějova, pak byl 
poštovním praktikantem (v Hrochově Týnci) 
a expeditorem (na různých místech). Od 1901 
působil jako novinář. Vydával a redigoval v Ro
kycanech krajinský časopis Žďár (1901-03) 
a týdeník Kramerius (1903-04), pokoušel se 
uplatnit i jako nakladatel (1904 vydal Macharo- 
vy kn. Satirikon a Próza z let 1901-1903). 1905 
podnikl pěší cestu po Francii, Španělsku a Švý
carsku, po návratu chtěl přenést redigování čas. 
Kramerius do Prahy, ale neuspěl. 1907-08 redi
goval pražský týdeník Národní obzor, 1909 vy
dával Horkého týdeník, 1910-14 čtrnáctidenní 
literární revui Stopa, kterou od 1912 řídil z Pa
říže, kde se usadil i s rodinou (1908 se oženil 
s Emou Důrichovou, 1884-1973, dcerou politi
ka a spisovatele J. Důricha a pozdější překlada
telkou francouzské a ruské prózy). Po vypuknu
tí války se uchýlil do Španělska, 1915 do Lisa
bonu, v říjnu 1916 do USA. Zde krátce působil 
jako bankovní úředník (1918) a přispíval do 
krajinských listů protirakouskými články 
a epigramy, vydával masově šířené odbojové 
letáky {Teď, anebo nikdy, Třetí armáda), kalen
dáře a časopis Poděbradka. 1917 se ostře 
rozešel s vedením čs. zahraničního odboje 
(T. G. Masarykem, E. Benešem, M. R. Štefáni- 
kem), když jeho tchán, od 1916 místopředseda 
Čs. národní rady v Paříži, byl kvůli separátnímu 
politickému stanovisku zbaven své funkce. Do 
vlasti se H. vrátil začátkem 1921; po tříletém 
pobytu v Klášteře Hradišti n. Jiz. se přestěhoval 
do Prahy. Ztroskotav ve snaze založit vlastní 
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autorský časopis (fejetony pro něj psané otiskl 
náhražkově v kn. Poutník), stal se pravidelným 
fejetonistou Pražského ilustrovaného zpravo
daje, na nedlouhou dobu redaktorem Nár. listů, 
1924-27 řídil humoristický časopis Švanda du
dák a 1927-39 politický týdeník Fronta. Od 
začátku 30. let byl členem rady hl. m. Prahy 
a členem ústředního zastupitelstva pražského 
za Národní ligu, resp. Národní sjednocení 
J. Stříbrného, odkud byl 1936 vyloučen. Pak se 
angažoval v národně demokratické straně a pů
sobil jako redaktor Nár. listů (1937-39), od 
1939 pracoval v redakcích Českého slova 
a Pražského ilustrovaného zpravodaje. Po válce 
žil v ústraní.

H. vstoupil do literatury jako bojovný žák 
Macharův (s nímž se později politicky rozešel). 
Zatímco společenskou skutečnost své doby 
s vážným mravním zaujetím nebo častěji s kari- 
kující satirou napadal, skutečnost osobního 
prožitku okouzleně oslavoval. V jeho poezii se 
satira uplatnila epigramy a rozsáhlejšími epic- 
kými básněmi; opačná poloha, stále pod vlivem 
Macharovým (Když vesla vypadnou), k němuž 
postupně přibyl vliv Dykův (Verše intimní), se 
prosadila ve věcném lyrismu, který opět bývá 
navozen epicky rozvinutou situací. V dramatu 
vedle satir (Tunel, Baťoh) se H. pokusil o veršo
vanou tragédii Vodopád Giessbach, vrcholící 
v lyrizujících scénách. Jeho nej vlastnějším tvůr
čím projevem se stal fejeton. První výbory, které 
vedle úvahových fejetonů obsahovaly fejetonis- 
ticky pojaté pointované scénky a také povídky 
(Pátek, Hory a doliny se srovnávají, Zasláno), 
útočily proti oficiálním institucím, klerikalismu, 
militarismu, byrokracii a vůbec proti projevům 
nespravedlnosti, pokrytectví a konvencím. Je
jích demokratismus a sociální cit odkrýval spo
lečenské bezpráví a etickou zvrácenost i ve 
zdánlivě samozřejmých jevech každodennosti. 
H. se ujímal nižších a nej nižších vrstev, ale na
padal také jejich nectnosti, zvláště servilnost, 
a na druhé straně dokázal v jejich životě a ve 
všedních chvílích lidského života vůbec odhalit 
ztajenou krásu. Prostý a přirozený život a práva 
jednotlivce nazíraná očima průměrného obča
na tvořily východisko apelů, které se ve snaze 
o účinnost nevyhýbaly choulostivým čí drastic
kým motivům ani sentimentální dojímavosti. 
Fejetony volně přecházejí v povídky, mezi nimiž 
organičtěji než imaginární příběhy vyznívají 
scénky z autorova typického dějiště: ulice, par
ku, hospody, vlaku atd. Po první světové válce 

vybíjel H. svou polemickou vervu politickými 
invektivami, v nichž oficiální politice a zvláště 
okruhu kolem E. Beneše vytýkal rozpor mezi 
proklamovanými demokratickými zásadami 
a praxí; načas se přitom sblížil s krajně naciona
listickou pravicí. Jeho fejetony se postupně ná
zorově i výrazově zklidnily, satirická jízlivost se 
proměnila v laskavý humor, který v nejrozma
nitějších oblastech průměrného lidského života 
nachází podnět k rozmarné úvaze. Vlastní pří
nos H. pro český fejeton však - v souladu s cel
kovým uměleckým přínosem jeho protiliterát- 
ské generace - spočívá v prvních desetiletích 
našeho století, především tam, kde do idylické
ho světa fejetonů nechal vtrhnout drsnější život 
a naléhavější problémy a kde se (např. ve fejeto
nech z 1. svět, války Kouř z Ithaky) namísto 
typizující poloanonymity otevřeně svěřoval se 
svými osobními zážitky a osudy. - V rukopisné 
pozůstalosti jsou mj. dvousvazkové paměti Zá
pisky věčného žáka a kniha fejetonů Poslední 
snop.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adam Háj, Desmoulins 
(Právo lidu, do 1914), Gergej, Ivan Břit, Karla Stude
ná, Štěpán Navara, T. Pluh; H-ký, Hký, K. H. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy Času (1903-05); Cesta (1924); 
Čas (1904-11); Čes. slovo; Čes. dělník (1941); Čes. 
svět (1910); Dělnická osvěta (1909); Dělník a kultura 
(1939); Fronta (1927-31); sb. Hana Kvapilová (1907); 
Hlas národa (příl. Nedělní listy, 1901-02); Horkého 
týdeník (1909); Humorist, listy; Kramerius (Rokyca
ny, 1903-04); Lid. demokracie; Lid. noviny 
(1913-40); Lumír (1907-11); Malý čtenář (1913); 
Nár. listy; Nár. obzor (1906-12); Nár. osvobození 
(1925); Naše doba (1903); Poděbradka (New York, 
1916-20); Polední list; Právo lidu (1911-23); Pražský 
ilustrovaný zpravodaj; Přehled (1905); Rudé květy 
(1904-12); Rudé právo (1922); Samostatnost 
(1902-28); Stopa (1910-14); Šibeničky (1906-18); 
Švanda dudák (1924—27); Topičův sborník 
(1924-26); Tribuna (1923-25); Zlatá Praha 
(1907-14); Zvon (1910-25); Žďár (Rokycany, 1903); 
Ženský obzor (1904-05); Ženský svět (1912). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Srážka vlaků (D 1902); Inko
gnito (B b. d., 1904); Sedm dní v Lurdech (FF 1905); 
Paličovy sloky (BB 1905); Kašpárek (D 1906, 
i prem.); Když vesla vypadnou (BB 1906); Vodopád 
Giessbach (D 1908, i prem.); Pátek (FF, PP 1908); 
Hory a doliny se srovnávají (FF, PP b. d., 1909); Verše 
intimní (1910); Do jiného života (D 1910, spolu s 2. 
vyd. hry Kašpárek); Kramářova sonáta (F, PP 1911); 
Svatá Drahota (D b. d., 1911); Tunel (D b. d., 1911); 
Pštrosí péro (B 1912); Hřivna (FF 1912); Zasláno 
(FF, PP b. d., 1913); V tomto slzavém údolí (PP 1913); 
Michelské litanie (B b. d., 1913); Šašek krále Václava 
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Horký

(PP, Madrid 1916); Má úcta! (PP, D 1917); Marko 
Polo a jiné povídky (New York, 1921); Poutník 1, 
2 (FF 1922); Baťoh (D 1924, i prem.); Bejvávalo... 
aneb Loupežníci na Chlumu (D 1925, i prem.); Kouř 
z Ithaky (FF 1926); Půl čtvrté odpoledne (FF 1929); 
Dědeček (P 1929); Svatební cesta. Listy z bojiště (FF, 
Rp 1931); Pískání v lese (FF, PP 1939, 1946 rozšiř, 
s tit. Na neshledanou); Plachá dvojice 1, 2 (FF 1940); 
V tomto zábavném údolí (FF 1944); Dýmka míru. 
První kniha vzpomínek (1948, kniha nedistribuová- 
na); Honza na trůně (D pro ml., 1950, pův. verze in 
Stopa 1912). - Překlad: H. Sudermann: Kočičí lávka 
(1913). - Ostatní práce: Mizérie... Několik upřím
ných kapitol české inteligenci (1903); Teď, anebo nik
dy (Chicago, 1915, Praha, 1919 s tit. Americký leták; 
pak in Vlast); Třetí armáda (Chicago, 1916, pak in 
Vlast); Důrichův národ a Benešovo obecenstvo (New 
York, 1917); Epištola k Vlastimilům aneb Nejtěžší 
českoamerické hříchy proti duchu jazyka českého 
(Chicago, 1919); Z vašich rukou (polit, stati, Chicago, 
1919); Vlast (práce z války, 1921); Masaryk redivivus? 
(1926; pak in Výlety do politiky); Výlety do politiky 
(1931); Deset let od smrti Josefa Důricha (1937). 
- Výbory (vesměs v aut. usp.): Horkého čítanka (FF, 
PP, BB b. d., 1909, rozšiř, vyd. Chicago 1919 s tit. 
Stovka); Karel Horký (BB, FF b. d., 1909); Pozdní 
shledání. Verše mladosti (1948); Cestou necestou (FF 
1954). - Souborné vydáni: Knihy K. H. (nakl. F. 
Topič, 1926, 3 sv.). I REDIGOVAL časopisy: Žďár 
(Rokycany, 1901-03), Kramerius (Rokycany, 
1903-04), Národní obzor (1907-08), Humoristické 
listy (1908, č. 22-32), Horkého týdeník (1909), Stopa 
(1910-14), Poděbradka (New York, 1917-19), Švan
da dudák (1924-27, s I. Herrmannem), Fronta 
(1927-39); knižnice: Nová Krameriova expedice 
(1904), Knihovna Stopy (1912), Knihovna Švandy 
dudáka (od 1925), Knihovna romantiků (od 1926), 
Americká knihovna (od 1926); sborník: Hana Kvapi- 
lová (b. d., 1907, šifra Hký; s J. Lukavským). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Horkého národní ka
lendář na rok 1917 (New York, 1916),... na rok 1918 
(Chicago, 1917),... na rok 1919 (Chicago, 1918). ■

LITERATURA: • ref. Kašpárek: V. O. (A. Drtil), 
Přehled 4, 1905/06, s. 900; Ch. (E. Chalupný), Přehled 
5, 1906/07, s. 294 •;• ref. Když vesla vypadnou: Ad. 
Veselý, MS1R 3, 1906/07, s. 90; M. Marten, MR 
1906/07, sv. 19, s. 205 •;• ref. Pátek: O. Theer, Čes. 
revue 1, 1907/08, s. 635; A. Drtil, Novina 1908, s. 441; 
-ejč- (J. Krejčí), Naše doba 16, 1908/09, s. 146 •;• ref. 
Vodopád Giessbach: KMČ. (K. M. Čapek Chod), 
Zvon 8, 1907/08, s. 285; V. D. (Dyk), Lumír 36, 
1907/08, s. 239; F. X. Šalda, Novina 1908, s. 60 
→ KP 7 (1953) •;• ref. Hory a doliny se srovnávají: 
-ejč- (J. Krejčí), Naše doba 16, 1908/09, s. 709; A. No
vák, Přehled 7, 1908/09, s. 592 •; G. R. Opočenský in 
Horkého čítanka (1909); Emil Ritter (J. Hašek):
K. H., Karikatury 2, 1909/10, č. 9 → Lidožroutská 
historie - Druhý dekameron (1979);« ref. Verše intim
ní: K. Fiala, MR 1910/11, sv. 23, s. 216; A. Novák, 
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Přehled 9, 1910/11, s. 229; F. X. Šalda, Novina 4, 
1910/11, s. 251 → KP 8 (1956) •;• ref. Pštrosí péro: 
K. Hikl, Novina 5, 1911/12, s. 633; Ant. Veselý, Čes. 
revue 5, 1911/12, s. 630 •;• ref. Zasláno: G. W. (Win- 
ter), PL 30. 11. 1913; Ant. Veselý, Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 445 •; M. (V. Martínek): ref. Hřivna, 
MS1R 9, 1912/13, s. 210; AW (A. Wenig) in K. H.: Má 
úcta! (1917); • ref. Má úcta!: W. (R. Weiner), Venkov 
24. 11. 1917; K. Sezima, Lumír 46, 1917/18, s. 211 •; 
A. M. Píša: ref. Marko Polo..., Červen 1921, s. 127;
• ref. Vlast: K. (F. V. Krejčí), PL 15. 1. 1922; fp. 
(F. Peroutka), Tribuna 11. a 13. 12. 1921; V. D. 
(Dyk), Lumír 1922, s. 109, 161 •;• ref. Baťoh: K. N. 
(Nový), NO 23. 8. 1924; nv. (Ant. Veselý), PL 23. 8. 
1924 •;• ref. Bejvávalo...: -jef- (J. Fučík), RP 7. 6. 
1925; E. Konrád, Cesta 7, 1924/25, s. 652 •; V. Brtník: 
ref. Kouř z Ithaky, Venkov 11. 11. 1926; F. Skácelík: 
K padesátinám K. H., Lumír 55, 1928/29, s. 378;
• ref. Pískání v lese: B. Slavík, LidN 9. 10. 1939;
A. Skoumal, Řád 1940, s. 110 •; F. Peroutka: O pito
mých řečech a o slovanském štěkání, Přítomnost 
1939, s. 99; A. Novák: Rytíř fejetonu, LidN 25. 4. 
1939; • ref. Plachá dvojice: B. Jedlička, LidN 11. 11. 
1940; J. Knap, Venkov 7. 2. 1941 •; B. Slavík in K. H.: 
V tomto zábavném údolí (1944); • ref. Pozdní shledá
ní: J. Janů, Kult, politika 3, 1947/48, č. 59; jšk (J. Š. 
Kvapil), Naše doba 55, 1948/49, s. 137 •; F. Pražák in 
Paměti českých spisovatelů z dětství (1949); F. Černý: 
Veselohry K. H., Čes. lidové divadlo 1949, s. 56;
B. Polán in K. H.: Cestou necestou (1954); F. Dlou- 
hán Bulánek: Novinář spisovatel K. H., LitN 1954, 
č. 17; • nekrology: G. Franci, LD 3. 3. 1965; V. Laci
na, LitN 1965, č. 11; F. Černý, Div. a filmové noviny 
8, 1964/65, č. 19; J. Henryková, Plamen 1965, č. 5 •.

Pb

Horník

1844, 1845

Poslední předbřeznový almanach s příspěvky beletris
tickými a naučnými, který byl zároveň prvním čes
kým almanachem regionálně zaměřeným.

Vyšly 2 sv. (1844, 1845), sestavil a vydal P. M. 
Veselský; sv. 1 tištěn u J. Pospíšila v Praze, sv. 2 
v Arcibiskupské tiskárně v Praze. Výnos H. byl 
určen kutnohorské nemocnici (sv. 1) a opatrov- 
ně (sv. 2). Třetí sv. byl připravován, nevyšel 
hlavně proto, že cenzura nepropustila několik 
básní od B. Pešky a povídku P. M. Veselského 
Havíř Vítek, v níž byla zpracována (před dra
matem J. K. Tyla) historická látka o vzpouře 
kutnohorských havířů z konce 15. stol.



Hornof

H. byl konvenčně oznámen jako spis „zábav
ného a poučujícího obsahu“, ve skutečnosti tu 
šlo o první pokus vytvořit regionálně zaměřený 
sborníček, který by zároveň svědčil o součas
ném stavu a směřování mladé české literatury. 
Regionální zaměření se projevuje jednak v ob
sahu příspěvků (historická pojednání vztahující 
se ke Kutnohorsku, beletristické zpracování 
místních pověstí a látek), jednak v přispěvate
lích (kutnohorští rodáci a obyvatelé). Mezi 
ostatními beletristy jsou především autoři, kteří 
začali publikovat od počátku 40. let. Autoři 
básní: J. Burgerstein, M. Čacká, B. Němcová, 
V. J. Picek, J. B. Pichl, K. Slovanka (nezjišt. 
pseud.), V. V. Trnobranský, J. K. Tyl, K. M. D. 
Villani, K. A. Vinařický. Autoři povídek: Kra- 
soslava A... va (Nepomucena Šikolová, řeholni- 
ce kutnohorského kláštera voršilek), J. Jireček,
L. S. (Antonín Ládman, úředník v Čáslavi), J. J. 
L-ský (Litněnský, tj. J. J. Štětka), J. Litněnská 
(Barbora Štětková, později manželka J. E. Vo- 
cela), J. J. Řezníček, V. V. Trnobranský, P. M. 
Veselský; autoři přeložených próz: B. Brémová 
(Švédka Frederike Bremer?); K. W. Wójcicki. 
Autoři naučných článků: F. Peške, J. J. Štětka, P.
M. Veselský, J. E. 'Vocel. - Horník. Almanach 
kutnohorský, který vydali 1862 kutnohorští 
studenti „u příležitosti odhalení památní tabule 
na rodinném domě Jos. Kaj. Tyla dne 22. dubna 
1862“, souvisí s předchozím H. pouze titulem. 
Redaktor neuveden; beletristické příspěvky: V. 
A. Crha, J. V. Jahn, F. V. Jeřábek, E. Just, J. 
V. Panýrek, K. Sabina, V. Vlček; pojednání 
o Tylovi od F. Mašiny.

LITERATURA: P. M. Veselský (o programu chysta
ného almanachu), Květy 1843, s. 88, 148; • ref. H.: 
J. S. Tomiček, Čes. včela 1844, s. 116; J. P. Jórdan, 
Jahrbúcher fúr slawische Literatur, Kunst und Wis- 
senschaft (Lipsko) 2, 1844, s. 113; J. K. Tyl: Do 
Hory - a třeba dál, Květy 1844 → Národní zábavník 
(1981); F. Doucha, Čes. včela 1845, s. 36; an., Květy 
1845, s. 328 •; F. Bačkovský: O českých almanaších 
doby předbřeznové, Zlatá Praha 1884 + K dějinám 
českých almanachů, Vlast’ 5, 1888/89; J. Borecký: 
Almanachy české, Pokroková revue 6, 1909/10.

mo

Horník. Almanach kutnohorský (1862) viz 
in Horník (1844, 1845)

Martin Bohumil Hornof

* 12. 2. 1844 Kněževes u Rakovníka
† 8. 4. 1902 Pardubice

Prozaik, autor historických povídek pro dospělejší 
mládež.

Pocházel z rolnické rodiny. - Jeho starší bratr, 
učitel Václav H. (1840-1874), se také věnoval 
literatuře pro mládež; po studiích na nižší reálce 
a učitelském ústavu v Praze působil v Novém 
Strašecí a v Panenském Týnci u Loun. Napsal 
soubor statí o vlastnostech zvířat (Ze života 
zvířat, 1871) a spolu s bratrem M. B. H. sbírku 
hádanek Oříšky (1882); z němčiny upravil něko
lik povídek. - M. B. H. po jednotřídní škole 
v rodišti vykonal v Rakovníku zkoušku z hlavní 
školy a absolvoval zde i první ročník reálky, 
1860-61 studoval na učitelském ústavu v Praze. 
Působil jako podučitel v Lánech a v Srbči 
u N. Strašecí, jako učitel ve Ždírnici u N. Páky 
a jako zaměstnanec školské správy na Starém 
Městě v Praze. 1869 byl jmenován řídícím školy 
v Holicích a 1891 dívčí školy v Pardubicích. 
Věnoval se i hudbě, skládal sbory pro pěvecké 
spolky.

Vedle prozaických Bajek, v nichž zdůrazňo
val především závěrečné poučení a nepřihlížel 
tolik k charakteristickým vlastnostem zvířat, 
ptáků i věcí, a vedle veršovaných deklamová- 
nek, kárajících bázlivost, zbrklost, chlubivost 
a jiné záporné dětské vlastnosti (Besedníčeký 
napsal H. několik historických povídek pro 
starší mládež. Soustředil se hlavně na příběhy 
z českých dějin 10.-12. století, na boje o moc 
mezi Přemyslovci, Slavníkovci i Vršovci (úspěch 
v nich slaví zájmy vlasti reprezentované zpravi
dla Přemyslovci) a na vítězství českých vojsk 
nad nepřáteli (bitva u Chlumce, boje před Milá
nem); do historie přitom vnášel ideje své doby 
(humanita, vlastenectví, zbožnost). Výjimku 
v H. historické tematice tvoří příběh z třicetileté 
války (Čeští vystěhovala), vyznívající smírně 
(návratem exulantské rodiny do vlasti po smrti 
Ferdinanda II.) a oslavující hrdinství Čechů při 
obraně Prahy proti Švédům 1648.

KNIŽNĚ. Beletrie: Bajky (PP pro ml., 1868); Besed- 
níček (BB pro ml., 1870); Čeští vystěhovalci (P pro 
ml., 1870); Povídky dějepisné (PP pro ml., 1878); 
Ničemný kníže, Chytrý Dobeš (PP pro ml., 1880); 
Mnichova závěť, Pomník české slávy (PP pro ml., 
1882); - posmrtně: Čechové před Milánem (P pro ml., 
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1923). - Překlady: L. Pichler: Utrpením ku blahu 
neboli Syn vdovy (b. d., 1881). - Ostatní práce: Struč
ný dějepis Čech pro školní mládež (1867); Stručný 
dějepis všeobecný k užitku škol obecných (1873); Pří
rodopis všech tří říší (1876, podp. Jos. B. Hornof); 
Oříšky (140 hádanek pro děti, 1882, s bratrem Václa
vem H.). ■ REDIGOVAL: Pod praporem hasičským 
(1890). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Zpěvy církevní 
(1880). I

LITERATURA: an.: nekrolog, NL 9. 4. 1902, od- 
pol. vyd.; O. Pospíšil: Spisovatelé beletristé Pardubic 
a pardubického kraje (1941).

zp

Václav Hornof viz
in Martin Bohumil Hornof

Vladimír Hornov

* 10. 5. 1870 Holice u Pardubic
† 26. 7. 1942 Praha

Katolický básník a publicista, skladatel veršovaných 
gratulantů, editor, zejména náboženských a církev
ních písní.

VI. jm. Hornof (tak podepisoval některé literár
ní práce hlavně v časopisech a edicích). - Syn 
spisovatele a učitele Martina B. Hornofa. Vy
studoval gymnázium ve Vysokém Mýtě (mat. 
1889) a teologii v Hradci Král. (1889-93). Pů
sobil v Golčově Jeníkově (1893-95), Dobrušce 
(1895-98), Pardubicích (1898-99), Kostelci 
n. Orl. (1899-1900), Novém Bydžově 
(1900-05), Litomyšli (1905-06) a v Poličce, od 
1910 byl profesorem náboženství v Hradci 
Král., kde zastával i nejrůznější církevní funkce 
(1910-30 jednatel a předseda cyrilských jednot 
v královéhradecké diecézi, člen církevního sou
du atd.). 1922 byl jmenován konzistorním ra
dou, 1924 papežským komořím. Člen Družiny 
literární a umělecké od 1916. Na odpočinku žil 
v Praze, pohřben byl na vinohradském hřbito
vě.

Poezii i ostatní svou literární činnost chápal 
H. jako nástroj chvály Boha, církve a vlasti. Psal 
naivní, často přímočaře didaktické sloky zasta
ralým jazykem a konvenčním pravidelným ver
šem, rád parafrázoval církevní písně, které také 
pro vydání textově upravoval. Některé jeho ver
še byly zhudebněny J. B. Foerstrem, V. Říhov- 
ským, J. Nešverou aj., napsal též libreto k ora
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toriu J. Trumpuse Mesiáš (provedeno 1933). 
Jako neúnavný účastník katolického společen
ského a kulturního života skládal veršované 
proslovy pro nejrůznější, někdy velmi podrobně 
specifikované příležitosti, např. k přivítání bis
kupa při návratu z eucharistického sjezdu apod. 
(Církvi a vlasti, V službách lásky). Také většina 
ostatních H. veršů měla příležitostný ráz (např. 
pravidelná báseň v každém čísle týdeníku Nedě
le ke svátkům a význačným dnům církevního 
roku, na konci života sbírky vánoční a marián
ské náboženské lyriky). Významnější než 
H. fejetonistika, próza, veseloherní dramatické 
pokusy a práce apologetická i homiletická bylo 
H. úsilí o zlepšení textové stránky církevního 
zpěvu; úpravy se týkaly jednak rytmu (podříze
ní hudební melodii i přízvučné prozódii, odstra
nění nesouladu mezi cézurou hudební a texto
vou), jednak výrazu (ve smyslu zušlechťování 
a náboženské výchovnosti).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jiří Bílý, Václav Hradecký, 
V. H. Hradecký (Časové úvahy 1911), V. H. Poličský; 
X, Z. Z. (obojí Pardubický obzor). I PŘÍSPĚVKY m: 
Cyril; Časové úvahy (Hradec Král.); Čech; Čes. 
východ (Chrudim, od 1894); Dorost; Hlasy svatohos- 
týnské (Hostýn); Jitřenka (Polička); Kazatelna (Pel
hřimov); Květy lásky; Lid; Lid. listy (Choceň); Nedě
le; Obnova (Hradec Král., od 1895); Orel; Pardubický 
obzor; Pernštýn (Pardubice); Práce (Hradec Král.); 
Svatá Hora (Příbram); Věstník chrámového družstva 
v Pelhřimově; Věstník Jednoty katolických duchov
ních diecéze brněnské (Brno); Vlast; Vychovatel. 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Nebezpečná situace, Souboj na 
horách (DD b. d., 1922); Církvi a vlasti (verš, proslo
vy, 1929); V službách lásky (verš, proslovy, 1929); 
Královna máje (BB 1939); Vánoce (BB 1939); V za
hradách Královny (BB 1940). - Úpravy písňových 
textů: Písně o velebné svátosti (1919, ed. D. Orel); 
Český kancionál (1921, ed. D. Orel; lid. vyd. bez not 
1928); Malý kancionál (1921, ed. D. Orel). - Ostatní 
práce: Volná myšlenka ze stanoviska náboženského, 
filozofického a sociálního (1911, pseud. V. H. Hradec
ký). ■ REDIGOVAL knižnici: Lidové jeviště (Hradec 
Král., 1919-33). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Písně 
a modlitby pro oktáv sv. Jana Nepomuckého (1926, 
s J. Paulym). ■

LITERATURA: an.: Básník V. H. sedmdesátní
kem, Moravskoslezský deník 10. 5. 1940; čt: Básník 
Msgr. V. H. zemřel, LidN 28. 7. 1942.

mb

Jaroslav Horný viz Jaroslav Nauman
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Vlasta Horská

* 26. 1. 1907 Brno
† 16. 9. 1980 Praha

Autorka básní a próz, překladatelka z francouzštiny.

Publikovala i pod jm. V. Čapková. - Roz. Duf
ková. Otec byl kovářem. 1924 maturovala na 
reál, gymnáziu v Brně, 1928 vystudovala vyšší 
školu sociální péče v Praze, do 1931 působila 
v Praze jako sociální pracovnice. 1930 se pro
vdala za lit. historika a kritika J. B. Čapka 
(rozvedena 1956). Jako kádrová referentka pra
covala 1952-54 v Hudební a estrádní ústředně 
a 1954-55 v Čs. státním filmu, 1956-60 byla 
administrativní pracovnicí v Kabinetu pro stu
dium díla Z. Nejedlého (ČSAV), pak rok 
knihovnicí v Hutnickém ústavu ČSAV, 1961 
odešla do invalidního důchodu. 1970-72 byla 
zaměstnána jako sekretářka v Klubu přátel so
větské vědy a kultury při SČSP.

Próza Helena je přepisem citového vytržení 
a úvah mladé ženy, která se odvrací od snou
bence ke zbožňovanému chirurgovi. Oslava prá
ce chirurgovy tvoří též jeden z motivů básnické 
sbírky Na rozcestí. Obsahuje prosté lyrické bás
ně převážně s milostným námětem i březinov- 
sky laděné verše náboženské víry. - Zpočátku
H. publikovala též recenze o literatuře.

ŠIFRA: -vdč- (recenze v Kostnických jiskrách). 
I PŘÍSPĚVKY in: Kostnické jiskry (od 1932; 1934 
jako románová příloha překl. povídky L. Rauzier- 
Fontayne: Venkovský farář, pod vl. jm.); Lid. noviny 
(od 1943); Svět socialismu (od 1972). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Helena (R 1943); Na rozcestí (BB 1944). ■

LITERATURA: • ref. Helena: J. Š. Kvapil, LidN
I. 6. 1943; K. P. (Polák), Nár. práce 31. 7. 1943 •; 
K. P. (Polák): ref. Na rozcestí, Nár. práce, 3. 8. 1944.

pb

Bernard Horst

* 15. 2. 1905 Most
† 17. 8. 1979 Říčany u Prahy

Autor románů a povídek, píšící výjimečně básně 
a úvahy o literatuře. Od naturalistického zobrazování 

psychiky vášnivých násilnických postav dospěl k psy
chologické drobnokresbě prostých lidí, hlavně z pro
středí železničářského.

VI. jm. Otakar Poupa, syn strojvůdce. Dětství 
prožil v Lounech, kde vychodil i první tři třídy 
reálky (1916-19), studia dokončil na reálce 
v Nymburku (mat. 1923). Z existenčních důvo
dů pak absolvoval jen dvouletou odbornou že
lezniční školu (1925) a stal se výpravčím vlaků 
na různých stanicích, až se trvaleji usadil v Pod- 
moklech-Děčíně, kde byl železničním celním 
deklarantem do 1938. Po obsazení pohraničí 
a za německé okupace byl úředníkem pražské
ho ředitelství státních drah, po revoluci 1945 
byl povolán do min. dopravy a 1952-62 byl 
šéfredaktorem Dopravního nakladatelství, 
z něhož se opět vrátil na ministerstvo, kde půso
bil až do odchodu do důchodu (1965); jako 
důchodce žil v Říčanech u Prahy. Od mládí 
hojně cestoval - před druhou svět, válkou pod
nikl cesty do Francie, Německa, Rakouska, Ru
munska, Bulharska a Jugoslávie, po ní do SSSR 
a znovu do Bulharska.

Do literatury vstoupil H. 1928 povídkami 
publikovanými téměř současně v Hostu, Reflek
toru, Signálu a Právu lidu. Básně uveřejňoval 
zcela sporadicky ve 30. letech hlavně v Lumíru. 
Jako prozaik usiloval zprvu o psychologickou 
analýzu lidí až chorobně vášnivých a posed
lých; jeho básnické poznání skutečnosti bylo 
ovlivněno sociálním soucitem, ale i deduktivně 
vnášeným drastickým až fatalistickým pesimis
mem, vyplývajícím z romantického pojetí abso
lutního zla jako hlavního určovatele všeho dění 
ve světě. Poměrně brzy vystupňoval, někdy až 
k schematické jednostrannosti, svou zálibu ve 
výrazovém siláctví a v naturalisticky bezohled
né kresbě prostředí (svět železničářů, odlehlé 
horské končiny) i v zobrazování vášnivých ná
silnických primitivů a podivínů v efektně kon
struovaných románech (Hučící země, Výheň, 
Smršť, Peřeje nocí). Odvrat od téměř programo
vé kresby výjimečných a smyslných povah zna
mená poválečná povídková sbírka Štít a meč, 
v níž H. zobrazil s mravním zaujetím a se zrale 
uměřeným využitím psychologické drobnokres- 
by zápas řadových železničářů s nacistickou 
zvůlí a militaristickou mašinérií. Tento zřejmý 
přelom v jeho tvorbě se však uplatnil jen v pře- 
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pracovávání, někdy důkladném a podstatném, 
starších románů (např. Smršť přepracovaná 
v Signály noci).

PŘÍSPĚVKY in: sb. Do Prahy jelo jaro na tanku 
(1975); Doprava a spoje (1961); Hlas revoluce (1955, 
č. 11, interview); Host (1927-28); Květy (1958—59); 
Lid. demokracie (1974); Lit. měsíčník (1973); Lit. 
noviny (1931, i interview; 1932-35, 1957); Lumír 
(1932-39); Nár. práce (1940-43); Naše rodina (1975); 
Naše vojsko (1956, o knize Štít a meč); sb. Ofsajd 
a jiné sportovní povídky (1959); Právo lidu (1928-38); 
Reflektor (1928); Rodina a škola (1974); Rozhledy 
(1935); Rozpravy Aventina (1934); Rudé právo (1972, 
22. 4. interview); Signál (1928); sb. Sportovní povídky 
(1959). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jizba Hardenů (R 1928; 
1946 přeprac. s tit. Osamělá jizba); Zlo (PP 1929); 
Hučící země (R 1930; přeprac. vyd. 1946, znovu 
1975); Výheň (R 1931; přeprac. vyd. 1947); Smršť (R 
1936; 1972 přeprac. s tit. Signály noci); Peřeje noci (R 
1941; přeprac. vyd. 1968); Zrna v úhorech (PP 1941; 
přeprac. vyd. 1946); Tiché zátočiny (R 1942; přeprac. 
vyd. 1945); Promarněná mince (PP 1943); Měsíčné 
šero (PP 1943); Kroky osudu (R 1945; 1978 přeprac. 
s tit. Návrat); Štít a meč (PP 1956, rozšiř, vyd. 1959; 
1970 s tit. Horká chvilka). I

LITERATURA: • ref. Jizba Hardenů: L. Š. (Štoll), 
Signál 1928/29, s. 252; jh (J. Hora), RP 27. 1. 1929 
ref. Zlo: -jef- (J. Fučík), Tvorba 1929, s. 350; J. Knap, 
Venkov 10. 1. 1930; A. N. (Novák), LidN 28. 5. 
1930 •;• ref. Hučící země: M. M. (Majerová), Čin 1, 
1929/30, s. 675; K. Sezima, Lumír 56, 1929/30, s. 464 
→ Mlází (1936); A. N. (Novák), LidN 28. 5. 1930; 
AMP (A. M. Píša), PL 31. 8. 1930 •;• ref. Výheň: jh 
(J. Hora), LitN 5, 1930/31, č. 11; J. B. Čapek, Naše 
doba 38, 1930/31; K. Sezima, Lumír 58, 1931/32, 
s. 152 → Mlází (1936) •; F. Götz in Básnický dnešek 
(1931); F. Soldan: Pět outsiderů v české literatuře, RA 
9, 1933/34; • ref. Smršť: B. V. (Václavek), Index 1936, 
s. 104; K. Sezima, Lumír 63, 1936/37, s. 106 → Mlází 
(1936); F. N. (Němec), RP 10. 3. 1936; B. Jedlička, 
LidN 30. 3. 1936 •;• ref. Peřeje noci: J. Pilař, Venkov 
28. 12. 1941; B. Jedlička, LidN 1. 2. 1942 •;• ref. Zrna 
v úhorech: J. P. (Pilař), Venkov 14. 6. 1942; Kp 
(K. Polák), Nár. práce 26. 7. 1942; V. Martínek, LidN 
15.8. 1942; F. Listopad, Řád 1942, s. 545 •; Ns. 
(J. Nečas): ref. Promarněná mince, Naše doba 50, 
1942/43; B. Polán: ref. Tiché zátočiny, LidN 4. 1. 
1943; • ref. Měsíčné šero: p. (K. Polák), Nár. práce 
19. 2. 1944; V. Kolář, LidN 28. 2. 1944 •; V. Kolář: 
B. H., LidN 9. 4. 1944; • ref. Kroky osudu: J. Linhart, 
KM 1946; Vf (V. Feldstein): První romány naklada
telství Práce, Lid. kultura 1946, č. 6; F. H. (Hampl), 
Práce 26. 3. 1946 ®; Brk (F. Buriánek): Tři knihy 
B. H. (Kroky osudu, Tiché zátočiny, Promarněná 
mince), Zeměd. noviny 27. 4. 1946; A. V.: ref. Osamě
lá jizba, Rovnost 16. 5. 1947; -ále (R. Málek): Moder
ní Sodoma a Gomora (ref. přeprac. Hučící země), 
Knihy a čtenáři 1947, s. 15; S. Vodinský: Exotika na 

pražském Starém Městě (ref. přeprac. Výheň), Lid. 
kultura 1947, č. 40; F. Sw. (Swidzinski): ref. nové vyd. 
Peřeje noci, Dar 1948, č. 7; J. Jech: Vyprávění ze 
života a literární povídka (o próze Pomocník Homol
ka), ČL 1955; • ref. Štít a meč: A. Linke, Květen 2, 
1956/57, s. 303; K. J. Beneš, LitN 1957, č. 32 •; 
Š. Vlašín: ref. přeprac. Peřeje noci, RP 4. 12. 1968; 
b. (B. Blažková): ref. Horká chvilka, Kult, práce 1970, 
č. 9; J. P. (Pecháček): Román svědomí (ref. Signály 
noci), Lit. měsíčník 1973, č. 3; J. Pecháček: Balada 
z dvacátých let (ref. přeprac. vyd. Hučící země), Lit. 
měsíčník 1976, č. 8; - el: ref. Návrat, Nové knihy 1978, 
č. 20/21; • nekrology: J. Čadil, Svoboda 16. 11. 1979; 
V. P. (Pašková), O knihách a autorech, zima 1979, s. 5; 
J. Pecháček, Lit. měsíčník 1980, č. 2 •.

em

Václav Horyna

* 17. 4. 1906 Pamětník u Chlumce nad Cidli
nou

Publicista a rozhlasový pracovník, sběratel regionál
ních pověstí, romanopisec a vlastivědný spisovatel.

Narodil se v rodině melioračního dělníka a ma- 
lorolníka. Od 1921 studoval na Raisově učit, 
ústavě v Jičíně (mat. 1925), po dvouleté vojen
ské službě v Liberci vyučoval matematiku, vý
tvarnou výchovu a češtinu na různých typech 
škol (základní, zemědělská, učňovská, lesnická): 
zprvu v Chlumci n. C. (1927-28), pak v blízkých 
Radovesnicích, znovu v Chlumci n. C. 
(1929-45), v Hradci Král. (1945-49), zase 
v Chlumci n. C. (1949-61) a nakonec v Praze; 
zde žije od 1966 v důchodu a věnuje se lit. práci. 
Vedle své učitelské působnosti se 1945 podílel 
na založení východočeského rozhl. vysílání 
v Hradci Král, (do 1949 vedl jeho kult, rubri
ku). Svou učitelskou kvalifikaci dovršil studiem 
na pedag. fakultě v Hradci Král. (1953-57) 
a vedle pedag. činnosti, která nadále zůstávala 
jeho hlavní profesí, se stále více věnoval regio
nální kult, osvětové práci, a to nejen ve spojení 
s chlumeckým muzeem (je autorem stálých ex
pozic V. K. Klicpery a selských bouří i četných 
příležitostných výstav, např. J. Golla nebo 
B. Němcové v Chlumci n. C.; v letech 1950-61 
zastával místo ředitele muzea), ale i s ochotnic
kým divadlem (od 1937 se pravidelně podílel na 
festivalu Klicperův Chlumec).

Svou literární činnost zasvětil H. především 
beletristickému zpracování východočeských 
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pověstí - hlavně z Pocidliní a z Podkrkonoší 
jež po dlouhá léta sbíral a upravoval jako četbu 
především pro mládež (celkem 6 knih). Mimo 
tuto oblast stojí dva romány: Tesáno do kamene 
(1. část neuskutečněné trilogie), v němž s kroni- 
kářskou věrností zachytil protíněmecký ilegální 
odboj za druhé světové války na Lanškrounsku, 
a román Hubertova brána z prostředí lesnické
ho učiliště v Oboře-Kněžičkách na Chlumecku, 
jak je poznal jako učitel. Východočeský rozhlas 
v Hradci Král, uvedl četné H. vlastivědné rela
ce, věnované Klicperovi, Hankovi, Erbenovi, 
Němcové, Raisovi, Jiráskovi, Štolbovi aj., Čs. 
televize vysílala jeho příspěvky v cyklu Úsměvy 
mistrů (např. o Klicperovi). Z biografie Klicpe- 
rovy těžil H. jednak pro životopisnou povídku 
své knihy Rouhači a smíškové (kde jsou další 
povídky věnovány Havlíčkovi, Němcové a řadě 
jiných osobností, např. vynálezci lodního šrou
bu Resslovi), jednak pro beletrizovanou mon
táž z korespondence a dobových dokumentů 
Důvěrné listy V. K Klicpery. Převyprávěl román 
J. Svátka Sedláci u Chlumce a je autorem námě
tu pro libreto J. Matějovského k opeře J. Barto
še Rebelové (vznikala 1953-55, jako celek hrá
na nebyla). H. hlavní dílo vlastivědné, které 
napsal s četnými spolupracovníky, je všestranně 
informující příručka Vlastivěda Královéhradec
ká.

PŘÍSPĚVKY in: Estetická výchova; sb. Hradecký 
kraj; Chlumecký zpravodaj (od 1973); sb. Klicperův 
Chlumec (1959, 1976); Lid. škola zemědělská 
(1938-40); Lid. tvořivost (1956); Lit. noviny; Náš 
kraj; Naše vlast (1957); Nové Hradecko; Pochodeň 
(Hradec Král.); Rozhlas (1988, vzpomínky); Rudé 
právo (1973); Učit, noviny; Venkov (1937-42); sb. 
Novobydžovsko (1959); sb. Od Klicpery k Stroupež- 
nickému (1942); sb. Pamětní spisek k 160. výročí 
narození V. K. Klicpery (1952); sb. Východní Čechy. 
B KNIŽNĚ. Beletrie a vlastivědné práce: Pověsti 
z kraje Malátova a Klicperova (1941; 1961 přeprac. 
a rozšiř, s tit. Sluneční střelec); Pověsti českého seve
rovýchodu (1947); Město v zahradách (průvodce po 
Chlumci n. C., 1947); Tesáno do kamene (R 1948); 
Stopami dalekých světů (PP 1948); Poslední vřeteno 
(PP 1949); Učitelský profil V. K. Klicpery (studie, 
1958); Novobydžovsko (průvodce, 1959, s jinými); 
Vlastivěda Královéhradecká (1968, s jinými); Rouha
či a smíškové (PP 1975); Hubertova brána (R 1979); 
Perly mezi kamením (PP 1980); Důvěrné listy V. K. 
Klicpery (beletrizovaná montáž, 1982). - Ostatní prá
ce: Pomolog Jan Říha a jeho předchůdci (1981). 
- Úprava: J. Svátek: Sedláci u Chlumce (1948). B RE

DIGOVAL časopis: Lid. škola zemědělská (1938-40); 
sborníky: Klicperův Chlumec (1959), Klicperův Chlu
mec. Sb. k 30. Klicperovu Chlumci (1976, s jinými). ■

LITERATURA: J. Kramařík: ref. Sluneční střelec, 
ČL 1961, s. 234; S. Bartůšková: ref. Rouhači a smíš
kové, ČLit 1978, s. 280; • ref. Hubertova brána: an., 
Nové knihy 1979, č. 36; (jk), Svoboda 2. 10. 1979; (vn) 
(L. Vacina), Pochodeň 24. 10. 1979; O. Chaloupka: 
Existuje literatura pro dospívající?, Tvorba 1980, č. 11 
•; K. Boušek in V. H.: Perly mezi kamením (1980); J. 
Rumler in V. H.: Důvěrné listy V. K. Klicpery (1982); 
• ref. Důvěrné listy...: (jad), Nové knihy 1982, č. 39; 
va (L. Vacina), Pochodeň 16. 11. 1982; M. Tomanová, 
Lit. měsíčník 1983, č. 4 •.

em

Jaromír Hořejš

* 2. 4. 1903 Ceraz (Vesce-Čeraz) u Soběslavi
† 2. 12. 1961 Praha

Autor próz pro mládež a dospělé, tíhnoucí k doku- 
mentaristickému pojetí, básník, dramatik a překlada
tel z angličtiny.

VI. jm. František H. - Pocházel z rolnické rodi
ny. 1922 vystudoval učitelský ústav v Soběslavi, 
později byl mimořádným posluchačem filoz. fa
kulty UK (3 semestry dějin moderních literatur, 
1929-31) a Vysoké školy pedagogické v Praze 
(1931-34). Učil na školách v Repči u Tábora 
(1922-23), Plané n. Lužnicí (1923-24), Dobro- 
nicích n. Lužnicí (1925), Čekanicích u Tábora 
(1925), Řepči (1925), Větřní u Čes. Krumlova 
(1925-26), Českém Krumlově (1926-30) 
a v Praze (1930-38). 1938-49 byl redaktorem 
Státního pedagogického nakladatelství v Praze,
1949-50  zaměstnán postupně v loděnicích 
v Komárně, sklárně v Dolním Polubném a por- 
celánce ve Dvorech u K. Varů. Od 1950 do 
odchodu do důchodu 1961 opět učil v Praze.

Kromě několika pokusů dramatických psal 
H. nejprve verše. Jejich epický charakter (zpo
čátku pod vlivem Wolkrových balad) byl před
zvěstí pozdějších prací prozaických, tvořících 
podstatu H. díla. Úspěšnější než povídkové 
portréty i psychologicky nejprokreslenější ro
mán Paní Svíčka jsou šířeji založené popisně 
konstatující romány, nejčastěji s historickými 
náměty z českých dějin (Muž proti muži, Cesty 
Jiřího Korneta). Jejich ctižádost dokumentárně 
informativní (např. životní příběh J. K. Tyla 
Pouť bez návratu) proniká místy i do H. literatu
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ry pro mládež, jež vychází vstříc romantické 
touze po dalekých krajích a po dobrodružství 
(Cígo admirál, Hrdinové mořských hlubin). Ný- 
znamně zasáhl do literatury pro mládež svými 
překlady A. Ransoma.

PSEUDONYMY: Emil Rybář, Oldřich Oskava, Vít 
Tesař. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. dělník (od 1940); Čes. 
domov; Čin (od 1933); Kritický měsíčník (od 1946); 
Kult, politika; Lid. noviny (od 1939); Lit. noviny; 
Mladý svět; Nár. osvobození; Nár. práce (od 1939); 
Ozvěny; Práce; Venkov (od 1940); Zvon (od 1936). 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Mikuláši (D b. d., 1923, pseud. 
Oldřich Oskava); Studentské drama (D 1923, pseud. 
Oldřich Oskava); Na nábřeží (BB 1924); Blaťačka (D 
1924, pseud. Oldřich Oskava); Penězokaz (D 1926); 
Jeřabiny (BB 1927); Abiturientský večírek (B 1929); 
Město pod horami (BB 1930); Ovocnářský Stánek 
(BB 1930); Den a noc (BB 1931); Chléb a sůl (BB 
1931); Sňatkový podvodník (D 1931, pseud. Vít Te
sař); Hodiny (BB 1932); Verše (1932); O vzteklém 
autu (P pro ml., 1933); Pláč hvězd (BB 1934); Nej
krásnější oči (DD pro ml., 1934); Medvěd Pepík a ta
nečnice Zorka (P pro ml., 1934); Černoušek Simba 
(P pro ml., 1935); Dobrodružství ve Zlatém údolí 
(P pro ml., b. d., 1936); Mys vytoužený (D 1937); 
Prodavač novin světovým vynálezcem (R pro ml., 
b. d., 1937); Zlíchovští studenti (Ppro ml., 1937); 
Cígo admirál (P pro ml., 1937); Obětní miska (BB 
1939); Od Kolumba po naši dobu (P pro ml., 1939); 
Václav Chrpa se učí malířem (P pro ml., 1940); Pouť 
bez návratu (R 1941); Boj o vynález (P pro ml., 1941); 
Duhový zázrak (P 1942); Orlí srdce (P pro ml., b. d., 
1942); Paní Svíčka (R 1943); Muž proti muži (R 
1944); Pod Černickou oborou (R pro ml., 1944); Mis
tr Rubricius (PP 1944); Člověk člověku (R 1946); 
Hrdinové mořských hlubin (PP pro ml., 1946); Země 
hoří (P pro ml., 1946); Prach hozený do větru (P 
1947); Osada pionýrů (P pro ml., 1947); Cesty Jiřího 
Korneta (R 1949); Plameny nad šachtami (R 1949); 
Dobrý kmen (R 1952); Na stříbrných šachtách 
(R 1959). - Překlady: A. Ransome: Prázdniny na 
moři (1936) + Zamrzlá loď kapitána Flinta (1937) 
+ Potopená loď (1939); A. Sperry: Plachetnicí dvěma 
oceány (1938). - Ostatní práce: Český Krumlov (1927, 
s J. Bartuškou); Zápas o českou školu v Českém 
Krumlově (1929); Obrázková zpráva o prvním dvace
tiletí Čs. republiky (1938, s V. Osvaldem, J. Hostá- 
něm); Jak byl zvolen K. Gottwald prezidentem repub
liky (1948, s J. Hostáněm). I REDIGOVAL časopisy: 
Naše republika (v dubnu 1939 přejmenováno na Čes
ký domov, 1938-40), Věstník Školního nakladatelství 
pro Čechy a Moravu (1940), Mladý hlas (1945, č. 1,2). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Slohový sešit 1 (1933); 
Tabulky k mluvnickému vyučování pro školy měšťan
ské a vyšší stupeň obecných (1933). ■

LITERATURA: -pa- (F. S. Procházka): ref. Jeřabi
ny, Zvon 28, 1927/28 + ref. Abiturientský večírek, 

Zvon 29, 1928/29; J. B. Č. (Čapek): ref. Město pod 
horami, Čin 1, 1929/30; B. N. (Novák): ref. Chléb 
a sůl, Čin 2, 1930/31; V. H. (Z. Kalista): ref. Hodiny, 
Lumír 58, 1931/32; S.: ref. Zlíchovští studenti, Roz
hledy 1937, s. 276; • ref. Cígo admirál: V. K., RP 
18. 11. 1937; sl. (J. Strnadel), Ranní noviny 20. 11. 
1937 •;• ref. Prodavač novin...: Břz. (B. Březovský), 
NO 11. 12. 1937; -k., Rozhledy 1937, s. 287 •; J. B. 
(Borecký): ref. Obětní miska, Zvon 40, 1939/40; • ref. 
Václav Chrpa...: ten., LidN 23. 8. 1940; Kp (K. Po
lák), Nár. práce 15. 6. 1940; K. J. (Juda), Střední škola 
1940, s. 267 •; J. B. Č. (Čapek): ref. Duhový zázrak, 
Naše doba 50, 1942/43, s. 427; kp. (K. Polák): ref. 
Pouť bez návratu, Nár. práce 7. 3. 1942; V. T. (Tichý): 
ref. Muž proti muži, Nár. práce 16. 7. 1944 + ref. 
Mistr Rubricius, Nár. práce 3. 1. 1945 + ref. Pod 
Černickou oborou, Nár. práce 14. 1. 1945; • ref. 
Člověk člověku: K. P. (Polák), KM 1946; GP, Svob. 
noviny 11. 1. 1947 •; O. Audy: ref. Hrdinové moř
ských hlubin, Komenský 71, 1946/47; K. Polák: ref. 
Země hoří + Osada pionýrů, PL 27. 6. 1948; vbk (V. 
Běhounek): ref. Plameny nad šachtami, Práce 14. 10. 
1949; V. Kaplický: ref. Dobrý kmen, LitN 1952, č. 26; 
(ryt).: k 70. výr. nar., LD 30. 3. 1973.

Pb

Jindřich Hořejší

* 25. 4. 1886 Praha
† 30. 5. 1941 Praha

Básník a překladatel, tvůrce proletářské poezie, spo
jující předválečné literární snahy se sociálně revoluč
ním postojem. V jeho intimní lyrice se milostný vztah 
stává integrální součástí společenského zápasu, ne
zřídka promítaného do obecné roviny protikladu od
pudivé skutečnosti a revolučního snu. Překladatel 
z francouzštiny a španělštiny orientovaný na klasic
kou i soudobou prózu, poezii i drama; překlady veršů 
J. Rictuse i prokletých básníků svou sourodostí s ori
ginály mají charakter samostatných tvůrčích činů.

Nej starší z pěti dětí proletářské rodiny, dětství 
prožil v Nuslích, od 1892 na Smíchově. Otec byl 
truhlářským pomocníkem, pak dělníkem Ring- 
hofferovy vagónky, matka domácí švadlenou 
rukavic; ze sourozenců byli lit. činní také 
Josef H. (1887-1969), ředitel menšinových škol, 
překladatel, redaktor a po 1941 autor četných 
biografických článků o bratru Jindřichovi, 
a Alexandr H. (uměl. jm. Jan Aida). - J. H. 
studoval od 1897 na malostranské reálce, kde 
ho češtinu a francouzštinu učil filolog A. Hav
lík; už tehdy psal loutkové hry, jednoaktovky 
a divadelní referáty. Po maturitě (1904) pokra
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čoval ve studiích na pražské technice; v červnu 
1905 odešel pěšky do Paříže, kde žil až do 1914 
(krátké návštěvy Prahy 1910a 1912), stýkaje se 
především s F. Gellnerem a K. Tomanem, 
s nímž dlouho také bydlel. Živil se jako hotelový 
myč nádobí, učil české řemeslníky francouzšti
nu, později žil z honorářů za příspěvky posílané 
do českých časopisů a ze skrovných podpor 
z domova. Na Sorbonně studoval francouzský 
jazyk a literaturu, na právnické fakultě v Dijo- 
nu ekonomické vědy (diplom 1909). Krátce po 
návratu do vlasti narukoval (před odchodem do 
války zničil všecky své rukopisy), brzy byl na 
ruské frontě raněn a léčil se v Berouně a Nižbo- 
ru. Po válce působil na min. pro zásobování 
lidu, od 1922 do konce života byl smluvním 
překladatelem do francouzštiny ve Stát, úřadě 
statistickém v Praze, kde se mj. také podílel na 
tvorbě nové statistické terminologie. Od 1924 se 
stal přispěním F. Götze kmenovým překladate
lem divadelních her pro Národní a Stavovské 
divadlo, častěji překládal i pro Divadlo Vlasty 
Buriana (pro ně byla určena i jeho hra Damasa 
Pětipsa život a dílo, napsaná s Z. Ančíkem 
a ohlašovaná 1931, rkp. nezjišt.), Městské diva
dlo na Král. Vinohradech, Lidové divadlo 
Uránie a Zemské divadlo v Brně. Byl členem 
Devětsilu. Zvykl si literárně pracovat v kavárně 
(Tůmovka). Oženil se 1931; dcera Jiřina H. (nar. 
1932) se stala historičkou výtv. umění. 1938 
patřil ke skupině spisovatelů, která se snažila 
angažovat franc. veřejnost pro čs. zápas s fašis
mem; po mnichovské kapitulaci vydal Rejstřík 
obci a okresů Československé republiky, které 
byly připojeny k Německu, k Maďarsku a k Pol
sku. 1940 se léčil na plicní chorobu v dobřiš- 
ském sanatoriu. Pohřben byl na Vyšehradském 
hřbitově.

H. vstoupil do literatury ve svých pětatřiceti 
letech jako jeden z iniciátorů proletářské poezie 
20. let. Podobně jako J. Hora a S. K. Neumann 
budoval její poetiku na osnově předválečné 
tvorby, sahající až k symbolismu 90. let. Pozůs
tatky symbolistického postoje (sovovsky nená
vistně útočná obžaloba kapitálu, občasné ale
gorické pojetí tématu, použití velkých písmen 
v pojmenování základních lidských hodnot) 
však již v prvotině Hudba na náměstí překrývá 
působení verhaerenovského a neumannovské- 
ho civilismu (velkoměstská scenérie, v níž před
válečný obdiv autorů k světu techniky byl vli
vem války vystřídán odporem, enumerační pa
tos, rýmovaný i nerýmovaný volný verš), fran

couzského unanimismu (verše zachycující zrod 
kolektivního myšlení a cítění v náhodně shro
mážděném davu, složeném z jedinců ještě před 
chvílí osamělých) i vliv lyriky K. Tomana 
(schopnost proměnit příležitostný podnět v bá
seň obecného dosahu, sevřenost verše a výrazo
vá úspornost, která H. podněcuje k hutným 
pointám, někdy i parafrázujícím obecně známý 
citát). H. prvotinu formují dva základní prožit
ky: světová válka a osud velkoměstského člově
ka. Město, které představuje dramatický, proti- 
kladný jev, je místem lidské osamocenosti 
a vzájemného odcizení, nemilosrdně plenícím 
duši člověka, i místem sdružujícím k sociálnímu 
vzdoru a revoltě; toto vidění města provází silně 
citový vztah k jeho chudým, jejichž úděl H. po
dává v drobných žánrových výjevech, koncen
truj ících v sobě co nejvíce z napětí moderního 
světa. Stejně protikladný je i obraz války. V pře
vážně monologických zpovědích vojáků panuje 
atmosféra zkázy; válka však zároveň probouzí 
vědomí sociální sounáležitosti chudých a přiná
ší poznání o nezbytnosti lidské solidarity. Od
por k životu velkoměsta trvá i v následující 
sbírce Korálový náhrdelník, výrazně se však 
proměňuje vztah k vymoženostem techniky: ni
koli ona, zneužívaná mocnými, ale třídní nerov
nost je zdrojem lidského utrpení. Jádro sbírky 
tvoří milostná lyrika, v níž spočívá H. nej výraz
nější přínos proletářské poezii. Láska dvou lidí 
uprostřed sobeckého světa se stává prostřed
kem citlivějšího vnímání chudoby a posiluje 
sociální vzdor, intimní život se včleňuje do so
ciálního dramatu a stává se jeho součástí. Proto 
zde žena představuje především věrnou družku, 
spolutrpitelku a spolubojovnici. V souladu 
s milostnou tematikou tíhne H. verš výrazněji 
k intonaci písně nebo k civilnímu hovorovému 
projevu zakončenému stejně civilní pointou. 
Proletářské poezii zůstal H. věrný i na prahu 
30. let ve sbírce Den a noc. Určitá osamocenost 
tohoto postoje a zároveň sblížení s tendencemi 
poezie 30. let se odrážejí v proměně pojetí so
ciálních motivů, které se stávají součástí obec
nějšího rozporu snu a skutečnosti. Tento rozpor 
se projevuje v rozmanitých obměnách, od kon
krétní touhy proletářských žen po uskutečnění 
sociální spravedlnosti až k symbolicky odtažité- 
mu podobenství v baladické básni Paní z námo- 
ří, tragické konfrontaci snu nenaplněného 
a snu, jehož naplnění přináší rozčarování. Pan- 
dánem k této skladbě, napsaným rovněž pravi
delným rýmovaným veršem a v pravidelných 
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strofách, je nedokončená báseň Návrat ztrace
ného syna (psáno 1941), podobenství básníkovy 
životní cesty spočívající v hledání „klíče k člo
věku“. - Od počátku 20. let se H. věnoval i pře
kládání. Tato činnost nabyla na závažnosti od 
přelomu 20. a 30. let, kdy se H. obrátil k překla
dům poezie a vypracoval se v předního předsta
vitele překladatelské školy O. Fischera. Překla
dy se od té doby staly hlavním vkladem H. do 
literárního dění. Sledoval i zde linii sociálního 
básnictví, jak o tom svědčí jeho překlady veršů 
básníka pařížského proletariátu J. Rictuse. 
Sourodý převod stylizace přímých řečí lidového 
mluvčího, uskutečněný s využitím argotu praž
ské periferie, znamenal jedinečný objev, který se 
promítl i do H. vlastní básnické tvorby a po
skytl české poezii potenciální možnost jeho 
ústrojného využití (např. v některých písních 
E. F. Buriana). Básnicky náročnými překlady 
Žlutých lásek T. Corbiéra a Lautréamontových 
Zpěvů Maldororových podpořil H. zájem české 
avantgardy o prokleté básníky. Překládal také 
verše G. Apollinaira, mezi nimi i některé kali- 
gramy. Vedle klasické i soudobé francouzské 
prózy věnoval H. největší zájem divadlu a sou
stavně překladatelsky spolupracoval s pražský
mi scénami. O tom, že tato práce nevyplývala 
jen z existenčních potřeb, svědčí i H. pokusy 
o vlastní dramatickou tvorbu, počínající již za 
studentských dob, které zůstaly jen u jevištního 
provedení.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Barbora Schallerová (dív
čí jméno matčino, Ženský obzor 1908/09), Jan Hořej
ší, Jindřich Bohnický, J. Králíček (vesměs před 1914); 
J. B., Jindř. H. B PŘÍSPĚVKY in: Almanach. Literár
ní upomínka na uměleckou akademii a taneční věne
ček Kruhu přátel Husova fondu 12. února 1904 
u Štajgrů (1904); Almanach Kmene 1930/31; Besedy 
Času; Besedy lidu (1918); Bodláky (1935); Cesta (od 
1919); Červen (1920); Čes. slovo (1921—23); Čes. svět 
(1917, 1928); Čin (1930-34); sb. Devětsil (1922); Haló 
noviny (1933-35); Host (1923-28); Jarní almanach 
Kmene. Jízdní řád literatury a poezie (1932); Kmen 
(1919-21); Kmen (1927-28); Kritika (1924); Kvart 
(1930-37); Lid. noviny (1932-41); Listy pro umění 
a kritiku (1933-35); Lit. noviny (1931-32); Lit. roz
hledy (1930); Lit. svět (1927); Most (1921); Moderní 
revue (1911); Nár. osvobození (1924-37); sb. Ozvěny 
(1927); Panoráma (1936-37); Plán (1930); Právo lidu 
(1920-38); Proletkult (1923); Přerod (1922); Q (1926); 
Ranní noviny (1933-37); Rašple (od 1902); ReD 
(1928-31); Rozhledy (1932-35); Rozpravy Aventina 
(1927-33); Rudé právo (1921-36); Sever a východ 
(1927); Sobota; Šibeničky (1919-20); Telegraf (1931); 

Tribuna (1922-28); Tvar (1928); Tvorba (1927-30); 
U (1937); Venkov (1917); Záře (od 1902); Země 
(1919); Ženský obzor (1906-10). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Hudba na náměstí (BB 1921); Korálový náhrdel
ník (BB 1923); Den a noc (BB 1931); - posmrtně: 
Návrat ztraceného syna (B 1946). - Překlady: H. de 
Balzac: Láska Tadeusze Paza (1918) + Ježíš Kristus 
ve Flandřích (1922, společně s M. Collins: Světlo na 
cestu...); G. de Maupassant: Miláček (1919) + Naše 
srdce (1934); C. Mauclair: Povídky o lásce (1920); 
A. Allais: Kapitán Kap (1921); H. Barbusse: Peklo 
(1921); E. Verhaeren: Vzpoura (1923); Saint-Georges 
de Bouhélier: Otroci (1924); V. Basch: Hlavní pro
blém estetiky (1924, s M. Traplem); F. Carco: Nevinní 
(1924) + Parta (1925); J. Racine: Faidra (1926); R. de 
Gourmont: Oraisons mauvaises. Rouhavý růženec 
(1928); Comte de Lautréamont: Maldoror (výbor ze 
Zpěvů Maldororových, 1929, s K. Teigem) 4- Comte 
de Lautréamont (1930, s J. Vodehnalem); Jehan Ric- 
tus (1929; 1936 rozšiř, s tit. J. Rictus: Poezie); 
R. Arcos: Semínko (1930); M. de Guérin: Svatá Tere
zie (1930); A. Maurois: Utrpení mladého Werthera
(1930);  T. Corbiěre: Jarmareční zpěvačka a odpust- 
ková pouť k svaté Anně paludské (1930) + Žluté 
lásky (1934, s několika překlady V. Dýka, J. Zahrad
níčka); J. Cocteau: Chvála knihtisku (1930) + Cesta 
kolem světa za 80 dní (1937); Colette: Zlatíčko
(1931) + Zlatíčkův konec (1932); G. Apollinaire: Pa
horky (1931) + Básně (1935, s jinými); Rachilde: 
Snící kůň (1931); Moliére: Příležitost dělá lékaře 
(1932); E. F. Vidocq: Z galejníka policejním náčelní
kem (1933); E. Godefroy: List o neštěstí (1934); 
N. Boileau-Despréaux: Satira třetí (1935); A. Breton, 
R. Char, P. Eluard, B. Péret: Pozdrav (1936); A. Gide: 
Nedokončené vyznání (1936, s M. Hlávkou); 
M. Saint-Hélier: Uschlá ratolest (1936); M. Aymé: 
Mlýn na podzemní řece (1937); P. Dermée: Zvěro- 
kruh (1938); G. Duhamel: Sága o Salavinovi (1938, 
s jinými); P. Calderón de la Barca: Dáma skřítek 
(1941); L. F. de Vega Carpio: Sedlák svým pánem 
aneb Každý jí svůj marcipán (1941); - posmrtně: 
F. García Lorca: Krvavá svatba (1946); P.-A. C. de 
Beaumarchais: Figarova svatba (1951); P. Calderón 
de la Barca: Zalamejský sudí (1953); L. F. de Vega 
Carpio: Láska má své klíče (1961); F. Carco, A. Pi- 
card: Klářina (1965, in J. H.: Překlady); J. Giraudoux: 
Trojská válka nebude (1965, in J. H.: Překlady); - dále 
úprava překl. J. Vrchlického: E. Rostand: Cyrano 
z Bergeraku (1947), přisp. J. Zaorálkovi k překl. L. F. 
Céline: Cesta do hlubin noci (1933) a překl. do fran
couzštiny: J. Hašek: Le brave soldát Chvéik 1 (Paříž 
1932); Toyen: Les spectres du désort. Accompagné 
des textes de Henri Heisler (Paříž 1939). - Ostatní 
práce: Rejstřík obcí a okresů Česko-slovenské repub
liky, které byly připojeny k Německu, k Madársku 
a k Polsku (1938). - Výbory: TÁNote bído, ty nejsi 
dědičná (1951, ed. J. Petrmichl); Překlady (1965, ed. 
M. Blahynka); Paní z námoří (1966, ed. an.). - Sou
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borná vydáni: Básně (1932, ed. autor); Básně (1949, 
ed. A. M. Píša); Básně (1956, ed. J. Aida); Verše (1969, 
ed. R. Skřeček). I SCÉNICKY. Hry: Haló děvče 
(1939); Provdám svou ženu (1940, s J. Léblem). - Pře
klady: J. J. Bernard: Vyzvání k cestě (1925); A. Ar- 
noux: Huon z Bordeaux (1926); F. Crommelynck: 
Dětinní milenci (1926); P. Géraldy: Robert a Mariana 
(1926); J. Sarment: Oči ze všech nejkrásnější (1926) + 
Miláček Leopold (1929); A. Villiers de 1’Isle Adam: 
Vzpoura (1927); G. Guitton: Jim Ťuňtě, mistr zločinu 
(1928); M. Achard: Život je krásný (1929) + Marcelí- 
na (1929) + Korzár (1939); S. Passeur: Žena, která si 
koupila muže (1930); M. Pagnol: Malajský šíp 
(1931) + Fany (1932); G. Neveux: Julie aneb Snář
(1932);  N. Nancey, A. Mouězy-Eon: Přednosta stani
ce (1933); N. Nancey, P. Armont: Pronajme se balkón 
(1934); J. Giraudoux: Isabela na rozcestí (1934) + 
Nová Elektra (1938); A. P. Antoine: Píseň Asie 
(1935); P. Claudel: Próteus (1935); L. Favre: Prosper 
(1935); J. Kolb, L. Beliéres: Vláda padla (1935); 
D. Amiel: Rozkvetlá (1936); J. Anouilh: Byl jeden 
vězeň (1936); R. Aubert: Hubená léta (1936); G. a M. 
Martínez Sierra: Píseň kolébky (1936); A. Obey: 
Archa Noemova (1936); J. Cocteau: Očarovaný život 
(1937); A. Salacrou: Muž jako muž (1937); P. Calde- 
rón de la Barca: Život je sen (1939). fl REDIGOVAL 
sborníky: Almanach. Literární upomínka na umělec
kou akademii a taneční věneček Kruhu přátel Husova 
fondu 12. února 1904 u Štajgrů (1904), Ozvěny (překl. 
franc., angl. a něm. poezie, 1927). I

LITERATURA: • ref. Hudba na náměstí: M. Puj- 
manová, Tribuna 20. 11. 1921; J. O. Novotný, Cesta 
4, 1921/22, s. 757; A. M. Píša, Host 1, 1921/22, s. 60; 
B. Polán, Nové Čechy 5, 1921/22, s. 129; J. Wolker, 
Var 1, 1921/22, s. 229 → Próza a divadelní hry (1954);
A. N. (Novák), Lumír 1922, s. 214 •;• ref. Korálový 
náhrdelník: F. Götz, Host 2, 1922/23, s. 248; M. Puj- 
manová-Hennerová, Tribuna 11. 2. 1923; H. (J. Ho
ra), RP 24. 6. 1923 → Poezie a život (1959); A. N. 
(Novák), Lumír 1923, s. 274 •; V. Černý: ref. překl. 
Jehan Rictus, Host 8, 1928/29, s. 187; • ref. Den 
a noc: J. H. (Hora), LitN 5, 1930/31, č. 5 → Poezie 
a život (1959); F. X. Šalda, ŠZáp 3, 1930/31 
→ O umění (1955); G. (F. Götz), NO 8. 3. 1931; 
AMP. (A. M. Píša), PL 5. 4. 1931; Nk. (B. Novák), 
RA 7, 1931/32, s. 200 •; J. Jíra: Švejk ve Francii 
a francouzský Švejk, Rozhledy 1932, s. 105; A. M. 
Píša in J. H.: Básně (1932); • ref. Básně: V. Hrbek 
(Z. Kalista), Lumír 59, 1932/33, s. 334 (i o překl.);
B. Novák, Čin 4, 1932/33, s. 868; F. Götz, NO 12. 2. 
1933 → Literatura mezi dvěma válkami (1984) •; 
F. X. Šalda: Představitel generace a představitel mezi- 
generace, ŠZáp 5, 1933/34 → Kritické glosy k nové 
poezii české (1939) a České medailóny (1959); 
V. Hrbek (Z. Kalista): ref. překl. Žluté lásky, Lumír 
60, 1933/34, s. 388; V. Černý: ref. překl. Sudí zala- 
mejský (scénické provedení), LitN 7, 1934/35, č. 15; 
A. M. Píša in Proletářská poezie (1936); V. Černý: ref. 
překl. J. Rictus: Poezie, LidN 1. 2. 1937; • ref. Haló 

děvče: amp. (A. M. Píša), Nár. práce 29. 10. 1939; kd 
(E. Konrád), LidN 29. 10. 1939 •; p. (A. M. Píša): ref. 
Rejstřík obcí a okresů..., Nár. práce 4. 1. 1939; • ref. 
Provdám svou ženu: kd (E. Konrád), LidN 21. 4. 
1940; amp. (A. M. Píša), Nár. práce 23. 4. 1940 
nekrology: Kov. (K. Koval), Venkov 1. 6. 1941;
1 (B. Novák), LidN 1. 6. 1941; AMP. (A. M. Píša), 
Nár. práce 1.6. 1941; J. Seifert, Nár. práce 4. 6. 1941; 
B. Fučík, Akord 9, 1941/42, s. 58; V. Černý: Za J. H., 
KM 1941 •; K. Koval in Lope de Vega: Sedlák svým 
pánem (1941); 1 (B. Novák): ref. překl. Dáma skřítek, 
Sedlák svým pánem, LidN 26. 7. 1941; Z. Šmíd:
H. překlady z Calderóna a Lopeho de Vega, Řád 
1942, s. 154; J. Hořejší: Dětství básníka J. H., Panorá
ma 21, 1945/46, s. 125; J. Aida: Cesty básníka J. H. do 
Paříže, NO 30. 5. 1946; A. M. Píša in J. H.: Návrat 
ztraceného syna (1946); • ref. Návrat ztraceného sy
na: K. Cvejn, Kytice 1947, s. 336; J. Hájek, Tvorba 
1947, s. 39 •; A. M. Píša in J. H.: Básně (1949) 
→ Stopami poezie (1962); V. Dostál: J. H., Var 1949, 
s. 443; Jos. Hořejší: Poslední měsíce J. H., NŽ 1954; 
J. H. a Národní divadlo (F. Götz o překladateli div. 
her, Jos. Hořejší o vztahu H. k divadlu), Nár. divadlo 
31, 1955/56, č. 15; J. Aida: Můj bratr J. H., Květen 1, 
1955/56; Jos. Hořejší: J. H. ve vzpomínkách svého 
bratra, HD 1956; Z. K. Slabý: O životě a díle J. H., 
NŽ 1956; J. Petrmichl: J. H. (k 70. výr. nar.), RP 6. 5. 
1956 → Literatura mého srdce (1979); J. Levý in 
České teorie překladu (1957); L. Lantová: Básník 
lidského souručenství, Kultura 1961, č. 16; J. Opelík: 
Hořejšímu dávám svůj hlas, HD 1961; J. Hořejší: 
Stopy dětství v tvorbě J. H., ZM 1963 + J. H., básník 
z malostranské reálky, sb. Škola Nerudova (1964); 
M. Blahynka in J. H.: Překlady (1965); F. Hrubín in 
Lásky (1967); M. Blahynka: J. H., Lit. měsíčník 1976 
→ Denní chléb (1978); J. Seifert in Všecky krásy světa 
(1982); E. Lukeš in J. H.: Hudba na náměstí (1983); 
J. Svoboda: Básník, který žije, Tvorba 1984, č. 42; 
M. Pohorský: Zapomínaný J. H., Lit. měsíčník 1986, 
s. 69 + Básník velkého sociálního snu, RP 25. 4. 
1986.

jo, zp

Ignát Hořica

* 28. 7. 1859 Brno
† 3. 4. 1902 Marseille (Francie)

Autor převážně drobných próz z vojenského života, 
z cest a ze soudobého městského i venkovského pro
středí, překladatel; novinář a politik.

Pocházel z rodiny malého úředníka. Dětství 
prožil v Bučovicích u Slavkova (odtud pozdější 
pseudonymy). Vystudoval reálku v Brně a ka
detní školu v Brně a Terstu. Jako důstojník 
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působil u 45. pěšího pluku v Sanoku v Uhrách, 
1878 se zúčastnil okupace Bosny a Hercegoviny, 
pak sloužil u 28. pěšího plukirv Praze a Čes. 
Budějovicích, 1884 odešel do zálohy. 1885 se 
oženil s herečkou Marií Laudovou (1869-1931), 
pozdější členkou ND a profesorkou pražské 
konzervatoře. T. r. se stal redaktorem Svobod
ného občana ve Slaném^ pak redigoval v Plzni 
časopisy Plzeňské listy, Český západ a Na strá
ži, krátce působil v brněnských Moravských 
listech. Od 1889 byl členem redakce Nár. listů. 
1891 byl ředitelem žurnalistické kanceláře Jubi
lejní výstavy v Praze. V 90. letech redigoval 
časopis hostinských Hostimil a Zprávy vývozní. 
Jako novinář se zabýval především otázkami 
hospodářskými a národnostními, zvláštní po
zornost věnoval Slezsku a Černé Hoře (zde na
vazoval na propagační úsilí J. Holečka). Své 
organizační nadání a jazykové schopnosti 
(francouzština, němčina, polština, ruština, sr- 
bocharvátština) uplatňoval při mezislovan- 
ských stycích a hojných zahraničních cestách. 
1897 byl zvolen do říšského sněmu (vykonával 
tu úřad zapisovatele), 1901 do zemského sněmu. 
Zemřel na selhání srdeční činnosti během své 
cesty do Francie, pohřben byl v Praze na Vyše
hradě.

H. vstoupil do literatury na počátku 90. let 
19. století několika svazky drobných próz vytě
žených z doby vojenské služby. Zprvu šlo 
v podstatě jen o záznamy vlastních zážitků ne
bo příběhů z vyprávění přátel, postupně však 
tyto práce nabyly jisté literárnosti a dnes mají 
nespornou dokumentární hodnotu (zvláště po
vídky a črty z Černé Hory, Bosny a Hercegovi
ny). V dalších prózách H. zobrazoval vcelku 
konvenčně, líbivě a bez větších uměleckých zá
měrů (byť s určitým národnostním a sociálním 
akcentem) život drobných a středních společen
ských vrstev. To platí i o jeho jediném románu 
Věra Budín ská, odehrávajícím se v Praze a sou
střeďujícím se víceméně na milostné záležitosti 
hrdinů a jejich psychologii. Svou cenu mají
H. obrazy z cest s častými historickými výklady 
a cestopisné fejetony, které vypovídají o hospo
dářské, národnostní a společenské situaci 
v dané zemi či oblasti na sklonku 19. století. 
Okrajové postavení v celku H. tvorby zaujímají 
překlady z francouzštiny a srbocharvátštiny.

PSEUDONYMY: H. Bučovský (Osvěta 1892-93),
I. H. Bučovský. ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1894-1902); Český západ (Plzeň, 1887-89); Hlas 

národa (1890); Hostimil; Květy (1891, 1896); Lit. listy 
(1889-93); Lumír (1890); Moravské listy (Brno); Na 
stráži (Plzeň, 1887-89); Nár. listy (od 1889); Niva 
(1891—93); Osvěta (1892-97); Plzeňské listy 
(1887-89); Světozor (1889, 1898); Svobodný občan 
(Slaný, 1885-86); Vesna (1891); Vojenské listy; Vyše
hrad; Zábavné listy (1895); Zlatá Praha (1891-1900); 
Zprávy vývozní. I KNIŽNĚ. Beletrie: Drobné črty 
a povídky (1891); Drobné črty a povídky vojenské 
(1893, přeprac. 1900); Z lidské bídy (PP 1893); Z vln 
života. Vojenské a jiné črty a novely (1893); Kresby 
a příběhy (PP 1894); Na Černé Hoře (PP 1895); Pa
matujte na Slezsko! (stati a FF, 1895); Obrázky ze 
Slezska (1896); Povídky a fejetony (1901); Věra Bu- 
dínská (R 1901); - posmrtně: Listy z Čech (PP 1903); 
Smutné i veselé z Bosny a Hercegoviny. Ze zápisků 
mladého důstojníka (PP 1909). - Překlady: E. Kumi- 
čič: Rodinné tajemství (1892); E. Zola: Doktor Pascal 
(1893); M. Prévost: Polopanny (1896). - Ostatní prá
ce: Osoby a věci v Chorvatsku (1896); O poměrech 
Čechů a Němců v zemích českých v Rakousku se 
zřetelem k událostem v roce 1897 (1898); Petr Faster 
(1899); Poslední řeč... (1902). I SCÉNICKY Pře
klad: H. Olden: Oficielní žena (1895). I REDIGO
VAL periodika: Svobodný občan (Slaný, 1885-86), 
Český západ (Plzeň, 1887-89), Na stráži (Plzeň, 
1887-89), Plzeňské listy (1887-89), Moravské listy 
(Brno, 1889), Zprávy vývozní (1892-93), Hostimil (od 
1894); sborník: Praha. Zemská jubilejní výstava 
v Praze 1891 (1891). I

LITERATURA: R. Cejnek: Za I. Hořicou (1902). 
■ • ref. Drobné črty a povídky: Astur (H. G. 
Schauer), Lit. listy 1891; an. (F. Roháček), Niva 1891, 
s. 367 •; J. Karásek: ref. Z vln života, Lit. listy 1893; 
jv (J. Vodák): ref. Kresby a příběhy, Niva 1894, s. 175; 
S.: ref. Na Černé Hoře, Lit. listy 1895; Q.: Literární 
táčky (ref. Povídky a fejetony), LidN 30. 5. 1901; 
• nekrology: an., Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 287; -e, 
Zvon 2, 1901/02, s. 408; T. (O. Theer), Lumír 30, 
1901/02, s. 225; an., NL 4. 4. 1902 •; Č. (V. Červinka): 
ref. Smutné i veselé z Bosny a Hercegoviny, Zlatá 
Praha 26, 1908/09, s. 443; M. Laudová-Hořicová: 
K zítřejšímu výročí, Venkov 2. 4. 1927; J. S. Machar: 
I. H., Tribuna 23. 12. 1928; bs. (B. Slavík): Osmdesát 
let od narození I. H., LidN 28. 7. 1939 + Vzpomínka 
na I. H., LidN 3. 4. 1942.

JP

Ludmila Hořká
* 26. 4. 1892 Štítina (Kravaře-Š.)
† 4. 10. 1966 Opava

Básnířka, sběratelka lidové slovesnosti a zejména pro- 
zaička odhalující národnostní a sociální specifičnost 
života na Hlučínsku ve světle obecného lidského 
údělu.
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Vl. jm. Marie Šindelářová (tak podepisovala 
první práce), roz. Holubková. - Narodila se 
v osadě Dvořisko. Dcera hostinského, chodila 
do dvoutřídní obecné školy (nejdříve německé 
v Kravařích, pak české ve Štítině). V devíti 
letech jí zemřela matka a poté, co se otec znovu 
oženil, vyrůstala u tety v Kravařích; již tehdy 
pomáhala v otcově hostinci, který po jeho smrti 
vedla (1915-58). Začátkem 20. let se stala člen
kou a pak i vedoucí odbočky národopisného 
sdružení Sedlišťané v Kravařích a pod vlivem 
etnografů J. Vyhlídala a F. Myslivce sběratel- 
kou písňového a slovesného folklóru. Za první 
svět, války ovdověla a po válce se provdala 
podruhé. Muž zedník byl často bez zaměstnání 
a rodina s jedenácti dětmi trpěla bídou (zvi. 
v době krize, kdy německy smýšlející obyvatel
stvo Dvořiska bojkotovalo hostinec, jehož maji
telka psala do českých novin). Po záboru pohra
ničí v říjnu 1938 se uchýlila na 10 měsíců do 
Kostelce na Hané, po návratu do Dvořiska byla 
krátce vězněna v Opavě a mnohokrát vyslýchá
na. Pohřbena byla ve Štítině.

Od dětství si H. zapisovala lidové písničky, 
které v polovině 20. let začala časopisecky uve
řejňovat spolu s pohádkami a další lidovou 
tvorbou. V časopisech publikovala také vlastní 
verše v nářečí i spisovném jazyce: kromě ryze 
ohlasových lyrických básní a balad i osobní 
nálady lapidárně vyjadřované pomocí postupů 
lidových písní (především paralel mezi přírodou 
a člověkem). Všechny prozaické knihy H. těží ze 
života rodné vsi a okolí. Autobiografické vyprá
vění Doma ukazuje starosvětsky soudržný život 
slezské vesnice na státní hranici mezi Rakous- 
ko-Uherskem a Německem do začátku první 
světové války. Ve volném přecházení od motivu 
k motivu sleduje H. řadu postav a jejich drobné 
i významnější příběhy, výjimečné události i kaž
doroční svátky a obyčeje, cituje lidové písně 
a proslovy a ojediněle vkládá také vlastní verše. 
Po letech navázala H. na svou prvotinu auto
biograficky založenou kronikou Dolina, sahající 
až do konce druhé světové války, v níž ukazuje 
postupující germanizaci, obětavost několika 
místních českých vlastenců a nezájem „Prahy“ 
o tíživé sociální poměry v pohraničí. Autobio
grafická linie se zde soustřeďuje kolem autorči
ny národopisné práce, její osudy a problemati
ka osobního života zůstávají však v obou 
knihách v pozadí. Zcela mizí v próze Řeka, 
stylizované do podoby živého besedování; 
v textu, jehož významovou osu tvoří soužití 

vesničanů s řekou Opavicí, je motiv riskantního 
místního způsobu obživy, pašeráctví, spjat 
s bájnými motivy. Ve všech knihách H. užívá 
lidových úsloví a obratů, v přímé řeči lašského 
nářečí. Osobní prožitky a vzpomínky, stejně 
jako vyprávění vesničanů v poválečných pró
zách modifikuje a podřizuje fabulovaným pří
běhům ústředního hrdiny. Cyklus povídek Ha
ny sové sleduje osudy několika návštěvníků ot
cova hostince; zcela beletristicky bilancuje pró
za Bílé punčochy prostřednictvím předsmrtných 
vzpomínek příslušníka německé armády za 
druhé světové války spletitý životní běh jedno
ho z dvořiských rodáků; touto svou poslední 
prózou dala H. obsáhle najevo svůj protiváleč- 
ný postoj. Nejplněji vyjádřila H. své životní 
stanovisko ve dvou příbězích žen, vyprávěných 
vždy v první osobě, Bejatka a Mezivodky. Těžiš
tě obou knih tvoří scénky z dětství a mládí, 
jimiž autorka pregnantně, bez idealizace a sen
timentu odhalila krásu dětských radovánek 
a především prostých mezilidských vztahů. 
Dospělé osudy obou hrdinek si jsou navenek 
značně nepodobné, obě se však nešťastně vdá
vají a vyrovnávají se se svým utrpením s neoká
zalou, sebezapíravou statečností. Schopností 
nalézat poezii, lásku a dobro v napohled ubo
hém životě (zvláště prostřednictvím dětského 
pohledu malé Bejatky z pastoušky) a protrpě
nou životní moudrostí, chápavě přijímající lid
ské slabosti i špatnosti, navazuje H. ve vrchol
ných pasážích svého díla v odromantizované 
a věcnější podobě na Babičku B. Němcové. 
V rukopise zůstala H. sbírka více než stovky 
lidových písní z Kravař a Dvořiska a kronika 
obce Dvořisko.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo (od 1925); sb. Hlučínsko 
(1958, Pověsti); Moravec (Hlučín, 1925-27); Morav
ská orlice (Brno); Náš domov (Opava, 1930-38); Na
še Slezsko (Opava); Radostná země (Opava, 
1954-58); Slezský sborník; - posmrtně: Na ostrav
ském směru. Sborník statí o městu Kravařích... (Ma
gazín Ostravského večerníku 2, 1973). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a národopisné práce: Doma (P 1943); Řeka 
(P 1946); Národopisné paběrky z Hlučínska (etnogra
fické záznamy, 1948); Bejatka (P 1959); Hanysové 
(PP 1961); Dolina (P 1962); Mezivodky (P 1962); Bílé 
punčochy (P 1964). - Výbor: Trnité cesty (1975: Mezi
vodky, Bejatka, Hanyš Bejamin; ed. J. Svoboda). 
■ KORESPONDENCE: F. Všetička: Z dopisů J. Š. 
Kubínovi (z 1934-37), SPPF Olomouc, Jazyk a lite
ratura, 1967. I

LITERATURA: L. Novák: Marie Šindelářová, 
Moravec 1926, s. 3; L. Jehlička in L. H.: Doma (1943);
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• ref. Doma: J. Machoň, LidN 3. 4. 1944; kp. (K. Po
lák), Nár. práce 14. 7. 1944; R. Č. (Černý), Akord 11, 
1943/44, s. 279; M. Rusinský, Řád 1944, s. 379 •; 
A. Kellnerová: Dílo L. H., SISb 1945, s. 255; • ref. 
Řeka: F. H. (Hampl), Práce 31. 7. 1946; Sv., Archa 30, 
1945/46, s. 138; jh (J. Husák), Moravskoslezská osvěta
I, 1946/47, s. 62; B. P. (Pavlok), Akord 13, 1946/47, 
s. 76 •; V. F. (Ficek) in L. H.: Národopisné paběrky 
z Hlučínska (1948); • ref. Národopisné paběrky...: 
A. Závodský, SISb 1948, s. 272; D. Stránská, Náro- 
dop. věstník 31, 1949/50, s. 119; Z. Bužková, ČMM 
1950, s. 172 •; V. F. (Ficek): Šedesátiny L. H., Ra
dostná země 1952, s. 54; M. Jelínek: Ke stylu literár
ních prací L. H., sb. Adolfu Kellnerovi (1954); A. 
Kellnerová: Pověsti ze sběru L. H., sb. Hlučínsko 
(1958); • ref. Bejatka: A. Sivek, Červený květ 1960, 
s. 47; A. Kellnerová, Radostná země 1960, s. 89 •; 
Z. Váchová: Národopisec k dílu L. H., Časopis Slez
ského muzea, vědy historické, 1960, s. 34; O. Rafaj:
L. H. jako samouk..., LitN 1960, č. 28 → Portréty 
(1979); D. Šajtar: Bejatka a ostatní dílo L. H., Opav
sko 1961, č. 5; • ref. Hanysové: O. Rafaj, Nová svobo
da 21. 12. 1961 → Portréty (1979); A. Kellnerová, 
Vlastivěda severomoravského kraje, Těšínsko 1963, 
č. 5 •; M. Rusinský: Dovršení díla, Listy Památníku 
P. Bezruče 1962, č. 9; • ref. Dolina: A. Sivek, Červený 
květ 1962, s. 181; A. Linke, LitN 1962, č. 33 (též 
o P Mezivodky); J. N. (Noušová), Časopis Slezského 
muzea, vědy historické, 1964, s. 198 •;• ref. Mezivod
ky: O. Rafaj, Nová svoboda 22. 5. 1962 → Portréty 
(1979); A. Sivek, Červený květ 1962, s. 255 •; O. Rafaj 
in Literatura a současnost (1963); • ref. Bílé punčo
chy: J. Vaniček, Plamen 1964, č. 11; O. Rafaj, LitN
1965, č. 9 → Portréty (1979) •;• nekrology: vf (V. Fi
cek), SISb 1966, s. 563; M. Rusinský, Červený květ
1966, s. 351 •; Z. Malý: L. H., SISb 1968, s. 72; A. 
Satke: Poezie L. H., SISb 1968, s. 342; A. Kellnerová: 
Nedožité sedmdesátiny L. H., LD 19. 4. 1972; J. Ma- 
saříková: Matka a syn (vzpomínky nejstarší dcery L.
H.),  Ostravský večerník 25. 4. 1972; A. Satke: B. 
Němcová a L. H. - podobnost dvou osudů v životě 
a v tvorbě, ČL 1972, s. 1; J. Svoboda in Tvorba 
a region (1974) + in L. H.: Trnité cesty (1975); • ref. 
Trnité cesty: Ip (L. Petr), Nové knihy 1975, č. 47;
M. Etzler, Ostravský kult, měsíčník 1976, č. 2 •;
J. Klapuch: K výročí úmrtí L. H., Ostravský večerník 
21. 10. 1981; 4- Úděl L. H., Ostravský kult, měsíčník 
1982, č. 4 + Statečné svědectví o životě, Ostravský 
večerník 26. 4. 1982.

pb, šv

Hospodine, pomiluj ny

Asi kolem 1000

Lidová duchovní píseň.

Drobná skladba, lidová (neliturgická) duchovní 
píseň se staroslověnskými lexikálními prvky, je 
nej starší známou českou literární a zároveň 
i hudební památkou. Dochovala se sice až v zá
znamu z 80. let 14. stol, (s písněmi Svatý Václave 
a Buoh všemohúcí ve sb. náboženských lyric
kých skladeb spojovaných s činností Miličo- 
vou), ale podle Kosmovy zmínky k roku 1055 se 
soudí, že byla známa už v této době; nic tedy 
neodporuje pozdější tradici spojující její původ 
se jménem pražského biskupa Vojtěcha († 997). 
O vážnosti a úctě, jíž se píseň těšila, jistě i díky 
této atribuci, svědčí to, že byla po celý středověk 
zpívána při slavnostních i jiných závažných 
příležitostech. Karlem IV. byla oficiálně začle
něna do korunovačního obřadu, jejž provázela 
nepochybně už dříve. Ještě před koncem 
14. stol. (1397) se stala dokonce předmětem 
oslavného latinského traktátu, připisovaného 
břevnovskému benediktinu Janu z Holešova; 
autor ji podrobil rozboru, vyložil staroslověn
ské výrazy a spojil ji s vojtěšskou legendární 
tradicí ve snaze stanovit kanonický text.

Píseň obsahuje prosby křesťanského spole
čenství adresované Bohu a Kristu (pomiluj ny 
= smiluj se nad námi), předmětem proseb jsou 
základní tužby prostého středověkého člověka: 
spasení, dostatek prostředků k životu a mír 
v zemi. Tvarově vychází skladba z liturgické 
formy litanie, dvojí úvodní invokace je přímo 
jejím ohlasem a zároveň dokladem sepětí písně 
s římským ritem, prosby jsou připojeny para
lakticky v jednoduchých větách, závěr tvoří 
opět invokace, patrně třikrát opakovaná, odvo
zená z liturgického Kyrie eleison (Pane, smiluj 
se) v dobové lidové podobě „krleš“. Nápěv se 
podle pravidel psalmódie, tak jako v litanii, 
těsně váže na text, s nímž zřejmě vznikl společ
ně, a umožňuje členit skladbu do 7 nebo 5 nerý
movaných veršů provázených závěrečnou invo- 
kací. Obsahová a tvarová prostota textu i ná
pěv, který se pohybuje v tónovém rozsahu čisté 
kvarty, dodává písni monumentální ráz a svědčí 
též o jejím stáří.

EDICE: V. Flajšhans in Nejstarší památky jazyka 
i písemnictví českého (1903); Z. Nejedlý in Dějiny 
předhusitského zpěvu (1904, nově Dějiny husitského 
zpěvu 1, Zpěv předhusitský, 1954); R. Jakobson in 
Nejstarší české písně duchovní (1929); D. Orel in 
Hudební prvky svatováclavské, Svatováclavský sbor
ník 2/3 (1937); in Nejstarší česká duchovní lyrika 
(1949, ed. A. Škarka); in Výbor z české literatury od 
počátků po dobu Husovu (1957). ■
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BIBLIOGRAFIE: in Nejstarší česká duchovní lyri
ka (1949). ■ LITERATURA: F. Mužík: Hospodine, 
pomiluj ny, Miscellanea musicologica 1965 + Hos
podine, pomiluj ny, Cimelia Bohemica 7 (1969); J. 
Racek: Sur la question de la genese du plus ancien 
chant liturgique tchěque „Hospodine, pomiluj ny“, 
sb. Magna Moravia (1965); A. Jirsák: O české hymně 
z doby krále Přemysla II. a Karla IV., Kostnické jiskry 
11. 10. 1978; viz též EDICE.

ep

Host

1921-1929

Měsíčník pro uměleckou tvorbu, teorii a kritiku; or
gán Literární skupiny.

Podtitul: 1921-24 (roč. 1-3) Měsíčník Literární skupi
ny; 1924-29 (roč. 4-8) Měsíčník pro moderní kultu
ru. - Redaktoři: 1921/22 (roč. 1) Redakční kruh 
(brněnský a pražský); 1922/23 (roč. 2) F. Götz, Č. Je
řábek; 1923-25 (roč. 3-4) L. Blatný, F. Götz, Č. Jeřá
bek, Z. Kalista (tento do 8. č. 3. roč.), J. Ježek, J. Sei
fert, K. Teige (tito tři od roč. 3, č. 9-10 do roč. 4, č. 3,
K. Teige řídil výtv. část), A. Heythum (řídil výtv. část 
od 4. č. 4. roč.); 1925/26 (roč. 5) L. Blatný, Č. Jeřábek; 
1926/27 (roč. 6) F. Götz, A. C. Nor; 1927/28 (roč. 7) 
A. C. Nor, A. M. Píša (č. 1), L. Blatný, Č. Jeřábek, 
A. C. Nor (č. 2-4), A. C. Nor s red. kruhem (č. 5-10), 
výtv. část řídil F. Muzika; 1928/29 (roč. 8) A. M. Píša 
(č. 1-3), V. Černý (č. 4-10), výtv. část řídil F. Kovár
na. - Vydavatelé: 1921-23 (roč. 1-2) Obzor, Hranice - 
Přerov; 1923-27 (roč. 3-6) V. Petr, Praha; 1927/28 
(roč. 7) J. Elstner (č. 1), Ústřední legionakladatelství 
v Praze (č. 2-10); 1928/29 (roč. 8) V. Petr, Praha. - 
Periodicita: měsíčník. 1921/22 (roč. 1) 11 čísel od října 
1921 do srpna 1922; 1922-29 (roč. 2-8) 10 čísel vždy 
od října do července následujícího roku.

Název byl zvolen podle sbírky básní J. Wolkra 
Host do domu. Obsah prvních ročníků H. určo
vala aktivita Literární skupiny. Její členové však 
usilovali, aby se časopisecký orgán uměleckého 
sdružení stal listem celé generace a neomezoval 
se pouze na tvorbu řádných příslušníků Literár
ní skupiny. Kritériem pro výběr příspěvků měla 
být „moderní orientace a hodnota“. 
V 1. č. 2. roč. vyšel manifest Literární skupiny 
Naše naděje, víra a práce, který se setkal u ně
kterých marxisticky orientovaných autorů 
(J. Čecháček, A. M. Píša, J. Wolker) a v řadách 
Devětsilu s rozhodným nesouhlasem. Diskuse 
přispěly k vyhranění uměleckých a politických 
stanovisek mladé generace. V obraně manifestu 

charakterizoval F. Götz Literární skupinu jako 
„citovější, severštější a duchovnější“ proti „zá- 
padnicky orientovanému Devětsilu“. V souvi
slosti s touto polemikou se první ročníky také 
vyrovnávaly s idejemi německého expresionis
mu. Integrační tendence se projevily hlavně ve 
3. roč., kdy byli do red. rady pozváni zástupci 
Devětsilu a H. tiskl hojněji jejich příspěvky. 
V č. 9-10 vyšly proklamace poetismu: stať
K. Teiga Poetismus a text V. Nezvala Papoušek 
na motocyklu čili O řemesle básnickém. Spolu
práce mezi Literární skupinou a Devětsilem 
netrvala dlouho a do dalších ročníků přispívali 
příslušníci Devětsilu nepravidelně. H. opustil 
původní generační zaměření a orientoval se 
k současné domácí i zahraniční tvorbě. Autor
ský okruh se rozšířil a ke spolupráci byli zváni 
i spisovatelé starší generace. H. sledoval nejno
vější dění v uměleckém vývoji, přinášel studie 
o směrech a školách; pozorně byla hodnocena 
současná česká produkce básnická i prozaická 
v kritikách věnovaných tvorbě jednotlivých 
autorů i ve statích shrnujících a bilancujících. 
Teoretické úvahy se zabývaly vztahem doby 
a umění, perspektivami literatury a generační 
problematikou. Redakční úvod 6. roč. vyhlásil 
„cestu za čistou hodnotou, novým tvarem a vy
zrálou koncepcí“. Poslední dva ročníky rozšířily 
a prohloubily informace z různých oborů mo
derní kultury (divadlo, film, zahraniční literár- 
něhistorické novinky), zejména ve studiích 
V. Černého se zabývaly vývojovými tendencemi 
současného umění (roč. 8: Ortegova teorie 
„umění odlidštěného“, Šeřící se horizont aj.). 
- Jedno číslo bylo věnováno památce J. Wolkra 
(4. č. 3. roč.), jiné novému ruskému umění 
(2. č. 4. roč.). Z polemik je třeba uvést hodnoce
ní české politické situace z pera F. Götze, J. Fu
číka a J. B. Čapka (6. roč.) a příspěvky v diskusi 
o krizi kritiky (roč. 7 a 8). Při časopisu vycháze
la Knihovna Hosta.

Z členů Literární skupiny a z autorů názoro
vě blízkých publikovali v H. K. Biebl, J. Berák,
F. Branislav, F. Götz, J. Hůlka, J. Chaloupka, 
D. Chalupa, Č. Jeřábek, M. Jirko, S. Kadlec, 
J. Knap, F. Kropáč, M. Nohejl, A. M. Píša, 
A. Ráž, B. Stejskal, B. Vlček, J. Wolker. Z členů 
Devětsilu to byli především A. Hoffmeister,
J. Honzl, V. Nezval, J. Seifert, K. Schulz,
K. Teige, B. Václavek, V. Vančura aj. Dále do 
H. přispívali J. Aida, Z. Ančík, Z. Bár, J. Bar
tuška, J. Bednář, K. Bodlák, R. Broj, J. Durych, 
H. Dvořáková, L. Dymeš, J. Frejka, J. Fučík,
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F. Gottlieb, F. Halas, M. Hlávka, M. Holas, 
Jaroslav Hora, Josef Hora, J. Hořejší, E. Hos- 
tovský, K. Hradec, J. Hrůša, B. Klička, F. V. 
Kříž, M. Moravec, A. C. Nor, J. Noville (tj. 
Götzová), K. Nový, V. Raffel, V. Renč, J. Ry- 
bák, J. Spilka, J. Šnobr, A. Šrámek, K. Štorch,
F. Tetauer, J. Trojan, E. Valenta, Z. Vavřík, 
J. Weiss, V. Závada aj. Spolu s F. Götzem se 
kritice systematicky věnovali L. Blatný, J. B. 
Čapek, V. Černý, M. Dvořák, P. Fraenkl, 
J. Frejka, B. Fučík, J. Fučík, F. Gottlieb, 
J. Honzl, E. Hostovský, J. Ježek, Z. Kalista, 
J. Kastner, J. Knap, F. Kovárna, J. Kučera, 
J. Kvapil, J. Mašek, J. Matouš, V. Muller, F. O. 
Navrátil, A. C. Nor, J. Petráš, A. M. Píša, 
V. Raffel, V. Renč, E. A. Saudek, A. Skoumal, 
J. Spilka, B. Stejskal, J. Strakoš, J. B. Svrček, 
B. Václavek, Z. Vančura, J. Zamazal aj. Z cizích 
básníků a prozaiků byli překládáni A. Achmato- 
va, P. Albert-Birot, G. Apollinaire, Ch. Baude- 
laire, B. Cendrars, J. Cocteau, T. Corbiěre, 
T. Deréme, P. Dermée, P. Drieu de la Rochelle, 
J. Drinkwater, P. Eluard, I. Erenburg, K. Fedin,
G. Gaborg, J. Giraudoux, I. Goll, C. Gollová, 
V. Huidobro, G. K. Chesterton, V. Chlebnikov, 
M. Jacob, S. Jesenin, V. Kamenskij, J. Lafor- 
gue, V. Majakovskij, S. Mallarmé, F. T. Mari- 
netti, F. Mauriac, A. Maurois, P. Morand, 
J. Moréas, G. de Nerval, B. Pasternak, J. Pelle- 
rin, L. Pirandello, M. Proust, R. Radiguet,
S. Renaudová, P. Reverdy, J. Rictus, H. Rivas, 
J. Romains, M. Sauvage, Ph. Soupault, A. Spi- 
re, J. Supervielle, V. Šeršeněvič, G. de Torre,
T. Tzara, P. Valéry, F. Werfel, W. B. Yeats aj. 
Články a studie zahraniční byly překládány 
z těchto autorů: S. Anderson, B. Crémieux, 
J. Epstein, L. Hilberheimer, E. Jaloux, G. Lan- 
son, F. Léger, P. de Massot, P. Mille, R. F. Mil- 
ler, J. Ortega y Gasset, J. J. P. Oud, L. P. Quint, 
M. Skačkov, F. Strowski, P. Valéry aj\ Jako 
překladatelé se uplatnili J. Berák, J. B. Čapek,
J. Heyduk, M. Hlávka, J. Hora, J. Ježek, Z. Ka
lista, F. Kovárna, F. Kubka, B. Mathesius, 
B. Mužík, B. Reynek aj. V části obrazové pře
vládala orientace k dílům generace soudobé 
a předválečné: F. Duša, O. Gutfreund, V. Hof
man, K. Holan, K. Honzík, A. Justitz, P. Kotík,
K. Kotrba, J. Král, R. Kremlička, O. Kubín, 
B. Kubišta, V. Makovský, A. Moravec, F. Mu
zika, V. Z. Novák, A. Procházka, V. Rada, 
Z. Rykr, J. Slavíček, J. Šíma, J. Štýrský, K. Tei- 
ge, J. Zamazal, C. Zatloukal, J. Zrzavý aj.; 
A. Archipenko, W. Baumeister, A. Derain, Fu- 

jita, N. Gábo, W. Gropius, Hokusai, M. Cha- 
gall, G. Chirico, E. Jeanneret, M. Kisling,
L. Kozinceva, P. Krogh, M. Larionov, F. Léger, 
J. Lipchitz, El Lissitzki, A. Lhotě, K. Malevič, 
A. Modigliani, P. Picasso, E. Prampolini, 
A. Rodčenko, O. Zadkine aj. Karikatury uměl
ců kreslil především F. Muzika.
LITERATURA: Č. Jeřábek in V paměti a v srdci 
(1961); A. Hájková, Z. Kožmín, Š. Vlašín: Literární 
život v Brně v letech 1918-65, sb. Brno v minulosti 
a dnes 8 (1966); J. Hek: Z dokumentů a koresponden
ce Literární skupiny, Sb. Nár. muzea, ř. C, sv. 12 
(1967), č. 1; in sb. Avantgarda známá a neznámá 
(1971).

zt

Jan Hostáň

* 2. 6. 1898 Brzice u Náchoda
† 16. 5. 1982 Praha

Básník a prozaik především pro mládež, autor umě- 
leckonaučných knih, příruček a učebních pomůcek, 
publicista.

Vyrůstal v rodině pokrokového učitele. Obec
nou školu navštěvoval v rodišti, 1909 vstoupil 
na gymnázium ve Dvoře Král., odkud 1916 
narukoval nejprve do Hradce Král., později na 
východní frontu. Po válce krátce studoval lékař
skou fakultu UK, pak absolvoval kurs při uči
telském ústavu v Panské ul. v Praze. Od 1. 4. 
1920 učil na české menšinové škole v Záluží 
u Mostu, počátkem 1921 ve svém rodišti, od 
září 1921 do 1927 na Volné socialistické škole 
práce v Kladně a zároveň 1926 studoval na 
Škole vysokých studií pedagogických v Praze. 
Kromě toho se od počátku 20. let věnoval lite
rární, politické a osvětové činnosti. Počátkem 
1922 vstoupil do komunist. strany, byl členem 
Socialistického sdružení učitelského, členem 
vychovatelského sboru Spartakových skautů 
práce, Masarykova lidovýchovného ústavu, 
Masarykovy ligy proti tuberkulóze aj. Od 1927 
byl pro svou politickou a agitační práci často 
překládán. Učil krátce v Chýňavě u Berouna, 
1928 působil jako odborný učitel na dívčí měš
ťan. škole v Kladně, 1929 v Hostivicích a Buště- 
hradě. V září 1929 přesídlil do Prahy, kde učil 
do 1934 na pokusné škole, pak 1934-38 praco
val v literárním oddělení Státního nakladatel
ství. Od 30. let se stále intenzivněji věnoval 
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dětské četbě, byl členem redakcí učitelských 
a mládežnických periodik, proslovil stovky 
přednášek o SSSR a dětské literatuře, byl auto
rem řady rozhlasových relací (cyklus o dětské 
knize 1934), funkcionářem Sdružení přátel lite
ratury pro mládež aj. Od počátku okupace do 
konce války učil na měšťan, škole v Praze-Vršo
vicích, v revolučních dnech 1945 byl vězněn na 
Pankráci. Po osvobození se vrátil do Státního 
nakladatelství ve funkci správce (1945-47), 
později ředitele (1948-51). 1951-59 působil ja
ko ředitel školy a zároveň externě přednášel na 
knihovnické škole a na pedagogické fakultě UK 
o dětské literatuře, pak se věnoval pouze litera
tuře. Tchán romanisty J. O. Fischera (1923
-1992).

Literárně debutoval H. po první světové válce 
politickými, satirickými a intimními verši, otis
kovanými v pokrokových, později komunistic
kých a učitelských listech. Na jeho díle, které se 
orientovalo především na dětského čtenáře, je 
patrný vliv učitelského povolání a vliv sovětské 
literatury, hlavně S. J. Maršaka. Zásady prole- 
tářské poezie, které si H. prakticky ověřil ve své 
první sbírce pro dospělé Licí k východu, chtěl 
aplikovat i na literaturu pro děti; důraz přitom 
kladl spíše na myšlenku než na formu a prefero
val agitační funkci poezie (Veselé koření pro 
besídky, Pod prapory). Verše pro nejmenší psal 
v tradičnější podobě podle vzoru J. Kožíška 
a J. V. Sládka, s osobně procítěným spontán
ním vztahem k dětem (Švitořilky, Repetilka), ani 
zde se však nevyhnul tezovitosti a schematič- 
nosti. Významnou osobností v písemnictví pro 
mládež se stal četnými knihami uměleckonauč- 
nými; jejich úhrnem vytvořil vlastně malou en
cyklopedii, pojatou jako materialistická noetika 
v praxi. Původním určením šlo o vlastivědné 
příručky, které měly sloužit k doplnění a pro
hloubení učební látky. Zde se H. projevil jako 
osobitý hledač nových cest v obsahu i formě. 
Předváděl dětem úseky reálného světa ve vzta
hu k člověku a zvolený objekt osvětloval ze 
všech stran a ve všech souvislostech (Co dokáže 
elektřina?, Děti hrají divadlo, Napiš si noviny 
sám! aj.) Používal formy vyprávění, deníkových 
záznamů, dopisů a zpestřoval text verši, zajíma
vými aktualitami, grafy, obrázky a fotografie
mi. Napsal též několik alegorických pohádek 
s náměty z novodobých dějin (Rytíři z Východu, 
Jak Voloda přemohl krutého cara) a leporel, 
složil verše k cvičení nejmladšího žactva na 11. 
všesokolském sletě (Naše hračky) a na 2. spar- 

takiádě (Pohádka), sestavoval příručky a učební 
pomůcky, psal teoretické studie o dětské knize, 
doprovodil předmluvou knihu O. Putzkerové 
Hudební obrázky pro děti. Po 2. světové válce 
spolupracoval též s filmem, psal veršované texty 
ke kreslenému seriálu zdravotnických filmů 
(Zdraví v Sokole, 1948). Jeho jediný román pro 
dospělé Ranhojič podává životopis lidového lé
kaře Jakuba Pechance na širokém pozadí spole
čenské problematiky 18. století.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Sivěn, Faun, Harcov,
I. Vosa, Jaja, J. N. Nágl, Nogl, Quido Manet; F. -áň,
J, J. H., J. N., N, N. N., -ov. I PŘÍSPĚVKY in: 
Časopis Čs. obce učitelské (1930-38); Červen 
(1919-21); Čes. osvěta (od 1941); sb. Dnešní dětská 
kniha (1945); Haló noviny (od 1934); sb. In memo- 
riam J. Týmla (1946); Kalendář RP (1961, o sobě); 
Knihy a čtenáři (1948); Kohoutek (1922-27); Komu
nistické večery (od 1926); Kult, zpravodajství Školy 
vysokých studií pedagogických (od 1927); Lid. kultu
ra (1946); Lid. noviny (1939-44); Lit. noviny (1928); 
Literatura ve škole (od 1954); Magazín DP 
(1933-34); Mateřídouška (od 1945); Matice svobody 
(od 1920); Mladá fronta (od 1945); Mladý hlas 
(1946-48); Mladý svět (od 1935); Nár. osvobození 
(1936); Nár. práce (1939-43); Nár. učitel (1940-43); 
Naše zprávy (1940-41); Nový život (od 1950); Od 
Trstenické stezky (Litomyšl, 1940); Oheň (od 1929); 
Ohníček (od 1950); Osvětový věstník Podbrdska (Be
roun, 1941); Panoráma (1933); Pod Zvičinou (Dvůr 
Králové n. L., 1934-47); Poupě (1946-48); Právo lidu 
(1919-38); Proletkult (1922-24); Roj (1937); Rovnost 
(od 1921); Rudé květy (Svět) (1919—20); Rudé právo 
(od 1920); Rudý východ (Pardubice, od 1926); Sociál
ní demokrat (od 1919); Svět mluví (1935); Svoboda 
(Kladno, od 1927); Svoboda (od 1961); Svobodné 
noviny (od 1948); Škola a kultura (1948); Škola a ži
vot (1960); Škola měšťanská (od 1930); Štěpnice (od 
1947); Tvorba (1946-63); Učitelské noviny (od 1927); 
Učitelské noviny (od 1953); Úhor (1934-42); Věstník 
pedagogický (od 1939); Věstník Státního nakladatel
ství (1934-39); Zlatý máj (1959-68); Žijeme (1931). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie, uměleckonaučná próza, práce 
o literatuře: Kapitoly velmi naléhavé pro republikány 
(leták, 1919); Kladivo, srp a pero (pohádky, b. d., 
1922, pseud. Faun); Kašpárek osvoboditel (D pro ml., 
b. d., 1923); Princezna a podivní ptáci (D pro ml., 
b. d., 1924); Ve stanu divokých skautů (P pro ml., 
1924, pseud. Faun; 1933 in Ve skautském táboře); 
Loutkové a divadelní hry pro děti (1926, pseud. 
Faun); Příběhy malého rybáře (P pro ml., 1926, 
pseud. Faun; 1946 s tit. Příhody malého rybáře, pod 
vl. jm.); Lící k východu (BB 1927, pseud. Faun); 
Veselé koření pro besídky (BB, DD, PP pro ml., 1928, 
pseud. Faun); Veselá besídka (BB, DD, PP pro ml., 
b. d., 1928, pseud. Faun); Přednášky o bleše od Fauna 
(PP pro ml., 1929); Třetí vana Maratova (FF 1929,
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pseud. Quido Manet); U dětské postýlky (BB pro ml., 
1930); Dikobrazova střelnice (BB 1931, pseud. A. 
Sivěn); Vltava (P pro ml., 1931, s A. Sturmem); Kráva, 
naše potěšení (P pro ml., 1931); V potoce svět uzřela, 
u kuchařky umřela (P pro ml., 1931); Poklady Národ
ního muzea (P pro ml., 1932, s A. Sturmem); Co 
dokáže elekřina? (P pro ml., 1932, s A. Sturmem); 
Karlíček na houbách (P pro ml., 1932); Kůň nebo 
auto? (P pro ml., 1932); Co se kde děje, když spíš (P 
pro ml., 1932, s A. Sturmem); Veselé prázdniny (P pro 
ml., b. d., 1932, s A. Sturmem); Jinak pradědečkové 
a jinak my (P pro ml., 1933); Pes a kočka (P pro ml., 
b. d., 1933); Co rád jíš (P pro ml., 1933, s A. Stur
mem); Ve skautském táboře (P pro ml., 1933; 1947 
s tit. Stan v lesích); Bílé zlato (P pro ml., 1934, s K. 
Michlem); Práce strojů (P pro ml., 1934, s A. Stur
mem); Zvířata v zoo (P pro ml., 1935, s A. Sturmem); 
Děti u novostavby (P pro ml., 1935); Afrika (P pro 
ml., 1935); Chtěj být spisovatelem (P pro ml., 1935); 
Jsou rostliny živé jako my? (P pro ml., 1935); O filmu 
(P pro ml., 1935); Verše z hrobu (BB 1935); Napiš si 
noviny sám! (P pro ml., 1936); Co dovede rádio (P pro 
ml., 1936, s B. Pěkným); Děti hrají divadlo (P pro ml.,
1936) ; Verše z hrobu (BB b. d., 1937; obsahuje jiné 
básně než stejnojmenná sbírka z 1935); V zemi Esky
máků (BB pro ml., 1937); Dvacet let SSSR (P pro ml.,
1937) ; Můj deník (P pro ml., 1938); Zázraky ohnivé 
vody (P pro ml., 1938); Lesní požár (P pro ml., 1939, 
přeprac. vyd. 1949); Co dvě děti dovedou (P pro ml., 
1939); Život broučků (P pro ml., 1939); Repetilka (BB 
pro ml., 1939); Pro dětskou knihu (stati, 1939); Ovoce 
(P pro ml., 1941, s J. K. Babym, tj. J. Kratochvílem); 
Písnička milým srdcím (BB pro ml., 1942); V háječku 
a v lese (BB pro ml., 1943); Veselá muzika (BB pro 
ml., 1943, hudba J. Pomahač); Jirka a Jarka (BB pro 
ml., 1944); Zoo (BB pro ml., 1944); Naše zvířátka (BB 
pro ml., 1944); Příhody českého chlapce v Sovětském 
svazu (P pro ml., 1946); Podivuhodný dům (P pro ml., 
1946); Myška Všudybylka (B pro ml., b. d., 1946); 
Ptáci (P pro ml., 1946, s J. K. Babym, tj. J. Kratochví
lem); Naše hračky (BB pro ml., 1947, s J. Berdycho- 
vou, hudba J. Seehák; verše k cvičení nejmladšího 
žactva na 11. všesokolském sletě); Žertíky pro malé 
čertíky (BB pro ml., 1948, s PP O. Sekory); Námořník 
(BB pro ml., 1949); Jeřabinky (BB pro ml., 1949); Pod 
prapory (BB pro ml., 1949); Obrázky ze Slovenska 
(Ppro ml., 1956); Pohádka o Honzovi (B pro ml., 
1958); Sedmihlásek (BB pro ml., 1958, hudba O. Ří
ha); Pohádka (B pro ml., 1959, s M. Kryštůfkovou; 
verše k cvičení nejmladšího žactva na 2. spartakiádě); 
Švitořilky (BB pro ml., 1961); Co kdo věděl (P pro 
ml., 1962); Rytíři z Východu (pohádka, 1970); Jak 
Voloďa přemohl krutého cara (pohádka, 1970); Naďa 
hrdinka (P pro ml., 1970); Dva věrní přátelé (P pro 
ml., 1970); Ranhojič (R 1972); Repetilky (BB pro ml., 
1974); Jak jsem je znal (vzpomínky, 1978). - Výbor: 
Uvězněná touha (BB 1978, ed. V. Novotný). - Pře
klad: F. Bauer: Bojujeme proti ztrátám (1943). - Os
tatní práce: Práce mezi dětmi (1925, pseud. Faun);
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Volná škola práce na Kladně (studie, 1927); Čtecí 
loto, Dětský krám č. 1 pro počítání v elementární 
třídě, Dětský krám č. 2, Hra na barevná pole, Hra na 
kaňku, Mlýnek se říkadly, Německý mlýnek, Kolo
toč, Páskové hry 1, 2 (pomůcky, vesměs 1931, 
s J. Týmlem); Obrázková zpráva o volbě prezidenta 
republiky (1934, s V. Osvaldem); Obrázková zpráva 
o úmrtí a pohřbu prezidenta Osvoboditele (1937, 
s V. Osvaldem); Abeceda bezpečnosti 1. Výchova bez
pečného chodce (1937; 2. d. od F. A. Elstnera); Znač
ky pro silniční dopravu (pomůcka, 1938, s F. A. Elst- 
nerem); Proč jsi Čechoslovák (1938); Obrázková 
zpráva o prvním dvacetiletí Čs. republiky (1938, s V. 
Osvaldem, J. Hořejšem); Čím zdokonalovat sloh 
(1941, s M. Adamcovou); Přírodopisný zápisník (po
můcka, 1943); Jubileum Národního podniku, jubile
um celého národa (1945); Hostáňovy přehledné pří
ručky: 1. Zeměpis (b. d., 1945), 2. Nerostopis (b. d., 
1945), 3. Živočichopis (1946), 4. Rostlinopis (1946), 
5. Chemie (1946), 6. Čs. dějiny (1946); Jak bojovalo 
Československo (1946, 1947 s tit. Boj Čechů za svobo
du); Sovětský svaz (1947); Jak byl zvolen Klement 
Gottwald prezidentem republiky (1948, s J. Hořej
šem); Jan Hostáň, průkopník zemědělského pokroku 
(1957). I REDIGOVAL časopisy: Věstník Státního 
nakladatelství (1934-39), Úhor (1940-41, s D. Fili
pem), Literatura pro mládež (příl. čas. Národní učitel, 
1940-43); knižnici: Sad (1934-37). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Čítanka pro 2. postupný ročník národ
ních škol (1949, s jinými). ■

LITERATURA: M. Adamcová: Člověk J. H. (b. d., 
1948); an.: J. H. (Albatros 1973, s bibliografií). 
I A. J. Doležal: ref. Kladivo, srp a pero, Večerník 
RP 7. 12. 1922; J. H. (Hora): ref. Lící k východu, RP 
23. 9. 1927; J. Hloušek: ref. U dětské postýlky, Úhor 
1931, s. 70; • ref. Vltava, Kráva, naše potěšení, V po
toce svět uzřela...: M. Majerová, Čin 3, 1931/32, 
s. 368; J. Hloušek, Úhor 1932, s. 23 •; J. Hloušek: ref. 
Poklady Nár. muzea, Co dokáže elektřina?, Karlíček 
na houbách, Úhor 1932, s. 219; • ref. Ve skautském 
táboře: Ps. (J. Petrus), Úhor 1933, s. 196; M. Majero
vá, LidN 20. 12. 1933; If. (I. J. Fischerová), NO 
4. 1. 1934 •; P-us (J. Petrus): ref. Co se kde děje, když 
spíš, Veselé prázdniny, Kůň nebo auto?, Jinak pradě
dečkové.. ., Úhor 1933, s. 204; L. K. (Kratochvíl): ref. 
Co dokáže elektřina?, LidN 23. 8. 1933 + ref. Jinak 
pradědečkové..., LidN 28. 12. 1933 + ref. Zvířata 
v zoo, LidN 25. 3. 1935; D. Filip: ref. Děti u novostav
by, Afrika, Úhor 1935, s. 62; K. J. (Juda): ref. Napiš 
si noviny sám!, Střední škola 1936, s. 239; J. Ogoun: 
Alba otce Kastora a Hostáňovy vlastivědné příručky, 
Úhor 1937, s. 29; K. Bodlák: ref. Děti hrají divadlo, 
Úhor 1937, s. 178; LVA (L. Vokrová-Ambrožová): 
ref. V zemi Eskymáků, Čin 1938, s. 43; ft (F. Tenčík): 
ref. Repetilka, LidN 12. 9. 1939 + ref. Co dvě děti 
dovedou, LidN 24. 9. 1939; D. Filip: ref. Lesní požár, 
Život broučků, Repetilka, Úhor 1940, s. 76; J. Hlou
šek: ref. V zemi Eskymáků, Úhor 1941, s. 15; JŠr. 
(J. Šnobr): ref. V háječku a v lese, Úhor 1943, s. 121;
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B. Mencák: Za lepší knihu básní pro dětské čtenáře, 
Úhor 1943, s. 88; F. Jakubův: ref. Příhody českého 
chlapce v Sovětském svazu, LD 3. 8. 1946 + ref. Život 
broučků, LD 13. 8. 1946; R. Kapounová: ref. Příhody 
malého rybáře, Štěpnice 1, 1946/47, s. 188; he 
(J. S. Heller): ref. Myška Všudybylka, Štěpnice 1, 
1946/47, s. 284; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský): 
ref. Repetilka (nové vyd.), Komenský 71, 1946/47, 
s. 329; • k padesátinám: an., RP 2. 6. 1948; kp (K. 
Polák), PL 2. 6. 1948; J. Korejs, LidN 2. 6. 1948; -ur, 
Zeměd. noviny 2. 6. 1948; L. Koubek, NO 3. 6. 1948; 
P. Hykeš, Knihy a čtenáři 1948, s. 165; -mima- (M. 
Macháček), Škola a kultura 1948, s. 163; jel (J. Jelí
nek), Teorie a praxe 8, 1947/48, s. 246 •;• ref. V zemi 
Eskymáků (nové vyd.): N. Č. (Černý), F. H. (Hole
šovský), Komenský 72, 1947/48, s. 123; ad vl 
(K. Adam), Škola a kultura 1948, s. 183 •;• ref. V há- 
ječku a v lese (nové vyd.): K. S., kp (K. Polák), 
Štěpnice 2, 1948/49, s. 16; F. D. Bulánek, Zeměd. 
noviny 24. 7. 1948; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský), 
Komenský 73, 1948/49, s. 224 •; N. Č. (Černý): ref. 
Jeřabinky, Komenský 73, 1948/49, s. 450; an. in J. H.: 
Pod prapory (1949); N. Č. (Černý): ref. Lesní požár 
(přeprac. vyd.), Komenský 74 1949/50, s. 219; -ral 
(Z. Horal): ref. Obrázky ze Slovenska, Věda a život 
1956, s. 574; F. D. Bulánek: Činorodý šedesátník, ZM 
1958, s. 160; B. Kubínová: S J. H., žasl, učitelem 
a spisovatelem, Čs. svět 1959, č. 15; Z. Zapletal: ref. 
Co kdo věděl, ZM 1963, s. 130; jšr (J. Šnobr): J. H., 
ZM 1968, příloha k č. 9; • k pětasedmdesátinám: zk. 
(Z. Kufnerová), RP 2. 6. 1973; J. Šnobr, ZM 1973, 
s. 378; an., Učitel, noviny 1973, č. 23 •; V. Novotný in
J. H.: Uvězněná touha (1978); J. Šnobr: Vždy na levé 
frontě, Lit. měsíčník 1978, č. 6; O. Neff: Rozhovor 
s J. H., ZM 1978, s. 402; L. Vacina: ref. Uvězněná 
touha, Svoboda 19. 1. 1979; • nekrology: J. Voráček, 
RP 22. 5. 1982; (jd), Mladá fronta 25. 5. 1982; J. Pan
cíř, Práce 25. 5. 1982; (vb), Pochodeň 26. 5. 1982 •.

sm

Zdenka Hostinská viz
in Otakar Hostinský

Otakar Hostinský

* 2. 1. 1847 Martiněves u Roudnice
† 19. 1. 1910 Praha

Estetik zakládající svou koncepci na empirii, respek
tování svébytnosti jednotlivých druhů umění a na 
jeho společenské podmíněnosti. Hudební, divadelní, 
výtvarný a literární vědec i kritik. Patřil ke generaci 
učenců, kteří na obnovené české univerzitě cílevědo
mě vytvářeli základy moderní české vědy.

Otec byl vrchnostenským úředníkem u hr. Kin- 
ských. O. H. chodil do školy v Heřmanově 
Městci a u piaristů v Praze (1855-56), gymná
zium absolvoval na Novém Městě (1857-65, 
přátelství se S. Čechem a S. Hellerem). Po roč
ním studiu na právnické fakultě přestoupil na 
fakultu filozofickou (ovlivnil ho zejm. herbar- 
tovský filozof W. F. Volkmann a hudební vědec 
A. W. Ambros). Studia završil 1867/68 ročním 
pobytem v Mnichově (poslouchal hl. přednášky
M. Carriéra z estetiky a H. Brunna z dějin 
řeckého umění, seznámil se s tvorbou R. Wag- 
nera) a 1869 doktorátem v Praze. Účastnil se 
pražského literárního života, 1869 spoluredigo- 
val Almanach českého studentstva, 1872 alma
nach Umělecké besedy Máj, 1873-74 spoluredi- 
goval Lumír. 1869 vystupoval jako hudební kri
tik v Daliboru, 1870-71 v Hudebních listech, 
1872-74 sledoval zpěvohru a činohru v Pokro
ku, 1872-73 operu a hudbu v něm. čas. Politik. 
Pokus o vytvoření kritické revue (1873 Věstník 
kritický a bibliografický) po 4 číslech ztrosko
tal. 1874-76 působil H. jako vychovatel v hra- 
běcích rodinách ve Vilémově u Golčova Jeníko
va a v Salcburku, 1876 pobýval v Mnichově 
a v rámci přípravy na habilitaci získal stipen
dium ke studijnímu pobytu v Itálii (dějiny umě
ní a archeologie; cestovní zážitky vypsal ve feje
tonech pro Nár. listy a Lumír). Po návratu 
předložil 1877 na pražské filoz. fakultě dva ha
bilitační spisy (Das Musikalisch-Schöne und das 
Gesamtkunstwerk vom Standpunkte der forma- 
len Aesthetik a Die Lehre von den musikalischen 
Klángeri) a byl potvrzen jako soukromý docent 
pro dějiny a estetiku hudby; 1883 byl jmenován 
mimořádným a 1892 řádným profesorem vše
obecné estetiky. Mimoto od 1877 přednášel dě
jiny umění na Akademii výtvarných umění, 
1882-86 dějiny hudby na konzervatoři, od 1886 
rovněž na Úměleckoprůmyslové škole a od 1880 
estetiku na Městské vyšší dívčí škole. S žačkou 
této školy, Zdenkou Quisovou, se 1883 oženil. 
Od 1878 psal kritiky o české zpěvohře, činohře 
a hudbě do Nár. listů a 1881—82 byl i jejich 
hudebním referentem. Patřil k dlouholetým 
funkcionářům Umělecké besedy (člen od 1867), 
pracoval ve výboru Jednoty dramatických spi
sovatelů a skladatelů (od 1873), měl i četné 
funkce odborné: spoluzakladatel a první před
seda Jednoty filozofické (1881-94), místopřed
seda Společnosti pro národopisnou výstavu, 
funkcionář a od 1894 předseda Národopisné 
společnosti českoslovanské, předseda Výboru 
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pro českou lidovou píseň. Zasloužil se o vybu
dování Národopisného muzea i o pořádání 
univerzitních extenzí, jichž se také výrazně 
účastnil. Se svými univerzitními kolegy se podí
lel na odhalení nepravosti RKZ a hájil princi
piální stanoviska ve vědě, umění i veřejném 
životě. Zvláště jeho úsilí o uznání díla B. Smeta
ny mu vyneslo nepřátele znevažující jeho vědec
kou práci. Byl i autorem několika zásadních 
statí v naučných slovnících - Riegrově a zejmé
na Ottově. - Také jeho žena Zdenka (11.2. 1863 
Koudelov u Čáslavi - 19. 5. 1942 Praha) se 
věnovala literatuře. Překládala z němčiny od
borné práce (F. Nietzsche aj.) i beletrii; knižně 
vyšly črty R. Huchové Z vítězné ulice (1909), 
Novely K. Viebigové (1911) a povídka O mly
náři Hanesovi (1912), Novely T. Manna (1912), 
Pohádky a povídky R. Dehmela (1913), Pippo 
Spáno a jiné novely H. Manna (1915) a Novely
G. Reuterové (1915). Byla také autorkou ne
krologu (Rudé květy 1915) a vzpomínek na 
J. K. Šlejhara (Rozpravy Aventina 1930/31).

H. systematicky a kriticky rozvíjel principy 
herbartovské estetiky, čerpaje zároveň z filozo
fie umění a estetiky R. Wagnera (v oblasti hu
dební) a G. Sempera (ve sféře výtvarné). Jeho 
všestranná orientace v jednotlivých oblastech 
umění (sám byl v mládí autorem několika drob
ných hudebních skladeb i básní a v zralém věku 
vytvořil libreta k Fibichově opeře Nevěsta me- 
sinská a Rozkošného Popelce) ho vedla k empi
rickému pojetí zaměřenému proti spekulativ
ním koncepcím. Svůj estetický systém zakládal 
na respektování svébytnosti druhů umění a na 
zdůrazňování jeho sociální podmíněnosti. 
Hlavním znakem umění je podle H. osobitost; 
umění je ryze lidským účelným výtvorem, který 
se vývojem stává stále složitějším a zpřesňuje 
i zjemňuje schopnosti tvůrce i vnímatele. Na 
těchto zásadách H. budoval svou uměnověd- 
nou, kritickou, pedagogickou i popularizační 
praxi. Věnoval se převážně hudbě a dramatu, 
ale jeho teoretické poznatky se promítaly i do 
ostatních druhů umění. V nazírání na českou 
hudbu byl důsledným stoupencem Smetano
vým, bojoval proti nepochopení jeho díla a do
kazoval jeho výrazně národní charakter. Zabý
val se také otázkami české operní deklamace na 
základě přízvučnosti české prozódie. Zaklada
telský charakter měly jeho studie o lidové písni, 
které se staly východiskem jejího dalšího muzi- 
kologického a folkloristického výzkumu. Pro 
literaturu mají dosah jak jeho práce obecně 

estetické, tak konkrétní studie a kritiky zabýva
jící se vývojem české poezie, prózy i dramatu. 
Ačkoliv generačně souvisel s lumírovským poje
tím tvorby (lumírovcům a ruchovcům také pře
devším věnoval kritickou pozornost), ve svých 
teoretických pracích reagoval i na problémy, 
které přesahovaly tuto generační zkušenost 
a jež přinášel vývoj umění a literatury nové 
doby. Zabýval se vztahy literatury a moderní 
přírodovědy (Darwin a drama) a vyslovil se i ke 
sporům o realismus vyvolaným ohlasem Zolova 
díla u nás (O realismu uměleckém). Přitom nejen 
zdůvodnil a obhájil místo realismu v umění 
a ukázal jeho společenské souvislosti, ale také 
rozpracoval jeho základní principy (vztah prav
dy a krásy, úloha umělecké fikce, role tendence 
aj). Důraz, který položil na realistickou metodu 
umělecké tvorby, vyplýval z aktuální polemické 
motivace stati, neznamenal však, že by
H. z umění vyhoštbval oblasti, v nichž se uplat
ňuje idea převládající nad pravděpodobností, 
lidská subjektivita a fantazie, tj. rysy, jež označil 
termínem idealismus. Realismus a idealismus 
považoval H. za rovnocenné, pouze odlišné vý
razy jediné lidské zkušenosti. Proto také jim 
vykazoval rozdílné oblasti působení (s převa
hou jedné nebo druhé tendence v určitých histo
rických obdobích) a vylučoval jejich syntézu. 
Značnou pozornost věnoval také popularizaci 
umění, jeho úloze ve společnosti a ve vztahu 
k lidovému vnímateli (Umění a společnost, O so
cializaci umění).

ŠIFRY: B. H., Dr + + + (Paleček 1874), Dr. O. H., 
Fl. (Dalibor), H., O. H., -ý. I PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach ČAVU (1899-1903); Almanach čes. studentstva 
(1869); Almanach Potštýn (1897); sb. Anketa o umě
lecké výchově (1902); Athenaeum (1883-92); Ausland 
(Stuttgart, 1876—79); Čas (1893); Časopis čes. stu
dentstva (1889-92); Časopis pokrokového student
stva (1902); Čes. mysl (1900-05); Čes. časopis histo
rický (1896-1905); Čes. lid (1892-1907); Dalibor 
(1869-1910); Dílo (1904-07); Divadelní listy (1881); 
Fliegende Blátter; Hudební listy (1870-72); Hudební 
revue (1909); Katalog Národop. výstavy českoslovan- 
ské (1895); Květy (1870-91; 1881 Výlet do říše roman
tiky a Epos a drama, 1890 O realismu uměleckém); 
Literarisches Zentralblatt (Lipsko, 1882-88); Literár
ní prémie Umělecké besedy na rok 1888 a 1894; Lu
mír (1873-93, posmrtně 1916; 1873 Darwin a drama 
a Náboženství a umění, 1874 Disonance, 1878 Co je 
malebné?); Lýra (1898); Máj (1906); Mitteilungen des 
3. Kongresses der Internationalen Musikgesellschaft 
in Wien (1909); Nár. listy (1874-1901; 1877 fejetony 
z Itálie); sb. Národopisná výstava českoslovanská 
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1895 (1897); Národop. sborník česko slovanský 
(1897); Nation (1874-75); Naše doba (1893); 
Neodvislé listy (1901); Obzor literární a umělecký 
(1899); sb. Die oesterreichisch-ungarische Monarchie 
in Wort und Bild (1893); Osvěta (1877-85); sb. Palac- 
kého památník (1898); Paleček (1874); Podřipan 
(1876); Pokrok (1870-84); Politik (1868-1903); Praž
ská lidová revue (1905); Rozhledy (1898); Říp (1876); 
Salzburger Volksblatt (1876); Smetana (1906); Smeta
nův památník (Hořice, 1903); Sokol (1899); sb. Sto let 
práce 3 (1895); Světozor (1882); Věstník ČAVU 
(1897); Věstník Jednoty zpěváckých spolků českoslo- 
vanských (1896-97); Věstník kritický a bibliografický 
(1873); Věstník 3. sjezdu čes. přírodozpytců a lékařů 
v Praze (1901); Vierteljahrschrift fůr Musikwissen- 
schaft (Lipsko, 1886); Volné směry (1908); Wiener 
Abendpost (1901); Die Zeit (Vídeň, 1901); Zlatá Pra
ha (1894 a 1908); Zprávy o zasedání KČSN (1881); - 
posmrtně: Estetika (1971, 1978); sb. Pocta O. Hostin
skému (Brno 1982). ■ KNIŽNĚ. Odborné publikace: 
Richard Wagner (1871); Das Musikalisch-Schöne 
und das Gesamtkunstwerk vom Standpunkte der for- 
malen Aesthetik (Lipsko, 1877; česky 1961 in O. H.: 
O hudbě); Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin 
umění (1877); Die Lehre von den musikalischen Klán- 
gen (1879; česky 1961 in O. H.: O hudbě); Uber die 
Bedeutung der praktischen Ideen Herbarts fůr die 
allgemeine Aesthetik (1883; česky 1881 in Zprávy 
o zasedání KČSN); Krištof Vilibald Gluck (1884); 
O prvotinách umění hudebního (1884); Divadelní 
představení ve starých Aténách (1884); O hudbě sta
rých Řeků (1884); O nynějším stavu a směru české 
hudby (1885); Hektor Berlioz (1885); O české dekla- 
maci hudební (1886); Stručný přehled dějin hudby 
(1886, nedokončeno); O významu průmyslu umělec
kého (1887); O realismu uměleckém (1891); Herbarts 
Aesthetik (1891); Třicet šest nápěvů světských písní 
českého lidu z 16. století (1892); Čtyři rozpravy 
(1894); Jan Blahoslav a Jan Josquin (1896); Úvahy 
o některých českých písních lidových (1896); Hudba 
v Čechách (1900); Slovo o lidových přednáškách uni
verzitních (1900); Bedřich Smetana a jeho boj o mo
derní českou hudbu (1901); O socializaci umění 
(1903); Česká světská píseň lidová (1906); Umění 
a společnost (1907); Antonín Dvořák ve vývoji naší 
dramatické hudby (1908); Česká hudba 1864-1904 
(1909); Vzpomínky na Fibicha (1909); - posmrtně: 
Epos a drama (1911, ed. F. Strejček); Co je malebné?, 
Výlet do říše romantiky (1912, ed. F. Strejček); 
O. Hostinského Estetika (1921, podle přednášek, ed. 
Z. Nejedlý). - Beletrie a libreta: Ze života Felixe 
Vorlíčka (P 1882, an.); Nevěsta mesinská (libreto, 
1884, hudba Z. Fibich); Popelka (libreto, 1886, hudba 
J. R. Rozkošný). - Překlady: G. Ebers: Egypt slovem 
i obrazem 1, 2 (1883, 1884); Katalog obrazárny v Do
mě umělců Rudolfinum v Praze (1889). - Výbory: 
O umění (1956, ed. J. Císařovský); O hudbě (1961, ed. 
M. Nedbal); Studie a kritiky (1974, ed. D. Holub, 
H. Hrzalová, L. Lantová). I KORESPONDENCE:

Hostinský

F. Krejčí: Dopis O. H. (F. Krejčímu z 1908), Čes. mysl 
1911, s. 79; an.: O. H. o svých snech uměleckých 
(J. Vrchlickému z 1893), Hudební sborník 1913; 
J. Bartoš: O. H. a J. Durdík (J. Durdíkovi z 1887-93), 
Hudební sborník 1913; H. Jelínek: List O. H. (an. 
z 1874), Lumír 41, 1912/13, s. 89; J. S. Machar: O. H. 
(J. S. Macharovi z 1893-1919), Tribuna 11. a 18. 9. 
1927 → Zapomínaní a zapomenutí (1929); Vrchlický 
v dopisech (J. Vrchlickému z 1891-93; 1955, ed. 
A. Pražák); K. Svoboda: Neznámý dopis H. o estetice 
(J. Durdíkovi z 1874), Filoz. časopis 1955; V. P. (Pe
kárek): O. H. a naše diskuse (S. Čechovi z 1907), LitN 
1961, č. 7. ■ REDIGOVAL časopisy: Lumír (od č. 28 
1873 do č. 10 1874, se S. Čechem), Věstník kritický 
a bibliografický (1873); sborníky: Almanach českého 
studentstva (1869, se S. Čechem, V. Šolcem), Máj 
(1872), Národ sobě (1880); edici: Sbírka přednášek 
a rozprav (1879-1902, s J. Gollem). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: sb. Palacký národu (1898, s F. Bílým,
J. Pekařem, B. Riegrem). I

BIBLIOGRAFIE: Z. Nejedlý: Bibliografie prací 
O. H., Čes. mysl 1907 a Hudební sborník 1913; 
M. Jůzl: Bibliografie prací O. H., in O. H. (1980). 
■ LITERATURA: L. Lošťák: Chromatické hromobi
tí 1. Dr. O. H. (b. d., 1903); K. Stecker: O. H. a jeho 
význam v tvorbě Bedřicha Smetany (1911; k tomu: 
V. Helfert: Smetanismus a wagnerianismus, 1911,
K. Stecker: K otázce smetanismu a wagnerianismu, 
1911); Z. Nejedlý: O. H. (1937, znovu 1955); M. Jůzl:
O. H. (1980); sb. Pocta O. H. (Brno, 1982). ■ L. Čech: 
ref. Šest rozprav..., Koleda 1878, s. 68; an. (J. Neru
da): O. H., Humorist, listy 1883 → Podobizny 
2 (1952); • ref. Uber die Bedeutung...: M. (T. G. 
Masaryk), Athenaeum 1, 1883/84; E. Makovička, 
Světozor 1883, s. 271 •;• ref. Nevěsta mesinská: 
E. Chvála, Osvěta 1884, s. 1104 a Politik 30. 3. 1884; 
-ter (J. B. Foerster), NL 11. 10. 1885 •;• ref. Popelka: 
V. V. Zelený, Osvěta 1885, s. 791; V. J. Novotný, Zlatá 
Praha 1885, s. 362 •; S. Heller: Dr. O. H., Zlatá Praha 
1885, s. 60 a 66; • ref. O realismu uměleckém: 
J. V. Novák, Lit. listy 1891, s. 157; -a-, Časopis čes. 
studentstva 1891 •;• ref. Čtyři rozpravy: jv (J. Vo
dák), Niva 1894, s. 296; V. Bezděk, Lit. listy 1894, 
s. 242 a 260; FVV (Vykoukal), Světozor 1894, s. 240;
P. Vychodil, Hlídka literární 1894, s. 267 •; J. Král: 
O prozódii české, LF 1896; • ref. B. Smetana...:
L. Dolanský, Naše doba 8, 1900/01, s. 545; Z. Nejed
lý, Obzor lit. a umělecký 1901, s. 43 a 52; Ki (F. 
Krejčí), Čes. mysl 1901, s. 142 •;• ref. O socializaci 
umění: Č. (F. Čáda), Čes. mysl 1903; M. Marten, MR 
sv. 14, 1902/03, s. 275; O. W., Přehled 1, 1902/03, 
s. 282 •;• ref. Česká světská píseň lidová: Z. Nejedlý, 
Lumír 34, 1905/06, s. 245; Ki (F. Krejčí), Čes. mysl 
1906, s. 222 •;• jubilejní číslo: Čes. mysl O. Hostin
skému 1907, č. 1, s příspěvky: Z. Nejedlý: O. H. 
→ Z české kultury (1951), Z české literatury a kultury 
(1973); J. Máchal: Lístek z dějin české kritiky literár
ní; B. Matějka: Prof. O. H. a jeho péče o zvelebení 
vědeckého studia umění na české fakultě filozofické; 
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Hostinský

F. Krejčí: O. H. filozof; F. Čáda: H. o otázkách 
umělecké výchovy; F. Drtina: Zásluhy prof. O. H. na 
poli české lidovýchovy; A. Novák: O. H. a poezie; 
J. Goll: Smetana a O. H.; A. Papírník: O. H. Příspě
vek k bojům o Wagnera u nás •; Č. (F. Čáda): ref. 
Umění a společnost, Čes. mysl 1907; • ref. A. Dvo
řák...: Z. Nejedlý, Čas 2. 12. 1908; V. Helfert, 
Pražská lid. revue 1909, s. 63 •;• nekrology: an. 
(F. X. Šalda), Novina 1910 → KP 8 (1956); V. V. 
Š. (V. V. Stech), Přehled 8V 1909/10, s. 367; Kí 
(F. Krejčí), Čes. mysl 1910; F. Čáda, Čes. osvěta 1910; 
V. Helfert, Pražská lid. revue 1910, s. 41; R., ČL 19, 
1909/10, s. 246; J. K. (Kamper), Lumír 38, 1909/10, 
s. 237; -n-, Zvon 10,1909/10, s. 272; Š. Jež, Studentská 
revue 1909/10, s. 150; an., Zlatá Praha 27, 1909/10, 
s. 225; Bgb. (J. Bramberger), Čas 20. 1. 1910; an., 
LidN 20. L 1910; an., PL 21. 1. 1910; Z. Nejedlý, 
Almanach ČAVU 1911 •; O. Zich: Z posledních let 
činnosti O. H., Čes. mysl 1910; Z. Nejedlý: O. H., 
Hlídka Času 3. 2., 3. 3. a 7. 4. 1910 + Historické dílo 
O. H., ČČH 1910; J. Horák, O. Zich: Význam O. H. 
pro teorii lidové písně české, Národopisný věstník 
českoslovanský 1910; B. Kalenský: Dvořák a H., Ven
kov 29. 6., 1. 7., 8. 7. a 12. 7. 1910; F. Strejček in O. H.: 
Epos a drama (1911); Z. Nejedlý in O. H.: Co je 
malebné?, Výlet do říše romantiky (1912); • Hudební 
sborník 1913 s příspěvky: J. Bartoš: O. H. a J. Durdík, 
Z. Nejedlý: Z redakce Dalibora (s dopisy V. J. Novot
ného), V. Helfert: Skladby O. H., aj. •; Z. Nejedlý: 
Vývoj estetických názorů O. H., in O. Hostinského 
Estetika (1921); • ref. O. H. Estetika: B. Markalous, 
Cesta 4, 1921/22, s. 83; A. Vyskočil, Čes. revue 1922, 
s. 354; O. Zich, Naše doba 29, 1921/22, s. 505 a Čes. 
mysl 1922, s. 44 •; Z. Nejedlý in T. G. Masaryk 2, 3, 4 
(1932, 1935, 1937); M. Novák: O. H., in Česká esteti
ka od Palackého po dobu současnou (1941) → Otáz
ky estetiky v přítomnosti i minulosti (1963); A. Sych
ra: O. H. a současná estetika, Rytmus 1947; F. Tenčík: 
Živá podnětnost estetických názorů O. H. pro umění 
pro děti, List Sdružení moravských spisovatelů 2, 
1947/48; J. John (B. Markalous): O. H. o umění 
a lidu, Cíl 1947; A. Scherl: O. H. - klasik české 
estetiky, Tvorba 1950, s. 72; A. J. Patzaková: O. H., 
Hudební rozhledy 2, 1949/50; Z. Nejedlý: O hudební 
kritice, Hudební rozhledy 1953; D. Holub: K vztahu 
O. H. k ruskému umění, Sovětská literatura 1954, 
s. 681; J. Hájek: O. H., LitN 1955, č. 3; J. Císařovský 
in O. H.: O umění (1956); K. Svoboda: O. H. filozofie 
dějin umění, Výtvarné umění 1956 + H. rozbory 
Shakespearových děl, Divadlo 1956 + O. H. jako 
badatel o antice, LF 1957 + Názory O. H. na realis
mus a tendenci v umění, Filozof, časopis 1957; O. Sus: 
O. H., zkušenost a forma, Host do domu 1957, s. 272; 
J. Lang: Odkaz díla O. H., NŽ 1957, s. 295; J. Volek: 
O. H. - moderní klasik, Nová mysl 1958, č. 3; J. Zumr: 
Teoretické základy H. estetiky, Filozof, časopis 
1958 + Některé otázky českého herbartismu in Filo
zofie v dějinách českého národa (1958); J. Brožovská 
in O. H.: Nevěsta mesinská (1958); J. Markl: Živý 

odkaz O. H., ČL 1960; P. Pražák: O. H., univerzitní 
profesor, Estetická výchova 1960; A. Sychra: Badatel
ský odkaz O. H. a dnešek, in O. H.: O hudbě (1961); 
J. Volek in Kapitoly z dějin estetiky (1969); J. Vorá- 
ček: Estetickovýchovné hnutí a teorie umění pro děti, 
ZM 1970; E. Vítová: Neznámé stati O. H. o divadelní 
problematice, Estetika 1971 + O. H. a divadlo, Prole- 
gomena scénické encyklopedie 1972 4- Operní kritiky 
O. H. z prvního období jeho referentské činnosti, sb. 
Na křižovatce umění (1973); Z. Strejc: O. H. a socio
logie umění, Hudební věda 1973; H. Hrzalová in 
O. H.: Studie a kritiky (1974); -vd-: Klasikové české 
estetické výchovy, Estetická výchova 1977; M. Jůzl: 
O. H. o umění a společnosti, Estetika 1977 4- O. H. 
o Tolstém, Estetika 1978 4- Poznámky O. H. o realis
mu, ČLit 1981, s. 431 + H. komentáře k Šaldovým 
Bojům o zítřek a k článku Víra kulturní, tamtéž, 
s. 438; D. Holý: Odkaz O. H. teorii lidové písně, 
Národopisné aktuality 1980, s. 253; J. Střítecký: O. H. 
a formální estetika, Opus musicum 1980, s. 161; 
J. Gabriel: O. H. a česká filozofie, tamtéž, s. 166; 
J. Hanzal: Dostojevskij v myšlení a díle O. H. a Z. 
Nejedlého, Slavia 1981, s. 390; J. Hájek in K teorii 
socialistického umění (1984).

jh, zp

Egon Hostovský

* 23. 4. 1908 Hronov
† 7. 5. 1973 Montclair (New Jersey, USA)

Prozaik analyzující psychické stavy v deformovaných 
mezilidských vztazích a hledající možnost dorozumě
ní jako klíče ke smyslu lidské existence.

Syn spolumajitele malé textilní továrny v Hro
nově, nejmladší z osmi dětí. Vystudoval reálné 
gymnázium v Náchodě (mat. 1927), pak začal 
studovat na filoz. fakultě UK v Praze a 1929 
také ve Vídni. Studium nedokončil a od 1930 
spolupracoval s pražskými nakladatelstvími 
Melantrich, Sfinx, Šolc a Šimáček aj. 1937 
vstoupil do služeb min. zahraničních věcí jako 
aktuárský adjunkt. V únoru 1939 odjel do Bru
selu na přednáškové turné, odkud po okupaci 
Československa pokračoval do Paříže a dále do 
Lisabonu. Podařilo se mu odjet z Evropy a od 
února 1940 žil v USA a působil v New Yorku 
jako úředník na čs. konzulátu. 1946 se vrátil do 
ČSR, pracoval na min. zahraničních věcí a od 
května 1948 na velvyslanectví v Norsku jako 
legační tajemník, později jako chargé ďaffaires. 
1949 rezignoval na svou funkci a od února 1950 
žil trvale (s výjimkou pobytu v Dánsku 
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Hostovský

1964-66) v USA, v posledních letech v Mill- 
burn v New Jersey. Zpočátku učil češtinu na 
jazykové škole, psal do amerických novin, byl 
poradcem pro evropské literatury a pět let re
daktorem rozhlas, stanice Svobodná Evropa; 
později se věnoval pouze literatuře.

Jednotu H. díla tvoří obměňující se téma 
narušení mezilidského dorozumění a hledání 
ztracené sdílnosti. Charakterizuje je ustálený 
typ postavy symbolizované obrazem „cizince 
mezi lidmi“ a několik opakujících se příznako
vých motivů: nesrozumitelnosti řeči a nesděli- 
telnosti, dětského světa a domova, věčného 
poutnictví, stejně jako životní pocit osamocení 
a vyhnanství u postav vykořeněných, poníže
ných a trpících. Otázka „kdo jsme, co chceme, 
kam jdeme“ a odpověď na ni nabývají postupně 
obecnější platnosti, neboť oslovují a postihují 
člověka a svět v stále širších souvislostech. Po
čáteční expresionisticky zabarvené prózy vy
cházejí z psychologické analýzy hrdinů zatíže
ných vědomím rasové odlišnosti a ambivalent
ním vztahem k vlastnímu prostředí: jsou zasa
ženi komplexem méněcennosti a vzájemnými až 
chorobnými vztahy a mučivě prožívají problém 
sociální asimilace (Ghetto v nich). V dalších 
pracích kresba psychických stavů a procesů při 
střetu s realitou a zachycení iracionálního v člo
věku svědčí o stále hlubším průniku do nejistot 
a tajemství lidské duše i světa, o postižení větší 
životní komplexnosti, což se projevilo i formál
ně rozvíjením románového tvaru. Zraňujícím 
zážitkem způsobujícím morální otřesy nejen do
spělým, ale hlavně dětem se stává svým rozklad
ným působením na lidskou vzájemnost válka 
(Dunajský dar). V ní se dětský svět, stírající 
hranici mezi hrou a životem, iluzí a skutečností, 
dostane do role nepřítele a protihráče dospě
lých; nese v sobě naději ve spravedlnost a krásu, 
vyznává sen a fantazii, což je jeho silou i slabos
tí, neboť v zajetí utkvělé představy a životní 
nezkušenosti může být tento svět oklamán, mů
že mu být světem dospělých podvržen padělek 
snu (Černá tlupa). H. neustále stvrzované pře
svědčení, že nedokonalost lidské sdílnosti a ne- 
naplněnost harmonických lidských vztahů jsou 
vzájemně podmíněny a že jedině jejich dovršení 
je východiskem, spolu s vědomím existence 
vyššího řádu a naší latentní účasti v něm, se 
promítá do románů, v nichž rovina vnitřních 
stavů postav strádajících odcizením je vztažena 
k jisté mezní situaci (očekávání smrti v próze 
Případ profesora Körnerd), prolíná se s dějovou 

rovinou odrážející hrozící nebezpečí a symbo
licky vyjadřující předzvěst zkázy (Žhář), nebo 
se v ní otiskuje situace vnějšího ohrožení vyvo
lávající soudržnost rodiny i širší sociální komu
nity (Dům bez pána)', konkrétní příběhy tak 
nabývají funkce podobenství lidských osudů 
i doby. Pocit životní katastrofičnosti a tragiky, 
stejně jako pocit bezdomovství dosáhl v H. ro
mánech poznamenaných dějinnými událostmi 
v Evropě na přelomu 30. a 40. let nové kvality; 
není již charakteristický jen pro určitý typ hrdi
ny, ale stává se obecně platným. Zkušenost exu- 
lantství zachytil H. v prózách Listy z vyhnanství, 
v nichž mnohostrannou analýzou nejrůznějších 
situací a lidských osudů vytvořil psychologický 
obraz emigranta, nalézajícího víru v nezničitel- 
nost životních konstant v evokaci domova, dět
ství, rodné krajiny a lidí k ní patřících. Indivi
duální psychologii a zároveň obecné příznaky 
dobové krize postihuje H. v románu Sedmkrát 
v hlavní úloze, v němž klade otázku spoluviny 
inteligence, spoluviny mající kořeny v rozkladu 
osobnosti i společnosti, ztrátě harmonie rozu
mu a citu, v devalvaci hodnot; k znovunalezení 
životního smyslu vede lidská sounáležitost, od
por ke zmaru a zlu - někdy i s pomocí násilné 
smrti či sebeobětování (Úkryt). Člověk přeživší 
válečnou katastrofu a toužící po klidu a zakot
vení nepřestává však být anonymním cizincem, 
vyhnancem a věčným poutníkem, neopouští ho 
úzkost z absurdity ve světě paradoxů (Cizinec 
hledá byt). H. hledání smyslu lidského života 
pokračuje dalšími romány (také již situovanými 
do Spojených států), v nichž napínavý, dob
rodružný děj, špionážní zápletky a groteskní 
vidění spoluvytvářejí tragikomický obraz svě- 
ta-panoptika a bezmocného člověka hájícího 
v něm jistotu své existence (Půlnoční pacient). 
Nejrozsáhlejší román Všeobecné spiknutí, jímž 
se umělecky završuje H. dílo, se znovu stává 
psychologickou analýzou lidského nitra ocitají
cího se v hraničním stavu mezi realitou a fikcí, 
analýzou soustředěnou na obtížný, bolestný 
proces vlastního sebeuvědomění a vymanění ze 
„spiknutí“; to je symbolem způsobu myšlení 
ovlivňovaného vyšší mocí a ohrožujícího svo
bodnou vůli jednotlivce. Záchrana proti zne- 
vlastňujícímu působení „velkých“ myšlenek 
a mocenských zájmů totalitních systémů je 
skryta - jako na samém počátku H. tvorby - 
v dorozumění s nej bližšími lidmi, ve vzájemné 
lásce, v nalezení křehké, vědoucí jistoty bez 
iluzí. - Námětem filmového zpracování se staly 
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H. novela Ztracený stín (1937 s tit. Vyděrač, rež. 
L. Brom) a román Půlnoční pacient (1957 s tit. 
Špióni, rež. H. C. Clouzot.)

PSEUDONYM: H. Noge (Student, časopis). ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach Kmene (1930/31, 1934); Čs. 
boj (Paříž); Čteme (1938); Divad. noviny (1966-67, 
na pokr. ukázky z Literárního dobrodružství českého 
spisovatele...); Host (1927-29); Hovory o knihách 
(1937-39); ant. Hundred Towers (New York 1945); 
Kalendář českožidovský (1926-39); Kvart (1930—31); 
Kytice (1948); Lid. noviny (1935, 1937-38); Listy (r. 3, 
1948); Listy pro umění a kritiku; Lit. listy (1968); Lit. 
noviny (1928, 1930-32); Lit. rozhledy (1929); Lumír 
(1932, 1936, 1938); Moravskoslezský deník (1925); 
Nár. osvobození (1926-30, 1931 P Ztracený stín, 
1933, 1935); Náš kraj (Tábor); Obzor (Londýn); 
Ostravský deník (1927 P Ve výhni); Panoráma (1937); 
Plán (1929-30); Právo lidu (1935-37); Proměny (New 
York, 1967); Rozhledy po lit. a umění (1935—36); 
Rozpravy Aventina (1930); Rozvoj; Rudé právo 
(1927, 1929); Salón (1927); Sever a východ (1928); 
Signál; Studentský časopis (1924-25); Svědectví 
(Paříž, 1958, 1966); Tribuna (1929); Tvorba (1929); 
Zítřek (New York). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zavřené 
dveře (PP 1926); Stezka podél cesty (P 1928); Ghetto 
v nich (R 1928, upr. vyd. v knize Cesty k pokladům); 
Danajský dar (P 1930); Ztracený stín (P 1931); Případ 
profesora Körnera (P 1932); Černá tlupa (P 1933); 
Cesty k pokladům (PP 1934); Žhář (P 1935); Dům bez 
pána (R 1937); Kruh spravedlivých (P 1938, pak 
v knize Tři starci); Tři starci (P 1938); Listy z vyhnan
ství (PP 1946, 1. vyd. Chicago 1941); Sedmkrát 
v hlavní úloze (R 1946, 1. vyd. New York 1942); 
Úkryt (P 1946, 1. vyd. Texas 1943); Cizinec hledá byt 
(R 1947); Osamělí buřiči (PP 1948); Nezvěstný (P, 
Toronto 1956, v dánském překl. 1951); Půlnoční pa
cient (P 1969, 1. vyd. New York 1958, v angl. překl. 
1954); Dobročinný večírek (R, New York 1958, 
v angl. překl. 1957); Tři noci (R, New York 1964); 
Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině 
aneb O ctihodném povolání kouzla zbaveném (vzpo
mínky, Toronto 1966); Všeobecné spiknutí (R 1969, 
v angl. překl. 1961); Osvoboditel se vrací (Kolín 
n. R. 1972, obs. D Osvoboditel se vrací a P Epidemie). 
- Překlad: S. Zweig: Dobrodružství života (1931, s O. 
F. Bablerem, R. Černým). - Ostatní práce: Manipula- 
tion of the Zhdanov linie in Czechoslovakia (New 
York 1952); The communist idol Julius Fučík and his 
generation (New York 1953). - Výbor: Cizinci hledají 
byt (1967, obs. Listy z vyhnanství, Sedmkrát v hlavní 
úloze, Cizinec hledá byt). I REDIGOVAL: Kalendář 
českožidovský (1931-37, s jinými). I

LITERATURA: P. Fraenkl: K problematice sebe- 
citu v díle E. H. (1936); sb. Padesát let E. H. (New 
York 1958, ed. J. Pistorius); Katalog výstavy Návraty. 
Jan Čep a E. H. (1969, PNP Praha); sb. E. H. Vzpo
mínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu (To
ronto 1974, ed. R. Šturm). I • ref. Zavřené dveře: A.

M. Píša, Host 6, 1926/27, s. 113; an. (J. Hora), RP 14.
7. 1927 •;• ref. Stezka podél cesty: J. Knap, Venkov
9. 12. 1927; -a. (J. Hora), LitN 1927, č. 15; V. Černý, 
Host 7, 1927/28, s. 126; J. V. Sedlák, Lit. svět 1, 
1927/28, č. 12; G. (F. Götz), NO 22. 1. 1928; R. Odl, 
Nová svoboda 9. 2. 1928; A. M. Píša, Sever a východ 
1928, s. 173 •;• ref. Ghetto v nich: ak., Děln. osvěta 
1928, s. 300; G. (F. Götz), NO 7. 10. 1928; AMP. (A. 
M. Píša), PL 16. 12. 1928; D. (J. Dobrovolný), Kritika 
1928, s. 190; an. (J. Hora), LitN 1928, č. 16; -jz- (J. 
Zahradníček), Tvar 1928, s. 398; J. Mašek, Host 8, 
1928/29, s. 46; K. Š. (Štorch), RA 4, 1928/29, s. 115; 
-jef- (J. Fučík), Tvorba 3, 1928/29, s. 96; M. M. (Maje
rová), Čin 1, 1929/30, s. 676; L. Š. (Štoll), Signál 2, 
1929/30, č. 14 •;• ref. Danajský dar: J. O. Novotný, 
Cesta 12, 1929/30, s. 561; M. Vaněk, Čin 1, 1929/30, 
s. 502; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 37, 1929/30, s. 502; 
V. R. (Raffel), RA 5, 1929/30, s. 324; vbk. (V. Běhou
nek), Děln. osvěta 1930, s. 228; an., LitN 1930, č. 7; 
AMP. (A. M. Píša), Večerník PL 11. 5. 1930; Kp. (J. 
Knap), Venkov 9. 8. 1930; I. Kra, LidN 20. 11. 1930; 
F. Halas, LidN 7. 12. 1930; F. X. Šalda, ŠZáp 3, 
1930/31 → Kritické glosy k nové poezii české (1939) 
a Z období Zápisníku 2 (1988); K. Sezima, Lumír 57, 
1930/31, s. 140; J. Matouš, Nové Čechy 13, 1930/31, 
s. 167; A. M. Píša, Sever a východ 1930, s. 202; J. 
Žantovský, Tvorba 1930, s. 686; V. Černý, Plán 2, 
1930/32, s. 61 •;• ref. Ztracený stín: AMP. (A. M. 
Píša), PL 17. 5. 1931; G. (F. Götz), NO 21. 6. 1931; 
Kp. (J. Knap), Venkov 5. 7. 1931; M. Vaněk, Čin 2, 
1930/31, s. 688; V. Černý, LitN 5, 1930/31, č. 10; J. B. 
Čapek, Naše doba 38, 1930/31, s^ 565; J. Matouš, 
Nové Čechy 14, 1931, s. 134; Iš (L. Štoll), Levá fronta 
2, 1931/32, č. 1; K. Sezima, Lumír 58, 1931/32, s. 146; 
B. Novák, Rozhledy 1932, s. 108; F. K. (Křelina), 
Venkov 6. 10. 1932; B. S. (Slavík), Student, časopis 12, 
1932/33, s. 91 •;• ref. Případ profesora Körnera: F. 
X. Šalda, ŠZáp 4, 1931/32, s. 335; ach. (V. Prach), 
Čes. osvěta 28, 1931/32, s. 443; M. V., Čin 3, 1931/32, 
s. 855; J. B. Čapek, Naše doba 39,1931/32, s. 576; Nk. 
(B. Novák), RA 7, 1931/32, s. 312; J. L. F. (Fischer), 
Index 1932, s. 78; a. (J. Hora), LitN 1932, č. 8; AMP. 
(A. M. Píša), PL 8. 5. 1932; A. N. (Novák), LidN 
29. 5. 1932; F. K. (Křelina), Venkov 13. 8. 1932; A. M. 
Píša, Rozhledy 1932, s. 75; J. Matouš, Nové Čechy 
1932, s. 196; K. Sezima, Lumír 59, 1932/33, s. 41; M. 
Hlávka, Student, časopis 12, 1932/33, s. 30; vz. (V. 
Zelinka), Zvon 33, 1932/33, s. 252; Rč, Žijeme 1932, 
s. 60 •;• ref. Černá tlupa: A. M. Píša, Rozhledy 1933, 
s. 114; tv (T. Vodička), Řád 1,1932/33, s. 481; vbk. (V. 
Běhounek), Děln. osvěta 1933, s. 281; A. N. (Novák), 
LidN 17. 12. 1933; J. Matouš, Nové Čechy 1933, 
s. 263; K. Sezima, Lumír 60, 1933/34, s. 108; B. No
vák, Magazín DP 1, 1933/34, s. 241; P. Fraenkl, Naše 
doba 41, 1933/34, s. 311; drb. (J. Borecký), Zvon 34, 
1933/34, s. 110; M. Majerová/Čin 1934, s. 1 046; B. V. 
(Václavek), Index 1934, s. 127; F. Götz, NO 24. 9. 
1933; B. H., LUK 1933, s. 447 •; V. Černý: O E. H., 
LUK 1933, s. 491; A. M. Píša: E. H., Almanach 
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Kmene 1934/35; J. Kadlec: O E. H., LitN 7, 1934/35, 
č. 5; • ref. Cesty k pokladům: T. V. (Vodička), LUK 
1934, s. 109; A. N. (Novák), LidN 3. 12. 1934; G. (F. 
Götz), NO 30. 10. 1934; AMP (A. M. Píša), PL 11. 11. 
1934; V. Černý, Rozhledy 1934, s. 98; K. Sezima, 
Lumír 61, 1934/35, s. 214; an. Magazín DP, 1934/35, 
s. 279; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 42, 1934/35, s. 180; 
drb. (J. Borecký), Zvon 35, 1934/35, s. 237; B. Polán 
(i o P Žhář), Čin 1935, s. 255 •;• ref. Žhář: G. (F. 
Götz), NO 3. 10. 1935; AMP. (A. M. Píša), PL 13. 10. 
1935; A. N. (Novák), LidN 3. 11. 1935; F. U, RP
10. 12. 1935; T. Vodička, Rozhledy 1935, s. 232; V. 
Knapp, LitN 8, 1935/36, č. 3 a.5; K. Sezima, Lumír 
62,1935/36, s. 220; N, Magazín DP 3, 1935/36, s. 199; 
-vka (M. Hlávka), Student, časopis 15, 1935/36, s. 87; 
vz. (V. Zelinka), Zvon 36, 1935/36, s. 222; vč (V. 
Černý), LidN 28. 10. 1936; F. X. Šalda, ŠZáp 8, 
1935/36 → Kritické glosy k nové poezii české (1939) 
a Z období Zápisníku 2 (1988) •; V. Černý: O romá
novém prostoru, LitN 8, 1935/36, č. 6; R. Černý: 
Fikce přehodnocením skutečnosti u E. H., LUK 
1936, s. 81; K. Sezima in Mlází (1936); • ref. Dům bez 
pána: G. (F. Götz), NO 23. 9. 1937; A. N. (Novák), 
LidN 26. 9. 1937; Kaut. (O. Kautský), Ranní noviny
7. 10. 1937; AMP (A. M. Píša), PL 9. 10. 1937; V. 
Renč, Rozhledy 1937, s. 197; V. T. (Tichý), Děln. 
osvěta 1937, s. 318; -á- (J. Rybák), RP 1. 12. 1937; 
J. Hora, Panoráma 1937, s. 199; K. Sezima, Lumír 
64, 1937/38, s. 160; P. F. (Fraenkl), Naše doba 45, 
1937/38; s. 439; V. Černý, KM 1938, s. 33 •;• ref. 
Kruh spravedlivých: AMP. (A. M. Píša), PL 19. 6. 
1938; J. V. S. (Sedlák), Venkov 13. 7. 1938; V. Černý, 
LidN 26. 7. 1938 •;• ref. Tři starci: G. (F. Götz), NO
8. 12. 1938; AMP. (A. M. Píša), PL 23. 12. 1938; 
V. Černý, KM 1938, s. 454; J. B. Č. (Čapek), Naše 
doba 46, 1938/39, s. 184; A. N. (Novák), LidN 5. 2. 
1939; F. Křelina, Venkov 23. 2. 1939; M. B., Čteme 1, 
1938/39, s. 97; K. Sezima, Lumír 65, 1938/39, s. 303; 
an., LitN 1939, č. 22 •; L. Páleníček: Nad H. knihami 
z emigrace, Kytice 1, 1945/46, s. 513; H. Weislová: E. 
H. za války, KM 1946, s. 44; mt.: Hovoříme se spiso
vatelem E. H., Svob. slovo 20. 6. 1946; Dnešní Ameri
ka očima Pražana (E. H. o USA), Mladá fronta 29. 6. 
a 2. 7. 1946; • ref. Úkryt: F. Jakubův, LD 2. 6. 1946; 
b. (V. Běhounek), Práce 9. 6. 1946; ok (O. Kryštofek), 
Mladá fronta 23. 6. 1946; M. Sedloň, RP 10. 7. 1946; 
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 53, 1946/47, s. 87 •;• ref. 
Listy z vyhnanství a Úkryt: G. (F. Götz), NO 21. 5. 
1946; OK (O. Kautský), Svob. noviny 5. 6. 1946; F. 
Buriánek, Zeměd. noviny 13. 7. 1946; K. P. (Polák), 
PL 25. 8. 1946; -bk-, Filoz. revue 1946, č. 4-5; jšk (J. 
Š. Kvapil), Naše doba 53, 1946/47, s. 43; jm (J. Ma- 
choň), List Sdružení mor. spisovatelů 1946, s. 180; 
JMG (J. Grossman), My 46, č. 18; E. Jiříček, Akord 
13, 1946/47, s. 35 •;• ref. Listy z vyhnanství: B. F. 
(Fučík), LD 24. 5. 1946; vbk (V. Běhounek), Práce 
2. 6. 1946; rek (V. Kocourek), RP 25. 6. 1946 •;• ref. 
Sedmkrát v hlavní úloze: K. Bednář, Svob. slovo 
23. 10. 1946; vbk (V. Běhounek), Práce 10. 11. 1946;

G. (F. Götz), NO 26. 11. 1946; J. Vladislav, My 46, 
č. 42; E. J. (Jiříček), Akord 13, 1946/47, s. 316; J. M. 
Grossman, Listy 1, 1946/47, s. 302; J. Machoň, List 
Sdružení mor. spisovatelů 1946, s. 303 •;• ref. Cizinec 
hledá byt: Hý (L. Holý), Svob. slovo 30. 4. 1947; G. 
(F. Götz), NO 22. 5. 1947; B. Polán, Svob. noviny 
15. 6. 1947; Z. Š. (Šmíd), LD 5. 8. 1947; M. L. Hirsch, 
Svob. slovo 30. 9. 1947; V. Běhounek, Kult, politika 2, 
1946/47, č. 36; A. B. (Bejblík), Naše doba 53,1946/47, 
s. 422; J. Machoň, List Sdružení mor. spisovatelů 2, 
1947/48, s. 42; V. Černý, KM 1947, s. 324; B. Balajka, 
LD 13. 4. 1948; J. Grossman (i o R Sedmkrát...), 
Listy 2, 1948, s. 44 •; V. Černý: Česká beletrie emig- 
rační, KM 1947, s. 16; T. Vodička in Stavitelé věží 
(1947); K. Bednář: Emigrace očima E. H., Plamen 
1960, č. 7 (Zápisník); J. Čep: Všeobecné spiknutí E.
H. , Naše hlasy (Toronto) 20. 1. 1962 → J. Pejskař: 
Poslední pocta 1 (Curych 1982, s. 236); jtg. (J. Tráger): 
Romanopisec vzpomíná, Divad. noviny 10, 1966/67, 
č. 1; M. Pohorský in E. H.: Cizinci hledají byt (1967) 
+ Žhář (1968) + Půlnoční pacient (1969) + Všeo
becné spiknutí (1969); J. Bednář: Druhý zrak E. H., 
Plamen 1968, č. 7; V. Karfiková: E. H. v české litera
tuře, Lit. listy 1968, č. 9; D. V. Andič: Spisovatel čs. 
exilu, Nový domov (Toronto) 27. 4. 1968 → J. Pej
skař: Poslední pocta 1 (1982, s. 238); M. Pohorský: 
Tři romány o věčném úniku aneb Rozhovor s Graha
mem Greenem, Impuls 1968 + Zpráva o E. H., Listy 
1969, č. 4; Z. Kožmín: E. H. a český kontext, HD 
1969, č. 14; J. Tráger: O E. H., Glosy ze Strahova 
9-10, 1969, s. 21; in J. Firt: Knihy a osudy (1991, 
Kolín n. R. 1972 a Londýn 1988); P. T. (Tigrid): 
Zemřel E. H., Svědectví 1973, s. 333; H. Kosková: ref. 
Všeobecné spiknutí (vyd. Toronto 1974), Svědectví 
1974, s. 783; F. Kautman in E. H.: Dobročinný večí
rek (Toronto 1985) + Polarita našeho věku v díle E. 
H., Proměny (New York) 1988, č. 4, inedit. 1977; I. Ř. 
(Řezníček): ref. Dobročinný večírek, Svědectví 1986, 
č. 78, s. 414; A. J. Liehm in Generace (Kolín 
n. R. 1988) ← sb. E. H. (1974); J. Hiršal in Vínek 
vzpomínek (Londýn 1989, s. 220); M. Pohorský in E. 
H.: Dobročinný večírek (1990); F. Valouch: Osamělý 
běžec E. H., Tvar 1990, č. 12; O. Hostovská: Můj 
pen-friend E. H., LitN 1990, č. 14.

vs

Josef Hostovský

* 9. 7. 1882 Džbánov u Vysokého Mýta
† 17. 5. 1965 Praha

Literární kritik a historik zabývající se především 
ruskou a českou literaturou, překladatel z ruštiny, 
publicista.
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Pocházel z rodiny kováře. 1893-1901 absolvo
val gymnázium ve Vysokém Mýtě. Po maturitě 
strávil půl roku v semináři v Římě, potom vy
studoval na filoz. fakultě v Praze obory čeština 
a němčina (doktorát 1907 prací Adolf Heyduk. 
Obraz jeho činnosti literární a úvaha o jeho jazy
ku). Od 1907 působil (s přestávkou škol, 
r. 1911/12, kdy studoval na univerzitě v Mosk
vě) jako středoškolský profesor v Hradci Král. 
První svět, válku prodělal na bulharské frontě. 
Od 1919 byl profesorem na gymnáziu 
v Praze-Žižkově; 1942 odešel do důchodu, 1945 
byl reaktivován, 1950 byl penzionován defini
tivně.

Literaturou se H. začal zabývat už před první 
světovou válkou, a to (v souvislosti se svými 
moskevskými studii) především literaturou rus
kou, ale také některými dalšími slovanskými 
literaturami, posléze i písemnictvím českým. 
Výsledky své práce ukládal ve formě studií, 
fejetonů, recenzí a informačních glos do růz
ných časopisů, závažnější příspěvky později shr
nul do knihy Tragika v životě a díle ruských 
spisovatelů a jiné články o ruské literatuře (stu
die o L. N. Tolstém, F. M. Dostojevském, N. 
A. Někrasovovi). S oblibou se zabýval známými 
typy vytvořenými klasickou ruskou literaturou 
19. století, jako jsou např. Bazarov, Rudin, 
Sanin aj. Po první světové válce objektivně 
informoval o literatuře sovětské (D. Bědnyj, 
V. Majakovskij, M. Zoščenko aj.), informačně 
cenné jsou však zejména jeho studie o ruské 
emigrantské literatuře, s jejímiž představiteli se 
v Praze osobně stýkal (např. o A. T. Averčenko- 
vi, J. N. Čirikovovi, V. I. Němiroviči-Dančenko- 
vi, V. F. Bulgakovovi aj.); z ruštiny též překlá
dal. Z české literatury věnoval svou pozornost 
hlavně významným autorům 19. století (J. Ne
ruda, J. Vrchlický, J. Holeček, K. V. Rais aj.).
ŠIFRA: Pč (Ratiboř). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Ča
su (od 1911); Čas (od 1911); Časopis pro moderní 
filologii (od 1912); Kritika (od 1925); Lid. noviny (od 
1920); Nár. osvobození (od 1924); Nár. práce (od 
1926); Nové Čechy (od 1922); sb. 1879-1929. Padesát 
let gymnázia ve Vysokém Mýtě (1929); Právo lidu (od 
1925); Ratiboř (Hradec Král., od 1910); Roční zpráva 
c. k. vyššího gymnázia v Hradci Králové (1913, Sou
časná srbská literatura v Hercegovině. Aleksa Šantic, 
i sep.); Samostatnost (od 1911); Slovanský přehled 
(od 1925);^ Tribuna (od 1925); Venkov (od 1925). 
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Tragika v životě a díle 
ruských spisovatelů a jiné články o ruské literatuře 
(1925); V. G. Bělinskij (1946); Podnik Artamonových 
Maxima Gorkého (1946). - Překlady: V. F. Bulga- 

kov: L. Tolstoj v poslední rok svého života. Deník 
tajemníka L. N. Tolstého (1923); L. N. Tolstoj: Cesta 
života (1925, s J. Pelíškem, V. Vendyšem); V. G. Bělin
skij: Petrohrad a Moskva (1948). I

LITERATURA: K. Svoboda: ref. překl. L. Tolstoj 
v poslední rok svého života, PL 3. 8. 1924; • ref. 
Tragika v životě a díle ruských spisovatelů...: J. Hei- 
denreich (Dolanský), LidN 11.8. 1925; drv. (B. Václa
vek), NO 5. 9. 1925; Č., Slovan, přehled 1926, s. 771 
•.

vf

Ignác Hošek

* 10. 11. 1852 Chromeč u Šumperka
† 13. 1. 1919 Kroměříž

Autor cestopisných črt, překladatel z ruštiny; dialek- 
tolog.

Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci 
(mat. 1873). Po absolvování oboru čeština— 
němčina na pražské univerzitě působil jako su
plující profesor na gymnáziu v Olomouci 
(1877—78) a na obchodní škole v Mělníku 
(do 1896), pak jako profesor v Hodoníně 
(1896-1904) a v Kroměříži (1904-18). Měl záli
bu v lingvistice; své znalosti jazyků doplňoval 
prakticky cestováním, převážně pěším 
(1875—76 Hercegovina a Černá Hora, 1887-94 
Bavorsko, Rusko, několikrát Francie a osmkrát 
Itálie). Fejetony z cest uveřejňoval v Nár. lis
tech, Hlasu národa, v něm. Politik, Našinci aj.

H. překlady z ruštiny vznikly z podnětu re
daktora edice Ruská knihovna J. Hrubého, kte
rý určoval i výběr děl. H. se uplatnil zejména 
jako úspěšný překladatel Gogola; Revizor v je
ho překladu (1892) byl hrán českými divadly až 
do 1924. Také diskutovaný překlad Mrtvých 
duší, srovnávaný s Havlíčkovým, prokázal své 
kvality, i když H. nebyl překladatelem-literá- 
tem. Cestopisné črty Z cest po Itálii, Z cest po 
Francii a Za jižním sluncem (vše čas.) nepřekro
čily rámec novinářsky informativního žánru. 
V 90. letech se H. věnoval studiu nářečí své 
rodné oblasti a východních Čech, psal odborné 
články a sbíral lidová vyprávění, jejichž zázna
my v dialektu tiskl v Čes. lidu. Zabýval se též 
utopickou myšlenkou mezislovanského jazyka, 
jenž by umožnil těsnější kontakt všech slovan
ských národů v rámci státního celku Rakousko- 
-Uherska. Na základě srovnání polštiny, češti
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ny, ukrajinštiny, srbocharvátštiny a slovinštiny 
s němčinou zpracoval i jeho gramatiku (Gram- 
matik der neuslawischen Sprache).

PŘÍSPĚVKY in: Časopis Matice moravské (1891); 
Čes. muzeum filologické (1900-02); Čes. lid 
(1895-1903); Hlas národa (1892 Z cest po Itálii, 
Z cest po Francii, Za jižním sluncem); Listy filologic
ké (1894); Nár. listy (1890-95, 1907); Nár. obzor 
(1909); Našinec (Olomouc, 1875-76); Politik 
(1891-93); Pozor (Olomouc, 1908); Roční zpráva ma
tiční čes. reálky v Hodoníně... (1896/97, 1897/98, 
1899/1900); Rozpravy ČAVU (1897, 1900, 1905); 
Věstník Spolku čes. profesorů (1893); - posmrtně: 
Čes. lid (1927/28). I KNIŽNĚ. Překlady: L. N. Tol- 
stoj: Zpověď (1890) + Kráčejte ve světle, dokud je 
světlo (Julius) (1895); N. V. Gogol: Dobrodružství 
Čičikova aneb Mrtvé duše (1891) + Večery na dědin- 
ce blízko Dikaňky, Revizor (1892) + Mirgorod, No
vely a arabesky (1893) + Taras Bulba (1918); I. S. 
Turgeněv: Otcové a děti (1894); F. M. Dostojevskij: 
Deník spisovatelův 3, 4 (1912). - Ostatní práce: O po
měru jazyka písní národních k místnímu nářečí 
(1897); Nářečí českomoravské (1. Podřečí polenské, 
1900, 2. Podřečí polnické, 1905); Grammatik der neu- 
slawischen Sprache (1907); Slovanský tlumočník 
(1909). I

LITERATURA: A. Vrzal: ref. překl. Mrtvé duše, 
Hlídka literární 1894, s. 382; • k tomu polemiky: 
V. Řezníček: Havlíčkův překlad Gogolových Mrt
vých duší a referent Hlídky literární pan Vrzal, LidN 
14. 10. 1894; A. Vrzal: Zasláno, Hlídka literární 1895, 
s. 39; Prohlášení redakce, tamtéž, s. 40; J. Hrubý: 
Dodatek, tamtéž, s. 120 •; A. Frinta: Otázka dorozu
mívacího jazyka mezislovanského (ref. Grammatik 
der neuslawischen Sprache), Slovanský přehled 12, 
1909/10.

is

Jan Hošek

* kolem 1769 Praha
† 9. 6. 1818 Praha

Básník příležitostné poezie, vojenských a historických 
písní a autor politického traktátu. Koncem 18. století 
vydal loajálně tendenční básnickou úvahu varující 
před vzorem revoluční Francie a vyzývající ke svor
nosti.

Byl pražským měšťanem, zřejmě měl vyšší vzdě
lání (znalost latiny). Jeho povolání se 1789 uvá
dí „Ansager“ (snad laická církevní funkce). Byl 
ženatý, ovdověl 1813 jako otec tří dětí.

Publikoval pouze knižně od 1789 do 1814, 
a ačkoli se jednou zmiňuje s velkou úctou 

o M. V. Krameriusovi, mezi autory jeho České 
expedice nepatřil. Vydal 1799 - v roce, kdy 
začala válka druhé koalice (Anglie, Rakousko, 
Rusko) proti Francii a kdy provedl Napoleon 
státní převrat - obšírné pojednání na společen
sky a politicky aktuální téma Přednosti stavu 
vojenského. Aniž se dílo vysloveně dotýká dobo
vé situace, v obecné rovině vysvětluje válku jako 
přirozený stav a nutnost, poukazuje na výhody 
vyplývající z vojenské služby, dovolává se české 
statečnosti a loajality a dokládá, že vojsko nejen 
brání zem proti nepříteli, „ale i pohotově proti 
domácímu vzbouření ustanoveno jest“, takže 
„prostředkem vojska mnohé obce, jež skrze tisí
cerých příčin na zkázu byly by přišly, zase spo
kojeny a k předešlé svornosti a lásce navráceny 
a přivedeny byly“. Výklad je doprovázen histo
rickými příklady, cituje bibli, antické autory 
apod. (lat. citáty v originálu a ve výstižných čes. 
překladech) a je proložen několika básněmi. 
Jsou to vojenské písně, básnická výzva a nauče
ní a oslavné skladby („chvalozpěv“, „vážo- 
zpěv“) na válečné hrdiny historických událostí 
(Laudona a Koburka, vítěze nad Turky). Stejně 
jako příležitostné básně H. (oslavné a smuteční) 
jsou i tyto skladby psány sylabickým rýmova
ným veršem, někdy v dosti umných strofách, 
a jsou oproti H. próze místy toporné ve vyjádře
ní. Táž historická situace jako v Přednostech... 
se pozoruhodně odráží v loajálně tendenční 
básnické skladbě (32 osmiveršových strof) 
O záští, pejše a nesvornosti, jejíž obsah se dělí na 
dvě části. První dokumentuje po způsobu mo
rálních traktátů důsledky jmenovaných ne
ctností biblickými a historickými příklady. 
Druhá označuje „záští, pejchu a nesvornost“ za 
příčinu soudobých revolučních událostí fran
couzských, drasticky líčí jejich hrůzy, varuje 
před takovýmto společenským stavem „slavný 
národ český“, velebí „sladký ráj zemský“ v Če
chách a uzavírá se prosbou k Bohu, aby českou 
společnost zbavil „těch svůdníků, jenž v zem(i) 
pokoj rušejí“, neboť „s válkou nic nezískáme“. 
1799 oznámil H. brzké vydání čtyř spisů (Cesta 
vedoucí k štěstí a spokojenému stavu manžel
skému; Sebrání básní a nových předělaných 
zpěvů; Klášterní příběh Václava; Zahanbená 
chlípnost a korunovaná nevinnost), které prav
děpodobně nevyšly.

KNIŽNĚ. Beletrie a pojednání: Vážozpěv k chvále 
Koburka (B 1789, výt. nezjišt.); Chvalozpěv k 50. leté 
památce posvěcení na kněžství Václ. Jiskry (B 1795, 
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výt. nezjišt.); Přednosti stavu vojenského (pojednání 
a BB 1799); O záští, pejše a nesvornosti (B 1799); 
Chvalozpěv ku poctivosti p. Em. Davida, šepmistra 
na Horách Kutensk. (B 1801, výt. nezjišt.); Truchlivé 
úpění nad smrtí své milé manželky Žofie Josefy, roze
né Davidovy, která dne 12. března 1813... zemřela 
(v stáří 41 roků) (B 1813); Nářek bolesti nad smrtí... 
Václava Rokosa, doktora Písma a faráře při chrámě 
Páně tejnském... (B 1814). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 187 - 3 191. ■ LI
TERATURA: J. Fleischmann: Vážozpěv k chvále 
Koburka 1789 (přetisk básně J. H.), ČČM 1910.

mo

Vítězslav Houdek

* 27. 7. 1856 Náměšť (N. na Hané)
† 1. 6. 1916 Náměšť

Moravský vlastivědný publicista, epigrafik, autor kul- 
turněhistorických, etnografických a literárněhistoric- 
kých studií; v raném období básník a prozaik, překla
datel ze slovanských literatur.

VI. jm. Viktor H. - Pocházel z rodiny kupce. Po 
maturitě na čes. gymnáziu v Olomouci studoval 
v Praze práva (1876-80), 1880-82 pracoval ja
ko koncipista na moravském místodržitelství 
v Brně. Odtud byl povolán do Vídně, kde půso
bil zprvu v ministerském předsednictvu, později 
byl přidělen na min. vnitra. 1908 se vrátil do 
Brna na moravské místodržitelství, jehož byl 
viceprezidentem až do svého odchodu do penze 
1915. Zasloužil se o olomoucké muzeum, byl 
čestným členem muzejního spolku v Olomouci 
a členem ústřední komise pro umělecké a histo
rické památky ve Vídni. Pracoval též v národo
pisném odboru Moravské besedy. Byl pohřben 
ve svém rodišti.

H. první literární pokusy spadají do let studií, 
kdy časopisecky uveřejňoval básně, často ohla
sového charakteru, námětově čerpající z bojů 
Slovanů proti Turkům, povídky ze současnosti 
i ze slovanské historie a překlady ze slovenské, 
polské a ruské literatury. Vystoupil s družinou 
seskupenou kolem almanachu Zora, jehož dru
hý ročník 1878 spoluredigoval a v němž otiskl 
pod pseud. V. Hradecký novelu Z bouří pře
chodních. Na osudech dvou mladíků různého 
povahového založení v ní odsuzuje plané ro
mantické snění a vyzvědá význam lidské čino
rodosti a praktického, užitečného života pro 
společnost; pod vlastním jménem publikoval 

v Zoře obsáhlý portrét zapomenutého ukrajin
ského básníka T. Padurra. Ve Světozoru 
podrobně rozebral životní osudy a dílo A. Slád- 
koviče, jehož význam zhodnotil v kontextu slo
vanských literatur. V duchu představ o slovan
ské vzájemnosti publikoval v časopise Koleda 
cyklus článků Z krajin slovanských, v nichž 
seznamoval s přírodními zajímavostmi, historií, 
kulturou a lidovými zvyky jednotlivých slovan
ských zemí. Hojně čerpal ze zápisků různých 
cestovatelů, zejména Poláka W. Póla; motivů 
jeho vyprávění využíval někdy i jako námětů 
vlastních povídek. Později se H. zájem soustře
dil hlavně k moravské vlastivědě. Nejvíce ho 
zajímaly nej starší umělecké památky (Hradní 
kaple znojemská, Velehrad}', s A. Kratochvílem 
připravoval dílo o starých náhrobcích morav
ských a slezských, jehož vydání se nedožil (zve
řejnil přípravné práce Náhrobky Prusinovských 
z Víčková a Moravské vývody erbovní}. Z H. 
prací etnografických vyniká zajímavá studie Po
věsti o ěernokněžnících a jejich výklad, vycháze
jící z prací Jagicových a dokládající souvislost 
mezi moravským čarodějníkem a charvátským 
grabancijašem dijakem.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jan Šlechta, J. Černohor
ský, J. Šlechta, Květoslav Sedlák, Leop. Hradecký, 
L. Hradecký, V. Hradecký; A. Z. I PŘÍSPĚVKY in: 
Časopis Matice moravské (1878-93; Pověsti o čer- 
nokněžnicích a jejich výklad, O písni Siladi a Haďma- 
ži); Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olo
mouci (1886-1900); Čes. lid (1891-95); Koleda 
(1876-80; 1876-77 cyklus Z krajin slovanských); 
Mitteilungen der Zentral-Commission fůr Kunst und 
historische Denkmale; Moravská Orlice (1886); sb. 
Die oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort 
und Bild (1893); Světozor (1878, A. Sládkovič); alm. 
Zora 2 (1878). I KNIŽNĚ. Vlastivědné práce: Lošti- 
ce, rodiště J. Havelky (1891); Hradní kaple znojemská 
(1899, německy 1900); Miniatury Františkova muzea 
(1899); Desatero o církevních památkách uměleckých 
(1899); Velehrad (1904, s J. Nevěřilem); Náhrobky 
Prusinovských z Víčková (1914); Drobnomalby mo
ravských desek zemských (1915); O vývoji náhrobků 
moravských po umělecké stránce (1916); - posmrtně: 
Moravské vývody erbovní (1917). - Ostatní práce: 
O správě záležitostí školských (1883). I REDIGO
VAL periodikum: Časopis Vlasteneckého spolku mu
zejního v Olomouci (1888-92, 1902-05); almanach: 
Zora (1878, s F. Bílým, J. Večeřou). ■

LITERATURA: F. Kameníček: V. H. (1917). 
■ • ref. alm. Zora: J. M. (Metelka), ČČM 1878, s. 566; 
L. Čech, Koleda 1878; Iv. Kl. (I. Klicpera), Světozor 
1878, s. 203 •; Zbt (Č. Zíbrt): ref. Pověsti o černo- 
kněžnících..., ČL 1893, s. 717; R.: ref. Hradní kaple 
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znojemská, ČMM 1899; A. L. Krejčík: ref. Náhrobky 
Prusinovských z Víčková, MS1R 11, 1915/16, s. 116; 
V. Klecanda: Dr. V. H. zemřel, LidN 3. 6. 1916 + ref. 
Moravské vývody erbovní, ČČM 1918, s. 178; Chval 
z Hradiska (F. Kameníček): V. H., MS1R 1918, s. 20; 
J. H. in Pamětník k 60. výročí českého gymnázia 
v Olomouci (1927); an.: V. H., Lit. rozhledy 16, 1931/ 
32, s. 316.

mu

Vladimír Houdek

* 21. 10. 1869 Praha
† 28. 8. 1908 Praha

Básník publikující na přelomu 19. a 20. století a vyja
dřující dobový pocit úpadku; jeho lyriku charakteri
zuje vyzývavé gesto vzdoru a deziluze.

Některé nekrology uvádějí den úmrtí 29. 8. - 
Syn zámečníka. Po absolvování gymnázia v Žit
né ul. (mat. 1891; v téže třídě studoval Ivan 
Hálek a bratr F. X. Šaldy Alois) byl H. čtyři 
semestry (1892-94) posluchačem filozofie; po 
vojenské službě se dal jako záložní důstojník 
z existenčních důvodů aktivovat a sloužil ve 
venkovské posádce. 1899 z armády odešel (jako 
nadporučík domobrany) a stal se poštovním 
asistentem, nejprve v Lovosicích a 1901 v Kolí
ně. Krátce nato onemocněl těžkou duševní cho
robou a až do smrti žil v pražském ústavu cho- 
romyslných v Kateřinské ul.

H. uveřejňoval od poloviny 90. let v časopi
sech verše ovlivněné zejména Macharovými so
nety. Vyslovoval v nich hořkou deziluzi a zdů
razňoval gesto brutálního vzdoru. V básnické 
sbírce Vykvetly blíny se tyto rysy vyhranily v zá
kladní autostylizaci prokletého básníka: spolu
vytváří ji provokativní depoetizace tradičních 
motivů, zejména z oblasti erotiky, kterou H. 
důsledně představoval jako živočišnou smysl
nost přecházející v zhnusení. Zatímco se první 
H. kniha zdála osobitým vyjádřením lidské si
tuace individua z konce století (vyvolala též 
poměrně značný ohlas u dobové kritiky) a svou 
vyzývavou drsností se originálně lišila od deka
dentní stylizace „umdlených duší“, znamenala 
další sbírka (Vpavučinách nervu) jen opakování 
několika hlavních motivických trsů (prostituce, 
obrazy vilné vášně, zhnusení, smrti). Křečovité 
stupňování gesta vzteklé revolty se již H. nepo
dařilo zvládnout adekvátním básnickým výra
zem; ztrácí se tu i schopnost bezprostřední 

smyslové zkratky, která se projevovala v někte
rých obrazech drobnější lyriky z předchozí sbír
ky, a stupňuje se sklon k rétorismu.

PŘÍSPĚVKY in: Lumír (1898-1900); Moderní revue 
(1898); Rozhledy (1896-97); Vesna (1895); Zlatá Pra 
ha (1898-1900). I KNIŽNĚ. Beletrie: Vykvetly blín) 
(BB 1899); V pavučinách nervů (BB 1901). I

LITERATURA: • ref. Vykvetly blíny: N- (S. K 
Neumann), Nový kult 2, 1898/99, s. 148; J. Karásek. 
MR 1898/99, sv. 9, s. 187; Kj. (F. V. Krejčí), Rozhled) 
8, 1898/99, s. 502; -a-, Světozor 1899, s. 261; K. M. 
Zlatá Praha 1899, s. 214; Jkř. (J. Křen), Mor. revue 
1899, s. 319; -Žd- (A. Žalud), Akademie 3, 1898/99 
s. 377; J. Matějka, Fc. (F. Skácelík), Lit. listy 1899 
s. 177 •;• ref. V pavučinách nervů: F. Sekanina, Čes 
revue 4, 1 900/01, s. 1141; V. Dyk, MR 1900/01, sv. 12 
s. 243; J. Karásek, Rozhledy 1901, s. 160 •; J. Th.: 
V. H., Přehled 6, 1907/08, s. 662; • nekrology: -a- 
Máj 6, 1907/08, s. 754; an., Zvon 8, 1907/08, s. 748 
F. X. Š. (Šalda), Novina 1, 1907/08 → KP 7 (1953); F 
V. V. (Vykoukal), Osvěta 1908, s. 1044; J. K. (Kam- 
per), Lumír 37, 1908/09, s. 46; an. (A. Novák), Pře
hled 6, 1907/08, s. 841 •; vč (V. Černý): Zapomenut: 
básníci, LidN 28. 9. 1936; J. Kudrnáč: V. H., sb 
Literární Bílovice nad Svitavou 2 (1982).

I

Josef Vojtěch Houška

* 30. 6. 1826 Plzeň
† 18. 7. 1875 Praha

Spisovatel pro mládež; autor didaktických povídek 
překladatel z angličtiny, francouzštiny a němčiny 
upravovatel populárních děl světové literatury.

Po absolvování gymnázia a filozofie v rodném 
městě studoval v Praze teologii (1847—48/ 
a práva (1848-52). 1852-55 byl suplentem praž
ské české reálky a intenzívně literárně pracova' 
(mj. načas převzal redakci Pražského posla pc 
J. K. Tylovi). Po odchodu do Olomouce (1856). 
kde byl profesorem německého jazyka a litera
tury na něm. vyšší reálné škole (od 1859 ředitel), 
ustoupily jeho literární zájmy do pozadí. Krátce 
před smrtí byl přeložen na reálku v Praze.

H. se od počátku specializoval na tvorbu prc 
mládež. Převážná část jeho literární činnosti 
spadá do 1. poloviny 50. let; až po mnohaleté 
přestávce vydal několik překladů hodnotných 
literárních děl v úpravě pro mládež. Teologické 
studia zanechala stopy v náboženské a mra
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voučné tendenci jeho výchovných povídek, 
v nichž ctnost a dodržování božích přikázání 
přináší dětským hrdinům pozitivní výsledky. 
Prvotina Poctivý sirotek líčí dráhu venkovského 
chlapce od pasáka ovcí po účetního a prosperu
jícího kupce; vyznačuje se černobílou kresbou 
postav a konvenčně dobrodružnými zápletka
mi. Obdobný ráz mají i výchovné povídky situ
ované do minulosti, postrádající však dobový 
i místní kolorit: Šlechetný otrok z časů koloniál
ních bojů Angličanů na Jamajce nebo Otčenáš, 
příběh dítěte a starce ve vesnici u Chebu za 
třicetileté války; mravní ušlechtilost v nich vítě
zí i uprostřed ozbrojených konfliktů. Vedle pů
vodní povídkové tvorby sestavoval H. pro mlá
dež stručné přírodopisy, gratulanty, výbory sen
tencí. Popularitu získal návod k společenskému 
chování Tajemník lásky (11 vydání). Výrazně se 
H. uplatnil jako překladatel dobrodružných ro
mánů a upravovatel oblíbených utopicko-sati- 
rických děl (G. A. Bůrger, J. Swift).
ŠIFRY: Jos. V. H., J. V. H., J. W. H. I PŘÍSPĚVKY 
in: ČČM (1853-56, mj. sbírky českých lidových po
věr); Hvězda (Olomouc, 1859); Památky archeologic
ké a místopisné (1855); Pražský posel (1852-53); 
Školník (1856); Zlaté klasy (1853-55); Živa (1855). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie (vesměs pro ml.): Poctivý sirotek 
(P 1852); Šlechetný otrok (P 1852); Otčenáš (P 1857); 
Malý komediant (P 1868); Dvacet měsíců na pustém 
ostrově (P b. d., 1874); - posmrtně: Odměna vděčnos
ti (P b. d., 1878, ed. F. A. Zeman). - Překlady: W. 
Bauberger: Irská chatrč (1851); A. F. F. Hoffmann: 
Dobrý a zlý (1851) + Mylord Kot (1851); W. M. 
Nebel: Nalezenec granadský aneb Božská prozřetel
nost bdí (1851); W. H. Ainsworth: Londýnský lou
pežník 1, 2 (1852); E. v. Ambach: Perla janovská
(1852) + Návrat z Ruska aneb Kostelíček na břehu 
polabském (1853) + Sirotkové neapolští (1854) 
+ Vina a smír (1854); S. - F. de Genlis: Obležení 
rochellské (1852); T. Buddeus: Utonulá loď (1853); T. 
M. Reid: Nejnovější Robinson čili Osudy a dobro
družství anglické rodiny v šírých stepích Severní 
Ameriky zabloudilé (1854); G. A. Búrger: O panu 
baronu Prášilovi dvě knihy zábavné (b. d., 1874); G. 
P. R. James: Urození lupiči (1874); J. Swift: Gullive- 
rovy cesty do Liliputu a Brobdignaku (b. d., 1874); - 
posmrtně: J. F. Cooper: Vůdce Indiánů čili Mocnost 
víry a důvěra v Boha (b. d., 1877); R. M. Bird: Lesní 
duch čili Nebezpečí v pralesích amerických (b. d., 
1878). - Ostatní práce: Kratičký přírodopis o ptácích 
(1852); Kratičký přírodopis o rostlinách a nerostech 
(1852); Kratičký přírodopis o savcích (1852); Kratič
ký přírodopis o obojživelnících, plazech a rybách
(1853);  Tajemník lásky (vzory dopisů a společenské 
hry, 1853); Nový gratulant k rozličným příležitostem
(1854);  Perly. 400 průpovědí zbožnosti, moudrosti, 

mravnosti a opatrnosti, hodících se k předpisům 
a k diktování žákům dospělejším (1854); Malý rostli
nář (1855); Kratičký přírodopis o hmyzu a červech 
(1868, s J. P.). I REDIGOVAL časopisy: Pražský 
posel (konec 1851-53), Zlaté klasy (1854-55). I

LITERATURA: M. Hýsek: Literární Morava v le
tech 1849-1885 (1911); O. Pospíšil, V. F. Suk in Dět
ská literatura česká (1924); E. Felix in Literární Plzeň 
v obryse (1933, s. 106).

is

František Ladislav Hovorka

* 19. 11. 1857 Březnice u Blatné
† 5. 1. 1917 Steinhof (Rakousko)

Novinář, překladatel hlavně z polštiny, redaktor a na
kladatel, propagátor a organizátor česko-polských 
kulturních styků.

Otec, původně truhlář, se později stal divadel
ním sluhou v Praze. H. absolvoval základní 
školu v rodišti (1869), gymnázium v Klatovech, 
kde se seznámil s J. Vrchlickým. Po maturitě 
(1877) studoval na právnické fakultě v Praze, 
1882 se dal zapsat na filoz. fakultu české univer
zity (studoval jazyky, hl. polštinu a srbochar- 
vátštinu). 1879 založil při nakladatelství F. A. 
Urbánka beletristický časopis Ruch, 1880 Di
vadelní listy (s knihovnou Divadelní svět, kde 
tiskl české divadelní hry a překlady ze slovan
ských jazyků). 1886-87 byl dopisovatelem z říš
ského německého sněmu do českých novin, 
1889 zpravodajem Hlasu národa z vídeňské říš
ské rady, od 1890 členem pražské redakce Hla
su národa (spolupráce už od 1887), v níž po dvě 
desetiletí řídil lokální část listu. Z častých cest 
do ciziny (Polsko, Rusko, Bosna, Hercegovina, 
Dalmácie, Černá Hora, Německo, Itálie, Fran
cie) čerpal náměty pro fejetony a články publi
kované v pražských, hlavně politických listech 
(drobné povídky uveřejňoval už v klatovském 
Šumavami). 1895 založil knihkupecký, nakla
datelský a novinářský závod (vydával Knihov
nu česko-polskou), od 1897 byl redaktorem 
Knihkupeckého oznamovatele. Byl členem 
Akademického čtenářského spolku (1877-79 
jednatel), Sdružení jihočeských akademiků Štít
ný (1877-79 člen výboru), literárního spolku 
Slavia aj. Byl činný v Umělecké besedě, od 1881 
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ve výboru Matice divadelní a spolku Kolo pol- 
skie. 1902 byl zvolen revizorem ve Spolku čes
kých žurnalistů. Zasahoval i do divadelního 
života: uváděl polské herce a pěvce do Nár. 
divadla a překládal divadelní hry. Jako znalec 
slovanských jazyků, zejména polštiny a srbo- 
charvátštiny, organizoval kulturní, zvláště lite
rární styky se slovanskými národy (1902 účast 
na sjezdu slovanských novinářů v Lublani; člen 
delegace na slavnosti odhalení Mickiewiczova 
pomníku v Krakově). H. celoživotní úsilí o čes- 
ko-polskou vzájemnost vyústilo v ustavení Spo
lečenského klubu česko-polského, jehož byl od 
1909 předsedou. V posledních letech života ner
vově onemocněl (1913 se léčil v soukromém sa
natoriu u Prahy). Za první světové války se stýkal 
s Poláky evakuovanými z Haliče do Čech a zalo
žil Česko-polský sekretariát (1914). Pro svou 
činnost se stal podezřelým a na jaře 1916 byl zat
čen. Ještě před zahájením procesu byl v červnu 
1916 převezen do ústavu choromysiných ve 
Steinhofu, kde zemřel. Pohřben byl v Praze.

Stejně jako v kulturní, publicistické a organi- 
zátorské činnosti vycházel H. i v populárně 
historické a překladatelské práci ze zájmu 
o Polsko a polsko-české kulturní vztahy. Životo
pisná studie o carském kapelníku a skladateli 
(Vojtěch J. Hlaváč) i studie Josef Ignác Kraszew- 
ski a Franciszek Palacký, ojciec národu czeskie- 
go, založené na dostupném materiálu a zachy
cující řadu zajímavých údajů, podobně jako 
články (zejm. v Nár. listech) a pravidelné zprávy 
o soudobém polském kulturním životě, byly 
určeny širokému publiku. Čtenářsky přitažlivé 
jsou H. fejetony (mj. v Pokroku), záslužné byly 
informace o polském divadelnictví (v Divadel
ních listech). Jako překladatel se H. soustředil 
na polské romantické básníky a zejména dra
matiky, jejichž veselohry a frašky byly u nás 
s oblibou hrány. Podle údaje v Nár. listech měl 
H. 1880 zadat Novému českému divadlu původ
ní hru Chudí duchem a překlad hry K. Zalew- 
ského Článek 264. O provedení ani o rukopisu 
nejsou další zprávy.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Březničan, Horský, L. 
Horský (zejm. Lumír 1876); F. L. H., Fr. L. H., -rka. 
I PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1880); Čes. noviny 
(1883); Dalibor; Divadelní listy (1880-83; 1881 V di
vadelním světě polském); Hlas národa (od 1887); 
Květy (1879 Literatura česká v cizině, životopis Josef 
Ignác Kraszewski); Lumír (1876); Máj (1910—12; 
1912 Vrchlický a Poláci); Nár. listy (1879-83, 
1911-13; 1879 Ivan Turgeněv a jeho dramata, Slo- 
wacki a jeho Mazeppa, Slovanské látky ve francouz

ských dramatech); Osvěta (1882); Pokrok (1879-80, 
1880 Michal Balucki a slovanské kusy na českém 
divadle); Ruch (1879-80); Světozor (1880); Šumavan 
(Klatovy, od 1877); Zlatá Praha (1912—13; 1912 Jak 
jsem se seznámil s J. Vrchlickým v Klatovech). 
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře a umění: Vojtěch J. 
Hlaváč (životopis, 1897); Josef Ignác Kraszewski (stu
die, 1912); Franciszek Palacký, ojciec národu czeskie- 
go (popularizační studie, Krakov 1912); Odrodzenie 
národu czeskiego (studie, Krakov 1912); Glos Fr. L. 
Howorki o stosunkach polsko-czeskich (stať, Krakov 
1913). - Překlady: J. A. Fredro: Kaloše (b. d., 1880); 
B. Grabowski: Králevic Marko (1880); J. I. Kraszew
ski: Podivínové 1, 2 (1880); S. Dobrzanski: Zlaté tele 
(b. d., 1882); J. Slowacki: Mazeppa (1909, prem. 
1879); M. Balucki: Ochotnické divadlo (b. d.); K. 
Zalewski: Ostrouhali (b. d.). I SCÉNICKY Překla
dy: J. Slowacki: Horsztyňski (1880); J. Narzymski: 
Prospěcháři (1884). ■ REDIGOVAL časopisy: Ruch 
(1879-80), Divadelní listy (1880-84), Knihkupecký 
oznamovatel (1897-1904); knižnice: Divadelní svět 
(1880-83), Knihovna česko-polská (1912), Polsko- 
czeska bibliotéka (Krakov 1912). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Moderní autoři slovanští. Spisy M. Gor
kého 1-3 (4 sv., 1902-06). I

LITERATURA: an.: Z českého divadla, NL 6. 1. 
1880; J. V. S. (Sládek): Lvovská Gazeta Narodowa 
píše..., Lumír 1880, s. 80, 128; K. Č. K. (K. Čupr): 
Dopis. Z Prahy, Jitřenka 1884, s. 174; F. Reth in 
Kronika královské Prahy 1 (1902, s. 37); an.: Bohémi - 
ca, Zvon 13, 1912/13, s. 683; D. P. (Panýrek): Třicet 
pět let práce žurnalistické českého spisovatele F. H., 
Máj 11, 1912/13, s. 615; • nekrology: -k-, Topičův 
sborník 4, 1916/17, s. 240; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1917, s. 378; an., LidN 9. 1. 1917; an., Čech 9. 1. 1917; 
F. Strejček, ČMF 5, 1915/17, s. 396 •; F. D. Zenkl: F. 
L. H., Otavan 1920, s. 13; A. Javorin in Pražské arény 
(1958, s. 202).

bs

Josef Miroslav Hovorka

* 20. 8. 1848 Statenice u Prahy
† 1. 12. 1914 Praha

Povídkář a fejetonista, literární historik a redaktor, 
bibliograf a knihkupecký odborník, zabývající se me
todickými otázkami bibliografie a knihkupectví.

H. navštěvoval v Praze hlavní školu (1855-60) 
a nižší reálné gymnázium u Sv. Jakuba 
(1861-66; v této době redigoval a vydával ruko
pisný časopis Lípa). Zájem o literaturu a zaujetí 
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divadlem jej odvedly od technických studií; 
krátkou dobu se učil v Kobrově tiskárně saze
čem, pak nastoupil do německého Crednerova 
knihkupectví, odkud přešel do knihkupectví H. 
K. J. Salowa. Doučil se knihkupeckým účetním 
a odešel do Plzně, kde V. Steinhauser zřizoval 
knihkupectví a nakladatelství; záhy se však vrá
til do Prahy. 1872-74 byl účetním v nakladatel
ství F. Skrejšovského, krátce pracoval v knih
kupectví B. Stýbla (1874), pak nastoupil vojen
skou službu. 1876-80 byl administrátorem 
a účetním ve Skrejšovského Světozoru, 
1880-85 účetním v Ottově nakladatelství. Od 
1884 byl pokladníkem, později ředitelem Vše
obecné inzertní kanceláře (až do 1914) a revizo
rem banky Slavie, od 1889 učitelem, od 1897 
ředitelem Odborné pokračovací školy Grémia 
knihkupců a nakladatelů, z níž vytvořil jednu 
z nejlepších odborných škol v Rakousku-Uher- 
sku. Sám tam až do smrti učil knihkupeckou 
praxi a literaturu. Ve snaze propagovat česko- 
-francouzské styky 1878 spoluzaložil a redigo
val francouzský literární časopis Le Pragois, 
dále redigoval beletristickou přílohu Nových 
mód a Nových pařížských mód (s názvy U do
mácího krbu a Dámské besedy), časopis Knih
kupecký oznamovatel a Topičův sborník. Byl 
členem správního výboru Umělecké besedy 
a nakladatelského družstva Máj (v obou přípa
dech pokladník), v Umělecké besedě přednesl 
i řadu přednášek. 1868 spoluzaložil ochotnic
kou jednotu Thalia. Od 70. let se soustředil na 
bibliografickou a knihkupeckou problematiku 
(příspěvky v Urbánkově Věstníku bibliografic
kém a ve vídeňském časopise Buchhándler- 
-Correspondence). 1877 založil s A. Michálkem 
a G. Franciem Spolek českoslovanských knih
kupeckých účetních (1878-84 předseda), který 
vydával Slovanský katalog bibliografický 
(1877-81, H. redigoval roč. 3-5). 1894 byl jme
nován členem mezinárodního sjezdu bibliogra
fického v Bruselu. - H. žena byla nemanželskou 
dcerou J. Mánesa.

H. zájem se štěpil mezi odbornou činnost 
knihkupeckou a bibliografickou a práci beletris- 
ty. Jako prozaik vycházel často ze svých odbor
ných zkušeností, zejména v humoristicky zabar
vených fejetonech s knihkupeckou tematikou 
(Z ptačí perspektivy), vyznačujících se živou 
společenskou charakteristikou, bystrým postře
hem a zdařilou typologií postav. H. beletristická 
práce, svědčící o snaze najít literatuře novou 
tematiku vypozorovanou ze života, se inspiro

vala vojenským prostředím (K obraně vlasti), 
životem pražských i venkovských středních vrs
tev (Kniha novel); zachycuje též rozdíly mezi 
představiteli rodící se české buržoazie a přísluš
níky nejnižší sociální vrstvy (Mezi pány a slu
žebníky). V H. prózách dominuje všední lidský 
typ, příslušník středních vrstev, jehož osud líčí 
H. s důrazem na detail (společenské souvislosti 
obsahuje próza Rytíři ze zlatá). Tam, kde H. 
čerpá látku ze života bezprostředně, snoubí se 
jeho prosté vypravěčství s dobře odpozorovaný
mi situacemi, s převážně zdařilými charakteris
tikami postav a s vystižením zvláště historic
kých souvislostí. Odpoutává-li se od autopsie 
(např. Nová sbírka prací beletristických), je pro 
H. prózu příznačná vykonstruovanost děje 
s banálními zápletkami a figurkářsky pojatými 
postavami. H. literárněhistorické práce, vychá
zející z názoru, že bez znalosti dějin a literatury 
minulosti nelze posoudit literaturu současnou, 
jsou určeny nej širšímu publiku. Těžiště H. díla 
spočívá v odborné činnosti. Organizací knihku
peckého školství a sestavením příruček pro ten
to obor se zasloužil o vyšší úroveň knihkupecké 
literatury i odborného vzdělání knihkupců. 
Dlouhá léta shromažďoval H. bibliografický 
materiál pro velký bibliografický slovník, k je
hož realizaci nedošlo. V rukopise zůstala hra 
Císař Josef II.

PSEUDONYMY: AI. z Drahejšova, J. M. Akrovoh 
(zejm. Paleček), Vlastimil Nadějný (zejm. Lumír). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Buchhándler-Correspondence 
(Vídeň); Knihkupecké zprávy; Knihkupecký ozna
movatel (1894-96); Květy (1881-88); Lit. listy 
(1885-93; 1885 Naše knihkupectví a jeho poměr 
k české produkci, i sep., 1891 Umělecká beseda v Pra
ze, její vznik, vývoj i význam za 25 let); Lumír 
(1885-1903); Máj (1902-12); Moderní život (1903); 
Nár. listy (1880-87; 1884 O knihopisu v písemnictví 
národů slovanských); Paleček; Pokrok (1874-82); 
Pražské noviny; Ruch (1884-88); Slovanský katalog 
bibliografický (1879-81); Světozor (1886); Švanda 
dudák (1882—85); Urbánkův Věstník bibliografický; 
Vesna (1889); Výr. zpráva Odborné pokračovací školy 
Grémia knihkupců a nakladatelů pražských 
(1904-14); Vzpomínky členů Máje (1903); Vzpomín
ky na paměť třicetileté činnosti Umělecké besedy 
(1893); Zlatá Praha (1899 Daniel Adam z Veleslaví
na). I KNIŽNÉ. Beletrie a práce o literatuře: Různé 
listy (PP b. d., 1882); Poutí života (PP b. d., 1883); 
Nová sbírka prací beletristických (PP 1885); Z ptačí 
perspektivy (PP, FF 1885); Rytíři ze zlata (P b. d., 
1887); V obraně vlasti (P 1887); Doba úpadku 
a vzkříšení národní literatury české se zřetelem k udá
lostem dějepisným (1888); Mezi pány a služebníky (R 
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1890); Kniha novel (1891); Promluva ... o životě 
a působení ... Fr. L. barona Riegra (b. d., 1903); 
Přehled dějin literatury české 1, 2 (1901); Přehled 
dějin literatury všeobecné 1, 2 (1901). - Ostatní práce: 
Nauka o praxi knihkupecké (b. d.); Nauka o sorti
mentu německém, spojená s mluvnickým cvičením 
a německou terminologií (b. d., upr. vyd. 1915 s tit. 
Úvod do sortimentu německého, spojený s mluvnic
kým cvičením a německou terminologií, ed. J. Gott- 
hard); - posmrtně: Dějiny Grémia knihkupců a na
kladatelů pražských (1921). ■ REDIGOVAL časopi
sy: Le Pragois (1878-82), U domácího krbu, zábavná 
příloha Nových mód (1889-94), Dámské besedy, be
letristická příloha Nových pařížských mód 
(1895-1909), Knihkupecký oznamovatel (1894-96), 
Topičův sborník (1914—15); knižnici: Přítel domoviny 
(1888). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Slovanský kata
log bibliografický 1-3 (1879-81; 1879 s J. Kloučkem, 
1880 s J. Zárubou). I

LITERATURA: • ref. Z ptačí perspektivy: F. Bílý, 
Osvěta 1885, s. 282; E. Miřiovský, Zlatá Praha 1885, 
s. 52; A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 1885, s. 50 
ref. Nová sbírka prací beletristických: na., Světozor 
1886, s. 302; V. Vítězný, Lit. listy 1886, s. 176; 
F. V. Vykoukal, Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 80;
E. Miřiovský, Hlas národa 13. 2. 1887 •;• ref. Doba 
úpadku a vzkříšení národní literatury české...: 
J. F. Vrba (F. Dlouhý), Lit. listy 1889, s. 265; F. Bač- 
kovský, Vlast’ 5, 1888/89, s. 632, 711 •; J. V. Novák: 
ref. Mezi pány a služebníky, Lit. listy 1891, s. 53; • ref. 
Kniha novel: J. S., Lit. listy 1892, s. 307; F. V. V. 
(Vykoukal), Světozor 1892, s. 442; A. P. (Procházka), 
Niva 1893, s. 15 •;• k 60. nar.: an., Čes. svět 4, 
1907/08, s. 17; H., Máj 6, 1907/08, s. 709; an., Zlatá 
Praha 25, 1907/08, s. 546; -n-, Zvon 8, 1907/08, s. 720; 
an., Lit. rozhledy 2, 1908/09, s. 66 •; R. J. Kronbauer: 
J. M. H., Výr. zpráva Odborné pokračovací školy 
Grémia knihkupců... 13, 1910/11; R. J. Kronbauer: 
Z archívu knihkupeckého Grémia pražského, Máj 11, 
1912/13, s. 565; • nekrology: an., NL 2. 12. 1914; 
R. J. Kronbauer, Máj 12, 1913/14, s. 545; an., Zlatá 
Praha 32, 1914/15, s. 107; an., Zvon 15, 1914/15, 
s. 156; an., Nové ilustrované listy 1914, s. 454;
L. K. Žižka, Knihkupecký oznamovatel 1914, č. 21 
+ Knihkupecké rozhledy a zprávy 1915, č. 1;
F. V. Vykoukal, Osvěta 1915, s. 228 •; L. K. Žižka: J.
M. H., Výr. zpráva Odb. pokračovací školy Grémia 
knihkupců ... + Památce J. M. H., Čes. knihkupec 
1928, č. 34 + První ředitel ... J. M. H., sb. Setba 
1898-1938 (1940); F. Skácelík in Krásná setkání 
(1970, s. 28, 301); K. Bílek in Literární pozůstalost J. 
M. H. (LA PNP 1975).

bs

Karel Hovorka

* 22. 12. 1867 Choltice u Přelouče
† 14. 11. 1952 Choltice

Autor povídek pro mládež, literární historik a publi
cista, orientující se zvláště na regionální problemati
ku.

Narodil se jako nemanželský syn a 1883 byl 
adoptován manžely Hovorkovými z Choltic. 
Studoval na pardubické reálce (mat. 1886), poté 
působil jako učitel na Litomyšišku, jako ředitel 
měšťanských škol v Cholticích a nakonec jako 
ředitel obecné a občanské školy v Souši u Mos
tu. Stáří trávil v Cholticích.

Kromě beletrie soustřeďující se k drobnému 
povídkovému žánru určenému mládeži (Děti od 
Krušných hor) a námětově vycházející ze seve
rozápadních a východních Čech, které autor 
znal z autopsie, se H. zabýval literární historií 
a regionálními dějinami. Většinu svých časopi
secky publikovaných literárněhistorických pří
spěvků věnoval dílu krajana z Choltic B. Jelín
ka, generačního druha J. Vrchlického. Uspořá
dal jeho Milostné písně a vydáním vzájemné 
korespondence kolegů z hradeckého gymnázia 
B. Jelínka, A. Jiráska a J. Vrchlického přiblížil 
přátelské a tvůrčí umělecké klima 70. let minu
lého století. Četné H. články o Krušnohorsku, 
Pardubicích a pardubickém kraji s historickou 
a národopisnou tematikou, které tiskl v krajin
ských časopisech a jež vydával i knižně, spojuje 
jejich vzpomínkový charakter (Pod Krušnými 
horami za války světové, Jak bývalo v Pardubi
cích). Podávají i dílčí příběhy osob spojených 
životem nebo dílem s daným regionem i zajíma
vosti z jeho historie a současnosti. Ve středu H. 
pozornosti je zvláště způsob života drobného 
měšťanstva a důstojnictva, autorovy závěry 
však postrádají dostatečné pramenné zázemí 
a zobecňující nadhled.

ŠIFRA: K. H. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1912-13); Čas (1915); Jitřenka (Polička, 1892-97); 
Lid. noviny (1931-41); Malý čtenář (1899-1900); 
Nár. osvobození (1931-37); Naše zprávy (1940); Od 
Trstenické stezky (Litomyšl, 1935 Vzpomínka na Jos. 
Chalupníka, 1939/40 Za Arnem Novákem); Právo 
lidu (1928); Rozhledy (1932-34; 1932 Z mladých let J. 
Vrchlického); Tribuna (1925-28; 1925 Počátky české
ho umění dramatického. F. Krumlovský); Venkov 
(1928-37); Východočeský republikán (Pardubice); 
Zlatá Praha (1916, Bohdan Jelínek). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře: Vzpomínky na Pardubice 
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(1913); Pod Krušnými horami za války světové (vzpo
mínky, b. d., 1922); Babička (D pro ml., 1924, podle 
B. Němcové); Děti od Krušných hor (PP pro ml., 
1928, rozšiř, vyd. 1933); Jirásek, Vrchlický, Jelínek 
(vzáj. koresp. propojená textem, b. d., 1933); Jak 
bývalo v Pardubicích (vzpomínky, Hradec Král. 
1938). - Ostatní práce: Sebranice (v Litomyšlsku) 
a obce přifařené (studie, Polička 1892). I REDIGO
VAL sborník: Od hor Krušných (1922). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: B. Jelínek: Milostné písně (b. d., 
1921). I

LITERATURA: F. Homolka: ref. Babička, Úhor 
1925, s. 81; B. H.: ref. Děti od Krušných hor, Úhor 
1933, s. 70; A. N. (Novák): ref. Jirásek, Vrchlický, 
Jelínek, LidN 29. 8. 1934; ne (A. Novák): Mladí 
básníci v Kanálce r. 1872, LidN 29. 8. 1934, odp. vyd.

bs

Hovory o knihách

1937-1939

Literární čtrnáctideník nakladatelství Melantrich.

Redaktor: V. Kaplický. - Vydavatel: nakl. Melan
trich, Praha. - Periodicita: čtrnáctideník. 1937 (roč. 1) 
14 čísel; 1938 (roč. 2) 18 čísel; 1939 (roč. 3) 19 čísel. - 
Časopis byl v době protektorátu úředně zastaven.

Nakladatelský časopis, soustředěný zejména 
k propagaci knih Melantricha, usiloval o pest
rost obsahu i žánrů. Příspěvky byly psány po
nejvíce autory publikujícími v nakl. Melantrich 
anebo se vztahovaly k produkci tohoto nakla
datelství. Bohatá byla rubrika recenzí, zpráv, 
informací a poznámek ke dni. Časopis se zabý
val také aktuálními otázkami kulturními 
a uměleckými. V souvislosti s politickými udá
lostmi 1938 a 1939 kladl důraz na význam české 
knihy a české kultury vůbec.

Redakce se často obracela na spisovatele, aby 
se vyslovili ke svým dílům nebo prozradili své 
tvůrčí plány (K. J. Beneš, J. Durych, M. Elpl, 
F. Halas, E. Hostovský, J. John, J. Kopta, 
B. Mathesius, J. Morávek, V. Neff, K. Nový,
I. Olbracht, J. Seifert, F. E. Šaman, J. Toman,
J. Žák). Časopis uspořádal řadu anket: Která 
česká kniha je vám nejmilejší? (1. a 2. roč.: 
E. F. Burian, J. Durych, M. Elpl, O. Fischer, 
J. Frejka, A. Grund, B. Klička, J. Mahen, 
R. Medek, J. Mukařovský, A. Novák, I. Ol
bracht, A. Pražák, M. Pujmanová, V. Talich,

A. Vyskočil aj.); Nej důležitější české a slovenské 
knihy za dvacet let republiky (2. roč.); Román 
a film (3. roč.: K. J. Beneš, J. Kopta, M. Majero
vá aj.); Matky českých spisovatelů (3. roč.: 
J. Čárek, J. Grmela, F. Halas, J. Jahoda, 
J. John, B. Klička, E. z Lešehradu, H. Malířová, 
J. Mařánek, J. Morávek, I. Olbracht, M. Pujma
nová, F. X. Svoboda, F. E. Šaman). Alšovu 
Špalíčku bylo věnováno téměř celé 11. č. 3. roč., 
č. 14 se zabývalo vědeckými publikacemi nakl. 
Melantrich a č. 16 knihami určenými dětskému 
čtenáři. Dále přinesl 3. roč. čtenářskou anketu 
o české knize a anketu na téma Upravovat staré 
texty? (V. Černý, J. Durych, J. S. Machar, 
J. Mukařovský, I. Olbracht, F. Trávníček,
B. Václavek, E. Vachek). Články o uměleckých 
otázkách publikovali K. Bednář, P. Buzková, 
J. Čep, J. Hora, V. Kaplický, B. Klička, M. Ma
jerová, B. Mathesius, B. Mencák, F. Nechvátal, 
I. Obracht, J. Tráger, A. Vyskočil, V. Závada aj. 
Časopis přinesl rovněž (v roč. 1-2) kolektivně 
vytvořený detektivní příběh, jehož jednotlivé 
kapitoly napsali J. Čep, M. Elpl, E. Hostovský, 
B. Klička, J. Kopta, M. Majerová, J. Morávek, 
V. Neff, K. Nový, I. Olbracht, F. E. Šaman.

zt

Hovory Sfinx (čas.) viz in Sfinx

Marie Hovořáková

* 22. 8. 1910 Seninka u Vsetína
† 11. 3. 1971 Dobřany u Plzně

Prozaická a autorka knih pro děti, zpodobující rodné 
Valašsko v krajové osobitosti lidských povah a způso
bu života.

VI. jm. Marie Cedidlová. - 1932-35 studovala 
na učitelském ústavu ve Val. Meziříčí, potom 
učila v Kopanici, osadě obce Korytné u Nového 
Města nad Váhom (Podolie-Korytné) 
(1935-39), v Huslenkách u Vsetína (1939-41) 
a na měšťan, škole ve Vsetíně (1941-47). Během 
válečných let nervově onemocněla, od 1947 se 
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Hozius Vysokomýtský

léčila. 1961 připravila pro televizi pořad Kus 
života těžkého (k 700. výročí založení města 
Bruntálu). Před smrtí žila v Nejdku u Karl. 
Varů.

Autorčin debut, antropomorfizovaný příběh 
zaječí rodinky Ušáčkové a hojdušky, alegorizuje 
tíživou situaci doby okupace, proto v sobě zahr
nuje též tragické momenty. Svět venkovských 
dětí postihuje H. v poeticky laděných knížkách 
pro mládež, v nichž využívá i nářečí a folklór
ních prvků (pověsti, pohádky, variace na lidové 
písně). Oba psychologické romány z valašské 
vesnice odkrývají osobitý charakter jejích oby
vatel, determinovaný drsným rázem valašské 
přírody: román Dvojí tvář přináší námět nesmi
řitelného konfliktu dvou nevlastních bratří, ro
mán Rod Vlhů konfrontaci dvojího sedlákova 
manželství a trojí generace rodu.

PŘÍSPĚVKY in: Venkov (1942). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Ušáčkové a hojdušky (P pro ml., 1941); Dvojí tvář 
(R 1942); Dům otcovský (P pro ml., 1943); Rod Vlhů 
(R 1944); Písničky vyprávějí (PP pro ml., 1944). I

LITERATURA: • ref. Dvojí tvář: K. P. (Polák), 
Nár. práce 19. 9. 1942; B. Polán, LidN 24. 11. 1942 

ref. Rod Vlhů: J. Machoň, LidN 13. 9. 1944; V. 
Tichý, Nár. práce 11. 11. 1944 •; vpa (V. Pazourek): 
ref. Písničky vyprávějí, LidN 22. 12. 1944.

sb

Matouš Hozius Vysokomýtský

* asi 1555
† říjen 1589 Kolín

Latinský humanistický básník, překladatelský zpro
středkovatel prvního systematického seznámení s ži
votem Moskevské Rusi.

Psal se též Hosius, Fifek, Fifka, Přestal. - Syn 
vysokomýtského měšťana Jiřího Přestala. Stu
doval na pražské univerzitě (od 1574 jako cho
vanec Nazaretské koleje, 1577 bakalář). Byl 
rektorem školy od 1575 v Ústí n. L. a od 1576 
v Mělníku, od 1580 krátce spravoval kolínskou 
školu, ale brzy se sňatkem domohl bohatého 
hospodářství a významného postavení v Kolí
ně. 1582 byl obecním starším, 1583 jedním ze 
školních inspektorů, 1589 konšelem. Po smrti 
první ženy (1582) se 1584 oženil znovu.

Kulturního života v Kolíně se H. horlivě 
účastnil jako člen literátského bratrstva. Jeho 
četné akrostichické a dedikační básně, vydáva
né v drobných tiscích a na jednolistech, svědčí 
o veršovnické obratnosti, jíž autor využíval 
k posílení styků se svými přáteli a mecenáši. Od 
univerzitních let ho vázalo přátelství s D. Ada
mem z Veleslavína, který po H. předčasné smrti 
upravil a vydal jeho překlad kosmografického 
spisu italského válečníka v polských službách 
A. Guagniniho o Rusku. Překlad odpovídal 
naučně vzdělavatelnému programu Veleslavíno
vy družiny a stal se prvním soustavným pouče
ním o Rusku v české literatuře; jeho tendence, 
namířená proti carskému samoděržaví, souzně- 
la s postojem českého měšťanstva vůči absolu
tistickým snahám habsburských panovníků 
v Čechách.

KNIŽNĚ. Poezie: Carmen de humili et contempto 
Christi in urbem Hierosolymam ingressu (Budyšín 
1575); Ode tricolos tetrastrophos de gloriosa resur- 
rectione lesu Christi... (1577); Acrostichis in oratio- 
nem Dominicam... (Olomouc 1578); Acrostichis in 
invocationem Spiritus sancti... (1579); Oratio pia ac 
sancta Danielis prophetae ad Deum optimum... 
(1579); Acrostichica precatio continens doctrinam de 
vera fide ac spe in unum Deum... (1580); Acrostichis 
complectens descriptionem symboli „Deus refugium 
meum et virtuš“... (1580); Acrostichis de beneficiis 
Dei... (1580); Carmen iambicum in diem nativitatis 
lesu Christi... (1580); Historia Primislai Ottogari, 
eius nominis secundi... (1580); Acrostichis, complec
tens descriptionem symboli „Omnia mořte sua mihi 
Christus“ (b. d., asi 1580); Carmen elegiacum in nata- 
lem... sacerdotis Matthiae Fraggarii Chrudimen- 
sis... (1582). - Překlad: Alessandro Guagnini: Kroni
ka mozkevská (1590). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 2 797-2 800; Ruko
věť humanistického básnictví 2 (1966). ■ LITERA
TURA: H. Jireček in Královské město Vysoké Mýto 
(1884); Č. Zíbrt: M. Hozia Kronika moskevská, Slo
vanský sborník 6, 1887; J. Vávra in Dějiny města 
Kolína 1 (1888); J. Šafránek: M. H. V., Výr. zpráva 
reál, gymnázia v Kolíně 1890; Z. Winter in Život 
a učení na partikulárních školách v Čechách v 15. 
a 16. stol. (1901); J. Stáhlík: Historické paběrky, Měl
nické listy, 5. 1. a 2. 2. 1923 + Dva učení přátelé 
Veleslavínovi na Mělníce n. L„ Výr. zpráva reál, gym
názia v Mělníce 1928/29; F. Kleinschnitzová in Vox 
saeculi (1931); V. Vařejková: Kronika moskevská, 
Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 1, 
1956; J. Macůrek: První český obraz Rusi „Kronika 
moskevská“ z r. 1590 a jeho prameny, Slavia 1962; M. 
Kopecký in Daniel Adam z Veleslavína (1962).

jk

307



Hra o Kristovu zmrtvýchvstání...

Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho 
oslavení

Asi přelom 14. a 15. století

Veršovaná česká pašijová hra přinášející společen- 
skokritické prvky v biblickém námětu.

Hra souvisí s jedním tematickým okruhem la
tinských pašijových her (Ludus de resurrectione 
Domini), látka Kristova zmrtvýchvstání je 
v české dramatické literatuře zpracována poz
ději než novozákonní vyprávění o dějích časově 
po něm následujících. Dílo vzniklo asi na roz
hraní 14. a 15. století, v jeho nejstarším zápisu 
v Klementinském rukopisu (z 1516-26) je sice 
jazyk přizpůsoben stavu na počátku 16. století, 
avšak nese zjevné stopy prvotní jazykové podo
by; možná je tu pozměněno i původní textové 
znění, zřejmě je značně přepracován hudební 
part.

K starší evropské tradici her o Kristově zmrt
výchvstání se české drama řadí volbou a uspo
řádáním základních tematických prvků (začá
tek se odehrává v pekle, pak jednají Židé s Pilá
tem o stráž u Kristova hrobu, nato vstává Kris
tus z mrtvých a vstupuje do pekla, aby vykoupil 
ze zatracení hříšné duše). Hra má 920 českých 
veršů sdružené rýmovaných a drobné vložky 
latinské. Satirickou tvorbu poloviny 14. století 
připomíná kritikou řemeslníků (např. skladby 
Hradeckého rukopisu), navíc stíhá výsměchem 
i zbabělé rytířstvo a paroduje jeho spory o ro
dové přednosti. Najdeme tu i některé běžné 
středověké humorné narážky na žáky a na baby, 
čertovy pomocnice. K dlouhé životnosti hry 
přispěly patrně nejvíce právě ony satirické a hu
morné složky.

EDICE: A. Patera: Drkolenské zbytky staročeských 
her dramatických ze 14. stol., ČČM 1889; J. Máchal 
in Staročeské skladby dramatické původu liturgické
ho (1908, paleografické vyd.); J. Hrabák in Staročes
ké drama (1950); - ukázka: in Výbor z české literatury 
od počátků po dobu Husovu (1957). ■

LITERATURA: J. Truhlář: O staročeských dra
matech velikonočních, ČČM 1891; F. Menčík in Pří
spěvky k dějinám českého divadla (1895); J. Máchal: 
Staročeské velikonoční slavnosti dramatické, Věstník 
KČSN 1906 + Drkolenský zbytek staročeských her 
dramatických, LF 1906; Z. Nejedlý in Počátky husit
ského zpěvu (1907, 1954 s tit. Dějiny husitského zpě
vu 1); J. Máchal in Staročeské skladby dramatické 
původu liturgického (1908) + in Dějiny českého dra
mata (1917, další vyd. 1929); S. Souček: Rakovnická 

vánoční hra (1929); J. Vilikovský: K dějinám staro
českého dramatu, sb. Hrst studií a vzpomínek (A. 
Beerovi) (1941) + Latinské kořeny staročeského dra
matu, in Písemnictví českého středověku (1948); J. 
Hrabák in Staročeské drama (1950); F. Svejkovský: 
Divadlo raného a vrcholného feudalismu a krize diva
dla za husitství, sb. Dějiny českého divadla 1 (1968).

zdt

Hra o sv. Dorotě

Asi počátek 17. století

Veršovaná lidová hra, zpracovávající v rozličných tex
tových podobách látku středověké legendy a provo
zovaná na venkově až do 19. století.

Nejstarší text je zapsán v 3. dílu rukopisného 
sborníku Košetického (418 veršů sdružené rý
movaných). Zápis vznikl někdy před 1686, kdy 
již byla hra delší dobu provozována (počátkem 
17. stol, ji hráli např. třeboňští žáci, byla na 
repertoáru krumlovské jezuitské koleje, v pobě
lohorské době ji hrály i cizí kočovné společnos
ti, např. Schillingova v Praze). Vedle vánočních 
her se hra o sv. Dorotě stala nej oblíbenější lido
vou zábavou v českém prostředí, které ji zpraco
valo v různých variantních podobách, pronikla 
i na Slovensko a do Polska.

Tradiční středověký legendární námět (po
hanský císař chce pojmout za choť křesťanskou 
dívku Doroteu, když je odmítnut, dává ji mu
čit, ona však nejen nepodléhá, nýbrž obrací na 
křesťanství i své sestry, císařova písaře a jedno
ho z katů) je lidovým prostředím upraven tak, 
že v něm do popředí vystupuje konflikt mezi 
bohatstvím a chudobou, přičemž sympatie 
anonymních tvůrců jsou na straně chudých. 
Byla zdůrazněna role písařova a přibyly úlohy 
čertů, navazujících přímý styk s publikem 
a vnášejících do vážného dramatického děje 
humor (v závěru některýíých zpracování hrají 
karty o císařovu duši, odnášejí tyrana do pek
la). Hra byla provozována po domech žebravý- 
mi žáky zpravidla k 6. únoru (svátek sv. Doro
ty) a udržela se na venkově až do 19. století. 
Má mnoho variant, někdy lze hovořit 
i o samostatném díle vzniklém na základě 
daného tématu. V některých verzích tvořila 
píseň o Dorotě ústřední hudební motiv, který 
se udržel samostatně a byl různě obměňován 
a zpíván jako koleda, i když už hra sama za-
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nikla. V nové době zpracoval text E. F. Burian 
pro První lidovou suitu (prem. 1938).

EDICE: J. Feifalik in Volksschauspiele aus Máhren 
(Olomouc 1864, nové vyd. s tit. Lidové hry z Moravy. 
Sbírka J. Feifalika, 1986, ed. J. Kolár); A. Podlaha in 
Třetí díl rukopisného sborníku Evermoda Jiřího Ko- 
šetického, Sborník Hist. kroužku Vlast 15, 1914; P. 
Bogatyrev in Lidové divadlo české a slovenské (1940); 
Z. Kalista in České baroko (1941); J. Hrabák in Lido
vé drama pobělohorské (1951). ■

LITERATURA: F. Sušil in Moravské národní pís
ně (1883); F. Menčík in Příspěvky k dějinám českého 
divadla (1895); M. Rybák: Slovenská hra o sv. Doro
tě, ČL 13, 1904; Š. Dvořák: Hra o sv. Dorotě, ČL 18, 
1909; Č. Zíbrt in Veselé chvíle ze života lidu českého 
3, Smrt nesem ze vsi. Pomlázka se čepejří (1910); A. 
Fischer in Polskie widowiska ludowe (Lvov 1916); J. 
Máchal in Dějiny českého dramata (1917, další vyd. 
1929); E. F. Burian in Pojďte, lidé, na divadla s želez
nýma kladivama (1941); J. Gebauer in Stati literárně 
dějepisné 1 (1941); E. F. Burian in O nové divadlo 
(1946); K. Horálek in Staré veršované legendy a lido
vá tradice (1948); J. Hrabák in Lidové drama pobělo
horské (1951); B. Pernica in Říkadla, škádlivky, lidové 
hry a písně 1 (1952); J. Hrabák: Tři úvahy o verši doby 
pobělohorské, in Studie o českém verši (1959); A. 
Václavík in Výroční obyčeje a lidové umění (1959); O. 
Sirovátka: Komedie o svaté panně Dorotě a lidové 
dorotské hry, ČL 47, 1970; viz též EDICE.

zdi

Hra veselé Magdalény

3. čtvrtina 14. století 

části vystupuje Magdaléna jako středověká fre- 
jířka, zpívá milostné písně a zve k sobě záletní- 
ky, přitom ji podporují ďáblové. Na varování 
sestry Marty však nakonec slibuje pokání. 
Zvláštní hodnota hry plyne z toho, že v evrop
ském měřítku jsou samostatné magdalénské 
hry vzácné (motiv se pravidelně uplatňoval jen 
jako součást rozsáhlých pašijových celků), že 
v ní převažuje světský rys jak v zobrazení Mag
dalény jakožto svůdnice, tak v pojetí moralizují
cí tendence a že se v textu uplatňují písně mi
lostného obsahu (Kudy jsem já chodila, Byla 
jsem v sádku), jež nesou stopy písně lidové.

EDICE: A. Patera: Drkolenské zbytky staročeských 
her dramatických ze 14. stol., ČČM 1889; J. Máchal 
in Staročeské skladby dramatické původu liturgické
ho (1908, paleografické vyd.); J. Hrabák in Staročes
ké drama (1950); - ukázka: in Výbor z české literatury 
od počátků po dobu Husovu (1957). I

LITERATURA: J. Truhlář: O staročeských dra
matech velikonočních, ČČM 1891; F. Menčík in Pří
spěvky k dějinám českého divadla (1895); J. Máchal: 
Drkolenský zbytek staročeských her dramatických, 
LF 1906 + Staročeské velikonoční slavnosti drama
tické, Věstník KČSN 1906; Z. Nejedlý in Počátky 
husitského zpěvu (1907, 1954 s tit. Dějiny husitského 
zpěvu 1); J. Máchal in Staročeské skladby dramatické 
původu liturgického (1908) + in Dějiny českého dra
mata (1917, další vyd. 1929); J. Vilikovský: K dějinám 
staročeského dramatu, sb. Hrst studií a vzpomínek 
(A. Beerovi) (1941) + Latinské kořeny staročeského 
dramatu, in Písemnictví českého středověku (1948); J. 
Hrabák in Staročeské drama (1950); F. Svejkovský: 
Divadlo raného a vrcholného feudalismu a krize diva
dla za husitství, sb. Dějiny českého divadla 1 (1968).

zdt

Zlomek české veršované pašijové hry, která v rámci 
středověkého náboženského divadla a při použití bib
lické látky zpracovává s moralizující tendencí světské 
téma. Josef Hrabák

Dílo je vzácným dokladem tzv. partikulární hry, 
tj. dramatického zpracování nepašijové biblické 
epizody, určeného k provozování při velikonoč
ních (pašijových) hrách. Jeho zlomkovitý zápis 
pochází asi z 1365-1385 (Drkolenský rukopis).

Hra má 106 veršů sdružené rýmovaných a je 
dvoudílná: první část obsahuje pekelný výjev, 
který bývá obvyklým úvodem pašijových her 
(Lucifer posílá své druhy mezi lidi a přikazuje 
jim, aby přivedli do pekla hříšné duše), v druhé

* 3. 12. 1912 Brno
† 6. 8. 1987 Brno

Literární vědec zabývající se dějinami staré i nové 
české literatury, literární teorií (hlavně naukou o verši 
a poetikou), literárněvědnou metodologií, kompara- 
tistikou, kritikou současné produkce i ediční teorií 
a praxí; usiloval o komplexní pěstování literární vědy, 
jejíž problémy řešil z hlediska marxistického historis
mu.

309



Hrabák

Syn úředníka zemského finančního ředitelství; 
vyrůstal v národnostně smíšené části Starého 
Brna. Navštěvoval cvičnou obecnou školu při 
učitelském ústavu, na reálném gymnáziu (mat. 
1931) jeho zájmy ovlivnili zvláště B. Václavek, 
B. Markalous (tj. J. John) a B. Zbořil; na brněn
ské filoz. fakultě (1931-35, čeština, francouzšti
na, doktorát 1937 prací Staropolský verš ve 
srovnání se staročeským) byl žákem B. Havrán
ka, R. Jakobsona, A. Nováka, F. Wollmana, P. 
M. Haškovce. Od 1935, kdy začal také odborně 
publikovat, učil na středních školách v Brně, jen 
1936-37 v Lipníku n. Bečvou. 1937 byl přijat za 
člena Pražského lingvistického kroužku. 1938 
se oženil s JUDr. M. Radimskou, vnučkou his
torika a básníka F. J. Rypáčka (1853-1917); 
dcera Marie, provd. Krčmová (nar. 1940), pra
cuje v oblasti jazykovědy. Od 1945 H. přednášel 
na filoz. fakultě v Brně, 1946 se habilitoval prací 
Smilova škola a byl pověřen přednáškami a vy
budováním filologického semináře na nově zří
zené pedagogické fakultě; od 1948 zde byl pro
fesorem, 1953-78 profesorem české literatury 
na filoz. fakultě (1954-60 děkan, 1953-70 ve
doucí katedry české a slovenské literatury a lite
rární vědy), 1973-74 vedl staročeský seminář 
na UK. V 50. letech současně vybudoval a vedl 
oddělení starší české literatury v Ústavu pro 
českou literaturu ČSAV v Praze, od 1961 exter
ně řídil jeho brněnské pracoviště, zřízené na 
H. podnět stejně jako literární oddělení Morav
ského muzea. 1956 dosáhl hodnosti doktora 
filologických věd prací Studie ze starší české 
literatury, 1965 byl zvolen členem koresponden
tem ČSAV. V práci vědecké a vědeckoorgani- 
zační (Literárněvědná společnost ČSAV, Socia
listická akademie, Svaz čs. spisovatelů, meziná
rodní spolupráce v oblasti slavistiky apod.), 
která vždy široce zasahovala do obecného kul
turního dění, neustal ani po odchodu do důcho
du (1978). Podnikl studijní a přednáškové cesty 
do SSSR, Polska, Jugoslávie, NDR, NSR, An
glie, Francie, Bulharska.

Zárodky H. širokého pracovního záběru 
i komplexního pohledu na literární tvorbu lze 
nalézt již v jeho prvních pracích, vznikajících 
v době, kdy strukturalismus vzbudil zvýšený 
zájem o tvar a výrazovou stránku literárních 
děl. Srovnávací studium staročeského a staro- 
polského verše, při kterém se prolínaly aspekty 
lingvistické a literárněvědné, se stalo základnou 
pro H. bádání literárněhistorická, versologická 
i komparatistická, propojující navzájem svá hle

diska i metody a doplňující se ještě o stanovisko 
literárněkritické. Východiskem H. teoretických 
analýz byla starší česká literatura; v 50. letech 
propracoval marxistickou koncepci jejího vývo
je, akcentující tendence k demokratizaci kultur
ních hodnot (Dějiny české literatury, díl 1). 
V návaznosti na některé podněty J. Vilikovské- 
ho a francouzské medievalistiky objasnil zvlášt
nosti literárního procesu v starších obdobích 
českého písemnictví a proměny společensko- 
estetické funkce literatury; spojením studia ide
ového významu děl s výkladem a hodnocením 
jejich uměleckých prostředků překonal meze 
jak filologické, tak sociologické metody. Ve 
svých studiích i edicích se zaměřoval zvláště na 
ty památky a prvky starší literatury, které obsa
hovaly tendenci k zlidovění písemnictví (zavedl 
např. pojem pololidová literatura pro nefolk- 
lórní tvorbu nevznikající přímo v lidovém pro
středí, ale pro ně určenou a šířenou v podobě 
kramářských písní a knížek lidového čtení nebo 
jako rukopis). Ve svých versologických pracích 
se H. zabýval jednak obecnými problémy verše 
se zřetelem k jeho funkci a významové hodnotě 
i otázkami jeho jednotlivých složek a typů 
(Úvod do teorie verše, Z problémů českého ver
šejednak vývojem českého verše od středově
ku po dnešek (Studie o českém verši); dospěl 
k novému pojetí specifické podstaty českého 
verše rozlišením jeho dvou základních veršo
vých typů, sylabického (trochej a jamb) a dak- 
tylského blížícího se čistě tónickému (O cha
rakter českého verše). Z jednostranně lingvistic
kého přístupu vymanil naši versologii sledová
ním literárněhistorických a společenských fak
torů působících při utváření verše. Od studia 
hranic mezi veršem a prózou dospěl k soustav
nějšímu průzkumu poetiky prózy, zvláště pro
měn jejích tvárných postupů v různých etapách 
společenského vývoje, odrážejících se i v roz
dílnosti pohledu na problematiku lidské exis
tence (K morfologii současné prózy). Syntézu 
soudobých poznatků o tvaru literárního díla 
podal knihou Poetika, spojující zřetel literárně- 
teoretický s historickým. Přehled vývoje a roz
větvení nejproduktivnějšího žánru současné 
literatury přineslo Čtení o románu, nepřehlížejí
cí ani masovou zábavnou produkci; na ni se cele 
soustředil v knize Napínavá četba pod lupou, 
analyzující detektivní a dobrodružný žánr, 
i v dalším svazku Od laciného optimismu k hor
roru. Od řešení problémů srovnávací metriky 
slovanské, k němuž směřovaly již rané práce, 
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dospěl H. k ucelenému pohledu na základní 
teoretickou problematiku mezinárodních lite
rárních vztahů v příručce Literární komparatis- 
tika. Při studiu nové české literatury se zprvu 
soustřeďoval ponejvíce k autorům spjatým 
s prostředím moravským a slezským (P. Bezruč 
a jeho doba, J. Mahen, J. John, J. Uher a jiné 
osobnosti utvářející literární a vědecký život na 
Moravě), což mu dávalo příležitost k teoretické
mu řešení specifičnosti literatury mimo státní 
a kulturní centrum i problematiky regionální 
tvorby, k níž přistoupil na základě funkčního 
hlediska (Šest studií o nové české literatuře, 
Život s literaturou). Celkový pohled na vývoj 
literatury první poloviny 20. století podal v po
pulární příručce Průvodce po dějinách české lite
ratury. Těžisko H. literárněkritické činnosti se 
postupně přesunulo od recenzí k rozborům ce
lých žánrových oblastí, jako byla satira 50. let, 
budovatelský román, angažovaná próza, histo
rická próza, současná románová epika (Šest 
studií o nové české literatuře, Jedenáct století, 
Úvahy o literatuře); při soustavném hledání 
vztahu literatury ke společnosti věnoval znač
nou pozornost otázkám kompozice, stylu 
apod., které vykládal důsledně pod zorným 
úhlem obsahové stránky děl, a od konkrétního 
rozboru dospěl k objasnění zásadní problemati
ky daného žánru. Věcnost, jasný a přístupný 
styl i schopnost vyložit názorně komplikované 
jevy předurčily H. k úloze vychovatele náročné
ho čtenáře (Staročeská satira, Reč písemnictví, 
Umíte číst poezii a prózu? aj.). U H. však není 
mezi přísně vědeckou a popularizační prací 
ostrá dělicí čára: i jeho náročné práce usilují 
o srozumitelnost pro každého vzdělaného čte
náře, a naopak knihy pojaté populárně přináše
jí nové poznatky, jsou vesměs přínosem i pro 
literární vědu a leckdy představují jediné naše 
obsáhlejší zpracování daného tématu (Čtení 
o románu, monografie o soudobých spisovate
lích). Totéž platí o H. vysokoškolských skrip
tech a učebnicích (Úvod do teorie verše, Úvod do 
studia literatury, Starší česká literatura, Poetika, 
Literární komparatistika). Napsal také množ
ství úvodů a doslovů, někdy značně rozsáhlých, 
k edicím (např. Nej starší české veršované legen
dy, 1964, Smutní kavaleři o lásce, 1968, Verše 
o pernikářství, 1964, J. Hus: Knížky o svatoku- 
pectví, 1954, J. Vrchlický, E. Albert: Vzájemná 
korespondence, 1954) a ke knihám O. Králíka, 
J. Mahena, B. Němcové, J. Johna, S. Čecha, J. 
Levého, O. Březiny, M. Kratochvílové, K. Hou

by, V. Pazourka, A. Pludka aj. Podílel se rovněž 
na několika čítankách pro gymnázia a střední 
školy a napsal učebnici literární historie pro 1. 
roč. gymnázií.
ŠIFRY: ab, -ab-, C, cd, CD, Dr. J., e, f, fr, Hk, J. H.,
J. H-k, L., od, rd (většinou v Rovnosti a Listu Sdruže
ní moravských spisovatelů). I PŘÍSPĚVKY in: sb. 
Acta Comeniana (1959); sb. Aktuální problémy lite
rární vědy (1973); Akord (1942); sb. Ano, slyšet se 
navzájem (1985); sb. Antiquitas Graeco-Romana ac 
tempora nostra (1968); sb. Bedřich Václavek (1963); 
Bibliotheca classica orientalis (Berlín, 1966); Blok 
(1947-49); Brněnský večerník (od 1981); Brno Jiřímu 
Mahenovi (1957, katalog výstavy); Bulletin Ústavu 
ruského jazyka a literatury (1968); sb. Carolus quar- 
tus (1984); sb. Co číst ze světových literatur? (1961); 
Časopis Matice moravské (1937-58); Časopis Mor. 
muzea, vědy společenské (1967-69); Čes. literatura 
(1953-88); Českosl. rusistika (1959); sb. Českosloven
ské přednášky pro 4.-7. mezinárodní sjezd slavistů 
(1958, 1963, 1968, 1973); Čes. jazyk (1950); Čes. jazyk 
a literatura (1959, 1980); sb. Češsko-russkie i slovac- 
ko-russkie literaturnye otnošenija (Moskva, 1968); sb. 
Dar přátelství (1955); Dějiny a současnost (1961—63); 
Die Welt der Slaven (Wiesbaden, 1966); Drevnečeš- 
skaja literatura (Moskva, 1959, katalog výstavy); Es
tetika (1967); sb. Franku Wollmanovi k sedmdesáti
nám (1958); Host do domu (1954-65); sb. Humanis
tická konference 1966 (1966); alm. Chudým dětem 
(1945 Z doby Boženy Němcové; 1946 J. V. Sládek); 
Impuls (1966-67); Izvestija Akademii nauk SSSR, 
otdelenie literatury i jazyka (Moskva, 1958); sb. Josef 
Dobrovský 1753-1953 (1953); sb. K problémom vy- 
učovania literatúry na vysokých školách (1972); sb.
K. M. Čapek Chod (Londýn 1985); Katalog výstavy 
díla Petra Bezruče v Brně září-říjen 1947 (1947); 
Kniha o Čapkovi (1988); sb. Konference o textu Slez
ských písní v Opavě 10. a 11. září 1963 (1964); sb. 
Ksi?ga pamiqtkowa ku czci Konrada Górskiego (To- 
ruň, 1967); L. I. Timofejev: Základy teorie literatury 
(1965; doplněn výklad o českém verši); sb. Ladislav 
Dolanský 1857-1910 (1960); Lid. demokracie (1954, 
1974, 1983); Lid. noviny (1939-49); Linguistica Slo- 
vaca (1940-48); List Sdružení moravských spisovate
lů (1946-48); Listy filologické (1947-86); Listy Klu
bu přátel poezie (1974); Lit. měsíčník (1973-87); Lit. 
noviny (1953); sb. Literatura i vremja (Moskva, 1977); 
Literatura ve škole (1953, 1958); Litteraria historica 
Slovaca (1946); Meandr (1968); sb. Medievalistická 
konference 1963 (1963); sb. Na přední stráži (1975); 
Naše řeč (1962); Nová mysl (1960); Nové knihy 
(1974); Nová svoboda (Ostrava, 1957); Nový život 
(1949-56); sb. O barokní kultuře (1968); Orientace 
(1967); sb. Padesát vítězných let (1973); Památník 
Petra Bezruče (průvodce, 1957); Památník slowianski 
(1971-72); Pavel Jozef Šafárik. Litteraria 4 (1961); sb. 
Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (1948); sb.
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Poetics 1, 2 (Varšava 1962, 1966); Práce (1973); sb. 
Prače ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu (Vilno 
1937); Prager Rundschau (1936); Průvodce brněnský
mi hřbitovy (1946); sb. Rennaissance und Humanis
mus in Mittel- und Osteuropa (Berlín 1962); Ročenka 
pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
1947 (1948, Kapitolky ze srovnávací metriky česko- 
-polské); sb. Rodné zemi (1958); Romboid (1985); 
Rovnost (1946-87; 1946-51 soustavná kritická čin
nost); Rudé právo (1973); Sborník otvetov na voprosy 
po literaturovedeniju (Moskva 1958); Sborník Filozo- 
fickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica 
(1964); Sborník Matice slovenskej (1938); Sborník 
prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada 
C (1961), řada D (1955-67), řada E (1961 a 1969); sb. 
Sesta slavica (Mnichov 1971); Slavia (1947-71); sb. 
Slavic Poetics (Haag-Paříž 1973); Slavica Pragensia 
4 (1962); Slavica Slovaca (1983); Slavische Rundschau 
(1938—39); sb. Slavjanska filologija 2 (Sofia 1963); sb. 
Slezsko, český stát a česká kultura (1946); Slezský 
sborník (1947, 1958); Slovanský přehled (1958); sb. 
Slovanství v českém národním životě (1947); Sloven
ská literatúra (1965-76); Slovo a slovesnost 
(1936-63); sb. Slyšet se navzájem (1966); sb. Stav 
a úkoly literárněhistorického průzkumu Slezska 
(1949); sb. Stavba ve výši. Památce Otokara Březiny 
(1970); sb. Strana a literatura (1981); sb. Strážce tra
dice. Arnu Novákovi na památku (1940); Středisko 
(1931, báseň); sb. Studia pošwi^cone stosunkom lite- 
rackim polsko-czeskim i polsko-slowackim (Vrati
slav-Varšava-Krakov 1969); sb. Studie a práce ling
vistické 1 (1954, k 60. nar. B. Havránka); Svob. noviny 
(1946); Štafeta (Prostějov, 1979); Štěpnice (1949-52); 
sb. Teorie verše 1, 2 (1966, 1968); sb. To honor Ro
man Jakobson (Haag-Paříž 1967); sb. Trudy po zna
kovým sistemam 3 (Tartu 1967); Tvorba s příl. Kmen 
(1971-85); sb. Umění a kritika (Praha 1961, Brno 
1980); Universitas (1977, 1980); sb. Universitas Bru- 
nensis 1919-1969 (1969); Věda a život (1956-60); sb. 
Vědecký odkaz Otakara Zicha (1981); Věstník Matice 
opavské (1935); Výběr z nejzajímavějších knih 
(1980-86); Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst- 
-Moritz-Arndt-Universitát Greifswald, Gesellschafts- 
und sprachwissenschaftliche Reihe (1962); Wissen
schaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitát zu 
Berlin, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 
Reihe (1967); Zagadnienia rodzajów literackich 
(Lodž, 1963); Zeitschrift fůr slavische Philologie (Hei
delberg, 1966-67); Zeitschrift fůr Slawistik (Berlín, 
1984); Zlatý máj (1969-72); Zprávy pro češtináře 
(1947); sb. Zbirka odgovora na pitanja (Bělehrad 
1939); sb. Živý odkaz Julia Fučíka (1983). I KNIŽ
NĚ. Práce o literatuře: Staropolský verš ve srovnání 
se staročeským (1937); Smilova škola. Rozbor básnic
ké struktury (1941); Petr Bezruč a jeho doba (1946); 
Kapitolky ze srovnávací metriky česko-polské (1947); 
Staročeská satira (1952); Lidové drama pobělohorské 
(1955, rozmnož.); Úvod do teorie verše (1956, řada 
dalších přeprac. vyd.); Studie ze starší české literatury 

(1956, upr. vyd. 1962); Dějiny české literatury 1. Starší 
česká literatura (1959, s jinými); Studie o českém verši 
(1959); Hlavní proudy v starší české literatuře (skrip
ta, 1960); Jak kulturně mluvit a číst (Brno 1960, 
rozmnož., s M. Jelínkem); Šest studií o nové české 
literatuře (1961); K metodologii studia starší české 
literatury (1961); O próze a literatuře vůbec (Brno, 
1961, rozmnož.); Jak číst poezii (Brno, 1961, roz
množ.); Úvod do studia českého jazyka a literatury 
(skripta, 1962, s M. Čejkou, F. Tenčíkem); Umíte číst 
poezii? (1963); Z problémů českého verše (1964); 
Starší česká literatura. Úvod do studia (1964, doplň, 
vyd. 1979); Ze starší české literatury (1964); Úvod do 
studia české literatury (skripta, 1965, s F. Tenčíkem); 
Populární veselohra v starší české literatuře (Jihlava, 
1966, rozmnož.); K morfologii současné prózy (1969); 
O charakter českého verše (1970); Úvod do studia 
literatury (1970, s F. Tenčíkem; přeprac. a doplň, vyd. 
1977 samostatně); Umíte číst poezii a prózu? (1971); 
Polyglotta (cizojazyčné studie otištěné nebo předne
sené v zahraničí, 1971); Literární komparatistika 
(skripta, 1971); Rukověť dějin literatury pro 1. ročník 
středních škol (1972, za spolupráce V. Forsta, 1974 
samostatně; od 1975 řada přeprac. vyd. s tit. Literatu
ra pro 1. ročník středních škol); Poetika (1973, doplň, 
vyd. 1977); Literární komparatistika (1976); Průvod
ce po dějinách české literatury (1976, s D. Jeřábkem, 
Z. Tichou, doplň, vyd. 1978); Stručné dějiny české 
a slovenské literatury pro internátní střední školy pro 
pracující (skripta, 1977); Přehled dějin starší české 
literatury (skripta, 1977); Miloš V. Kratochvíl (1979); 
Čtení o románu (1981); Jedenáct století (1982); Život 
s literaturou (vzpomínky, medailóny a studie, 1982); 
Rudolf Těsnohlídek (1982); Karel Nový (1983); Úva
hy o literatuře (1983); František Kožík (1984); Napí
navá četba pod lupou (1986); Řeč písemnictví (1986); 
Úvod do teorie literatury (1987, s V. Štěpánkem);- 
posmrtně: Jiří Křenek (1988); Od laciného optimismu 
k hororu (1989). - Překlad: Legenda o sv. Kateřině 
(1941, převedení do nové češtiny). I REDIGOVAL 
časopisy: List Sdružení moravských spisovatelů 
(1947-48), Listy filologické (1961-87), Česká literatu
ra (1970, č. 3 - 1972); sborníky a knihy: Příspěvky 
k dějinám starší české literatury (1958), Dějiny české 
literatury 1. Starší česká literatura (1959), Ladislav 
Dolanský (1960, s F. Trávníčkem), Bedřich Václavek 
(1963), Studia z dawnej literatury czeskiej, slowackiej 
i polskiej (Varšava-Praha 1963, s K. Budzykem), 
J. Levý: Paralipomena (1971); výbory: Výbor z české 
literatury od počátků po dobu Husovu (1957, 
s B. Havránkem), Výbor z české literatury doby husit
ské 1, 2 (1963, 1964, s B. Havránkem, J. Daňhelkou); 
čítanky: Čítanka pro šestý postupný ročník (1954, 
s jinými), Čítanka pro sedmý postupný ročník (1954, 
s jinými), Čítanka pro osmý postupný ročník (1956, 
s jinými); knižnice: Památky staré literatury české (od 
1953), Dílo J. Mahena (1953-59), Vybrané spisy 
V. Hálka (1955-60). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Staročeské satiry (1947; 1962 in Staročeské satiry 
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Hradeckého rukopisu a Smilovy školy); Staročeské 
drama (1950); Staročeské satiry Smilovy školy (1951; 
1962 in Staročeské satiry Hradeckého rukopisu 
a Smilovy školy); Lidové drama pobělohorské (1951); 
V. F. Kocmánek: Sedm interludií (1953); J. Mahen: 
Divadelní hry 1 (1953) + Drobná próza 1 (1953) 
+ Drobná próza 2 (1954) + Kamarádi svobody 
(1954) + Nejlepší dobrodružství (1955) + Divadelní 
hry 2 (1956) + Dívka a vosa (výbor povídek, 1974, 
s M. Krčmovou); Dvě legendy z doby Karlovy (1959; 
Legenda o svátém Prokopu); Fortunatus (1970); Tisíc 
let české poezie 1. Stará česká poezie (antologie, 
1974). I

BIBLIOGRAFIE: J. Veselý: Bibliografie díla J. H. 
(1972) + Bibliografie díla prof. J. H. za léta 
1972-1981, ČLit 1982, s. 429. I LITERATURA: P. 
Trošt: ref. Staropolský verš ve srovnání se staročes
kým, SaS 1938, s. 50; • ref. překl. Legenda o sv. 
Kateřině: J. Vašica, Akord 9, 1941/42, s. 135, 313; V. 
Šmilauer, ČMF 1942, s. 326; J. Vilikovský, Řád 1942, 
s. 205 •;• ref. Smilova škola: J. Vilikovský, Naše věda 
1942, s. 93; F. Vodička, SaS 1942, s. 92 •; A. Závod- 
ský: ref. Petr Bezruč a jeho doba, SISb 1946, s. 121; 
• ref. ed. Staročeské satiry: B. Pavlok, Akord 14, 
1947/48, s. 155; F. Šimek, ČMF 31, 1947/48, s. 296; A. 
Škarka, LF 1947, s. 296 •;• ref. edice Lidové drama 
pobělohorské: D. Š. (Šajtar), Radostná země 1952, s. 
120; A. Závodský, Divadlo 1952, s. 277 •; M. Nedvě
dová: ref. ed. Staročeské drama, SaS 1953, s. 82; A. 
Gregor: ref. Staročeská satira, Literatura ve škole 
1953, s. 224; • ref. Úvod do teorie verše: M. Červenka, 
Květen 2, 1956/57, s. 37 (k tomu polemicky O. Sus, 
HD 1956, s. 526); M. Bakoš, Slovenské pohlady 1957, 
s. 1309; K. Horálek, Čs. rusistika 1957, s. 369; J. Levý, 
ČLit 1957, s. 346; M. Pohorský, SLit 1957, s. 254; J. 
Kolár, ČLit 1959, s. 195 •;• ref. Studie ze starší české 
literatury: F. Wollman, SPFF Brno, řada D 3, 1956;
A. Molnár, ČLit 1958, s. 138; E. Petrů, LF 1958, s. 
138; Z. Tichá, ČMM 1959, s. 435 •;• ref. Studie 
o českém verši: K. Sgallová, Tvorba 1960, s. 739; Z. 
Smejkal, HD 1960, s. 324; L. Švestková, Čes. jazyk 
a literatura 11, 1960/61, s. 278; Z. Tichá, Slavia 1962, 
s. 307 •;• ref. Šest studií o nové české literatuře: F. 
Buriánek, ČLit 1962, s. 480; H. Hrzalová, Tvorba
1962, s. 511; -or- (O. Rafaj), Červený květ 1962, s. 60;
B. Truhlář, SLit 1962, s. 477 •;• ref. K metodologii 
studia starší české literatury: M. Šváb, ČLit 1962, s. 
474; Z. Tichá, SPFF Brno, řada D 9, 1962; E. Petrů, 
LF 1963, s. 365 •; E. Fleischmannová: ref. ed. Staro
české satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy, 
LF 1963, s. 367; • ref. Umíte číst poezii?: -gs- (O. Sus), 
Práce 19. 3. 1963; M. Červenka, ČLit 1963, s. 346; Z. 
Kožmín, HD 1963, s. 126; K. Sgallová, Nová mysl
1963, s. 763; M. Tomčík, Kultúrny život 1963, č. 15; 
Š. Vlašín, Červený květ 1963, s. 158; Z. Mráz, Čes. 
jazyk a literatura 14, 1963/64, s. 143 •;• ref. Z problé
mů českého verše: J. Levý, LitN 1964, č. 46; gs (O. 
Sus), Kult, tvorba 1964, č. 31; F. Tenčík, ZM 1965, 
s. 82 ref. Ze starší české literatury: M. Kopecký, 

LF 1965, s. 232; E. Petrů, LF 1966, s. 104 ref. 
K morfologii současné prózy: mb (M. Blahynka), 
Rovnost 5. 11. 1969; J. Sekera, Tvorba 1969, č. 16; Š. 
Vlašín, RP 5. 1. 1970; Z. Kožmín, HD 1970, č. 6; V. 
Kubín, Svět práce 1970, č. 1; K. Tomiš, SLit 1970, 
s. 659 •;• ref. ed. Fortunatus: Z. Tichá, LF 1970, 
s. 317; E. Petrů, ČLit 1971, s. 395; O. Sirovátka, ČL 
1971, s. 54 •;• ref. Úvod do studia literatury: -eu- (Z. 
Rusínová), Věda a život 1971, s. 238; O. Sus, VVM 
1971, s. 461 •;• ref. O charakter českého verše: M. 
Blahynka, Tvorba 1971, č. 24 → Denní chléb (1978);
E. Petrů, ČLit 1971, s. 543; J. Bílek, VVM 1972, s. 113 
•; E. Petrů: ref. Umíte číst poezii a prózu?, ČLit 1972, 
s. 87; • ref. Polyglotta: J. Mišianik, ČLit 1972, s. 276; 
Z. Tichá, LF 1972, s. 196 •;• k šedesátinám: Z. Tichá 
in J. Veselý: Bibliografie díla J. H. (1972); redakční 
úvod in sb. Literárněvědné studie (1972); M. Blahyn
ka, Tvorba 1972, č. 49 → Denní chléb (1978); V. Fi- 
cek, SISb 1972, s. 306; K. Palaš, Universitas 1972, č. 
6; P. Pešta, Listy Památníku P. Bezruče, 4. řada, 1972, 
č. 1-2; E. Petrů, LF 1972, s. 201; -th- (J. Rybák), Lit. 
měsíčník 1972, č. 3; V. Válek, SPFF Brno, řada D 19, 
1972; V. Forst, ČLit 1973, s. 118 •; D. Jeřábek: ref. 
Rukověť dějin literatury..., ČLit 1973, s. 486; J. Heř- 
tová: ref. Poetika, Lit. měsíčník 1973, č. 8; K. P. 
(Palaš): J. H., sb. Slavica na Univerzitě J. E. Purkyně 
v Brně (1973); • ref. Literární komparatistika: D. Du- 
rišin, SLit 1977, s. 356; D. Jeřábek, ČLit 1977, s. 552 
•; B. Dokoupil: ref. M. V. Kratochvíl, ČLit 1980, 
s. 77; D. Jeřábek: ref. Jedenáct století, ČLit 1982, 
s. 451; • ref. Čtení o románu: D. Jeřábek, Lit. měsíč
ník 1982, č. 10; Š. Vlašín, ČLit 1982, s. 454; J. Sekera, 
Tvorba 1983, č. 6, příl. Kmen •;• k sedmdesátinám: 
Z. Beran, Slovenské pohlady 1982, č. 12; P. Bílek, 
Tvorba 1982, č. 51, příl. Kmen; M. Blahynka, Lit. 
měsíčník 1982, č. 10; J. Kolár: J. H. a starší česká 
literatura, ČLit 1982, s. 423; V. Kudělka, Kultúrnopo- 
litický kalendář 1982; E. Petrů, LF 1982, s. 193; 
V. Štěpánek: J. H. a literární teorie, ČLit 1982, s. 419

ref. Život s literaturou: (los) (L. Soldán), Brněn
ský večerník 27. 10. 1982; J. Křížová, ČLit 1983, s. 564 

ref. R. Těsnohlídek: L. Soldán, Rovnost 
29. 9. 1982; Š. Vlašín, ČLit 1984, s. 165 •;• ref. K. 
Nový: Š. Vlašín, Rovnost 16. 8. 1983; Z. Kožmín, 
Brněnský večerník 9. 4. 1984; D. Vlašínová, ČLit 
1984, s. 383 •; M. Tomčík: ref. Úvahy o literatuře, 
Slovenské pohlady 1984, č. 9; M. Blahynka: ref.
F. Kožík, Rovnost 9. 3. 1985; • ref. Napínavá čet
ba...: (bn), Brněnský večerník 7. 11. 1986; I. Pospíšil, 
Rovnost 9. 12. 1986; R. Chmel, Nové slovo 1987, č. 4; 
O. Sirovátka, ČLit 1987, s. 340 •; J. Peterka: ref. Řeč 
písemnictví, RP 21. 1. 1987; • nekrology: (MK) 
(M. Kopecký), Rovnost 8. 8. 1987; L.Soldán, Svob. 
slovo 8. 8. 1987; H. Hrzalová, RP 11. 8. 1987; Š. Vla
šín, LD (Brno) 11. 8. 1987; D. Jeřábek, Brněnský 
večerník 12. 8. 1987; K. Rosenbaum, Pravda (Brati
slava) 18. 8. 1987; M. Blahynka, Tvorba 1987, č. 32, 
příl. Kmen + ČLit 1988, s. 94; M. Tomčík, Nové 
slovo 1987, č. 32; J. Pavelka, Lit. měsíčník 1987, č. 10;
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E. Petrů, LF 1988, s. 65 •; J. Nováková: K latinsko- 
-české versologii J. FL, LF 1988, s. 69; • ref. J. Křenek: 
Š. Vlašín, Rovnost 5. 7. 1988; T. Sedláček, Brněnský 
večerník 19. 7. 1988; M. Uhlířová, Duha 1988, č. 4 
ref. Od laciného optimismu k hororu: M. Petříček, 
Tvar 1990, č. 4; J. Adamovič, Tvar 1990, č. 26 •.

PP

J. O. Hradčanský

* 10. 12. 1874 Praha
† 28. 11. 1940 Praha

Autor konvenčních tzv. lidových her.

VI. jm. Josef Ort, podepisoval se též J. Ort 
Hradčanský. - Po studiích nastoupil 1891 do 
soukromé služby, od 1897 zaměstnán v Pražské 
městské pojišťovně, posléze jako její ředitel. Byl 
hercem a režisérem ochotnických divadelních 
souborů (při ochotnických provedeních H. her 
účinkovaly též jeho žena Hermína a dcera Mile
na), byl činný v Ústřední matici divadelního 
ochotnictva československého a v Matici diva
delní.

Ve své publicistice, věnované převážně ochot
nickému divadelnictví, se zabýval ideou „dobré 
lidové hry“, odlišné od reprezentativního reper
toáru velkých stálých scén i od brakového re
pertoáru pro lidové publikum. Sám se pak tako
vý typ hry pokoušel realizovat svými komedie
mi ze současnosti. Tyto nenáročné sentimentál
ní hry (o jednom až čtyřech dějstvích) se sklo
nem k frašce, populární v pražských předměst
ských divadlech a na venkovských a ochotnic
kých scénách, se vyznačují šablonoví tou komi
kou charakterů odvozenou z žánrově realistic
kého dramatu („mluvící“ jména postav, jejich 
charakteristika jazykovým gestem apod.), chtě
nými situačními zvraty, hrubozrnným vtipem 
a triviálními moralistickými sentencemi a pasá
žemi vyjadřujícími údajnou lidovou moudrost. 
Těchto vad nebyly ušetřeny ani H. pokusy o sa
tiru na některé aspekty republikánského života 
(Tragédie doby, Kdo zvítězí?, Zasvitlo nám slun
ko zlaté...), ani jeho hry pro děti. Konvenčnost 
převládla i v H. umělecky náročnějších poku
sech o problémové drama s reminiscencemi po
etiky naturalistické a žánrově realistické (Ces
tou životem, Vzdělávací beseda) a o soudobou 
občanskou hru (Krkavěí hnízdo). V literatuře je 
uváděno též drama Na perutích orla.

ŠIFRY: JOH., Joh. I PŘÍSPĚVKY in: Českosloven
ské divadlo (1927-36); Šibeničky (1919); Švejdův di
vadelní věstník (1934, 1936). I KNIŽNĚ. Dramata: 
Tragédie doby (1920, prem. 1919, podp. J. Ort); Omyl 
(1921); Krkavčí hnízdo (b. d., 1923, prem. 1929); 
Osvědčený prostředek (b. d., 1923, prem. 1922); Vzdě
lávací beseda (1924); Muška (kostýmní sólový výstup, 
b. d., 1924); „Já jsem majstr seminářský...“ (b. d„ 
1925, i prem.); Model (b. d., 1925); Pohádka o zlaté 
rybce (pro ml., b. d., 1926, prem. 1925); Vědátorovy 
trampoty (b. d., 1927); Kdo zvítězí? (1928, prem. 
1933); Když štěstí chodí po horách... (1928, i prem. 
s tit. Vesničko má pod Šumavou); Zázračné boty (pro 
ml., b. d., 1928); Betlém (pro ml., 1929, 1934 s tit. Za 
hvězdou betlémskou); Zasvitlo nám slunko zlaté... 
(1930, i prem., podp. J. Ort Hradčanský); Královnin 
náhrdelník (1930, i prem.); Zázračný pramen lásky 
(1932, i prem.); Cestou životem (1932); Medvěd na 
Karlově Týně (1933); V zasněžených horách (b. d., 
prem. 1937 s tit. Vzhůru do zasněžených hor, podp. 
Josef Ort Hradčanský). I SCÉNICKY. Hra: V bez
masý den (1918). I

LITERATURA: -er-: ref. „Já jsem majstr seminář
ský...“, Čs. divadlo 1925, s. 90; an.: ref. Když štěstí 
chodí po horách..., Čs. divadlo 1928, s. 254; an.: J. O. 
H., Švejdův divadelní věstník 1929, č. 2-3; an.: ref. 
Osvědčený prostředek, Čs. divadlo 1929, s. 268; • ref. 
Zasvitlo nám slunko zlaté...: If (I. J. Fischerová), NO 
7. 11. 1930; č. (F. Černovský), Venkov 12. 11. 1930 •; 
ask. (A. Skála): ref. Zázračný pramen lásky, Čes. 
osvěta 28, 1931/32, s. 399; as.: ref. Kdo zvítězí?, Čs. 
divadlo 1933, s. 11; F. Herman: J. O. H„ Čs. divadlo 
1934, s. 312.
jku

Karel Hradec

* 11. 12. 1904 Nesperská Lhota u Vlašimi
† 4. 8. 1969 Praha

Prozaik a básník ovlivněný programem Literární sku
piny.

Narodil se v osadě Chobot, kde měl otec menší 
hospodářství a hostinec. Do školy začal chodit 
ve Veliši u Vlašimi, pokračoval v Rakovníku, 
kam se rodina 1911 přestěhovala. Zde absolvo
val reál, gymnázium (mat. 1922), poté začal 
studovat v Praze na filoz. fakultě UK, odkud 
však po roce z existenčních důvodů odešel a stal 
se úředníkem Úrazové pojišťovny pro Čechy. 
1948 přešel do Ústřední národní pojišťovny, 
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1954 do Ústřední správy nemocenského pojiště
ní ÚRO, 1955 na Ústřední výbor zaměstnanců 
místního hospodářství a 1958-65 pracoval 
v Pražské správě nemocenského pojištění. - Od 
1923 byl členem brněnské Literární skupiny.

H. literární tvorba nese stopy dobového 
ovlivnění expresionismem a francouzským 
unanimismem, jak se promítalo v programu 
a produkci Literární skupiny. Pro H. prózy je 
charakteristická vzájemná projekce niterných 
prožitků postavy a okolního reálného světa. 
V prvotině Svět ve zbrani se snaha překonávat 
vnějškovou skutečnost a vypovídat o duševních 
stavech a pochodech projevuje lyrizací a re
dukcí děje: bezvýznamné věci a jevy se stávají 
symboly osudového dění, jímž procházejí po
stavy. Jejich směřování k mravní přeměně a ví
ra v nový sociální řád a dokonalého člověka 
vycházejí z H. příklonu k obecným humanistic
kým idejím etického socialismu. Tento názor 
uplatnil v detektivně utopistickém románu 
Mesiášský příběh inženýra Graye, v němž je 
tajemným vynálezcem, ve jménu socialistické 
revoluce, rozpoutána světová vzpoura, jejíž 
vítězství nastolí věk nového lidství. Posílená 
epičnost, nadále spojená s patetickým a křečo
vitým výrazem a mlhavostí, se projevila 
i v dalších H. prózách, v nichž jsou duševní 
stavy a prožitky postav spojeny hlavně se smrtí 
(přirozenou i násilnou), zločinem, utkvělými 
představami, šílenstvím a vášněmi (Dům, 
v němž je mrtvý). Po dlouhé odmlce vydaná 
poslední H. próza Hlasy ve vichřici zobrazuje 
historické události roku 1938 v českém pohra
ničí. H. poezie, nesená základním tónem boles
ti, smutku a melancholie, se ve sbírce Zasněže
ný dům inspirovala poetistickou představivostí, 
zejména její zálibou v exotičnosti; v této poloze 
se nejvíce projevil H. sklon k slovnímu dekora
tivismu. - Ve 20. a hlavně ve 30. letech časopi
secky publikoval fejetony, sloupky, črty, kurzí
vy, causerie a ukázky z později nevydaných děl 
básnických i prozaických.
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1925-28); Čas (1922); Čs. 
republika; Čs. noviny; Domov a svět; Host (1922-28); 
Lid. noviny (1927); Nár. osvobození (1924-34); Plán 
(1930-32); Práce; Právo lidu (1931-35); Rudé právo 
(1923-27); Sborník Literární skupiny (1923); Sever 
a východ (1925-29); Venkov (1932); Země (1922-23); 
Zeměd. noviny. I KNIŽNĚ. Beletrie: Svět ve zbrani 
(PP 1925); Mesiášský příběh inženýra Graye (R 
1926); Zasněžený dům (BB 1927); Dům, v němž je 
mrtvý (PP 1928); Hlasy ve vichřici (P 1957). I REDI

Hradecký

GOVAL publikaci: Leták syntetismu (1925, s K. Bieb
lem, F. Kropáčem). I

LITERATURA: Z. Kalista in Svět ve zbrani 
(1925); • ref. Svět ve zbrani: F. Götz, NO 6. 9. 1925; 
A. N. (Novák), LidN 12. 12. 1925; J. Knap, Kritika 
1925, s. 325; J. O. Novotný, Cesta 8, 1925/26, s. 258; 
A. C. Nor, Host 5, 1925/26, s. 58; A. M. Píša, Pramen 
6, 1925/26, s. 112 •;• ref. Mesiášský příběh inženýra 
Graye: J. H. (Hora), RP 8. 8. 1926; Reed. (B. Václa
vek), Rovnost 3. 9. 1926; F. Götz, NO 26. 9. 1926; 
F. Kropáč, Nár. práce 14. 7. 1927; K. H. (Hikl), Naše 
doba 34, 1926/27, s. 505; P. F. (Fraenkl), RA 3, 1927/ 
28, s. 25; J. B. Čapek, Host 6, 1926/27, s. 133; J. 
Staněk, LidN 1. 7. 1927 •;• ref. Zasněžený dům: J. H. 
(Hora), RP 6. 3. 1927; F. Götz, NO 10. 4. 1927; A. N. 
(Novák), LidN 17. 7.^ 1927; K. Š. (Štorch), RA 2, 
1926/27, s. 179; J. B. Čapek, Sever a východ 1927, s. 
200; A. M. Píša, Pramen 7, 1926/27, s. 138 •;• ref. 
Dům, v němž je mrtvý: A. M. P. (Píša), PL 16. 12. 
1928; G. (F. Götz), NO 25. 12. 1928; an., LitN 1928, 
č. 39; J. Heyduk, Cesta 11, 1928/29, s. 551; V. Raffel, 
Host 8, 1928/29, s. 144; K. Š. (Štorch), RA 4, 1928/29, 
s. 224; F. Kovárna, Signál 1, 1928/29, s. 275; B. V. 
(Václavek), RP 30. 1. 1929; J. Knap, Venkov 23. 4. 
1929; J. Petrus, Čes. osvěta 27, 1930/31, s. 31 e.

vs

Josef František Hradecký

* 11. 10. 1787 Loukov (Háje nad Jizerou-L.)
† 26. 1. 1827 Semily

Autor a překladatel povídek a náboženské literatury.

Narodil se na Hrádku v Loukově v rodině asi 
šlechtické. Od mládí byl neduživý. Chodil do 
školy v Jilemnici a v Krásné Lípě (učení němči
ny), 1797-1802 studoval na gymnáziu v Křesavě 
(Grůssau) ve Slezsku, do 1805 na tzv. filozofii 
v Praze, rok nato byl doma, 1806-09 studoval 
teologii v Litoměřicích. Tam se seznámil s J. 
Jungmannem, později si s ním dopisoval. Byl 
kaplanem ve Vysokém n. Jiz., v Semilech a od 
1817 v Loukově, farářem od 1823 v Semilech. 
Byl označován za člověka všestranně vzdělané
ho.

Přispíval do přílohy Hromádkových Vídeň
ských novin prózami povídkovými i naučnými. 
Knižně vyšel jeho překlad konvenční povídky 
Ch. Schmida, jednoho z nejčetněji překláda
ných autorů v obrozenské literatuře.
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Hradecký

ŠIFRA: J. H... ký. I PŘÍSPĚVKY in: Literní příloha 
k Vídeňským novinám (1815-16). I KNIŽNĚ. Pře
klady: J. Kúhnel: Kázaní držané... při příležitosti 
k vyžádání božského požehnání pro naši zbraň (Ví
deň 1815); Ch. Schmid: Jenovefa. Krásný a pohnutli- 
vý příběh z dávnověko stí... (1818). ■

LITERATURA: J. Jakubec: J. Hromádky Prvotiny 
pěkných umění a jejich přispěvatelé, sb. Literatura 
česká 19. stol. 1 (2. vyd. 1911); in L. Lukáš: Literární 
místopis Semilská (1947).

mo

Josef R. Hradecký

* 7. 2. 1886 Kostelní Radouň u Jindřichova 
Hradce

† 5. 7. 1947 Praha

Prozaik, dramatik, příležitostný básník, spisovatel 
pro mládež; autor ztvárňující problematiku venkov
ského a městského proletariátu ze zorného úhlu anar- 
chistické a sociálně reformistické ideologie, později 
pisatel konvenční zábavné beletrie; novinář a publi
cista.

VI. jm. Josef Roubíček, od 1923 (po úřední 
změně jména) Josef Hradecký. - Syn tkalce 
a podruha. Měl osm sourozenců; v rodišti na
vštěvoval obecnou školu a již tehdy sloužil 
u sedláka; pak odešel do Vídně, kde jako tru
hlářský učeň, dělník a později tovární kreslič 
poznal krajanské dělnické prostředí a účastnil 
se činnosti spolků mládeže národně sociální 
strany; seznámil se s básníkem a žurnalistou
K. Půlpánem, s nímž se vrátil asi 1908 do Čech. 
Krátce pracoval v pražském závodě na výrobu 
tiskárenského zařízení, pak v příležitostných 
zaměstnáních na venkově, až se natrvalo usadil 
v Praze. Živil se jako literát a publicista, spolu
pracoval s mnoha časopisy a novinami a na 
přelomu 1920/21 redigoval Pražský ilustrovaný 
zpravodaj. Poté přesídlil načas do Brna, kde se 
1922 oženil a kde působil mj. jako přispěvatel 
Lidových novin. Později žil opět v Praze. Ze
mřel na srdeční mrtvici, zpopelněn byl v Praze- 
-Strašnicích.

Jako spisovatel s životní zkušeností proletáře 
přinášel H. některé nové látky. Z autopsie čer
paly již první prózy, prozrazující i závislost na 
literárních proudech nesených anarchistickou 
ideologií protispolečenské revolty (např. na 

Šrámkovi) a vliv bosáckých motivů M. Gorké
ho; protest proti danému řádu a touha po svo
bodné životní volbě prostupuje většinu těchto 
chvatně črtaných romaneskních obrázků, je
jichž hrdiny se stávali tuláci, zločinci, prostitut
ky, bohémové a venkovská chudina (Jak život 
krvácí, Děti touhy, Osvobození otroci, Blouznivci 
ze Studnic aj.). V protikladu k této tendenci se 
v některých dalších povídkách objevují postavy 
z lidu, jež svůj úděl přijímají jako povinnost 
a mravní příkaz (např. venkovské ženy v Síle 
slabých), až posléze v románovém cyklu Ada
movy děti vstupuje na scénu uvědomělý dělník- 
socialista: v příbězích jihočeské tkalcovské ro
diny spojil H. reálný, místy až do naturalismu 
zabíhající záznam života proletářů s vizí nové 
společenské organizace, založené na principech 
syndikalismu. K téže problematice politické, 
hospodářské i kulturní emancipace proletariátu 
se obrací román Vant, dále beletrizovaná bio
grafie dělnického básníka a žurnalisty K. Půl- 
pána Syn světla a zejména dvoudílná epopej 
o životě českých sezónních dělníků ve Vídni 
Zaslíbená země, koncipovaná opět jako rodová 
historie. Všechny tyto práce obsahují složky 
dokumentární a autobiografické, zároveň však 
jsou i svéráznou projekcí autorových politic
kých představ a iluzí, jimž se násilně podřizuje 
děj a povahokresba. Adekvátněji se H. agitační 
verva a žurnalistické tíhnutí k časovým reakcím 
uplatnily v publicistice (např. cyklus válečných 
fejetonů Následky mobilizace, z téže doby na- 
cionálně aktualizovaná alegorie Rodina špaěka 
Perěivy aj.). Postupem doby H. slevoval ze 
svých opozičních stanovisek i vážnějších literár
ních plánů. Ve 20. letech zaujal postoj „spisova
tele pro lid“, aby takto obhájil své krotké hu
moresky ze světa maloměšťáků (Hodkovic ne
věsty a Koěvarěina pýcha) a posléze i produkci 
konzumní beletrie přeplněné erotikou, okultis
mem a fantastickými příhodami. Tehdy také 
napsal několik veseloher a drama Vzkříšení, jež 
je konformní oslavou československého vlaste
nectví. Již dříve se uvedl též jako spisovatel pro 
mládež, jenž s oblibou spojoval poučné příběhy 
ze života s prvky pohádkovými. H. rozměrné 
knižní dílo vyplňují četné reedice, tvořené 
mnohdy i několikerým přeskupováním původ
ních souborů v nové celky. Literatura uvádí 
ještě hry Celým světem s Káěí, Hrdinové z Piah 
Bani a Průchodní dům, jež nejsou bibliograficky 
ani v knihovnách doloženy.
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Hraše

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Fidus, Gaskoněc, Jerha, 
Jiří Gaskoněc, Julius Blatník, Sahib; J. R. I PŘÍ
SPĚVKY in: Akademie (1913); Besedy lidu 
(1912-20); Cesta (1921); Černá země (Ostrava); Čer
ven (1920); Čes. revue (1923); Čes. svět (1916); Kmen 
(1918); Kopřivy; Lid. noviny (1910, 1922-29, 1944); 
Lit. noviny (1927-28); Malý čtenář (1918); Mladé 
proudy; Národ (1917); Nár. listy; Nár. obzor 
(1912-14); Nár. osvobození (1925-32); Niva 
(1922-38); Nový člověk (1913-14); Právo lidu 
(1911-37); Pražský ilustrovaný zpravodaj (1920-21); 
Ranní noviny (1933—37; 1933 R Sláva žen, 1934 
R Vyzvědačka, 1937 R Uzlík na niti); Rudé květy- 
Svět (1914-17); Samostatnost (1914); Světozor 
(1914-21); Topičův sborník (1917—18); Tribuna 
(1921-22); Velký slovanský kalendář na r. 1915 
(1914); Venkov (1916-39); Zlatá Praha (1910-18); 
Zvon (1915-25); Ženský svět (1917). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Jak život krvácí (PP 1910, přeprac. a rozšiř. 
1918 s tit. Poklad mladých); Osvobození otroci (PP 
b. d., 1914; P Malá republika samost. 1919); Děti 
touhy (PP b. d., 1914; částeč. in Osvobození otroci); 
Následky mobilizace (FF b. d., 1915; přeprac. 1918 
s tit. V jarním slunci); Blouznivci ze Studnic (PP 1917, 
zkrác. vyd. 1929 s tit. Bílá vlajka); Dary života (PP
1917) ; Síla slabých (PP 1917, P Kůň s bílou hlavou 
samost. 1926 s tit. Síla ženy); Vant (R b. d., 1917, 
přeprac. 1920 s tit. Smysl lásky); Čekatelé štěstí 
(P b. d., 1918); Domů k sobě (PP 1918); Rodina špač
ka Perčivy (P 1918); Sen májové noci (P pro ml.,
1918) ; Stráň chudých lásek (FF 1918); Syn světla 
(P 1918); Vítězná brána (P pro ml., 1918); Adamovy 
děti 1-3 (R 1919, 1. Stav, 2. Továrna, 3. Nový svět; 
samost. 1. část 1. dílu 1928 s tit. Kazbundovy dudy, 2. 
část 1. dílu 1928 s tit. Na jedinou kartu, 1. část 2. dílu 
1929 s tit. Světlonoši, 2. část 2. dílu 1929 s tit. Mužat- 
ka Elie); České republice pozdravení (B b. d., 1919); 
Svobodní a svobodné (PP 1919); Hodkovic nevěsty 
a Kočvarčina pýcha (P 1920); Zaslíbená země 1, 2 (R
1920) ; Vytrvalý milenec (PP 1921); Klíč k člověku (PP 
1922, část, přetištěno ze sv. Děti touhy); Červené 
strašidlo (D b.d., 1923, i prem.); Vzkříšení (D b. d., 
1924); Zázraky žlutého pláště (R 1925); Věřina noc 
(D 1926); Nevinní hříšníci (PP 1928); Emmy a partner 
1, 2 (R 1929, 2. díl s tit. Všech pět p); Vyhrané prohry 
(PP 1929, část, přetištěno ze sv. Síla slabých); Ženy 
jeho typu (PP 1929, část, přetištěno ze sv. Síla sla
bých); Hodkovic nevěsty (D 1932, pseud. Julius Blat
ník, prem. 1931). - Souborné vydání: Spisy J. R. H. 
(nakl. B. Kočí, 1928-29, 10 sv.). I SCÉNICKY Hra: 
Princův poslíček lásky (1934). ■ REDIGOVAL: Praž
ský ilustrovaný zpravodaj (prosinec 1920- březen
1921) . ■

LITERATURA: F. X. Š. (Šalda): O krásné literatu
ře sociální (Š. reakce na H. článek v Akademii 17, 
1912/13, s. 242), Čes. kultura 1913 → KP 9 (1954); 
• ref. Osvobození otroci: G. W. (Winter), PL 19. 7. 
1914; 2. vyd.: an. (J. Knap), Cesta 2, 1919/20; J. Vrba, 
Pramen 1920, s. 84 ref. Děti touhy: L. Patočka, 

MR20, 1913/14, sv. 28, s. 525; -fer., Zvon 15, 1913/14 
•; jv. (Vodák): ref. Blouznivci ze Studnic, LidN 25. 4. 
1917; K. H. (Hikl): ref. Dary života, Naše doba 25, 
1917/18; • ref. Vant: A. Brtníková, Kmen 1, 1917/18; 
K. V. (Velemínský), Naše doba 25, 1917/18 •; K. D. 
in J. R. H.: Čekatelé štěstí (1918); • ref. Čekatelé 
štěstí: -tr. (G. Winter), Akademie 22, 1917/18, s. 252; 
-vh- (M. Hýsek), Kmen 3, 1919/20 •; L. N. Zvěřina: 
ref. Rodina špačka Perčivy, Lípa 1, 1917/18; -tr. 
(G. Winter): ref. Syn světla, Akademie 23, 1918/19, 
s. 36; • ref. Vítězná brána: K. Č. (Čapek), Cesta 1, 
1918/19, s. 1139; Ot. Černý, Úhor 1919, s. 11 •;• ref. 
Adamovy děti: M. Hýsek, Kmen 3, 1919/20; M. No
votný, Cesta 2, 1919/20; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
27, 1919/20 •;• ref. Zaslíbená země: J. H. (Hora), 
Akademie 24, 1919/20; M. Hýsek, Kmen 4, 1920/21; 
A. Novák, Venkov 22. 6. 1920 •; J. H. (Hora): ref. 
Svobodní a svobodné, PL 21. 7. 1920; S. K. N. (Neu
mann): Česká literatura o socialismu (polemika 
s H. fej. O pubertě, Moskvanech, měšťáckosti revoluč
ního umění a zodpovědnosti, Tribuna 29. 6. 1921), 
Červen 1921 → Stati a projevy 5 (1971); K. Svoboda: 
ref. Červené strašidlo, Naše doba 30, 1922/23, s. 569; 
V. Běhounek: O nesmyslu „dělnického“ literáta 
a „dělnické“ literatury (reakce na H. článek z Lit. 
novin 1928, č. 25 a 26), Děln. osvěta 1928, s. 258; 
j. w. (J. Wenig): ref. Hodkovic nevěsty a Kočvarčina 
pýcha, Venkov 31. 12. 1931; • nekrology: an., RP 
20. 7. 1947; K. Nový, Kult, politika 2, 1946/47, č. 49; 
R. Málek, Svob. noviny 31.8. 1947 + Knihy a čtenáři 
1947 •.

et

Jan Karel Hraše

* 2. 4. 1840 Rataje u Bechyně
† 6. 5. 1907 Náchod

Prozaik a dramatik, píšící zejména pro mládež pouč
né a zábavné povídky s regionálními historickými 
náměty a v pedagogicky výchovném duchu upravující 
lidové pohádky a pověsti; autor archeologických 
a historických spisů a různých příruček, hlavně pro 
potřeby učitelů.

Pocházel z rodiny mlynáře; po obecné škole 
v rodišti navštěvoval 1851-53 německou hlavní 
školu v Krumlově (Český K.), 1853-61 gymná
zium v Písku. Od 1861 studoval na filoz. fakultě 
v Praze historii, archeologii a zeměpis (žák 
J. E. Vocela), 1864 nastoupil jako suplent na 
reálce v Litoměřicích, kde učil do 1868 (od 1866 
též na místním gymnáziu těsnopis). 1868 dosáhl 
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učitelské způsobilosti pro obor zeměpis-dějepis 
a přešel na nižší reálnou školu v Náchodě; po 
její přeměně v měšťanskou školu (1871) byl je
jím ředitelem. 1873 byl jmenován okresním 
školním dozorcem v Novém Městě n. Met., 
1889 se vrátil do Náchoda jako ředitel chlapec
ké obecné a měšťanské školy. H. se celý život 
věnoval archeologii a historii: 1864 prozkoumal 
pohanské hroby u Rataji, později řadu pohře
bišť zejména v severovýchodních Čechách 
(u Třebechovic, Holohlav, Smiřic, Hořiněvsi 
aj.), 1868-70 uspořádal archeologické sbírky 
hraběte Paara v Bechyni, 1868 byl náchodskou 
městskou radou pověřen uspořádáním městské
ho archívu (v práci pokračoval po návratu 
z Nového Města n. Met.), 1881 založil ná
chodské městské muzeum a stal se jeho kusto
dem. 1876-85 byl c. a k. konzervátorem 
hradeckého, chrudimského a čáslavského kraje, 
1885 byl jmenován dopisujícím členem vídeňské 
c. a k. ústřední komise pro zachování historic
kých a uměleckých památek. Pohřben byl 
v Náchodě-Starém Městě.

Literární činnost H., knižní i publikovaná 
v zábavných, poučných a dětských časopisech, 
ve stavovském a v krajinském tisku, je rozsáhlá 
a rozmanitá. V přímé souvislosti s H. povolá
ním a osvětovou aktivitou vznikaly praktické 
příručky, soupisy a přehledy, příručky turistické 
apod. Podstatnější význam měly práce shrnující 
výsledky dlouholetého archeologického a ar
chívního studia, zejména obsáhlé Dějiny Nácho
da, z nichž po léta uveřejňoval ukázky a knižně 
vydal 1. díl (do 1620); dílo využívající mnoho
stranný archívní materiál vznikalo za konzulta
cí s V. V. Tomkem. S regiónem na kladském 
pomezí je většinou spjata i H. odborná činnost 
folkloristická: od 1891 posílal do Českého lidu 
záznamy přísloví, pořekadel, pověr, zaříkáva- 
del, povídaček, vyprávěnek a zvykosloví z Ná
chodská a z rodného Milevska. H. beletristická 
tvorba vychází z celoživotního zájmu o projevy 
lidového vypravěčství, vedle pověsti zejména 
o pohádku. Veden vzorem B. Němcové kompo
noval H. své pohádky jako v podstatě volné 
fantazie z lidových epických motivů, podtrhují
cí etické a mravně výchovné jádro příběhu; za
řazoval se tím mezi dobové pokusy o napodo
bení české lidové pohádky (J. Malý, B. M. Kul
da, J. Košín z Radostova aj.). Ve snaze vyjádřit 
lidovost a autenticitu vyprávění vybavoval 
H. své texty konkrétním lokálním koloritem 
a iluzi mluvního vypravěčského projevu navo

zoval vkládáním řečových obratů a lidových 
rčení. Od 70. let se H. tvorba cele orientovala 
k literatuře pro děti řízené pedagogicky výchov
nými zřeteli, výrazně vystupujícími ve sbírkách 
bajek, v historických povídkách pro dospělejší 
mládež (námětově soustředěných zejm. k epizo
dám z minulosti náchodského a kladského kra
je) i v obrázcích a drobných příkladných příbě
zích pro menší děti. Pro dětské publikum 
napsal též několik divadelních her na pohádko
vé a historické motivy.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan K. Smutný, Jan Smut
ný; J. K. H., še. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská 
(1876—86); Besedy lidu; Besídka malých (1883-1902); 
Blahověst; Budečská zahrada (1874-88); Budivoj 
(Čes. Budějovice, 1866-67); Časopis Společnosti přá
tel starožitností českých; Čes. jih (Tábor); Čes. lid 
(1891-1906, posmrtně 1908, 1931); Čes. sever (Lito
měřice); Hlas národa (1886); Hospodářské listy 
(Chrudim); Humoristické listy; Hvězda (Olomouc, 
1861—63); Jahresbericht der Communal-Oberschule 
Leitmeritz (1865); Jarý věk (1883-85); Koleda (Olo
mouc); Koruna (Chrudim); Květy mládeže (1895-97); 
alm. Kytice (1879-1905); Lit. listy (1881-88); Lumír 
(1859 pověsti z Táborská, pak od 1894); Lužničan 
(Tábor, 1869, D Bohuš a Božena); Malý čtenář 
(1882-1904, posmrtně 1908-12); Monatsschrift der 
Prager Stenographenvereine; Náchodské noviny; Ná
rod a škola; Nár. listy; Nár. pokrok; Obecné listy; 
Obrazy života; Otavan (Písek); Paedagogium; Pale
ček; Památky archeologické a místopisné (1865-69, 
1891-1901); Pokrok (1871-85); Posel z Budce; Pout
ník od Otavy (Písek, 1859 beletr. prvotiny); Ratiboř 
(Jaroměř); sb. Slavnostní album Cyril a Metoděj 
(1864); Studentské listy (1881-83); Světozor 
(1868-92); Škola a život; Tábor (Tábor); Věstník 
bibliografický; Vlast’ (od 1904); Výr. zprávy občanské 
i obecné školy v Náchodě (1893); Zlatá Praha 
(1887-88); Ženské listy (1883). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Povídky našeho lidu 1-5 (1869-75); Pohádky národní 
(1873); Kytice z českých národních pověstí (1874); 
Obrazy ze života panovníků z domu habsbursko-lot- 
rinského (PP pro ml., 1875, změn. vyd. 1902); Obráz
ky ze života malých (PP pro ml., 1876); Naše mládež 
(PP pro ml., 1876); Povídky ze života naší mládeže 
(pro ml., 1877); České pověsti, pohádky a báchorky 
(1877); Národní pověsti a pohádky (1878, opr. a roz
šiř. 1903 s tit. Národní pohádky, pověsti a historické 
obrázky); Jádra (bajky, b. d., 1881); Jarý věk (PP pro 
ml., b. d., 1882); Mladá léta (PP pro ml., 1882); Oře
chy (bajky, 1882); Krasata, královna vil a lesních 
panen v lesích vodolovských (D pro ml., 1884, změn, 
vyd. 1887 a 1905); Z naší minulosti 1, 2 (PP pro ml., 
1884, změn. vyd. 1905); Obrázky ze života dítek (PP 
pro ml., b. d., 1884); Láska k vlasti (D pro ml., 1884, 
opr. vyd. 1905); Pravdy (bajky, 1885); Ze starých dob 
1, 2 (PP pro ml., 1885, změn. vyd. 1906 a 1921); 
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Krakonoš (D pro ml., 1886, opr. vyd. 1905); Z vypra
vování našeho lidu (pohádky a pověsti, doplněno 
ukázkami z jiných autorů, 1886); Z dávných dob (PP 
pro ml., 1888); Mladost’ (PP pro ml., 1888); Z říše bájí 
(1888); Zrnka (bajky, 1890, upr. a rozšiř, vyd. 1906); 
Vojny a trampoty (PP pro ml., 1891); Nové bájky 
(1892); Dětský svět (PP pro ml., 1892); Národní zkaz
ky (1894); Zkazky z našich vod a lesův (1896); Vodník 
z Podkrkonoší (PP pro ml., 1897); Kulihrášek (pohád
ka, 1899); České pohádky a pověsti (1901); Ze starých 
přástev (pohádky, b. d., 1902); Naše nové pohádky 
a povídky (pro ml., 1905). - Ostatní práce (historické 
spisy, učitelské a turistické příručky): Sbírka přání 
(1864, opr. vyd. 1876); Zemské stezky, strážnice 
a brány v Čechách (1885); České školství obecné na 
Broumovsku, Novoměstsku a Trutnovsku (1887); 
Vzory žádostí učitelských (1891); Rádce učitelský 
(1891); Průvodce Náchodem (1893); Turista v Ná
chodě (1895); Dějiny Náchoda 1 (1895); Náchod. 
Stručné dějiny města i hradu (1902); - posmrtně: 
Historické obrazy na Občanské záložně v Náchodě
(1922).  I SCÉNICKY. Hra: Petrova vina. I REDI
GOVAL časopis: Blátter zur Erlernung der Stenogra- 
phie (Litoměřice, 1867); edici: Naše vzory. Sbírka 
životopisů (1883); sborník: Sokol od pomezí (Nové 
Město n. Met. 1888). I

LITERATURA: • ref. Povídky našeho lidu: 
F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 708; O. M. (Mokrý), Lu
mír 1876, s. 19 •; F. A. Zeman: J. K. H., Budečská 
zahrada 13, 1881/82, s. 54; F. Moc: J. K. H., Malý 
čtenář 2, 1882/83, s. 6; - aue- (H. Pittauer): ref. Láska 
k vlasti, Lit. listy 1884, s. 164; F. V. Kodym: J. K. H., 
Lit. listy 1884, s. 193; J. Kalousek: ref. Zemské stez
ky..., Osvěta 1885, s. 757; -aue- (H. Pittauer): ref. 
Krakonoš, Lit. listy 1886, s. 269 + ref. Z říše bájí, Lit. 
listy 1888, s. 151 + ref. Mladost’, Lit. listy 1888, s. 299; 
F. Rypáček: ref. Z dávných dob, Lit. listy 1889, s. 107; 
Z. Winter: ref. Dějiny Náchoda 1, ČČM 1896, s. 498; 
• nekrology: F. V. (Vykoukal), Osvěta 1907, s. 566; 
an., Náchodské listy (příl. Stráž na Kladském pome
zí) 11. 5. 1907; an. Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 404; an. 
(Č. Zíbrt), ČL 17,1907/08, s. 56; -m-, Zvon 7, 1906/07, 
s. 43 •; an.: J. K. H, všestranný pracovník svého 
kraje, NO 4. 5. 1927; Č. Zíbrt: J. K. H, sběratel 
lidového podání českého, ČL 28, 1927/28, s. 257 
(s ukázkami sběratelské činnosti); čt.: J. K. H, LidN 
2. 4. 1940.

II

Jan Otakar Hrázký

* 16. 11. 1855 Poděbrady
† 14. 1. 1928 Praha

Autor veseloher, krátce činný též jako divadelní refe
rent a publicista.

Byl synem poštmistra; reálné gymnázium absol
voval na Malé Straně v Praze, ve studiu pokra
čoval na pražské české technice (1875-78) 
a 1880 na technice ve Vídni. Za studií a v prv
ních letech zaměstnání se věnoval ochotnické
mu divadlu a přispíval do několika časopisů. Od 
1881 byl úředníkem tabákové režie v Táboře, 
poté byl přeložen do Polska, dále pracoval 
v Dalmácii a v Rakousku; 1918 se stal ústřed
ním ředitelem Čs. tabákové režie. Do důchodu 
odešel 1924.

Činnost mezi ochotníky přivedla H. k dra
matickým pokusům ve veseloherním žánru: pří
hody z maloměstského prostředí tvořící náplň 
aktovek (Dostaveníčko, Před plesem) a jediné 
celovečerní veselohry (Páni hodnostáři) podával 
se záměrem zábavně výchovným; postihoval ji
mi některé mravní neduhy maloměšťáků, 
v zpracování se přidržoval schématu situační 
komedie. Divadlem a kulturními událostmi se 
zabýval také v referátech a úvahách, publikova
ných příležitostně v tisku jeho dočasných půso
bišť (Praha, Vídeň, Tábor).
ŠIFRY: H. (Brousek), J. O. H. (Tábor). I PŘÍSPĚV
KY in: Brousek (1877-78); Tábor (1881-82); Tribune 
(Vídeň, 1880); Vídeňský zvon (1879). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Dostaveníčko (D, Vídeň 1880); Páni hodnos
táři (D 1881); Před plesem (D 1881). I

LITERATURA: an.: ref. Dostaveníčko, Ruch
1880, s. 309; F. V. Vykoukal: ref. Před plesem, Květy
1881, s. 508; F. Zákrejs: Divadelní rozhledy (zmínka 
o Pánech hodnostářích), Osvěta 1881, s. 369.

et

František Hrbek

* 7. 12. 1898 Blatná
† 15. 7. 1949 Praha

Básník intimní a přírodní lyriky a prozaik, nacházejí
cí stálý zdroj inspirace v rodném kraji; překladatel ze 
srbocharvátštiny, slovinštiny a němčiny.

Byl synem cestáře. Po ukončení obch. školy 
pracoval trvale jako úředník Penzijního ústavu 
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cukrovarnického v Praze, naposledy ve funkci 
disponenta. Záhy byl činný literárně (začal pub
likovat 1916 v čas. Rozkvět). Po léta působil 
v pražském Sokole, zejména jako vedoucí žáků, 
později též jako čestný člen cvičitelského sboru 
mužů a redaktor sokolského zpravodaje. Pohř
ben byl ve svém rodišti.

Již v první sbírce Šalvěj, ještě nevyhraněné 
a ovlivněné poezií sklonku století (zvi. K. Hla
váčkem), objevuje se pro H. typický motiv vzta
hu k rodnému venkovu a domovu. Tento motiv, 
původně provázený pocitem vykořenění, stával 
se v následujících sbírkách výrazem básníkovy 
životní jistoty, vracel se v mnoha krajinných 
kresbách a osobních vyznáních (Cestou domů 
aj.), až posléze, prohlouben citem národní po
spolitosti, splynul s apoteózou české země (zvi. 
sbírka Zemi milované..., psaná za okupace); 
v nejlepších verších se H. projevil jako básník 
obdařený vizuální vnímavostí a smyslem pro 
klasickou veršovou formu. Převažujícím lyric
kým charakterem je s poezií spjata knížka próz 
Ruku v ruce, improvizovaných na téma věčného 
koloběhu života a smrti. - V překladatelské 
práci se H. zaměřil zejména na jihoslovanskou 
poezii (B. Lovric, O. Župančič, P. Preradovic 
aj-)-

ŠIFRA: Hbk. (Zpravodaj Pražské tělocvičné jednoty 
Sokol). ■ PŘÍSPĚVKY in: Apollón (1923-24); Cesta 
(1921-30); Českosl.-jihoslovanská revue (1936-37); 
Čin (1934); Jihočeský plán (Č. Budějovice, 1946); Lid. 
noviny (1928-43); Lípa (1929-30); Lumír (1926-39); 
Moderní revue (1918-24); Nár. listy (1921-35); Nár. 
osvobození (1928-31); Panoráma (1942); Prácheňský 
kraj (Písek, 1924-26); Pramen (Plzeň, 1920—23); Roz
hledy (1932-34); Rozkvět (1916-20); Sever a východ 
(1927-30); Topičův sborník (1921-23); Tribuna 
(1922); Venkov (1923-42); Zpravodaj Pražské tělo
cvičné jednoty Sokol; Zvon (1930-40); Ženský svět 
(1922). I KNIŽNĚ. Beletrie: Šalvěj (BB 1925); Ces
tou domů (BB 1927); Otevřené okno (BB 1933); Obla
ka nad krajinami (BB 1940); Zemi milované... (BB 
1942); Ruku v ruce (PP b. d., 1947). - Překlady: 
Lyrická duše Jugoslávie (antologie, b. d., 1934, 
s F. Čuberkou, Ad. Veselým); Jadran v soudobé jiho- 
slovanské lyrice (antologie, 1935, s F. Čuberkou, Ad. 
Veselým); A. Rachmanova: Studenti, láska, Čeká 
a smrt (1938). - Ostatní práce: Roční doby (sokolská 
cvičení, 1933, s jinými; H. autorem textu písní a cviče
ní pro žáky); Dvanáctka (sokolská cvičení, 1937, s ji
nými). ■ REDIGOVAL časopis: Zpravodaj Pražské 
tělocvičné jednoty Sokol (únor 1947-únor 1948). ■

LITERATURA: • ref. Šalvěj: A. N. (Novák), LidN 
8. 9. 1925; J. Knap, Sever a východ 1925, s. 55; N. 
(M. Novotný), Kult, zpravodaj 2, 1925/26, s. 65 

ref. Cestou domů: jšr. (J. Šnobr), LitN 1927, č. 8; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 28, 1927/28, s. 14 •;• ref. 
Otevřené okno: J. O. (Ošmera), Čin 1935, s. 141; 
V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 60, 1933/34, s. 58; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 33, 1932/33, s. 585 •; an.: ref. 
Lyrická duše Jugoslávie, Českosl.-jihoslovanská revue 
1934, s. 187; V. Nezbeda: Ruce pryč! Tohle není 
poctivá kulturní práce (kritika H. překladů), Česko
sl.-jihoslovanská revue 1937, s. 97 (H. odpověď 
s. 134) + Ještě jednou ruce pryč. Ale naposledy!, 
tamtéž, s. 210; • ref. Oblaka nad krajinami: J. P. L. 
(Lang), LitN 1941, s. 44; Rfš., Zvon 41, 1940/41, 
s. 390 •.

et

Josef Leopold Hrdina

* 23. 6. 1856 Královice (Dřínov-Královice) 
u Slaného

† 28. 2. 1933 Praha

Fejetonista, lidový povídkář a básník.

Syn krejčího; po nižším gymnáziu ve Slaném 
navštěvoval od 1870 vyšší gymnázium v Praze, 
1879-1882 studoval dějepis a latinu na filoz. 
fakultě UK (doktorát 1890 prací Řád Johanitů 
ve své pravlasti 1091-1291). 1883 vstoupil do 
místodržitelské účtárny v Praze (1885 se oženil) 
a jako účetní pracoval ve státní službě až do 
svého penzionování 1921.

Největší popularitu získal H. svými fejetony 
otiskovanými v Národní politice. Žoviálně 
v nich ironizoval zvyklosti, záliby a drobné ne
řesti středních vrstev, rozmarné úvahy přitom 
dokládal názornými scénkami. V povídkách 
z venkova i města dokázal vystihnout zajímavé 
figurky a zvláštnosti jejich prostředí (Z lidu 
vesnického, Hradčanské povídky), avšak z takto 
vypozorovaného základu konstruoval melodra
matický děj. Jistou míru osobitosti si jeho po
vídky a větší prózy uchovaly v humorné poloze 
(Teta blondýna), jinak se řadí k běžnému typu 
tzv. lidové četby, pouze námětově ozvláštněné 
tím, že i zde se H. většinou držel prostředí niž
ších středních vrstev (Vlastní silou).
PSEUDONYM: Josef Martinovský. I PŘÍSPĚVKY 
in: Besedy lidu (od 1893); Časopis turistů; Čes. noviny 
(od 1882); Čes. svět; Domácí přítel; Hlas národa (od
1889);  Humorist, listy (od 1877); Jitřenka (od 1883); 
Květy (od 1883); Lumír (od 1883); Malý čtenář (od 
1896); Nár. listy (od 1884); Nár. politika; Paleček (mj. 
1877 parodie Svatebních košil); Pokrok (od 1883);
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Přítel domoviny; Ruch (od 1882); Studentské listy (od
1882) ; Světozor (od 1883); Šotek; Švanda dudák (od
1883) ; Venkov (od 1927); Vesna (od 1884); Zábavné 
listy (od 1883); Zlatá Praha (od 1884); Zora. 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Pod Řípem (BB 1883); Z lidu 
vesnického (PP 1887); Na scestí života (P 1887); Feje
tony, povídky a humoresky (1888); Obrázky (PP
1889) ; Tři povídky (1889); Vesnické příběhy (PP
1890) ; V ráji ďábla (P 1892); Hejtmanka Alena 
(P 1893); Povídky, obrázky a humoresky 1-3 (1. Z na
šich vesnic, 1893; 2. Drobné povídky, 1894; 3. Drobné 
povídky, 1894); Za tatíčkem (P pro ml., 1893); Děde
ček (P pro ml., 1894); Hradčanské povídky (1894); 
Slunce zašlo, Sivý hoch (PP pro ml., 1894); Turistické 
humoresky (1894); Zapomenutý (P pro ml., 1894); 
Humoresky a povídky (1902); Vlastní silou (R 1902, 
1919 s tit. Žena); Humoresky (1904); Nedělní fejetony 
Národní politiky 1-3 (1., 2. 1904, 3. 1907); Chudé 
květy (PP b. d., 1906); Teta blondýna (R 1906); Plané 
růže (R 1910); Svatební noc a jiné povídky (1912); 
V dýmu (R 1912); Tajemství bílé kravaty a jiné humo
resky (1914); - posmrtně: Zrazené srdce (P pro ml., 
b. d, 1942). I

LITERATURA: F. V. Vykoukal: ref. Z lidu vesnic
kého, Světozor 22, 1887/88, s. 511; J. Klenek: ref. 
Z lidu vesnického + ref. Fejetony..., Hlídka literární 
1889, s. 59; • ref. V ráji ďábla: jv (J. Vodák), Lit. listy 
1892, s. 361; A. Procházka, Niva 3, 1892/93, s. 45 
(autorova reakce s. 80, Procházkova odpověď s. 143) 
•; Jiří K. (Karásek): ref. Turistické humoresky, Ni
va 4, 1893/94, s. 362 + ref. Hradčanské povídky, Lit. 
listy 1895, s. 55; E. Sokol: ref. Vlastní silou, Rozhle
dy 13, sv. 2, 1902/03, s. 725; -áský: ref. Teta blondýna, 
Zvon 6, 1905/06, s. 793; O. Š. (Šimek): ref. Nedělní 
fejetony..., Novina 2, 1908/09, s. 382; DrN (B. Na
vrátil): Šedesáté narozeniny spisovatele dra J. L. H., 
Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 455; J. Hulinský: Památce 
krajana J. L. H., Slánský obzor 40, 1932, s. 46.

pb

Karel Hrdina

* 13. 1. 1882 Černice (Mojné-Č.) u Českého 
Krumlova

† 28. 8. 1949 Praha

Klasický filolog, literární vědec, překladatel ze středo
věké a klasické latiny, editor.

Narodil se v učitelské rodině, oba rodiče záhy 
ztratil. Studoval 1892-1900 na čes. gymnáziu 
v Čes. Budějovicích a 1900-04 klasickou filolo
gii na filoz. fakultě v Praze (vliv profesora 
J. Krále); státní zkoušky složil 1906. 1904-06 
učil na pražských gymnáziích, 1906-14 na gym
náziu v Kolíně a 1914-19 na gymnáziu v dnešní 

Londýnské ul. v Praze. 1919 nastoupil do minis
terstva školství a osvěty, nejprve do resortu 
středního a později vysokého školství. 1933 byl 
zvolen mimoř. a 1940 řádným členem ČAVU, 
od 1932 byl mimoř. členem KČSN, 1948 mu byl 
udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity 
v Brně. Několik let pracoval i v Komisi pro 
soupis rukopisů. Za okupace významným způ
sobem pomohl B. Václavkovi a jeho ženě.

Počátky H. vědecké práce ovlivňoval J. Král 
orientací na problematiku latinské metriky. Po
stupem času se H. začal zabývat latinským smě
rem českého básnictví v období humanismu, 
věnoval mu monografické studie a zejména po
kračoval v rozsáhle založeném biografickém 
a bibliografickém díle A. Truhláře Rukověťkpí
semnictví humanistickému, zvláště básnickému, 
v Čechách a na Moravě ve století 16. Materiál 
k Rukověti sbíral i v Maďarsku, Rakousku, 
Německu a Polsku; za daných podmínek byla 
však tato práce nad síly jednotlivce, takže 
H. vydal jen druhou část 1. dílu Rukověti z Tru
hlářovy pozůstalosti a sebral materiál k 2. dílu 
(Truhlářův a Hrdinův projekt Rukověti později 
realizovali J. Hejnic a J. Martínek). Zájem 
o českou literaturu vedl H. i k vydání česky 
psaných památek, zejména cestopisů. Latinsky 
psanou českou básnickou literaturu představil 
H. v nerozsáhlé antologii Bohemia Latina a na 
středověkou latinskou prózu vzniklou v Če
chách se zaměřil svým obsáhlým dílem překla
datelským. Zejména v překladu Vlastního živo
topisu Karla IV. a Kosmovy Kroniky české 
dokázal sloučit odbornou erudici klasického 
filologa se schopnostmi slovesně tvůrčími. Do
vedl si ze slohového repertoáru novodobé české 
prózy věcné i krásné zvolit vyjadřovací pro
středky, které nejen odpovídaly stylu překláda
ného díla, ale které také umožnily - při plném 
respektování věcné přesnosti překladu - přiblí
žit středověkou prózu čtenářům 20. století. 
Obdobným způsobem přeložil Petroniův ro
mán Satirikon.

PŘÍSPĚVKY in: Beitráge zur Heimatkunde ďes Aus- 
sig-Karbitzer Bezirkes (Ústí n. L., 1925); Bratislava 
(1931); Časopis Matice moravské (Brno, 1924, 1947); 
Časopis pro dějiny venkova (1921); Časopis Společ
nosti přátel starožitností (1940); Českolužický věstník
(1923);  Československo (1930); Čes. časopis filologic
ký (1942-44); Encyklopedie čs. mládeže (1929); Jiho- 
čes. sb. historický (Tábor, 1934); Knihomol (1923); 
Krása našeho domova (1946); Listy filologické 
(1909-48); Mělnicko (Mělník, 1940); Národop. sbor-
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nik českoslovanský (1921); Naše věda (1925-46); sb. 
Non omnis moriar... k uctění 2000. výročí narození 
Horatiova (1935); Osvěta (1917); sb. Památník Raší- 
nova stát. čs. gymnázia v Hradci Král. (1936); sb. Pio 
váti (1930); sb. Přátelé čs. starožitností svému učiteli. 
K šedesátinám univ. prof. dr. J. V. Šimáka (příl. 
ČSPS, 1930); Reformační sborník (1937-41); Sborník 
k dějinám československým v období humanismu, 
vydaný k oslavě 60. narozenin J. B. Nováka (1932); 
Sborník prací filologických J. Královi k 60. narozeni
nám (1913); Sborník prací filologických univ. prof. 
F. Grohovi k 60. narozeninám (1923); Sborník Žiž- 
kův 1424-1924 (1924); Slovesná věda (1948/49); Ši
rým světem (1924-44); Věstník ČAVU (1919—39); 
Výr. zpráva gymnázia Minervy (1906/07); Výr. zpráva 
gymnázia v Kolíně (1907-11; 1908 O cézuře a inter
punkci u Kallimacha a jeho vrstevníků...); Výr. zprá
va gymnázia v Praze na Malé Straně (1910/11);- po
smrtně: Věstník ČAVU 1948 (1949). I KNIŽNÉ. 
Práce o literatuře: Rukověť k písemnictví humanistic
kému, zvláště básnickému, v Cechách a na Moravě ve 
století 16., díl 1 (1918, s A. Truhlářem). - Překlady: 
Vlastní životopis Karla IV. (1908); F. Palacký: Dvě 
latinské řeči z r. 1817 (1927); G. Petronius Arbiter: 
Satiry (1923) + Satirikon, pokud se zachovalo v ru
kopise leidenském, bernském a trogirském, obsahující 
z celého díla zlomky knih 15. a 16. a vypravující 
Příhody Enkolpiovy (1925); Kosmova Kronika česká 
(1929); Zachaeus Pulegius de Zbysin (P. Ješín z Bez
dězi): Posmrtná paměť českým hrdinům, kteří od 
Ferdinanda II. došli v Praze nezaslouženého utrpe
ní... (1938); Příběhy krále Přemysla Otakara II., Zlá 
léta po smrti Přemysla Otakara II. Dva současné 
letopisy (1947); - posmrtně: J. Kampanus: Mecenáši 
Karlovy univerzity (1949); První pokračovatelé Kos- 
movi (1950). - Ostatní práce: Putování po stopách 
pana Lva z Rožmitálu L. P. 1935 vykonané aneb 
Deník, který si psali na své cestě... (1937, s K. Ohne- 
sorgem). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: P. Hrubý: 
Cvičebná kniha jazyka latinského pro vyšší třídy 
gymnazijní (1922); K. Harant z Polžic a Bezdružic: 
Cesta po Egyptě. Výbor z 2. dílu jeho Putování aneb 
Cesty z Království českého do Benátek (1926); Bohe
mia Latina (1931); Sofoklés: Antigone (1930, překlad 
a výklad J. Krále); Výbor z řecké poezie v překladech 
(1933, přeprac. vyd. 1941); Výbor z římské poezie 
v překladech (1935); Ukázky středověké a novověké 
latiny (1938, s B. Rybou); Ukázky latinských nápisů 
doby pozdější (1940); O. Prefát z Vlkanova: Cesta 
z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do 
Palestiny... (1947); - posmrtně: Commentarius bre- 
vis iucundus itineris atque peregrationis (1951). I

BIBLIOGRAFIE: F. Šimek: Příloha k čl. Za ze
snulým dr. h. c. K. H., Slovesná věda 2, 1948/49. 
I LITERATURA: • ref. Rukověť k písemnictví hu
manistickému...: an. (V. Flajšhans), ČČM 1919, 
s. 69, 186; A. N. (Novák), ČMM 43/44, 1919/20, 
s. 532 •; an. (J. O. Novotný): ref. překl. Petronius: 
Satiry, Cesta 5, 1922/23, s. 465; • ref. překl. Kosmova 

Kronika česká: AMP (A. M. Píša), PL 21. 12. 1929; 
A. N. (Novák), LidN 29. 12. 1929; J. Č. (Čep), Tvar 
1929, s. 397; V. Novotný, ČMM 1930, s. 216; S. Sou
ček, Naše věda 1930, s. 48; J. P. (Pekař), ČČH 1930, 
s. 190 •;• ref. ed. Bohemia Latina: J. Ludvíkovský, 
Nové Čechy 1931, s. 263; Z. K. (Kalista), Lumír 58, 
1931/32, s. 174 •; J. Ludvíkovský: K šedesátinám 
K. H., LidN 13. 1. 1942; F. M. Bartoš: Vir integerri- 
mus, Jihočes. sb. historický 1947, s. 29; • nekrology: 
F. M. Bartoš, LidN 4. 9. 1949 + in M. J. Kampanus: 
Mecenáši Karlovy univerzity (1949); F. Šimek, Slo
vesná věda 2, 1948/49, s. 208; B. Ryba, LF 1949, 
s. 161; J. Ludvíkovský, Naše věda 1950, s. 257 •.

Pč

Josefa Hrdinova

* 13. 6. 1888 Praha
† 15. 7. 1949 Praha

Překladatelka z francouzštiny a propagátorka 
česko-francouzských kulturních styků v meziváleč
ném období.

Narodila se v rodině zaměstnance Patologické
ho ústavu v Kateřinské ulici. Stala se učitelkou 
řečí, na první působiště v Městské průmyslové 
dívčí škole nastoupila 1911. Zpočátku učila 
němčinu, později francouzštinu, společenskou 
výchovu a zdravovědu. 1928 byla jmenována 
ředitelkou Odborné školy pro ženská povolání 
na Starém Městě v Praze. Patřila k předním 
pracovnicím ženského hnutí. Několikrát navští
vila Francii, dopisovala si a přátelsky se stýkala 
s francouzskými spisovateli vzešlými z okruhu 
Opatství créteilského. 1948 odešla do důchodu.

H. se během své překladatelské dráhy zaměři
la na současnou humanisticky orientovanou 
francouzskou literaturu, z níž překládala 
R. Rollanda a autory z okruhu Opatství 
(G. Duhamel, Ch. Vildrac, L. Durtain). Svou 
překladatelskou činnost provázela časopisecký
mi informacemi o překládaných autorech, jejich 
dílech a návštěvách v Československu. Překlá
dala rovněž z češtiny do francouzštiny a publi
kovala články o otázkách ženského vzdělávání. 
Byla též spoluautorkou několika příruček ně
meckého jazyka.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1921); Kult, letáky Muzea 
a studijního ústavu odborných škol pro ženská povo
lání v Praze (od 1941); Lid. noviny (1927); Nár. osvo
bození (1924-35; 1926 překl. L. Durtain: Dvanáct set 
tisíc); Pramen (1924); Právo lidu (1924); Rozpravy
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Aventina (1926); Škola a rodina (1928-36); Venkov
(1924).  I KNIŽNĚ. Překlady: G. Duhamel: Světlo 
(1921) + Radosti a hry (1924) + Vláda nad světem 
(1924) + Půlnoční zpověď (1928) + Dva přátelé 
(1933); Ch. Vildrac: Michel Auclair (1922) + Objevy 
(1923) + Růžový ostrov 1 (1925) + Lev a jeho brýle 
(1949); R. Rolland: Clérambault (1925) + Okouzlená 
duše (1928) + Goethe a Beethoven (1933); L. Dur- 
tain: Dvanáct set tisíc (1926). - Ostatní práce: Příruč
ka jazyka německého pro ženské školy průmyslové 
(1916, s M. Mašnerovou); Německá cvičebnice pro 
dívčí odborné a rodinné školy 1-3 (1924, s A. Flei- 
scherovou, M. Jonášovou); Nauka o společenském 
styku pro odborné školy ženských povolání (1928); 
Německá cvičebnice pro odborné školy ženských po
volání (1937, s A. Fleischerovou, M. Huliciusovou); 
Julie Reisserová. Osobnost a život (1941, s prací
J. Vackové Hudební tvorba J. Reisserové). ■ REDI
GOVALA sborník: Výroční zprávy Městské odborné 
školy pro ženská povolání v Praze (1929-37). I

LITERATURA: • nekrology (an.): Svob. slovo 
17. 7. 1949; LD 19. 7. 1949 •.

jg

František Hrnčíř

* 28. 9. 1860 Dřevíkov u Hlinská
† 12. 6. 1928 Nymburk

Prozaik, dramatik a básník píšící hlavně pro mládež, 
teoretik a kritik dětské literatury, redaktor a naklada
tel, pedagog.

Pocházel z chudé zemědělské rodiny. 1866 začal 
chodit do školy v Trhové Kamenici, 1874-78 
navštěvoval měšťanskou školu v Hradci Král., 
pak učitelský ústav, který dokončil v Jičíně. Po 
maturitě (1882) učil na obecné a měšťanské 
škole v Hlinsku, ještě t. r. byl přeložen na obec
nou školu v Heřmanově Městci. 1884-88 byl 
správcem české matiční školy v Bezděčíně 
u Turnova, kde byl pro účast v národnostních 
bojích vyšetřován, souzen a posléze z trestu 
přeložen na jednotřídku v Bobnicích u Nym
burka, kde učil do 1901. Zbývající léta do před
časného odchodu do důchodu (1910 ze zdravot
ních důvodů) působil v Nymburce. Po první 
svět, válce žil v Hrochově Týnci. Byl průkopní
kem nových vyučovacích metod, psal a vydával 
učebnice a příručky pro učitele i žáky, byl i ve
řejně, osvětově a literárně činný (jen v čas. 
Komenský otiskl více než 400 fejetonů). Orga
nizoval učitelské styky česko-slovenské, patřil 
k aktivním členům Učitelské jednoty Budeč 

a Moravského ústředního spolku učitelů, pro
sazoval myšlenku literárního sdružení spisova
telů pro mládež. Od 90. let předjímal snahy, 
které se prosadily až těsně před válkou v časo
pise Úhor. Byl propagátorem dobré dětské 
četby teoreticky i prakticky: stál u založení Dě
dictví Komenského (1892), redigoval a vydával 
četné dětské knižnice a časopisy. - Nejvý
znamnější z nich byl Dětský máj (1904/05- 
1913/14), čtrnáctideník, od 5. roč. měsíčník pro 
střední školní věk. Přinášel básně, prózy, hádan
ky, pohádky, písně i kvalitní ilustrace a barevné 
přílohy. Seznamoval čtenáře s klasiky české, 
slovenské i světové literatury a výtvarného umě
ní i se soudobými autory a malíři (H. Sedláček, 
J. Kalus, J. Kálal, J. F. Hruška; L. Kuba, F. 
Kupka, F. Kobliha, J. Schikaneder, M. Aleš, 
který byl též autorem záhlaví časopisu) jednak 
ukázkami z jejich prací, jednak statěmi o jejich 
životě a díle. H. zde sám tiskl, kromě drobněj
ších prací, každoročně na pokračování větší 
prózy pro mládež, z nichž některé vyšly i kniž
ně. Časopis měl dvě přílohy, beletristickou 
Knižnici Dětského máje a naučnou Novou pří
lohu Dětského máje. - Mimoto vydával H. 
svým nákladem reprodukce, plakáty, nástěnné 
obrazy (kroje a historické náměty) a umělecké 
pohlednice.

Svým beletristickým dílem se H. snažil napl
nit postuláty své teoretické práce O dětské lite
ratuře, v níž se jako první pokusil o vymezení 
kvalitativně vyššího typu literárního didaktis- 
mu. Odmítal moralismus a jednotvárnost, sche- 
matičnost a idealizaci příběhů a postav. Své 
požadavky nejlépe naplnil v prózách ze života 
s výrazně autobiografickými prvky (Snění a ži
vot, Jasno i chmurno), v nichž líčil bosé dětství 
vesnického chlapce a jeho chudá studentská 
léta, a v povídkách historických (Záhuba Vršo
vičtí, Zmar a zdar), v nichž prostřednictvím 
napínavého a dobrodružného děje učil čtenáře 
nenásilně lásce k vlasti, k národu a jeho ději
nám. Mnohé H. dětské prózy, publikované 
samostatně nebo v neustále nově koncipova
ných a obměňovaných sbírkách, jsou však po
znamenány právě těmi rysy, proti kterým sám 
bojoval, schematismem, nezakrytou didaktič- 
ností a falešnou romantikou (Ubohá Milena, 
Dva pavouci). H. knihy pro dospělé jsou satiric
ky laděné fejetony ze soudobého učitelského 
života.
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: C. Autor (Posel z Budče 
aj.), Densius, Drnkačka, F. G. Tobolecký, Figulus, 
Fr. Drnkačka (Švanda dudák), Jaroslav Přemysl (Ko
menský), Julius Verner (Komenský, sb. Dětské květy),
K. Muczény; Dr. J. V., Hř., J. V. Dn., -ř. (Komenský). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Americká domácnost (USA, 1890 
R podle něm. předlohy Temné stíny); Anděl strážný 
(1888-91); Beseda učitelská (1892-94); Besídka 
malých (1880-94); sb. Blahé, zlaté mládí 1-3 
(1884-86); Budečská zahrada (1883-88); Čes. dívka 
(1926); Čes. domácnost (1889-90, R podle franc. 
předlohy Dvě matky); Čes. škola (1883-94); Dětská 
besídka (USA, 1885-88, PP Bezejmenná, Ubohá Mi
lena); Dětské květy (1901-03); sb. Dětský den (1913); 
Dětský máj (1904—14); Hlas národa, příl. Nedělní 
listy (1889); Jizeran (Ml. Boleslav, 1884-94, 1926); 
Kalendář Dětského máje (1907-12); Komenský 
(1884-1914); sb. Květnice mládeže (Nové Město 
n. Met., 1894); Lit. listy (1881-88); Malé noviny pro 
děti (1890-1914); Malý čtenář (1883-1924); Matice 
dítek (1885-87); Nár. listy (1896); Nár. obzor (1912); 
Nár. učitel (1892); Naší mládeži (1883-92); Občanské 
listy (Nymburk, 1892); Pedagog, rozhledy; Pěstoun 
(1882-87); Pokrok (od 1884); Posel od Čerchova (Do
mažlice); Posel z Budče (1883-94); Posel z východ
ních Čech (Chrudim, Pardubice); Pozor; Samostat
nost (1913); Škola našeho venkova (Kostelec n. Orl., 
1897); Štěpnice; Švanda dudák (1893); Tribuna 
(1919); Učitelské noviny (od 1892); sb. Upomínka na 
sjezd českého učitelstva v Brně 10.—11. srpna 1896 
a na první cestu českého učitelstva na Slovensko 
(1896); Velký zábavně-poučný kalendář milotického 
hospodáře na r. 1928; Věstník. Rozhledy historické, 
topografické, národopisné, školské na Poděbradsku 
a sousedních okresech (1898-1919); Věstník od Otavy 
(Strakonice, 1889-95); Vychovatel (1892); Zlaté mládí 
(1886-93). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Osudná navštívenka (D 1876); Proklatec (D 1878, 
pseud. F. G. Tobolecký); Eliška Přemyslovna (P pro 
ml., b. d., 1882); Květy (PP pro ml., 1883); Podivné 
přátelství (P pro ml., 1884, přeprac. vyd. 1888); Ze 
slavných dob (PP pro ml., 1886); Zvonek karlštejnský 
(P pro ml., 1886); Listy o slávě slovanské (BB pro ml.,
1886) ; O dětské literatuře 1, 2 (studie, b. d., 1886,
1887) ; Kněžna Vilpurka (D pro ml., 1887); Prosté 
povídky (PP pro ml., 1887); Druhé květy (PP pro ml., 
b. d., 1887); Zlaté paprsky (PP pro ml., b.d., 1887); 
Václav Nešťastný, školosprávce ve Lhotě Německé 
(FF 1888, pseud. Fr. Drnkačka, 2. vyd. t. r., pseud. 
C. Autor, obě zabavena); Ubohá Milena (P pro ml.,
1888) ; Tajemný zvonek (D pro ml., 1888); Bazilišek 
(P pro ml., b. d., 1888, na obálce tit. Pohádka o Bazi- 
liškovi); Skočec (P pro ml., b. d., 1888, na ob. tit. 
Pohádka o bylině otvírající); Zlatá myška (P pro ml., 
b. d., 1888, na ob. tit. Pohádka o zlaté myšce); Jaroš 
a Miluška (P pro ml., b. d., 1888, na ob. tit. Pohádka 
o Jarošovi a Milušce); Bohatství neblaží (P pro ml., 
b. d., 1888, na ob. tit. Pohádka o chudém Zárubovi); 
Půtka číslic (P pro ml., b. d., 1888, na ob. tit. Povídka, 

jak se číslice potýkaly); Krakonoš (P pro ml., b. d., 
1889, na ob. tit. Pohádka o Krakonošovi); Křišťálová 
máť (P pro ml., b. d., 1889, na ob. tit. Povídka o křiš
ťálové máti); V opuštěném mlýně (P pro ml., b.d., 
1889, na ob. tit. Pohádka o opuštěném mlýně); Svět
lušky a petrklíče (P pro ml., b. d., 1889, na ob. tit. 
Pohádka o světlušce a petrklíči); Klasy (PP pro ml., 
b. d., 1889); Bezejmenná (P pro ml., 1889); Prosté 
povídky 2 (PP pro ml., b. d., 1890); Prosté obrázky 
(PP pro ml., b. d., 1891); Dva pavouci (P pro ml.,
1891);  Miluška (D pro ml., b. d., 1891); V sněhových 
vločkách (PP pro ml., b. d., 1893); Jan Šváb (P pro 
ml., 1893); Jehličí (PP pro ml., 1893); Mimo škamna 
(FF 1893, pseud. K. Muczény); Zápisky Celestýna 
Skromného, učitele v Zakleté Lhotě (FF 1893, pseud. 
Fr. Drnkačka); Čarovné květy (PP pro ml., 1894); 
O čaroději Žitovi (P pro ml., b. d., 1895); O Palečkovi, 
dvorském šašku krále Jiřího (P pro ml., b. d., 1895); 
Záhuba Vršoviců (P pro ml., 1895); Krvavý svátek na 
Libici (P pro ml., 1895); Květuše (P pro ml., 1895); F. 
L. Vorlíček, učitel a spisovatel český (monografie, 
1895); Na Libici bílé, Starý meč (PP pro ml., b. d., 
1897); Já jsem Čech! (PP pro ml., 1897); Na sadě (PP 
pro ml., 1901); Jasno i chmurno (P pro ml., b. d., 
1902); Staré pověsti (1902); Loutkové divadlo (studie, 
b. d., 1902, šifra Dr. J. V.); Zmar a zdar (P pro ml., 
1902); Na voru a jiné tři povídky (pro ml., b. d., 1903); 
Poslední Rožmberk (P pro ml., b. d., 1903); Z temna 
minulosti (PP pro ml., 1904, pseud. Figulus); Snění 
a život (P pro ml., b. d., 1904); Černobílá příšera (P 
pro ml., 1907); Varujte se lihovin! (1907, s J. Klikou, 
P Největší nepřítel lidstva); Pejskovi přátelé (B pro 
ml., 1909); Jařmo hroudy (P pro ml., 1911); Loutka (P 
pro ml., 1918); Mořidlo (P pro ml., 1918); O domov- 
níčkovi (P pro ml., 1918); O lenochu Marikovi (P pro 
ml., 1918); O sedmi chytrácích (P pro ml., 1918); 
Poberto (P pro ml., 1918); Trdlo, nemehlo, motovidlo 
(P pro ml., 1918); Tři běsové (P pro ml., 1918); Lido
jed (P pro ml., 1919); O Rmoutilce (P pro ml., 1919); 
Kucibaba (P pro ml., 1919); Deváté nebe (P pro ml., 
1921); Kvítko z čertovy zahrádky (P pro ml., b. d., 
1921); Domek na sloupku (P pro ml., b. d., 1921); 
Mamon (P pro ml., b. d., 1921); Zlatý brouček (P pro 
ml., b. d., 1921); Neotesánek (P pro ml., b. d., 1921); 
Pod zemí a nad oblaky (PP pro ml., 1923); O vílách 
a příšerách (PP pro ml., 1925). - Překlady: Paleček 
a obr (1895, z ital.); P. J. Stáhl: Příhody Palečkovy 
(1902). - Adaptace: P. Chocholoušek: Templáři v Če
chách (b. d., 1900); F. Ambrož: Wiesnerova česká 
první obrázková abeceda a čítanka (1903). - Ostatní 
práce: Obrázky z dějin českých (1888); Dějiny Jílové
ho u Hodkovic a tamního kostela Anděla Strážce 
(1888); Dějiny národa českého (1891); Slohové úkoly 
pro všechny stupně a kategorie škol národních (1893); 
Pokračovací školy hospodářské na venkově (1893); 
V. Hlava z Kiršfeldu, primátor města Nymburka 
(1894); Královské město Nymburk nad Labem 
(1894); Okresní národopisná výstava v Nymburce 
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Hrnčíř

(1894); Kam máme do školy děti své posílati? (1896); 
Malý počtář (1896, obs. i P Půtka číslic; t. r. i s tit. 
Užité příklady početní pro 1. školní rok); Evropa 
(1899); Země České koruny (1899); Patero dílů světa, 
Vesmír (1901); Říše rakousko-uherská (1902); Zákla
dové zeměpisu pro školy obecné (1903); Dějepis náro
da českého (1904, přeprac. vyd. 1911); Přírodopis 
ptactva (1904); Osobní daň z příjmu a učitel (b. d., 
1904); Učitelské domky (b. d., 1906); Dějiny Francie, 
Anglie, Ruska a Norska (1906-07, sešit, vyd.); Dějiny 
Polsky a Dánska (1907, sešit, vyd.); Dějiny Srbska, 
Bulharska a Černé Hory (1907-08, sešit vyd.); Dějiny 
Švédská a Holandska (1908, sešit, vyd.); Výstavka 
Dětského máje na všeobecné hospodářsko-průmyslo- 
vé výstavě r. 1908 v Kroměříži (1908); Dějiny Španěl
ska a Portugalska (1909, sešit, vyd.); Dějiny Uherska 
a Charvátska (1909-10, sešit, vyd.); Ze severních 
Čech (1910); Z různých koutů Moravy (1911); Dějiny 
Německa (1911, sešit, vyd.); Dějiny starých Římanův 
a Itálie (1912, sešit, vyd.); Ze slezských poutí (1912); 
Ze Slovenska (1913); Dějiny Řecka (1913, sešit, vyd.); 
Dějepis národa českoslovanského pro školy i rodiny 
(1919, t. r. i přeprac. vyd.); Republika československá 
(1920, přeprac. vyd. 1930); Stručné dějiny národa 
československého (1920); Dějepis národa českoslo
venského (1923); Obrázkové dějiny národa českoslo
venského (1923, přeprac. vyd. 1924 s A. Machtem); 
Hrnčířovy písemnosti (1924); Obrázkové dějiny svě
tové od počátku až po naše časy 1, 2 (1925, 1926). 
■ REDIGOVAL časopisy: Česká domácnost 
(1889-90), Dětské květy (1901-03), Dětský 
máj (1904-14), Malé noviny pro děti (1890-1906, 
1913/14, s F. V. Krchem), Věstník. Rozhledy historic
ké, topografické, národopisné, školské na Poděbrad- 
sku a sousedních okresech (1898-1919); sborníky: 
Blahé, zlaté mládí 1-3 (1884-86, s J. Fišerem), 
Upomínka na sjezd českého učitelstva v Brně 
10.-11. srpna 1896 a na první cestu českého učitelstva 
na Slovensko (1896, t. r. rozšiř, vyd.); kalendáře: Ka
lendář Dětského máje (1907-12), Velký zábavně 
-poučný kalendář milotického hospodáře na r. 1928; 
knižnice: Budečské květy (1897-1913, 13 sv.), České 
pohádky a pověsti (1895, 5 sv.), Knižnice Dětského 
máje (1904-14, 15 sv.), Knižnice Dětských květů 
(1903, 3 sv.), Nejlacinější knihovna pro českou mládež 
(1888—89, 10 sv.), Nová příloha Dětského máje 
(1907-13: Z kroniky celého světa 9 sv., Z pouti po 
vlastech, českých 4 sv.), Právní rádce (1920, 3 sv.), 
Stručné poučky (1904-20, 16 sv.), Umělecké knihy 
(1909-11, 3 sv.), Urbánkova Ústřední knihovna pro 
českou mládež (1888-1912, od sv. 21), Vybrané spisy 
pro mládež (1903-11, 6 sv.). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: sb. O dětské literatuře (1886); Dětský Hlahol 
(zpěvník, 1888); Národní hádanky z Čech, Moravy 
a Slezska (1888); Kolébka lidstva (1890, ze spisů
F. Hellwalda aj.); sb. Dětské květy (BB pro ml., 1891, 
pseud. Julius Verner); J. Škultéty: Slovenské pohádky 
(1900); O kohoutkovi a slepičce (1907); Kapesní ka
lendář pro českou mládež všech škol (1908); O po

slušných kozlátkách (1911); sb. Dětský den (1913); 
Zpívající Čechoslovák (zpěvník, 1919); Krátká slo
venská čítanka (1919); J. Škultéty, P. Dobšinský: Slo
venské pohádky (1919); Nejkrásnější pohádky české, 
moravské a slovenské (1921). ■

BIBLIOGRAFIE: J. Polák: Soupis prací F. H., 
ZM 1975, s. 56.1 LITERATURA: sb. In memoriam 
(1931, red. A. Záruba); F. H., spisovatel pro mlá
dež... (Vídeň 1933). ■ F. Pražský (Dlouhý): ref. Kvě
ty, Lit. listy 1883, s. 100; • ref. O dětské literatuře: 
V. Špaček, Lit. věstník, příl. Listů školské správy 
1887, s. 57; -aue- (H. Pittauer), Lit. listy 1887, s. 337 
•; F. Pražský (Dlouhý): ref. Druhé květy, Lit. listy 
1887, s. 354; -aue- (H. Pittauer): ref. Eliška Přemys
lovna, Lit. listy 1888, s. 271; • ref. Podivné přátelství:
L. Pivoda, Komenský 1888, s. 46; J. Antonínov, Hlíd
ka lit. 1889, s. 194 •; J. Antonínov: ref. Obrázky 
z dějin českých, Hlídka lit. 1889, s. 194 + ref. Beze
jmenná, tamtéž, s. 254; L. Pivoda: ref. Ubohá Milena, 
Komenský 1889, s. 719; V. Špaček: ref. Klasy, Lit. 
listy 1890, s. 130; J. Horák: ref. Prosté obrázky, Hlíd
ka lit. 1891, s. 385; -ech. (V. Štech): Spisovatelé pro 
mládež, Čes. škola 1891, s. 460; • ref. Malé noviny pro 
děti: J. Soukal, Komenský 1893, s. 635; M. M., Posel 
z Budče 1900, s. 825; J. Horňanský, Komenský 1902, 
s. 541 •; J. Petr: ref. Jehličí, Hlídka lit. 1894, s. 109; 
• ref. V sněhových vločkách: A. Vlas, Hlídka lit. 1894, 
s. 148; (-ák-), Komenský 1894, s. 381 •;• ref. Jan 
Šváb: A. Vlas, Hlídka lit. 1894, s. 228; (-ák-), Komen
ský 1894, s. 91 •; A. Vlas: ref. Čarovné květy, Hlídka 
lit. 1894, s. 466; K. Zákoucký: ref. Záhuba Vršovi- 
ců + Na Libici bílé..., Komenský 1896, s. 748; K. 
Kálal: ref. Evropa, Posel z Budče 1900, s. 450; • ref. 
čas. Dětské květy: -g.: Komenský 1901, s. 573; an., 
LidN 1. 10. 1901; J. Balhar, Komenský 1902, s. 558;
R. Karel (K. Rameš), Srdce 2, 1902/03, s. 27 •; an.: 
ref. Na voru..., LidN 20. 3. 1903; Č. Kramoliš: ref. 
Dějepis národa českého, Komenský 1904, s. 350 
-F ref. Z temna minulosti, LidN 26. 8. 1904 a Komen
ský 1904, s. 478; J. Balhar: ref. čas. Dětský máj, 
Komenský 1904, s. 684; Č. Zíbrt: Literatura kulturně- 
historická a etnografická, ČL 13, 1908/09, s. 465;
S. Klíma: ref. Ze Slovenska, Úhor 1913, s. 126; Pro- 
myk (H. Sedláček): ref. čas. Dětský máj (r. 9), Úhor 
1913, s. 45 + (r. 10), Úhor 1914, s. 5; V. Marek: ref. 
Dějiny Řecka, Úhor 1914, s. 149 + F. H., Úhor 1915, 
s. 130; • nekrology: an., NO 23. 6. 1928; H. Sedláček, 
Úhor 1928, s. 113 •; A. Záruba: F. H., Čes. učitel 
1929, s. 729 + F. H. a děti, Pedagog, rozhledy 1930, 
s. 547; J. Voráček in Vývoj teorie a kritiky čes. litera
tury pro mládež (1971, s. 26); J. Polák: Z dějin bojů 
o čes. dítě a čes. knihu, ZM 1974, s. 523; J. Voráček 
in Historické a teoretické koncepce české literatury 
pro mládež (1982).
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Hromádko

Jan Nepomuk Norbert Hromádko

* 28. 5. 1783 Hrochův Týnec
† 30. 4. 1850 Vídeň

Vydavatel Prvotin pěkných umění a mimořádný pro
fesor české řeči a literatury na vídeňské univerzitě.

Své příjmení psal i Hromádko, Hromátko, Hro- 
matko a Hromádka. - Byl synem řezníka. Škol
ní vzdělání získal v rodišti a od 1805 byl učite
lem na hlavní škole v Kolíně. Kolem 1807 odešel 
do Vídně a zprvu se živil překládáním a sou
kromým vyučováním češtině v šlechtických 
a úřednických rodinách, od 1808 učil bezplatně 
češtinu i na vídeňské reálné akademii. Ze slo
vanských jazyků ovládal ruštinu, polštinu a ně
které z jazyků jihoslovanských (stýkal se s mla
dým J. Kopitarem). 1811 mu byla udělena mi
mořádná stolice české řeči a literatury (tj. jako 
předmět nepovinný) na vídeňské univerzitě po 
J. Zlobickém (titulu řádný profesor užíval ne
právem). 1813-18 vydával první český vídeňský 
časopis C. k. Vídenské noviny (někdy uváděné 
podle tit. listu 1. roč. jako C. k. povolené Víden
ské noviny). Od č. 30 (z 13. 4. 1813) do 1817 
měly beletristickou přílohu, jejíž název se měnil 
(List, Prvotiny pěkných umění neb Vídenské 
učené noviny, Přemysla první oddělení, Prvo
tiny pěkných umění neb Literní přílohy 
k C. k. Vídenským novinám, Literní přílohy 
k C. k. Vídenským novinám pro národ český 
a slovenský, též bez názvu). Noviny měly i další 
občasnou přílohu Všeobecný oznamovatel 
(dražby, konkursy, úmrtí významnějších pří
slušníků vídeňské české menšiny apod.). Po zá
niku Prvotin tiskl 1818 H. shromážděnou bele
trii v hlavním listě. Pro malou schopnost orga
nizační, pro neshody s přispěvateli (jimž neplnil 
honorářové sliby) i s abonenty, a hlavně pro 
dluhy skončila H. vydavatelská dráha, již učinil 
závislou i na jiném svém neúspěšném podniku 
(1814 založil první rakouský pojišťovací ústav - 
abonent časopisu byl zároveň pojištěn). Na 
konci 10. a na začátku 20. let vyučoval H. češti
ně a slovanským jazykům v císařské rodině. 
1825 podal neúspěšný návrh vládě na zavedení 
slavistiky na vídeňské univerzitě i na všech vyš
ších školách rakouských. Od té doby ztratil 
i styk se současnou českou literaturou a jeho 
univerzitní přednášky (od 1844 přednášel i na 
polytechnice) byly stále kurióznější; zanedbával 
je nejen pro chatrné zdraví a práci na svém 

hospodářství nedaleko Vídně (St. Veit u Hiet- 
zingu), ale i pro jiné osobní záliby (pokoušel se 
např. zdokonalit tiskařské stroje). Po vídeň
ských bouřích 1848 už H. nepřednášel a 1849 
byl penzionován. Jako menšinový pracovník ve 
Vídni se uplatnil při zavádění českých bohoslu
žeb pro českou menšinu.

Literární význam H. je v jeho Prvotinách 
pěkných umění, které do jisté míry nahradily 
mezeru způsobenou tím, že 1809-17 nevycházel 
první český pražský časopis Hlasatel český. Do 
Prvotin přispívali téměř všichni představitelé 
soudobé české literatury. H. tu uveřejňoval ve
dle anonymních vyprávění podle cizojazyčných 
předloh hlavně četná programní prohlášení 
a osobité výzvy - i veršované - k čtenářům 
a předplatitelům a různé zprávy a oznámení 
z praktického života. Jeho redakční praxe byla 
velmi volná, hraničící s nedbalostí i s neschop
ností vtisknout časopisu jednotný ráz. Jeho 
přednášky na univerzitě byly v prvním roce 
založeny na mluvnici J. Dobrovského a od srov
návání češtiny s ruštinou brzy přešly k diletant
skému etymologizování a k fantastickým de
dukcím; ještě 20. 2. 1849 na ně zaútočily Noviny 
Lípy slovanské.

PŘÍSPĚVKY in: C.k. Vídenské noviny (1813-18) 
s příl. Všeobecný oznamovatel (1813-18) a Prvotiny 
pěkných umění (1813-17). I KORESPONDENCE:
F. Tichý: Dva dopisy J. H. Dobrovskému (z r. 1812 
a b. d.), čas. Bratislava 1929. ■ REDIGOVAL časopis: 
C.k. Vídenské noviny (1813-18) s příl. Všeobecný 
oznamovatel (1813-18) a Prvotiny pěkných umění 
(1813-17). ■

LITERATURA: J. Heyer: První české noviny ve 
Vídni a jejich vydavatel (1934). I J. Kopitar: H.’s 
böhmische Sprachkanzel und Zeitung in Wien, Vater- 
lándische Blátter 1812, s. 500 → Kleinere Schriften 
(1857); an. (K. Sabina): Prvotiny pěkných umění, 
Krit. příloha NL 1864, s. 161, 228 → Články literár- 
nědějepisné 1 (1912); J. Jireček: Vzpomínky na časo- 
pisectvo české před půlstoletím, Světozor 1879; K. V. 
Seydler: Stanovení dat životopisných, Urbánkův věst
ník bibliografický 1882, s. 129; F. Bačkovský: Dva 
čeští spisovatelé, jejichž stoleté narozeniny v letošním 
květnu slavíme, Ruch 1883; F. Čenský: Český jazyk 
v císařské rodině 4, Osvěta 1886; J. Hanuš: H. Noviny 
a Prvotiny pěkných umění, sb. Literatura česká 19. 
stol. 1 (1902); J. Jakubec: J. H. Prvotiny pěkných 
umění a jejich přispěvatelé, sb. Literatura česká 19. 
stol. 1 (2. vyd. 1911) + Slovesné práce ve Vídeňských 
novinách 1813 a v Krameriusových Vlastenských no
vinách 1815, LF 1916 + Dobrovský spolupracovní
kem H. Vídeňských novin, Sb. prací věnovaných... 
J. Máchalovi... (1925); V. Jirát: Deutsche Vorlagen zu 
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einzelnen Beitrágen der Prvotiny (1813-1817), Ger- 
manoslavica 1, 1931/32; M. Hýsek: K historii vídeň
ské „profesury“ J. N. H„ LF 1936 (s chybnými údaji); 
Z. Šimeček in Slovanské historické studie 1979, sv. 12, 
s. 209.

em

Jakub Hron

* 4. 6. 1840 Metánov (Častrov-M.) u Kamenice 
nad Lipou

† 29. 4. 1921 Metánov

Autor přírodovědných, filologických a filozofických 
spisků s přemírou neologismů; pobloudilý vynálezce 
a insitní básník. Bezděčný předchůdce patafyziky, 
dadaismu, recese, happeningu a postupů experimen
tální poezie.

Nejmladší ze šesti synů posledního metánov- 
ského rychtáře. Po maturitě na gymnáziu 
v Jindř. Hradci (1865) studoval matematiku 
a fyziku na filoz. fakultě v Praze a Vídni. Apro
baci pro nižší gymnázia z Vídně (1870) si rozší
řil v Praze (1873), složil též zkoušku z filozofické 
propedeutiky (1876); byl ovlivněn dobovým 
herbartismem. Jako suplent působil krátce na 
něm. gymnáziu v Opavě a na čes. gymnáziu 
v Jindř. Hradci, pak od 1871 v Hradci Král, 
(skutečný učitel 1883, profesor 1886, 1897 před
časně penzionován). V době aktivní služby 
uskutečnil cesty na světovou výstavu ve Vídni 
(1873) a v Paříži (1889). 1901—06 studoval medi
cínu na čes. lékař, fakultě v Praze, po neúspěchu 
u 2. rigorosa přešel na práva (1906-10). Poté se 
vrátil do Metánova, kde pokračoval v literární 
činnosti. Pohřben byl v Castrově.

Převážná část díla (deníky, zápisky) zůstala 
v rukopisné formě. Od 1893 otiskoval některé 
H. básně I. Herrmann v čas. Švanda dudák. Po 
spisku Tři záhady měřicko-početné následovaly 
práce z oblasti přírodních věd (fyzika, astrono
mie, geometrie), filologie (o tvorbě slov a slov
ních kořenů) a filozofie (logika, epistemologie, 
ontologie, přírodní filozofie, psychologie, eti
ka). Odborné práce jsou prosyceny diletantis- 
mem, amatérismem, detailistická akribie vede 
ke ztrátě podstatných souvislostí. Svým obsa
hem nejsou přínosem pro rozvoj daných věd
ních disciplín, ale vytvářejí oblast komična 
předjímající patafyzickou persifláž vědy. For
málně vytváří H. groteskní jazyk přesycený ori
ginálními novotvary (např. háma-hmota, 

zestvoba-existence, bjun-embryo), zvukovými 
úpravami (vkládání samohlásek do skupin sou
hlásek: kork, hordlo, Velotava) a gramatickými 
zásahy (koncovky akuzativu substantiv: např. 
dub - sg. duboa, pl. dubyfe; minulé a budoucí 
infinitivy: např. býti-byvlai, bufru). Vrcholu 
grotesknosti dosahuje H. ve své originální prak
tické etice Skutky lidské čili Jeden tisíc špatnot 
žijby a konby lidské, kde se přiblížil polohám 
čistého humoru bez vtipu. V kombinaci poezie 
s produkcí vynálezů má předchůdce v M. S. 
Patrčkovi, v konstrukci vědeckého názvosloví 
v K. S. Amerlingovi. Svými akcemi - prodej 
vlastních vynálezů (buňáty, lazuto, ruťáty a ko- 
sáty) ve Stánku na Národopisné výstavě česko- 
slovanské v Praze 1895, vypuštění balónu ve 
tvaru slona v Hradci Král. 1901, účast se stu
denty na pohřbu F. L. Riegra 1903, filozofická 
přednáška pro právníky v Karolínu 1908 aj. - 
předjímal H. fenomén happeningu. Z vnějších 
rysů H. komiky těží populární postava Járy da 
Cimrmana autorské trojice Smoljak, Svěrák, 
Šebánek. K vnitřnímu jazykovému humoru 
neologismů s chlebnikovovským citem pro ekvi
valenci smyslu a zvuku má nejblíže T. R. Field 
ve svém Prakršnu (dále pak tzv. krhútská litera
tura, E. Hrych, divadlo Dostavník aj.). H. kuri
ózní tvorby si povšimli např. I. Herrmann, 
E. z Lešehradu, J. Hašek, J. Váchal, K. Čapek, 
T. R. Field, J. Dubský, V. Lacina, podrobněji 
o něm referovali K. Juda a T. Zapletal. V 60. 
a 70. letech byl znovu oživen zájem o H. v lite
rárních přístolních společnostech (J. Zumr 
z okruhu B. Hrabala, skupina Vatennés v Brně, 
Řimsologická společnost v Praze), v 80. letech 
vznikla zatím nerealizovaná dramatizace Z. Va- 
vřína. Životem a dílem J. H. se zabýval V. Bo
recký, editorsky připravil (zatím nevydanou) 
antologii s tit. Nedorozumění s rozumem aneb 
Konba žijby.

ŠIFRA: J. H. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro pěsto
vání matematiky a fyziky (1888); Krajinské listy (Ka
menice n. Lipou, 1911-12); Ohlas od Nežárky (Jindř. 
Hradec, 1892); Osvěta lidu (1901); Ratiboř (1892); 
Švanda dudák (1893, 1895-96, šifra J. H.). ■ KNIŽ
NĚ. Tři záhady měřicko-početné rozřešené ku popisu 
přírodojevů obecných a sice: 1. Záhada o kulich, 
2. O mezerách, 3. O těsné výplni (1894); Objev a popis 
nových pravidelných hranatin (1895); Čujba i jsoucno 
prostora (1895); Nová určba odlehlot oběžnicových 
ode Sluna s přípojkami (1896); Objev a popis dvoj- 
pravidelných hranatin (1897); Přípona tvorebná „ba“ 
v úpravě zákonité (1898); Přítaž a odpud hvězd jako 
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dopelněk soustavy Koperníkovy a zevšeobecněnost 
tohoto pojma (1900); Kořeny slovné řeči lidské 
s ohledem na slovanštinu (1906); Kořeny slovné řečí 
slovanských s ohledem na češtinu (1907); Skutky lid
ské čili Jeden tisíc špatnot žijby a konby lidské (b. 
d. 1907); Důležitost kořenů slovných v řeči lidské 
a duch řeči lidské (1908); Libomudravna čili Put my- 
selby ze Stagyry do Metánova. Čtyři knihy myslavny 
1/1 (1910); Libomudravna čili Rozborava vesmíra 
2(1914); Libomudravna čili Druhá část myslavny 1/2 
(1920)1

LITERATURA: T Zapletal: Profesor J. H. Metá- 
novský, sepisovatel, libomudrun, výslužník (1937). 
I red.: Balón prof. H., Osvěta lidu 1901, č. 49; red.: 
Pokusy prof. H. s balónem, Ratiboř 1901, č. 25; 
K. Čapek: Muž vědy, NL 30. 1. 1918 → O umění 
a kultuře 1(1984) + J. H. umřel, LidN 4. 5. 1921 
→ O umění a kultuře 2 (1985); K. Juda: J. H., libomu
drun, Čes. revue 1921, s. 269 + Libomudrun 
J. H. Metánovský, Krajinské listy 1937, 1938; J. Vá- 
chal in Nový kalendář tolerancý (1923, s. 36); L. Brt- 
nický, A. Mej střik, F. Teršl in Památník gymnázia 
královéhradeckého (1927); J. V. Tolman in Hrst vzpo
mínek na starý Hradec Králové (1928, s. 223); Alarich 
in Medicína v županu (1929, s. 41); E. Lešehrad: Dva 
trosečníci, Odeon 1929, č. 1 → Básnické životy (1935); 
V. Lacina in Ozubené kolo (1930, s. 61); F. Tichý in 
Moje starohradecké vzpomínky (1932, s. 19) + Bý
valá rázovitá postava starohradeckého prof. J. H., 
Kraj královéhradecký 1943, č. 9 + Astronomické 
výklady J. H. na gymnáziu královéhradeckém, Kraj 
královéhradecký 1944, č. 2; T. R. Field in Kruhy pod 
očima (1933); -vič. (J. Vičar): Filozof-podivín, Humo
rist. listy 1933, s. 334; K. Čupr: Kuba H. Metánovský, 
LidN 29. 4. 1941 (ranní vyd.); K. Moor in V dlani 
osudu (1947, s. 26); A. Pražák: Můj Hradec Králové, 
sb. Hradecký kraj (1957, s. 117); F. Rašek: Ze zdravé 
čujby a ze přesné myselby výsleduje pravdatná větav- 
na, Jihočes. pravda 29. 8. 1965; B. Pernica: Libomu
drun zdravé čujby, Krásy domova 1967, č. 4; V. Cvek: 
Profesor J. H., in Lidé kraje mezi třemi vrchy (1967, 
s. 46); J. Dubský: J. H. Metánovský, libomudrun, 
sepisovatel, zpyták, výslužník, Květy 1969, č. 5; S. Ti- 
navský, R. Křesťan: Vzácný podivín, Mladý svět 
1971, č. 52; K. Kopš: Podivuhodný život a dílo libo- 
mudruna J. H., Práce 18. 10. 1980; V. Cibula in Praž
ské figurky (1985); J. Šedek: Libomudrun z Metáno
va, Praha ’85, č. 2; V. Škaloud: Profesor J. H., Gym
názium J. K. Tyla v Hradci Král. Almanach k 350. 
výročí založení školy (1986); V. Borecký: Přírodově
dec J. H., Techn. magazín 1988, č. 10 + H. 1-3, 
Ročenka Techn. magazínu 1989; I. Tretera in 
J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě 
(Univerzita Karlova, 1989).

vbo

Jiří Hronek

* 1.5. 1905 Roudnice nad Labem
† 5. 3. 1987 Praha

Novinář a publicista, prozaik a autor rozhlasových 
pásem a televizních scénářů.

VI. jm. Jiří Langstein. - Původem z novinářské 
rodiny. Po nedokončených gymnazijních studi
ích v Praze-Vinohradech se věnoval žurnalistice. 
1925-36 byl redaktorem Central European Rá
dio, od 1936 vídeňským, po připojení Rakouska 
k Německu v březnu 1938 pařížským dopisova
telem listů nakl. Melantrich. V Paříži po okupaci 
Československa vydával první noviny českoslo
venské zahraniční akce, cyklostylovaný časopis 
Československé zprávy. Po okupaci Francie upr
chl do Londýna, kde (1940-45) byl pracovníkem 
čs. ministerstva zahraničí; působil v zahranič
ním vysílání čs. vlády a byl spolu vydavatelem 
týdeníku Nové Československo. Po válce byl 
v Praze od 1945 šéfredaktorem Čs. rozhlasu (mj. 
zavedl rozhlasové noviny), od 1948 generálním 
ředitelem min. informací, od 1951 redaktorem 
Práce, 1957-64 vedoucím redaktorem závodní
ho časopisu Armabeton, pak šéfredaktorem 
ČTK pověřeným vedením agentury Pragopress; 
1970 odešel do důchodu. Po válce cestoval po 
SSSR a Japonsku. 1946-51 byl generálním sek
retářem Mezinárodní asociace novinářů.

H. rozvětvené literární působení nese pečeť 
jeho dlouholeté publicistické činnosti, zaměře
né na světové politické dění. V řadě pojednání, 
studií, souborů dokumentů se pokoušel osvětlit 
zvláště období 1938-45. Už za pobytu v Paříži 
a Londýně během druhé světové války publiko
val monografii Churchill a připravil knihy doku
mentů Černá kniha Heydrichova režimu a Dva
cet pět let Rudé armády. Po 1945 na ně navázal 
dokumentárními pracemi o rozpadu ČSR (Září 
třicet osm), o období poválečného neklidu (Re
portáž o velké věci), o Sovětském svazu (O zemi 
velkých činů) ad. Politickou publicistiku završil 
vzpomínkami účastníka zahraničního odboje 
s názvem Český novinář v emigraci', vylíčil v nich 
pařížské období druhého odboje (1. díl) a útěk 
z obsazené Francie, jakož i novou práci v Anglii 
(2. díl), a to se zřetelem k vojenským a politic
kým událostem a zejména k osudům českých 
a slovenských emigrantů. Z aktuální politické 
a ekonomické problematiky čerpal H. i náměty 
pro rozhlasová pásma a hry (Když hasla světla, 
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Lidé bděli, Člen T 36); důrazem na dokument 
a důsledně realistickým pojetím překonával do
savadní pojetí rozhlasové hry. V protikladu 
k pracím publicistickým jsou H. romány založe
ny na látkách zdánlivě neaktuálních. V histo
rickém románu Údolí jasu zobrazuje život Pa
lestiny v 1. století n. 1. a úsilí lidového člověka 
vytvořit z krizové společnosti vesnickou komu
nu; snaží se přitom evokovat společenské otřesy 
a nové myšlenkové proudy soudobé společnosti. 
Do Japonska je zasazen historický román Sa
murajův meč se román ze současnosti Jokohama 
11,00. První z nich, situovaný do 19. století, 
zobrazuje na problematice cti a spravedlnosti 
svár kulturní domácí tradice s odlišným světem 
moderní civilizace, druhý zkoumá odolnost je
dincovy morálky v tak těžkých zkouškách, ja
kými jsou válka a emigrace.

PSEUDONYM: G. J. George. I PŘÍSPĚVKY in: 
Českosl. zprávy (Paříž); Haló Nedělní noviny; Lid. 
demokracie (1976, R Náměstí v Bordeaux); Lit. novi
ny; Nové Československo (Londýn); Rudé právo; 
Tvorba; Večerní Praha; Zvon. ■ KNIŽNĚ. Beletrie: 
Paměti komorníka císaře Františka Josefa I. (1929, 
podle P. Ketterla, pod vl. jm.); Whisky (R 1932, pod 
vl. jm.); Údolí jasu (R 1946); Český novinář v emigra
ci 1,2 (vzpomínky; 1. Když se hroutil svět, 1946,2. Od 
porážky k vítězství, 1947); Veliký náš svět (RpRp 
1951); V široširém světě (RpRp pro ml., 1954); Zlato 
na Espaňole (R pro ml., 1961); Západní křídlo (D 
1968); Jokohama 11,00 (R 1973); Stříbrná maska (R 
pro ml., 1974); Samurajův meč (R 1980). - Překlady: 
N. Pozner: Tolstoj zemřel (1937); G. Lenótre: Život 
v Paříži za revoluce (1940). - Ostatní práce (reportáže 
a hist. úvahy): Adolf Hitler (1932, pod vl. jm.); They 
betrayed Czechoslovakia (Londýn 1938, pseud.
G. J. George); Zradili Československo (Londýn 
1939); It Happened in Czechoslovakia. Inside a Ger- 
man „Protectoratc“ (Londýn b. d., 1940); Churchill. 
Život bojovníka (Londýn 1941); Volcano under Hit
ler. The Underground War in Czechoslovakia (Lon
dýn 1941); Září třicet osm (1945); O zemi velkých činů 
(b. d., 1947); Reportáž o velké věci (1947); Dvojí tvář 
USA (1949); Newspapermen of the World. Stop Wo
rld War 3. (1949, též v jiných jazycích); Mír proti 
dolarům (1950); Itálie ve varu (1950); Spoutaná Fran
cie (1952); V prvních řadách (1952); Světové hnutí 
obránců míru (1952); A Land Ruled by Its People. 
National Committees Elections in Czechoslovakia 
(1954, též v jiných jazycích); Jugoslávie a SSSR
(1956);  Czechoslovakia - a handbook of facts and 
figures (1959; též v jiných jazycích, přeprac. vyd. 1964, 
s jinými); Czechoslovakia yesterday - today - tomor- 
row (obraz, publikace, 1960, též v jiných jazycích); 
Les journées de colére. Trente ans aprés le drame de 
Munich (1968, též angl.); Černé miliardy (1976). 

■ SCÉNICKY Hraj Host do domu (1956). I REDI
GOVAL časopis: Československé zprávy (Paříž, od 
1939); sborníky: Dvacet pět let Rudé armády (Lon
dýn 1943), První sjezd čsl. novinářů v Praze 23. 
a 24. října 1948 (1948). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
První rok československého odboje (polit, kalendář, 
Paříž 1940); K. Čapek: Povídky z obou kapes (Lon
dýn 1941); Černá kniha Heydrichova režimu. Doku
menty a zápisy září 1941 - leden 1942 (Londýn 1942); 
Mír (obraz, publikace, b. d., 1949); Boj národů proti 
koloniálnímu otroctví (katalog výstavy Kolonie..., 
1953, s jinými). ■

LITERATURA: M. B.: ref. překl. Život v Paříži za 
revoluce, Zvon 41, 1940/41, s. 26; S. Budín: ref. Od 
porážky k vítězství, Kult, politika 3, 1947/48, č. 10;
• ref. Údolí jasu: F. H. (Hampl), Práce 22. 4. 1947; 
Brk (F. Buriánek), Zeměd. noviny 19. 6. 1947;
G. (F. Götz), NO 11. 7. 1947; Jo-Za (J. Zahradníček), 
Akord 13, 1946/47, s. 388; E. H., Lid. kultura 1947, č. 
13; J. V., List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947/48, 
s. 109 •; • ref. rozhlas, hra Když hasla světla: V. Sý
kora, Mladá fronta 29. 9. 1948; vod., LidN 30. 9. 1948
• ; J. Opavský: ref. rozhlas, hra Lidé bděli, RP 19. 2. 
1949; • ref. Host do domu: FV (F. Vrba), LitN 1956, 
č. 2; K. Dvořák, LitN 1956, č. 4; jtg (J. Tráger), Svob. 
slovo 8. 1. 1956; -jo- (J. Opavský), RP 10. 1. 1956; we 
(M. Wendt), LD 11. 1. 1956 •; O. Kryštofek: ref. 
Zlato na Espaňole, Práce 29. 11. 1961; Mx.: ref. Stří
brná maska, Práce 29. 4. 1975.

bs

František Hrubín

* 17. 9. 1910 Praha
† 1. 3. 1971 České Budějovice

Básník, jehož lyrické založení spoluutvářelo i podobu 
jeho eposu, prózy a dramatu, nej významnější autor 
českého básnictví pro děti 20. století, překladatel ze
jména poezie, a to zvláště francouzské. Subjektem 
jeho díla je současný člověk v napětí mezi touhou po 
niterné rovnováze a determinováno stí dějinami i běž
nou životní praxí; takové evokaci člověka napomáhá 
dynamizací tvaru, docilovanou prolínáním různých 
tematických, časových a žánrových rovin.

V mládí se podepisoval též Ivan Hrubín (Cesta 
1930, Lumír 1936) a J. Hrubín (Studentský 
časopis 1929-30). - Narodil se v rodině stavitele 
jako nej starší ze tří dětí. Poté, co otec narukoval 
do první svět, války, přestěhovala se matka 
s dětmi 1914 ke svému otci do rodných Lešan 
v Posázaví. Lešany, v nichž H. prožil šťastné 
dětství (srov. Doušek života, U stolu) a kde cho
dil (1916-22) do obecné školy, zůstaly - spolu 
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s okolním krajem - doživotní inspirací jeho díla 
(srov. lyrické básně, skladby Romance pro kříd- 
lovku, Lešanské jesličky aj.). V Praze od 1922 
studoval na gymnáziu (postupně ve Slovenské 
ul., v Truhlářské ul. a v Libni); na sklonku 1930 
byl F. Halasem uveden do společnosti moder
ních českých básníků a s řadou z nich uzavřel 
doživotní přátelství (viz Lásky). Po maturitě 
(1932) krátce navštěvoval abiturientský kurs 
obch. akademie, v říjnu 1932 se zapsal na práva, 
brzy však přešel na filoz. fakultu UK. Na sklon
ku 1934 se stal pracovníkem Ústřední knihovny 
hl. m. Prahy; 1939 se oženil, dcera Jitka Minaří- 
ková (nar. 1940) je překladatelkou z angličtiny 
a italštiny, syn Vít H. (nar. 1945) filmovým a te
levizním režisérem. Od května 1945 působil 
H. nedlouho jako úředník min. informací (v 
odboru vedeném J. Koptou), od 1946 žil jako 
spisovatel z povolání; podnítil založení dětské
ho časopisu Mateřídouška a revue o dětské 
literatuře Zlatý máj. Od června 1945 bydlel 
v Praze-Holešovicích (dějiště četných básní); 
literárně pracoval také v rodové chalupě v Le- 
šanech, kterou získal po strýci z matčiny strany, 
gymnaziálním profesoru F. Novotném, jehož 
vliv významně spoluutvářel budoucího básníka, 
a v Chlumu u Třeboně, kde pobýval (nakonec 
ve vlastním domě) počínaje 1950 a jehož okolí 
se vedle Posázaví stalo dalším výrazným inspi
račním zdrojem jeho tvorby (srov. Můj zpěv, 
Srpnová neděle aj.). 1966 mu byl udělen titul 
národního umělce. Zemřel krátce po operaci na 
zhoubnou chorobu, pohřben byl na Vyšehrad
ském hřbitově v Praze.

H., mezigenerační zjev a Horův žák, který se 
svou vyspělou prvotinou Zpíváno z dálky rázem 
zařadil mezi elitu soudobého českého básnictví, 
etabloval se v něm na dlouhá léta výlučně jako 
lyrik, rozšiřující pouze uplatnění svého základ
ního talentu do dalších oblastí (verše pro děti, 
překlady poezie, především francouzské). Ve 
sbírkách prvního období (do 1945) utvářelo se 
typické „já“ H. lyriky jako proudná jednota, 
zvrstvovaná ustavičnými přesahy v čase (v člo
věku ukládanou minulostí a ukládanou mu bu
doucností) a prostoru (sebeuvědoměním člově
ka jako obyvatele Země a kosmu) a zároveň 
usilující o harmonizaci koexistujících protiklad- 
ných složek (život a láska - smrt apod.). Přitom 
se jedním z podstatných obsahů této poezie 
stala sama její schopnost evokovat nepřítomné 
dění v intenzitě plné přítomnosti a vůbec zá- 
zračnost básnického přepodstatňování reality 

ve svéprávnou realitu básně, docilovaného zde 
zejména za pomoci mámivé kantilény, umění 
odstínu a vynalézavého naplňování tradičních 
formálních kánonů. S postupem doby, na niž 
H. lyrika reagovala jednak posilováním obec
ných jistot (krajina rodu, vlast, Bůh), jednak 
pochybovačnými otázkami nad svým vlastním 
posláním, ustavoval se v ní jako hlavní spojenec 
lyrického subjektu „chudý“, typus konkrétní 
(s domovským právem v Posázaví) i symbolický 
(záruka nezničitelného lidství). Logické dovrše
ní těchto intencí přinesly rozsáhlé básně vzýva
jící nebo už oslavující vítězství nad fašismem 
(Chléb s ocelí; Jobova noc, scénicky provedeno 
v D 46) a pojímající válku jako gigantický střet 
staré a nové země. Tyto básně, jimiž u H. začal 
nástup velkých skladeb, daly jeho poezii nejen 
historický, nýbrž ojediněle - ztotožněním nové 
země se Sovětským svazem - i politický hori
zont; poprvé se v nich také uplatnily postupy 
u H. později velice produktivní, jako refréno- 
vost a kolážovost (spočívající v integraci textů 
jiných autorů do textu vlastního). Protichůdné 
jak této apelativnosti a důvěřivému patosu, tak 
předchozí melodičnosti byly obě pokvětnové 
sbírky (Nesmírný krásný život, Hirošima), za
kládající v H. poezii nové období svým dezilu- 
zívním obratem k situaci člověka vydaného na 
pospas přirozené pomíjivosti života, nadto však 
nově i trvalé hrozbě nepřirozené atomové smrti; 
rámcem této destability zvolil přitom H. „stabi
litu“ každodenní existence městského člověka 
(afinita k tvorbě Skupiny 42). S pomocí civilní
ho výrazu a volného verše mytizoval H. jeho 
běžné úkony, vytvářeje tak věčno lidské každo
dennosti; technikou převrácených perspektiv, 
jež se pak stala stálým prostředkem jeho básnic
kého ozvláštňování, propojil prostory dobýva
né civilizačním umem člověka a obdobně neko
nečný kosmos jeho nitra v starosti o rovnováhu 
jeho rozumu a srdce. Po přestávce nuceně vypl
něné jen knihami pro děti pokračovala tato linie 
skladbou Proměna, propojující ikarský mýtus 
v Ovidiově podání s výjevem ze života „sedm let 
po Hirošimě“ jako memento současníkům; 
v ostatní tehdejší H. poezii, vracející se k smy
slově plnému a intonačně splývavému pravidel
nému verši, však v dialektice harmonie a dis
harmonie života získala, za přítomnosti silného 
volního prvku, jednoznačnou převahu hymnic- 
ká manifestace kladných životních sil. H. lyric
ká specializace byla koncem 50. let v úhrnu jeho 
díla vystřídána pluralitou druhů a žánrů při 
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setrvale dominantním postavení lyriky, v užším 
rámci poezie pak převahou rozsáhlých lyricko- 
epických básní-příběhů, celků v podstatě obdo
bně pluralitních; přes toto rozprostranění vyví
jelo se H. dílo i nadále jako vyšší jednota částí 
vzájemně korespondujících a paralelně sledují
cích tytéž cíle. V syntetizační metodě Proměny 
pokračovala Romance pro křídlovku, báseň 
o nesmrtelnosti lásky, dobírající se pravého 
smyslu dávného autorova iniciačního zážitku, 
a vánoční balada Lešanské jesličky, báseň 
o věčné povinnosti ochrany nového, a proto 
ohrožovaného života. Polyfonní spájení příbě
hu ať prožitého, ať (z ústního podání nebo z li
teratury) převzatého, jenž podněcuje otázky 
a má objektivační funkci, s autobiografickou 
linií lyrického subjektu, jenž je jak podmínkou, 
tak ozřejmitelem zamýšlené syntézy, bylo v nich 
obohaceno o prvek dramatický, inscenující dění 
básně jako přítomný a tajemství postupně zba
vovaný konflikt několika dramatických postav 
mezi sebou a s osudem; nalezením aktuálního 
smyslu starého příběhu a věčně lidského smyslu 
příběhu aktuálního proklamoval H. jednotu 
lidského rodu v lidskosti. Své poznání, že smy
sluplnost lidské existence je podmíněna jedině 
její stále obnovovanou aktivitou vůči životu, 
konkretizoval pak H. paralelní dramatikou 
a prózou v časově určenější, a tedy i sociálně 
adresnější poloze. Jako polemiku s životní steri
litou, zaštiťující se nadhledem nebo minulými 
pozicemi, pojal hru Srpnová neděle, jako pole
miku s iluzivním naplňováním vyprázdněných 
lidských niter hru Křišťálová noc. Obě tato té
mata pak sloučil v próze Zlatá reneta v kon
frontaci planého intelektuálství a konzumního 
vesničanství (jeho tradiční a stále ještě inspira
tivní protipól viděný očima svého lešanského 
válečného dětství evokoval v próze U stolu)', 
falešné postoje byly mu přitom zčásti i falešný
mi reakcemi na deformace uskutečňovaného 
socialismu. Přístup lyrikův projevil se ve hrách 
především monologizací dialogu, tj. důrazem 
na nekomunikativní, subjektivní povahu proje
vů jednotlivých postav, a zvláštní pozorností 
k atmosféře chvíle a prostředí; v próze Zlatá 
reneta dynamickou silou obrazné zkratky 
schopné vyjevit celou rozlohu hrdinova života 
v rozmezí několika hodin. - V poezii pro děti, 
podložené hlubokým porozuměním dětské duši 
a uznáním výsostné role dítěte v životě jedince 
i společnosti (srov. např. motiv nenarozeného 
dítěte takřka ve všech H. hrách), byl H. význam 

epochální a souměřitelný jen s významem 
J. V. Sládka. H. zde vyšel z tradice lidové sloves- 
nosti (hlavně z říkadla, jež považoval za „prabá- 
seň pro děti“); stylizuje své texty jako dětské 
promluvy, organizuje je kolem epického jádra 
a usiluje o bezprostřednost a hravost projevu, 
pomáhal svými říkankami, hádankami, rozpo
čitadly a písničkami, později i většími lyrickoe- 
pickými básněmi uvádět dítěti jeho dychtivé 
poznávání skutečnosti v řád, podporovat jeho 
radost z rytmu a melodie, kultivovat jeho rozví
jející se schopnosti jazykové i zlepšovat jeho 
orientaci ve „velkém“ světě. Tak jako se obraz
ný obzor těchto básní, vymezený zprvu H. ven- 
kovanstvím, později rozšířil i o realitu městské 
civilizace, doplnilo se žánrové východisko 
H. poezie pro děti o pohádku veršem i prózou, 
a to jak zjednodušujícími a zradostňujícími 
adaptacemi klasických pohádek, tak pohádka
mi s původními ději a postavami.

PSEUDONYMY: B. Červený, K. Vlášek (obojí pře- 
kl. v čas. Kvart), Rafael (Studentský časopis 1929). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Akord (1937-43); Anděl strážný; 
Blok (1946-48); Brouček (1946-47); Budovatel 
(1947); Cesta (1930); Čes. literatura (1960); Čs. svět 
(1950); Čs. voják (1955, 1967); Čes. zápas (1950); Čes. 
život (1947); Čin (1931-36); Čteme (1938-43); Čti 
(1948); Dar (1948); Divadelní noviny (od 1957); Doba 
(1946); Eva (1941); Generace (1945-46); Hlas lidu 
(1947); Hlas osvobozených (1946); Hollar (1946-49); 
Host do domu (od 1960); Klas (1947-48); Knihy 
a čtenáři (1939—46); Knižní kultura (1964); Korálky 
(1948-49); Kraj kalicha (1946-48); Krásy domova 
(1962); Kritický měsíčník (1945-48); Kultura (od
1960) ; Kvart (1933—37); Lid. demokracie (1965-67); 
Lid. noviny (1933-44, 1948); Listy pro umění a kriti
ku (1933-36); Lit. noviny (od 1955); Lumír 
(1932-39); Magazín DP (1937); Malý čtenář; Mateří
douška (od 1945); Mladá fronta (od 1945); Mladé 
archy (1947); MY 48 (1948); Nár. divadlo (1955,
1961) ; Nár. obroda (1946-47); Nár. osvobození 
(1933-34); Nár. práce (1944-45); Neděle (1969); No
vá svoboda (1945-47); Nový den (1947); Nový život 
(od 1949); O knihách a lidech (1957); alm. Orloj 
(1945); Panoráma (1947); Plamen (od 1960); Poezie 
(1933); Práce (1945-47); Práce mladých (1948); Právo 
lidu (1932-36); Předškolní výchova (1948); Ranní no
viny (1933-36); Rozhledy (1935-36); Rudé právo (od 
1945); Řád (1936-41); Sedmihlásek (1945-46); Stu
dentský časopis (1929-32); Svět v obrazech (od 1945); 
Svět práce (1970); Svob. Československo (1946); Svob. 
noviny (1945-48); Svob. slovo (od 1948); Tvorba 
(1945-46); Úhor (1943); Vlasta (1947-48); Zdravý 
svět (1947-48); Zeměd. noviny (od 1945); Zlatý máj 
(od 1956). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: 
Zpíváno z dálky (BB 1933; 1947 rozšiř, vyd. jako 

331



Hrubín

výbor z poezie 1932-38); Krásná po chudobě (BB 
1935, změn. vyd. 1947); Země po polednách (BB 
1937); Včelí plást (BB 1940); Země sudička (BB 1941); 
S orly a skřivany (BB 1943, pak in Cikády); Cikády 
(BB 1943); Poledne (BB 1943, ke grafikám M. Švabin- 
ského); Říkejte si se mnou (BB pro ml., 1943); Máv
nutí křídel (BB 1944); Chléb s ocelí (BB 1945); Jobova 
noc (B 1945, i prem.); Řeka nezapomnění (BB 1946); 
Chvíli doma, chvíli venku (BB pro ml., 1946); Říkejte 
si pohádky (BB pro ml., 1946); Měsíce (BB pro ml., 
1946); Vítek hádá dobře (BB pro ml., 1946); Zpěv 
hrobů a slunce (BB 1947; obs. výběr z lyriky 1940-44 
a netišt. sbírku Rezekvítek); Nesmírný krásný život 
(BB 1947, pak změn, in Oblohy); Dobrý den, sluníč
ko! (BB pro ml., 1947); Vánoční sen malé Zdeny 
v noci štědrovečerní (B pro ml., 1947, podle loutkové
ho filmu B. Zemana, P. Hrdličky); Zasadil dědek řepu 
(B pro ml., 1947, podle kresleného filmu J. Trnky; 
1957 přeprac. s tit. Pohádka o veliké řepě, in Dvě 
veselé pohádky); Zvířátka a Petrovští (B pro ml.,
1947, podle kresleného filmu J. Trnky; 1957 přeprac. 
s tit. Začarovaný les, in Dvě veselé pohádky); Jobova 
noc (BB 1948; zde definit. znění básně samostatně 
vydané 1945); Hirošima (BB 1948, pak změn, in Ob
lohy; 1964 sbírka Oblohy rozšiř, a změn, s tit. Hiroši
ma); Motýlí čas (BB 1948, rozšiř, vyd. 1953, psáno 
1944; k obrazům M. Švabinského); Jak se chytá slu
níčko (BB pro ml., 1948); Modré nebe (BB pro ml.,
1948, k pastelům J. Čapka); Říkejte si abecedu (BB 
pro ml., 1948); Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků (D 
pro ml., 1948, i prem.; 1966 s tit. Sněhurka, in sb. 
Pohádky o princeznách); Doušek života (P 1949); 
Paleček (B pro ml., 1949); Ticho. Památce F. Halase 
(BB 1950, zkrác. verze; 1967 pův. verze s tit. Svit 
hvězdy umřelé. Za F. Halasem); Ladův veselý příro
dopis (BB pro ml., 1950, k obrázkům J. Lady); To je 
jízda, to je let! (BB pro ml., 1950); Tři kluci sportovci 
(BB pro ml., b. d., 1950); Je nám dobře na světě (BB 
pro ml., 1951); Nesu, nesu kvítí (BB pro ml., 1951, 
rozšiř, vyd. 1960); Šípková Růženka (D pro ml., 1951, 
prem. 1950, s L. Burešovou); Hrajte si s námi (BB pro 
ml., 1953); Kuřátko a obilí (B pro ml., 1953); Máne
sův orloj (BB pro ml., 1953, k obrazům J. Mánesa); 
Pasáček a sluníčko (BB pro ml., 1954, ke kresbám 
M. Švabinského); Zimní pohádka o Smolíčkovi (B 
pro ml., 1954); Živá abeceda (BB pro ml., 1954, školní 
pomůcka); Poledne ženy (B 1955); Dívej se a povídej 
(BB pro ml., 1955, upr. vyd. 1961); Hrajeme si celý 
den (BB pro ml., 1955); Pohádka o Květušce a její 
zahrádce plné zvířátek, ptáků, květin a nakonec dětí 
(B pro ml., 1955); Můj zpěv (BB 1956, rozšiř, vyd. 
1960); Pohádky z Tisíce a jedné noci (pro ml., 1956); 
Školáčkův rok (BB pro ml., 1956); Proměna (B 1957, 
změn. vyd. in Oblohy); Běží ovce, běží (BB pro ml., 
1957); Dvě veselé pohádky (BB pro ml., 1957); Špalí
ček pohádek (pro ml., 1957; 1975 s tit. Malý špalíček 
pohádek); Srpnová neděle (D 1958, i prem.); U stolu 
(P 1958); Dvakrát sedm pohádek (BB pro ml., 1958); 
Kytička z náčrtníku (BB pro ml., 1958, ke kresbám 

A. Zábranského); Po Novém roce jaro (BB 1959, pak 
in Až do konce lásky); Přilby a šeříky (BB 1960; obs. 
Chléb s ocelí a báseň Jobova noc v definit. verzi 
z 1948); Oblohy (BB 1960; obs. změn. vyd. knih Hiro
šima, Nesmírný krásný život, Proměna; 1964 změn, 
a rozšiř, vyd. Obloh s tit. Hirošima); Až do konce 
lásky (BB 1961); Křišťálová noc (D 1961, i prem.); 
Pohádka o tom, jak přišla kukačka o chocholku (B 
pro ml., 1961); Kolik je sluníček (BB pro ml., 1961); 
Sviť, sluníčko, sviť (BB pro ml., 1961); Romance pro 
křídlovku (B 1962); Zlatá reneta (P 1964); Lásky (EE 
1967); Černá denice (BB, P 1968); Letadlo se skokany 
(B pro ml., 1968); Oldřich a Božena aneb Krvavé 
spiknutí v Čechách (D 1969, i prem.); Trávy (BB 
1969); Lešanské jesličky (B 1970); Kráska a zvíře (D 
1972, prem. 1970; rozmn. 1970). - Překlady: R. Pon- 
chon: Múza v hospodě (1935, rozšiř, vyd. 1948); M. 
Hausmann: Lilofee (1942); Kálidása: Ztracený prsten 
(1944); W. Hauff: Pohádky (1944) + Karavana
(1957);  Slovo velikému Stalinovi od ukrajinského ná
roda (1946, s R. Hůlkou); Li Po: Hvězda vína (1946) 
+ Pavilón u zelených vod (1952, s A. Palátem); Ver- 
laine (1947, básně); Láhev v řece (1948; R. Desnos, 
P. Emmanuel, P. J. Jouve, J. Prévert, J. Supervielle);
I. Vojnovié: Smrt matky Jugovičů (1948); A. S. Puš- 
kin: Pohádka o rybáři a rybce (1949); S. Maršak: 
Dům kočky Modroočky (1951, s L. Burešovou); 
A. V. Kolcov: Písně (1952); P H. Tyčyna: Ocel a něha 
(1953, s jinými); Bilhana: Dnes ještě... (1953, 
s O. Frišem); P. P. Jeršov: Koníček Hrbáček (dramati
zace P G. Maljarevského, 1953, 1965 in sb. Pohádky 
kocoura vypravěče) + Koník Hrbáček (1956); Nefri- 
tová flétna (čtyřverší z doby dynastie Tchangů, 1954, 
s A. Palátem); H. Heine: Toť starý pohádkový les 
(1955); A. Rimbaud: Básně (1956, pak in P. Verlaine, 
A. Rimbaud: Mé tuláctví, 1961) + Opilý koráb
(1958);  P. Verlaine: Písně beze slov (1958); M. Rázu- 
sová-Martáková: Zatoulané house (1958); Ch. Per- 
rault: Kocour v botách (1958) + Pohádky (1960); 
Kuo Mo-žo: Sto květů (1959, s jinými); P. Verlaine, 
A. Rimbaud: Mé tuláctví (1961); Š. Žáry: Jsem jenom 
člověk (výbor, 1962); S. Mallarmé: Azur (1966);
J. Cocteau: Dvojhlavý orel (1967, úprava); Torzo nocí 
(soubor překladů franc. poezie, 1967); - posmrtně: E. 
Rostand: Cyrano z Bergeraku (1971, fragment pře
kladu); Nefritová flétna (soubor překladů staré čínské 
poezie, 1978, ed. J. Zábrana). - Výbory: Verše. 
1932-1948 (1956, ed. autor); Na paměť osvobození 
(výbor z veršů o Květnu 1945, 1960, ke kartonům 
A. Zábranského); Špalíček veršů a pohádek (z tvorby 
pro děti, 1960, ed. autor); Hodina zamilovaných 
(z milostné poezie, 1963); Buďme všichni básníky 
(z článků o literatuře, zejm. pro děti, 1966, ed. autor 
a Z. K. Slabý); Vidím zemi širou (výbor z poezie 
J. Seiferta, F. Branislava, F. H., 1968, ed. F. Hampl); 
Dětem (z básní pro děti, 1974, ed. E. Petiška); Až do 
konce poezie (1975, ed. M. Pohorský); Drahokam 
domova (z článků a projevů, 1976, ed. J. Strnadel); Za 
hvězdné noci (1981, ed. M. Pohorský). - Souborná 
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vydání: Básnické dílo F. H. (Čs. spisovatel, 1967-77, 
6 sv.); Próza a dramata F. H. (Čs. spisovatel, 1969, 
1 sv.); Knihy F. H. pro děti (SNDK, pak Albatros, 
1968-76, 3 sv.). ■ SCÉNICKY. Překlady: F. Grillpar- 
zer: Sen jako život (1943); H. Reinthaler: Cizí paní 
(1943); Lope de Vega: Dívka se džbánem (1943);
A. Fredro: Pan Jowialski (1951). I REDIGOVAL 
časopisy: Malý čtenář (1940/41, od č. 11 do konce 
roč.), Mateřídouška (1945-1. 7. 1950, s M. Holasem,
B. Mencákem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Dopisy 
B. Němcové (1941, s J. Podroužkem); Památník Praž
ského povstání 1945 (1946, rozšiř, vyd. 1947); Dětství 
v Čechách (básně o dětech a dětství, 1949); J. V. 
Sládek: Básně (1954); Básnický almanach 1956 
(1957); J. Bednář: Básně (1959); Zlatý věnec (výbor 
z české lit. pro ml., 1961, s jinými); J. Seifert: Ještě 
jednou jaro (výbor z poezie, 1961); Malý koncert 
(výbor z českých sonetů, 1963); J. Hora: Čas, bratr 
mého srdce (výbor z poezie, 1965); Nový zlatý věnec 
(výbor z české meziválečné lit. pro ml., 1967, s jinými). 
■

BIBLIOGRAFIE: J. Strnadel: Básník F. H. Pěta
dvacet let literární činnosti 1933-1958, Bibliografie 
Slovanské knihovny v Praze, Literatura -Jazykověda 
1958, č. 3 + Básník F. H., sb. Čtyři studie 
o F. H. (1960); S. Mouchová: Soupis knižního díla, in 
F. H. (1970, propag. tisk nakl. Čs. spisovatel). I LI
TERATURA: sb. Čtyři studie o F. H. (1960); V. Záva
da, J. Opelík: Krajina rodu v díle F. H. (1970, Nár. 
muzeum, Praha); sb. F. H. (1976, Chlum u Třeboně, 
red. Z. Šmaus, V. Doležal); J. Strnadel: F. H. (1980). 
I • ref. Zpíváno z dálky: -rt. (J. Seifert), Ranní novi
ny 18. 10. 1933; A. N. (Novák), LidN 26. 11. 1933; A. 
V. (Vyskočil), LUK 1933, s. 509; F. X. Šalda, ŠZáp 6, 
1933/34 → Z období Zápisníku 2 (1987) • ; • ref. 
Krásná po chudobě: an. (J. Seifert), Ranní noviny 14. 
5. 1935; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 62, 1935/36, 
s. 48; A. M. Píša, PL 13. 7. 1935 → Třicátá léta (1971, 
s dalšími ref. o F. H.); F. X. Šalda, ŠZáp 8, 1935/36 
→ Kritické glosy k nové poezii české (1939) a Z ob
dobí Zápisníku 2 (1987); B. Fučík, LUK 1936, s. 46
• ; P. Fraenkl: F. H., Rozhledy 1935, s. 200; • ref. 
Země po polednách: H. Bonn, Rozhledy 1937, s. 234; 
J. Chaloupecký, Čin 1937, s. 158: V. Černý, KM 1938, 
s. 85 • ; F. Götz: Česká lyrika ve stínu R. M. Rilka, 
LitN 10, 1937/38, č. 3; • ref. Včelí plást: B. Fučík, 
Akord 8, 1940/41, s. 248; J. Janů, KM 1941, s. J05
• ; J. Červinka: Poezie F. H., Řád 1941, s. 520; J. Čer
ný: F. H., LidN 19. 12. 1943; • ref. Země sudička: 
M. D. (Dvořák), Akord 9, 1941/42, s. 375; vbk. (V. 
Běhounek), Děln. osvěta 1942, s. 117; B. Polán, KM 
1942, s. 53 → Život a slova (1964, s dalšími ref. o F.
H.)  •;• ref. Cikády: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 51, 
1943/44, s. 231; J. M. Grossman, Řád 1944, s. 269
• ; • ref. Chléb s ocelí: M. Sedloň, RP 6. 7. 1945; 
M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 356; R. Konečný, 
List Sdružení mor. spisovatelů 1946, s. 24 • ; • ref. 
Jobova noc: J. Hájek, RP 12. 9. 1945; kp (K. Polák), 
PL 6. 1. 1946; AMP (A. M. Píša), Práce 16. 1. 1946 

•; J. Šlajer: O zvukové stránce rýmu v moderní dětské 
poezii. Hrubínův rým, Štěpnice 1, 1946/47, s. 206;
• ref. Nesmírný krásný život: M. Dvořák, Vyšehrad 3, 
1947/48, s. 250; J. Grossman, Listy 1948, s. 111
• ; • ref. překl. Verlaine: V. Rak, Svob. slovo 25. 3. 
1947; Z. Šmíd, Vyšehrad 2, 1947, s. 301 • ; A. M. Píša:
H. básnická bilance (ref. Zpíváno z dálky, Krásná po 
chudobě, Zpěv hrobů a slunce), Kytice 1947, s. 327 
→ K vývoji české lyriky (1982, s dalšími ref. o F. H.); 
J. Janů: Básnický zápas F. H., KM 1948, s. 165; J. 
Hájek: ref. Hirošima, NŽ 1949, č. 5; R. Havel: K pře
kladům z Puškina, NŘ 34, 1950/51, s. 21; J. Hilčr: F. 
H., básník našich dětí, NŽ 1952, s. 468; • ref. Můj 
zpěv: M. Červenka, Květen 1, 1955/56, s. 271; P. T. 
(Tigrid), Svědectví 1957, s. 134 •; M. Blahynka: 
Hrubínovy deště, Červený květ 1956, č. 5; J. Janů in 
F. H.: Verše (1956); V. Karlíková: Hrubínovy pohád
ky, ZM 1956, s. 76; V. Dostál: ref. Proměna, Květen 
1957, s. 324; M. Petříček in Glosy k současné české 
poezii (1957); J. Píchá: Hrubínův Rimbaud, Svět, 
literatura 1957, č. 3; F. Tenčík: Lidová pohádka a po
hádky F. H., NŽ 1957, s. 63; • ref. Srpnová neděle: 
J. Hájek, Divad. noviny 1958, č. 14, 15; J. Opavský, 
Tvorba 1958, č. 21; J. Rozner, Kultúrny život 1958, 
č. 24 • ; V. Kovářík in Když velcí byli malí (1959); 
J. Brabec: H. směřování k životním jistotám, Plamen 
1960, č. 9; V. Justl: Živote, díky, žes nestál, Divadlo 
1960, s. 360; J. Opelík: H. kosmické písně, HD 1960, 
s. 400; F. Vrba: Hrubínův JOB a Hrubínův BOJ, LitN
1960, č. 38; K. Kraus in F. H.: Křišťálová noc (1961);
• ref. Křišťálová noc: S. Machonin, LitN 1961, č. 18; 
J. Opavský, Plamen 1961, č. 6; J. Vostrý, Divadlo
1961, s. 481 • ; Z. Čermáková: Umělecký jazyk 
H. Srpnové neděle, SPPI Ostrava 1962 (Dějiny-Ja- 
zyk-Pedagogika 2) + České překlady několika básní 
H. Heina, SPPI Ostrava 1962 (Jazyk-Literatura-U- 
mění 3); A. M. Píša in Stopami poezie (1962); 
V. Stupka: Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFF 
Brno, D 9, 1962; J. Trefulka: ref. Až do konce lásky, 
HD 1962, s. 135; J. Vostrý: Konfrontace (rozbor dia
logu v Srpnové neděli), Divadlo 1962, č. 8; • ref. 
Romance pro křídlovku: J. Trefulka, HD 1962, s. 279; 
J. Brabec, Plamen 1963, č. 5 • ; M. Kačer: Výstavba 
dialogu ve hře F. H. Srpnová neděle, ČLit 1963, 
s. 361; M. Šváb: Jedna ze syntetických linií v tvorbě F. 
H., SPI Plzeň 1964 (Jazyk a lit. 5); J. Hájek in F. H.: 
Hirošima (1964); • ref. Zlatá reneta: Z. Kožmín, 
Plamen 1964, č. 7; J. Opelík, Kulturní tvorba 1964, 
č. 45 → Nenáviděné řemeslo (1969, s dalšími ref. o F. 
H.); A. Jelínek, LitN 1965, č. 5; Z. Kožmín in Umění 
stylu (1967, s. 99) • ; F. Buriánek: ref. Lásky, Impuls 
1967, s. 682; J. Brabec in F. H.: Zpíváno z dálky 
(1967) + in Torzo nocí (1967); K. Kraus in F. H.: 
Srpnová neděle (1967); A. M. Píša in J. Seifert, F. Bra- 
nislav, F. H.: Vidím zemi širou (1968); • ref. Oldřich 
a Božena: Z. Hořínek, HD 1968, č. 12; V. Karlík, 
Divadlo 1968, prosinec; J. Opavský, RP 4. 10. 1968
• ; O. Blanda in F. H.: Oldřich a Božena (1969); V. 
Karfiková in sb. Jak číst poezii (1969); E. Stehlíková: 

333



Hrubín

Proměna Metamorfóz (srovnání básně F. H. s Ovi- 
diem), LF 1970, s. 59; E. Strnad: Verše F. H. k Živé 
abecedě a Školáčkově roku z let 1954 a 1956, Komen
ský 96, 1971/72, s. 393; F. Buriánek in O české litera
tuře našeho věku (1972); • ref. Kráska a zvíře: zh 
(Z. Heřman), Mladá fronta 6. 12. 1972; A. Jelínek, 
ZM 1973, s. 183 •; K. Sgallová, S. Mazáčová: 
Poznámky o verši H. poezie pro děti, ZM 1973, s. 240; 
L. Vaculík: Jak se dělá báseň, ZM 1973, s. 248; V. 
Závada in Krajina a lidé mého srdce (1975); M. Po
horský in F. H.: Až do konce poezie (1975); J. Strnadel 
in F. H.: Drahokam domova (1976); M. Blahynka in 
Pozemská poezie (1977); M. Pohorský in F. H.: Jobo
va noc (1977); Z. Černá, J. Zábrana in F. H.: Nefritová 
flétna (1978, o H. překladech staré čínské poezie); F. 
Buriánek in Ohlédnutí (1978); Š. Žáry: Strašné břímě 
lásky. Setkání s F. H., Lit. měsíčník 1978, č. 7; J. Var- 
gulič: H. sbírka Můj zpěv a její textové proměny, ČLit 
1979, s. J522; E. Macháčková: Dialog v H. Srpnové 
neděli, Čes. jazyk a literatura 30, 1979/80, s. 452; 
J. Hoffmanová: Struktura časových významů 
v H. Romanci pro křídlovku, SaS 1980, s. 286; J. Po
láček: Břímě lásky a smrti (o H. próze a dramatice), 
ČLit 1980, s. 360; P. Taussig: Filmová múza F. H., 
Záběr 1980, č. 19; M. Pohorský: Slunečný den, měsíč
ná noc H. poezie, Čes. jazyk a literatura 31, 1980/81, 
s. 30 + in F. H.: Za hvězdné noci (1981) + in Ro
mance pro křídlovku (1983); J. Špičák ml.: F. H. 
neznámý (o nově nalezených básních v rod. pozůsta
losti), Svob. slovo 19. 3. 1983; H. Konečná a kol. in sb. 
Čtení o Národním divadle (1984, kap. Jaká slova, 
jaká slova nalézt!); A. Pohorský: Přítomnost P. Verla- 
ina v české poezii, ČLit 1988, s. 22; M. Mravcová: F. 
H.: Romance pro křídlovku, ČLit 1988, s. 203 + in 
Literatura ve filmu (1990).

jo

Jaromír Hrubý

* 23. 10. 1852 Kardašova Řečice
† 3. 2. 1916 Praha

Autor fejetonů a publicisticko-beletristických próz 
orientovaných zejména k ruské a slovanské tematice; 
jako překladatel i jako dlouholetý redaktor Ottovy 
Ruské knihovny šířil znalost klasické ruské literatury 
u nás.

Gymnázium absolvoval v Jindř. Hradci (mat. 
1870), poté do 1874 studoval učitelský kurs 
matematiky a deskriptivní geometrie při české 
technice v Praze. 1875-78 působil jako vycho
vatel a učitel slovanských jazyků, 1879 byl spo
lupracovníkem Slovanských listů, 1880-90 vy
chovatelem v Rusku. Od 1890 žil na Král. Vino
hradech a pracoval jako redaktor (Nár. listy, 

Ottova Ruská knihovna, Matice lidu), spisova
tel a překladatel. V mládí byl činný spolkově: od 
1878 ve výboru literárního odboru Umělecké 
besedy, dále v literárním spolku Slavia, ve Spol
ku českoslovanského studentstva, v Ústředním 
spolku českých žen; 1890 byl jmenován jednate
lem spolku Russkij kružok. Činorodě se podílel 
na kulturním životě ve svém rodišti.

Zatímco činnost propagátorskou a překlada
telskou H. orientoval na ruskou literaturu a na 
problematiku slovanské vzájemnosti, jako pub
licista se soustředil k šíře pojímaným společen
ským a kulturním otázkám soudobého Ruska 
a Polska. Jeho původní práce převážně vzpo
mínkového charakteru (Ze světa slovanského, 
Sektáři na Rusi) sledují hlavně formou fejetonu 
kulturní, náboženské a společenské poměry 
v Rusku a pronikají k psychologickým osobi
tostem slovanských obyvatelů východní Evro
py; ukazují H. jako žurnalistu rozsáhlých zna
lostí a samostatného úsudku. Osobní zážitky 
a poznatky z dlouholetého pobytu v Rusku 
shrnul H. v práci Listy z ruské vesnice. Národo
pisně odborný popis způsobu života i forem 
hospodaření na ruské vesnici, líčení vztahů 
mezi příslušníky různých společenských vrstev 
i souvislostí náboženských prolínají dílčí belet- 
rizované příběhy, tak jak je autor z vlastní zku
šenosti zažil. Význam této práce spočívá v při
blížení dosud neznámého prostředí, zobrazova
ného s osobním zaujetím. Vycházeje z citového 
pouta k slovanskému světu a z dokonalé znalos
ti ruštiny, začal k nám od 1890 jako redaktor 
Ottovy Ruské knihovny programově uvádět 
nej významnější díla ruské klasické literatury, 
často i v podobě souborných vydání 
(F. M. Dostojevskij, N. V. Gogol, I. A. Gonča- 
rov, A. F. Pisemskij, L. N. Tolstoj, I. S. Turge- 
něv), jejichž překlady (proměnlivé úrovně) ne
zřídka sám pořizoval. Vedle toho časopisecky 
publikoval překlady děl dalších autorů (M. Bo- 
goljubcov, G. P. Danilevskij, N. A. Někrasov, 
F. I. Ťutčev aj.). Přispěl tak k mimořádně silné
mu ohlasu ruské literatury u nás na přelomu 
století. Ze znalostí ruského a slovanského pí
semnictví vůbec čerpal H. též v řadě literárních 
a národopisných statí i v popularizujících člán
cích (fejetony a dopisy z cest uveřejňoval i ruský 
v časopisech Novoje vremja, Slavjanskija izves- 
tya a Nedělja). Svému kraji věnoval monografii 
Rečice Kardašova a bývalé panství řečické, obsa
hující zeměpisný a přírodovědecký popis, histo
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rický přehled a místopis. Posmrtně vyšla H. ob
sáhlá, na pramenech osnovaná monografie 
Místopis Řečice Kardašovy.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: H. Jaroš (překl. Dostojev- 
ského aj.), Jaroš H., Jaroš Hrubý; Hbý. I PŘÍSPĚV
KY in: Almanach čes. omladiny (1879); Besedy lidu 
(1895); Časopis Matice moravské (1879); Hlídka lite
rární (1895); Koleda (1877-79; 1877 Sirotek a snacha 
v písni slovanské); Lit. listy (1893); Lumír (1874-77, 
1898-1903; 1875 překl. Z ruských Zpěvů knížecích); 
Máj (1902-06); Moderní život (1903); Nár. listy 
(1874-81, fejetony); Nedělja; Novoje vremja; Obzor 
literární a umělecký (1901-02); Osvěta (1878-88; 
1878 Nikolaj Alexejevič Někrasov, Slované ve Slez
sku, 1879 Z ruské literatury románové a novelistické, 
1880 Písemnictví jihoslovanské r. 1879, 1884 Ivan 
Sergejevič Turgeněv, 1888 M. N. Katkov, Ruská lite
ratura 1887); Slavjanskija izvestija (Petrohrad); Slo
vanské listy; Světozor (1878-99; 1880 O vílách, 
1898-99 Alexandr Sergejevič Puškin); sb. Upomínka 
na jubileum literární činnosti K. Světlé (1879); Zlatá 
Praha (1890). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatu
ře: Ze světa slovanského 1,2 (PP, FF 1885, 1887); 
Sektáři na Rusi (FF, PP 1891); Listy z ruské vesnice 
(PP 1893); Šebek a Věčorek (P 1903); Slovanská vzá
jemnost v časopisech (zpráva pro Slovanský sjezd 
v Sofii, 1910). - Překlady (b. d.): G. P. Danilevskij: 
Potěmkin na Dunaji (1878); F. M. Dostojevskij: Zá
pisky z mrtvého domu (1891, pseud. H. Jaroš) 
+ Chudí lidé a jiné povídky (1892, pseud. H. Jaroš) 
+ Bratři Karamazovi (1894) + Dvojník, Netička 
Nezvánova, Malinký hrdina (1897); L. N. Tolstoj: 
Anna Karenina (1890) + Smrt Ivana Iljiče (1910);
I. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky (1891, s P. Durdíkem,
K. Štěpánkem) + Jarní vody (1892) + V předvečer, 
První láska (1893) + Novina (1897). - Ostatní práce: 
Řečice Kardašova a bývalé panství řečické (1893); — 
posmrtně: Místopis Řečice Kardašovy 1—3 (1929, 
1930, 1934, ed. B. Víta). I REDIGOVAL sborník: 
Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké 
besedy 1863-1893 (1894); edice: Ruská knihovna 
(1890-1902), Matice lidu (od 1893). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Kytice z národních písní slovanských 
(1873, s jinými). ■

LITERATURA: • ref. Ze světa slovanského 1: 
E. Miřiovský, Zlatá Praha (příl.) 1885, s. 34; 
P. Durdík, Athenaeum 2, 1884/85, s. 177; -na., NL 
17. 1. 1885; J. F. Vrba (F. Dlouhý), Lit. listy 1887, 
s. 243 •;• ref. Sektáři na Rusi: M. (T. G. Masaryk), 
Athenaeum 9, 1891/92, s. 61; J. F. Vrba (F. Dlouhý), 
Lit. listy 1892, s. 381 •;• ref. Řečice Kardašova...: 
Elr. (J. Emler), ČČM 1893, s. 625; -m-, Lit. listy 1894, 
s. 75 •; Č. (V. Červinka): Dvě šedesátá výročí, Zlatá 
Praha 30, 1912/13, s. 95; • nekrology: S. (F. Sekani
na), Zvon 16, 1915/16, s. 278; D., Lumír 1916, s. 144; 
an., LidN 5. 2. 1916 •; Z. Mráz: Významný pěstitel 

česko-ruské vzájemnosti a věrný syn rodného města, 
sb. Výběr z prací členů historického klubu při Jiho
českém muzeu v Čes. Budějovicích (1983).

bs

Josef VI. Hrubý

* 15. 2. 1852 Horní Libochová u Velkého Mezi
říčí

† 8. 3. 1921 Brno

Básník a pedagogický publicista, spjatý s moravským 
prostředím. Zprvu hlavně epik ztvárňující lidové ná
měty, později epigramatik.

Psán J. Vlaslav H. nebo J. Vlastimil H. - Od 
1864 studoval postupně na něm. gymnáziích 
v Jihlavě a Něm. (Havlíčkově) Brodě a na čes. 
gymnáziu v Brně (mat. 1872). Pak vykonával 
roční dobrovolnickou vojenskou službu v Praze 
a za obtížných materiálních podmínek studoval 
češtinu a němčinu na filoz. fakultě; byl činný 
v literárním a řečnickém spolku Slavia a v Mor. 
besedě. Před složením státních zkoušek byl 1878 
povolán do armády a zúčastnil se okupace Bos
ny. Vrátil se churav a 1879 se stal učitelem na 
obecné škole v Ráječku u Blanska. 1882 se ože
nil s Marií Mikšíčkovou († 1935), dcerou býv. 
členky Českomoravského bratrstva V. Vrbíkové 
(1829-1891) a spisovatele a folklórního sběrate
le M. Mikšíčka; byla literárně činná jako pře
kladatelka z francouzštiny (pseud. Marie Ka- 
minská), později psala brožury o spiritismu 
a okultismu. 1884 se H. stal správcem školy 
v Hodoníně u Kunštátu na Mor. Po odchodu do 
penze (1905) žil v Brně; pohřben byl na tajněj
ším Ústředním hřbitově.

Ve svých literárních počátcích se H. snažil být 
moravským následovníkem Erbenovým; v ba
ladách, pověstech a bájích, shrnutých do sbírky 
U krbu, zůstal však daleko za svým vzorem 
v uměleckém pojetí, v kompozici i v básnické 
dikci, deformované často potřebou rýmu nebo 
veršového rozměru; jeho úsilí o myšlenkovou 
sevřenost vedlo nejednou k nejasnosti vyjádře
ní. Rutinovaněji jsou napsány veršovaná po
hádka O čem král neví a cyklus drobných básní 
Sněhové květy, jejíchž citová něha a spojení pří
rodních motivů s reflexí o životě a společnosti 
poukazují k inspiraci V. Hálkem. Kromě toho 
skládal H. písně pro školy (Jahůdky) a písně 
a proslovy k oslavě panovníka a jeho rodu 

335



Hrubý

(K lesku trůnu aj.). Na počátku 20. století, když 
odešel do důchodu, se jeho tvorba proměnila: 
věnoval se téměř výhradně psaní epigramů 
(knižně jich publikoval na 1750). Zaujímal 
v nich pokrokové, antimilitaristické a protikle- 
rikální stanovisko, napadal vídeňskou vládu 
i oficiální českou politiku, obchodní zájmy poli
tických stran, vychytralý tisk, malý zájem Čech 
o potřeby Moravy, o její literaturu atd. Neměl 
nouzi o nápady, byť se některé motivy častěji 
opakovaly; jednotlivá zdařilejší čísla však zani
kala v nadprodukci epigramů bez vtipu a jiskry, 
mnohdy příliš povšechných nebo nesrozumitel
ných. Psal též pedagogické stati.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Libochovský, Jul. 
Váhal, Káro, L. Havluj; Jos. VI. H., J. VI. H. ■ PŘÍ
SPĚVKY in: Almanach čes. omladiny (1879); Beseda 
(Olomouc, 1874); Beseda učitelská; Besedy lidu 
(1893); Čes. jih (Tábor); Koleda (Olomouc, 1877); 
Komenský; Lit. listy (1881); Lumír (1874, 1881); Ma
lý čtenář (1882); Mor. orlice (Brno, od 1889); Niva 
(Brno, 1891-92); Niva (Brno, 1910); Osvěta (1902, 
1908); Paleček; sb. Sbírka proslovů (1883); alm. Sla- 
via (1881); Světozor (1871—82); Švanda dudák 
(1885-87); Učitelské listy; Vesna (1887-93); Věstník 
bibliografický; Vojenské listy; Zlatá Praha (1884); 
alm. Zora (1878). I KNIŽNĚ. Beletrie: U krbu (BB 
1877, rozšiř, vyd. 1884); Proslov ke dni 24. dubna 
1879 (B 1879); Památka na den 10. května 1881 za 
příčinou slavného sňatku... králevice Rudolfa a prin
cezny Stefanie (B b. d., 1881); O čem král neví (B 
1881); Sněhové květy (BB 1886); Jahůdky 1,2 (BB pro 
ml., b. d., 1887); V lesku trůnu (BB 1888); O brněn
ském draku (BB 1905, an.); Epigramy 1, 2 (1905, 
1906, pseud. L. Havluj); Sto hyperbol na školní gra
matiku (BB b. d., 1907, šifra Jos. VI. H ); Psí filozofie 
(BB 1908, pseud. Káro); Tatar na vlastence, novináře 
aj. (BB 1908); Poslancem snadno a rychle (BB 1909, 
pseud. Jul. Váhal, s F. Vymazalem aj.; od H. část 
aforismů a výběr z předchozích knih epigramů); Čes
ké pilulky (BB 1909, pseud. Jul. Váhal); Špičky (BB 
b.d., 1910). - Ostatní práce: Už umím německy! (di
daktické česko-německé verše pro ml., b. d., 1907, 
s F. Vymazalem). I

LITERATURA: • ref. U krbu: V. Šťastný, ČMM 
1877, s. 95; O. Hostinský, Osvěta 1877, s. 632; Ksa, 
Lumír 1877, s. 207; B. Čermák, Čes. včela 1877, 
s. 143; (ref. 2. vyd.:) -aue- (H. Pittauer), Lit. listy 
1884, s.171;E. Miřiovský, Pokrok 20. 12. 1884 a Zlatá 
Praha 1884, s. 568; F. Zákrejs, Osvěta 1885, s. 846; 
B. Čermák, NL 23. 5. 1885 • ; • ref. O čem král neví: 
an., Ruch 1, 1880/81, s. 198; Miloš Velenský (F. 
M. Vrána), Lit. listy 1881, s. 78; S. (P. Sobotka), 
Světozor 1881, s. 266 • ; F. Zákrejs: ref. Sněhové 
květy, Osvěta 1888, s. 288; V. O.: ref. O brněnském 
draku, MS IR 1, 1905; • ref. Epigramy: J. Soušek, 

MS1R 2, 1905/06; V. Kol. (V. Červinka), Zvon 6, 
1905/06, s. 191; K. J. (Juda), Lubina 1906, č. 49; -a-, 
Máj 5, 1906/07, s. 409; A. N. (Novák), Přehled 5, 
1906/07, s. 236; -o-, Zvon 7, 1906/07, s. 157 • ; an.: 
nekrolog, LidN 9. 3. 1921 (odpol. vyd.).

PP

Matěj A. Hrubý

* 24. 2. 1837 Kamenice nad Lipou
† 26. 10. 1876 Praha

Básník a prozaik, epigon K. H. Máchy a romantiků.

Užíval též přívlastku Brádelský (podle návrší 
u rodiště). - Otec byl hrnčířem. Po místní obec
né škole a studiu na gymnáziu v Jindř. Hradci 
(1851-57) se H. v Praze věnoval především hu
debnímu vzdělání (housle a klavír, též varhanic
ká škola; ovládal i dechové nástroje). Zranění 
prstu mu znemožnilo kariéru houslisty a při
vedlo ho k literatuře. 1860 byl z politických 
důvodů internován a vykázán z Prahy (působil 
jako písař u advokáta v Trhových Svinech), 
1861 se vrátil, krátce pracoval v expedici časo
pisů Lada a Dalibor, pak jako korektor v Bell- 
mannově tiskárně. 1862 vydal vlastním nákla
dem první sešity svých spisů a zadlužil se; vý
chodisko hledal v cizině jako člen kapely vojen
ského námořnictva v Půle (dechové nástroje). 
V té době se v Praze rozšířila zpráva o jeho 
smrti na plicní chorobu v pulské vojenské ne
mocnici (Lumír a Rodinná kronika přinesly 
i jeho nekrology). Zpráva se ukázala nepravdi
vou, H. však pro nemoc z vojska vystoupil. 
Kolem 1865 pobýval v Curychu ve Švýcarsku 
a v Itálii (tam prý se nakrátko stal i alumnem 
v jednom římském klášteře), po návratu do 
Prahy krátce pracoval v redakci Nár. listů, až 
definitivně zakotvil jako městský úředník. 1870 
se oženil, 1875 se stal městským čtvrtním 
(správcem části města). Tehdy se znovu ozvala 
jeho plicní choroba, H. pobýval na venkově 
(Mukařov, Buda u Čes. Brodu), krátce před 
smrtí se vrátil do Prahy.

Ve své naivní epické poezii rozvíjí H. typické 
romantické motivy (zpověď vůdce loupežníků 
o vlastním dramatickém životě a o tom, co ho 
přivedlo mezi zbojníky - Loupežník} sebevražda 
milenců, když se dovědí, že jsou sourozenci 
- Cikán). I když neobratně napodobuje verše 
Máchova Máje (hlásí se k němu i moty 
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k jednotlivým zpěvům), prokazuje na řadě míst 
schopnost vcítit se do tvorby svého vzoru 
a v jeho duchu dále rozvíjet i vlastní básnické 
představy. Nečekané přechody od ztěžklých re
flexí k banalitám i obhroublostem, od převza
tých metafor k vlastním překvapivým obraz
ným pojmenováním působí dnes místy jako pa
rodie na romantickou poezii. Tyto verše, jež 
doplňuje i H. lyrika, vyvolaly ve své době vý
směšnou zmínku Nerudovu a příkrý odsudek 
Hálkův. Pro čtenáře, jenž prošel zkušeností mo
derní literatury s insitním uměním, nejsou však 
bez jistého poetického půvabu. Méně živě půso
bí H. próza: v povídce Zápisky blázna H. napl
ňuje jiným obsahem dějovou osnovu vybudova
nou na půdorysu zápisků, jak ji uplatnil Gogol 
v jedné ze svých petrohradských povídek (Bláz
novy zápisky) a humorně přitom zužitkovává 
snad i vlastní, hyperbolicky nadsazené zážitky, 
v románu Bratři smrti romanticky líčí osudy 
rodiny, jejíž členové se octli na různých stranách 
zápasu za sjednocení Itálie. I zde využívá formu 
zápisků postav, jež se podílejí na kompozičně 
nezvládnutém ději.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. Brádelský, Brádelský, 
M. Brádelský; M. A. H., M. H. I PŘÍSPĚVKY in: 
Dalibor (1858-61); Hlasy ze Siónu (1861); Hvězda 
(Olomouc, 1859-63); Lada; Lumír (1862); Praha 
(1868-69); Rodinná kronika (1862-63). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Romány, novely, arabesky, pověsti a povíd
ky, i básně (1862, obs. Zápisky blázna, poému Lou
pežník a lyriku); Bratři smrti (R 1869); Cikán (B 
1874). ■

LITERATURA: • ref. Romány...: A (J. Neruda), 
Hlas 29. 1. 1862 → Spisy sv. 26, Drobné klepy 
1 (1958); an. (V. Hálek), Literární úvahy 4, NL 
11.2. 1862 • ; K. Rank: M. A. H., Lumír 1862, 
s. 1172; an.: Kronika, Rodinná kronika 1862, s. 426, 
448, 513 (k tomu Zasláno, NL 3. a 16. 1. 1863); • ne
krology: an., NL 27. 10. 1876; an., Světozor 1876, 
s. 592; an., Brousek 1876 •; F. D. Zenkl in Spisovatelé 
kraje táborského (1902); an.: Zapomenutý český bás
ník, Máj 1, 1902/03, s. 245 + Zajímavá zpráva 
o M. A. H., tamtéž, s. 276.

zp

Timothej Hrubý

* 24. 1. 1861 Občov u Příbrami
† 6. 3. 1898 Valašské Meziříčí

Překladatel z latiny a řečtiny, v své generaci jeden 
z posledních zastánců časomíry v překladech z antic
kých literatur.

VI. jm. Jan Timotej H. - Nižší gymnázium stu
doval v Příbrami, vyšší třídy na Akad. gymná
ziu v Praze. Na filoz. fakultě v Praze (1881—84) 
se věnoval antickým jazykům (žák J. Kvíčaly) 
a španělštině. Učil klasickou filologii, 1884—87 
jako suplent na gymnáziu ve Val. Meziříčí (zde 
se oženil), potom jako profesor na českém gym
náziu v Opavě. Byl zaujat snahou o reformu 
vyučování latině na českých gymnáziích; stu
denti si ho oblíbili pro humor a zajímavé podání 
látky. Onemocněl tuberkulózou, léčil se v Gori- 
ci (severní Jadran), 1896 se musel odebrat na 
zdravotní dovolenou, kterou trávil ve Val. Mezi
říčí. Zde také zemřel a byl pohřben.

H. debutoval v době vysokoškolských studií 
článkem o Calderonovi (Světozor 1881) a drob
nými překlady španělské prózy, které uveřejňo
val ve Světozoru, Zlaté Praze a v Zábavných 
listech; knižně vyšly povídky A. de Trueby. Poz
ději se výlučně věnoval antickým autorům; 
z římské literatury překládal především lyriku 
a epiku (Horatius, Ovidius, Tibullus, Vergilius 
aj.), z řecké hlavně Sofoklovy tragédie (na scénu 
byly tyto překlady uvedeny až 1926 v Brně). 
Antologie, do nichž H. zařazoval i práce jiných 
překladatelů (Výbor z literatury řecké a římské, 
Antologie z básníků římských), a ediční řada 
Klasikové řečtí a římští v rouše českém byly 
určeny jednak studentům reálek, jednak širší 
veřejnosti s cílem propagovat literaturu klasic
kého starověku. V rozporu se záměrem učinit 
tuto tvorbu předmětem čtenářského zájmu bylo 
však tehdy již staromilské lpění H. na časomíře 
jako jediné adekvátní prozódii pro překlady 
z antických literatur. Česká časomíra nejen ne
byla s to přesně reprodukovat rytmiku řeckých 
a latinských originálů, ale nadto vedla 
v H. překladech k jazykově topornému, estetic
ky málo působivému vyjadřování a leckdy 
i k libovůli interpretační. Proti H. tendencím 
polemicky vystupovali J. Král a filologové z je
ho okruhu, kteří v té době teoreticky i prakticky 
prosazovali sylabotóniku v českých převodech 
z antických literatur. Věcné nesprávnosti vytý
kali také jeho popularizačnímu spisu Ze života
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básníkův antických a přehlíželi přitom H. úsilí 
o poutavé podání.

PŘÍSPĚVKY in: Budečská zahrada (1888); Čes. mu
zeum filologické (1896-97); Hlas národa (1888-89); 
Komenský (1888); Krok (1893, překl.); sb. Laciné 
čtení (1892); Literární listy (1885-91); Lumír (1886); 
Nár. listy (1889); Program českého vyššího gymnázia 
v Opavě 5 (1888, překl.); Rozhledy literární 
(1886-87); Ruch (1886, 1888); Světozor (1881-83, 
1887-88 i překl.); Vesna (1889); Věstník čes. profeso
rů (1898); Zábavné listy (1883, překl.); Zlatá Praha 
(1884—91). I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Zc života 
básníkův antických (1888); Obrana sbírky Klasikové 
řečtí a římští v rouše českém proti prof. dr. J. Královi 
(b. d., 1892); Studentské album (životopisy spisovate
lů, 1895). -Překlady: P. Ovidius Naso: Vybrané básně 
(1883); A. de Trueba: Španělské povídky (1884); 
P. Vergilius Maro: Aeneis (zpěv 1-3, 1884); Q. Horati- 
us Flaccus: Listy (1884) + Ódy a epódy (1884) + Sa
tiry (1884); Sofoklés: Antigona (1891) + Oidip král 
(1891) + Oidip na Koloně (b. d., 1891); M. T. Cicero: 
Řeči 1. Za básníka Archiu a za Milóna (1892) + Kato 
starší o stáří (1896) + O nej vyšším dobru a zlu knihy 
paterý (b. d., 1896). - Ostatní práce: Úkoly k překla
dům z jazyka českého na jazyk latinský (1889, podle
J. Haulera). ■ REDIGOVAL edici: Klasikové řečtí 
a římští v rouše českém (1891-92). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Výbor z literatury řecké a římské (1889, 
překlady H. a jiných, 2. přeprac. vyd. Vídeň 1895, 
4. vyd. 1903 upr. O Vaňorný); Antologie z básníků 
římských (1894); Prameny dějin řeckých v českých 
překladech (1897). I

LITERATURA: • ref. a polemika Ze života básní
kův antických: J. Král, LF 1889, s. 52, 301; T. Hrubý: 
Přátelům pravdy a dr. J. Královi, NL 4. 5. 1889; 
J. Král: Velectěný pane redaktore, NL 7. 5. 1889
• ; ref. a polemika Klasikové řečtí a římští v rouše 
českém: J. Král, LF 1892; J. Novotný (R. E. Karras), 
LF 1892; J. Král, R. E. Karras: Odpověď na Obranu 
sbírky Klasikové..., vydanou p. T. Hrubým (1892) 
•; • polemika: J. Král: P. T. H. a „stans pede in uno“, 
LF 1897 + Poslední slovo p. T. H., LF 1897; an.: 
Hlídka časopisecká (J. Král jako kritický protivník 
H. obviňován z denunciantství), Osvěta 1897, s. 1150
• ; M. Václavek: ref. Studentské album, Komenský 
1898; • nekrology: J. Kvíčala, Čes. muzeum filologic
ké 1898, s. 78; J. Krejčí, Program českého gymnázia 
v Opavě 15, 1898; an., Světozor 32, 1897/98, s. 214; 
an., Osvěta 1899, s. 160 • ; O. Vaňorný: ref. Prameny 
dějin řeckých v českých překladech, LF 1899; J. Kví
čala: Prohlášení redakční. Obrana proti redakci LF 
(též o Králových a Karrasových kritikách překladů 
H.), Čes. muzeum filologické 1902, s. 153; K. Svoboda 
in Antika a česká vzdělanost od obrození do první 
světové války (1957); in sb. Antika a česká kultura 
(1978).

is

Tomáš Hrubý

* 26. 10. 1882 Mláka (Novosedly nad Nežár- 
kou-M.) u Třeboně

† 2. 12. 1966 Praha

Prozaik, jehož tvorba je orientována na dobově aktu
ální témata a žánry.

Po gymnaziálních studiích v Třeboni a Jindř. 
Hradci (mat. 1901) začal na pražské univerzitě 
studovat matematiku, fyziku a astronomii, po 
roce však přešel na klasickou filologii (doktorát 
1908 prací Posouzení soudnictví athénského za 
války peloponéské). Učil od 1907 v Praze, 
1909-34 na gymnáziu ve Dvoře Král, (od 1928 
jako ředitel), 1934 byl jmenován ředitelem re
formního reál, gymnázia v Praze-Dejvicích. Od 
1948 žil na odpočinku v Praze. Procestoval Itá
lii a Rakousko. - Jeho bratrancem byl česko- 
vídeňský spisovatel Václav Hrubý.

H. je autorem lidové četby různých žánrů: 
humoresek (Pytlácké spády), románu z americ
kého prostředí se sociální tematikou (Nahoře 
i dole), studentského románku (Od jara k létu), 
budovatelského románu (O velkou věc) a romá
nů utopických. Největší ohlas získala utopistic
ká trilogie V soumraku lidstva, jejíž první dva 
díly se odehrávají koncem 3. tisíciletí n. 1., třetí 
pak o dalších 1000 let později. Řeší se tu problé
my vychládání Slunce a získávání nových druhů 
energie (mluví se i o energii vznikající štěpením 
atomu), ve 3. díle se objevují problémy sociální, 
celku však dominují efektně naaranžované kon
flikty osobní. Další části jeho románových cyk
lů zůstaly v rukopise.

KNIŽNĚ. Beletrie: Pytlácké spády (PP 1911); Sahar
ské slunce (R 1924, 2 sv., 1. díl trilogie V soumraku 
lidstva); Rozpoutané síly (R 1925, 2 sv., 2. díl); Vzkří
šení slunce (R 1928, 3 sv., 3. díl); Příklad (D 1930); 
Nahoře i dole (R 1930); Na přelomu (R 1932, 1. díl 
trilogie Nový úsvit); Svět proti světu (R 1932, 2. díl); 
Od jara k létu (R 1932); O velkou věc (R 1950). 
- Překlady (upravené pro školní účely): Plútarchovy 
životopisy Aristeida a Catona (1911) + Plútarchův 
životopis Periklea (1911). I

LITERATURA: • ref. Příklad: L. P. (Ptáček), Čin 
1,1929/30; Hch. (J. Hendrich), Střední škola 10, 1929/ 
30 • ; drb. (J. Borecký): ref. Od jara k létu, Zvon 33, 
1932/33.

ah
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Václav Hrubý

* 24. 9. 1881 Mláka (Novosedly nad Nežár- 
kou-M.) u Třeboně

† 18. 4. 1910 Vídeň (Rakousko)

Spisovatel volně související s generací anarchistických 
buřičů; jako prozaik i jako autor četných knižně ne
publikovaných aforismů, fejetonů a básní s ironií 
ztvárňoval život vídeňských studentů a úřednických 
vrstev na přelomu století.

Pocházel z chudé rolnické rodiny, jeho bratran
cem byl prozaik Tomáš Hrubý. - H. vystudoval 
nižší gymnázium v Třeboni, vyšší v Jindř. Hrad
ci. Po maturitě (1899) nastoupil do služeb min. 
financí ve Vídni. 1900 byl zapsán na vídeňské 
filozofické a 1901-03 na právnické fakultě (zde 
složil zkoušku ze státního účetnictví). Od 1907 
trpěl tuberkulózou, jejíž léčení ho zadlužilo a na 
niž nakonec předčasně zemřel. Své nadřízené si 
znepřátelil časopiseckou publikační činností, 
knižní vydání prací se mu za života nepodařilo 
prosadit.

V drobných prózách zobrazoval H. pomocí 
anekdotických zápletek a s častými nadsázkami 
hlavně milostné epizody mladých lidí své gene
race; předváděl život žitý ze dne na den a utápě
jící se ve smyslových požitcích, jejichž výsled
kem byla tragická deziluze. Tutéž tematiku re
alističtěji podanou mají jeho romány, sestávající 
z volně skloubených epizod. Román Olšinský, 
rekonstruovaný podle náčrtů, má autobio
grafický ráz; líčí zážitky chudého venkovského 
studenta na rakouských vyšších školách i pro
středí vídeňských státních úředníků, jejich poli
tickou bezzásadovost i lehkomyslný intimní ži
vot, v němž utrácejí své zdraví i schopnosti. 
Cynický a frivolní humor díla skrývá společen
skou kritiku, která se neopírá o uvědomělý pro
gram; předčasná smrt zabránila H. dojít k hlub
ší diagnóze společnosti. Jeho četné fejetony, 
aforismy aj. vyšly jen časopisecky, básnická 
sbírka Amara zůstala v rukopise.

PSEUDONYMY: Kazimír, Stanislav Pavelka, Stanis
lav Závora. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. J. S. Macharovi 
(Vídeň 1913); Máj (1904-08); Ročenka Vídeňské ma
tice; Švanda dudák (od 1901); Vídeňský deník (od 
1907). i KNIŽNĚ. Beletrie (posmrtně, vesměs ve 
Vídni): Grotesky (PP 1912, jako 1. sv. Sebraných 
spisů); Lidé jednoho dne 1, 2 (R 1913, jako 2.-3. sv. 
Sebr. spisů); Olšinský (R 1932). - Souborné vydání: 
Sebrané spisy (nákladem Vídeňské matice, 1912-13, 

3 sv., ed. E Váhala). I KORESPONDENCE: A. Háj
ková: S Gellnerem na vojně (neznámému adresátovi 
z 1904-05), Lit. archív 13/14/15, 1982. ■

LITERATURA: • ref. Grotesky: M. (V. Martínek), 
MS1R 9, 1912/13, s. 74; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
20, 1912/13, s. 538; K. Hikl, Přehled 11, 1912/13, 
s. 434 • ; F. Váhala in V H.: Grotesky (1912) + Lidé 
jednoho dne (1913); • ref. Lidé jednoho dne: O. Ši
mek, Čes. kultura 2, 1913/14, s. 126; Ant. Veselý, Čes. 
revue 7, 1913/14, s. 506; Fs., Zlatá Praha 31, 1913/14, 
s. 120 •; M. Hýsek: Mladá literatura česká ve Vídni, 
Ročenka Vídeňské matice 1913; H.: Z české Vídně 
literární a umělecké..., Čin 2, 1930/31, s. 160; • ref. 
Olšinský: J. Brabec, Čin 4, 1932/33, s. 837, F. K. 
(Křelina), Venkov 8. 1. 1933 •.

ah

Řehoř Hrubý z Jelení

* asi 1460
† 1514

Překladatel a komentátor spisů antických, patristic- 
kých a humanistických autorů, zaměřený na jejich 
aktualizaci.

Původem náležel k vrstvě drobné venkovské 
šlechty vystavené tehdy kořistnictví panstva. 
Odkud pocházel, kdy a kde získal latinské vzdě
lání, není známo. Sám byl přesvědčený utrak
vista, jeho manželka byla původně římského 
vyznání, ale přešla rovněž k utrakvismu. Nej
později v 90. letech 15. století poznal V. ze 
Všehrd a přijal jeho program českého humanis
mu formulovaný 1495. Po 1500 přesídlil H. na
trvalo do Prahy, když, patrně z nezbytí, prodal 
nebo pronajal svůj venkovský statek; nabyl tak 
nezávislého postavení, které mu umožňovalo 
soustředit se na studium a literární činnost. 
V téže době svěřil syna Zikmunda výchově mla
dého správce jindřišské školy V. Píseckého (od 
1505 mistra, od 1507 profesora pražské univer
zity), jehož sám získal pro humanismus a 1509 
jako synova průvodce vypravil na studie do 
Itálie. Písecký tam 1511 přeložil proslulou řeč 
K Demonikovi (připisovanou Isokratovi) a ten
to první překlad z řečtiny do češtiny dedikoval 
Řehoři H. Syn Zikmund, známý pod humanis
tickým jménem Gelenius (1497-1554), se stal 
později korektorem slavné Frobeniovy tiskárny 
v Basileji, spolupracovníkem Erasmovým a edi
torem děl antických autorů.
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V literární činnosti H. převládá překladatel- 
ství, zahrnující starší i novější díla psaná klasic
kou latinou. Jeho první datovanou prací je pře
klad útěšného spisu Jana Zlatoústého O tom, že 
žádný nemóž uražen býti od jiného než sám od 
sebe (1497), sloučený s Všehrdovými překlady 
dalších patristických děl ve sborníku tištěném 
1501. Na uskutečňování Všehrdova humanistic
kého programu se pak H. podílel překlady z Ci- 
cerona (Laelius, Paradoxa), Basilia (O závisti) 
a Řehoře Velikého (O tom, kterak se mámy 
mieti v štěstí i v neštěstí), jejichž výběr byl patr
ně motivován i jeho situací příslušníka ochuzo
vané vrstvy, podobně jako u Petrarkova rozsáh
lého dialogu přeloženého pod titulem Knihy 
dvoje o lékařství proti štěstí i neštěstí a jeho 
Epištol o závisti a lakomství. Za pobytu v Praze 
se H. ztotožnil s tehdejšími politickými zájmy 
městského stavu v probíhajícím zápasu s pan
stvem a výběr děl k překladu podřizoval jeho 
potřebám, stejně jako potřebám soudobého zá
pasu českého utrakvismu s římskou církví. Po
zornost proto obracel zejména k tvorbě moder
ních humanistických autorů cizích i domácích, 
čímž začal původní program nově rozvíjet ve 
směru dobové aktuálnosti, navíc zdůrazňované 
vlastními předmluvami, doslovy a komentáři. 
Mezi autory, z nichž tehdy překládal, zaujímají 
přední místo italští humanisté; kromě Petrarky 
(překlad řady listů ze sbírky Epistolae sine titu- 
lo - Listy bez adresáta, poukazujících na úpa
dek papežství a církve) z díla Vallova (O neprá- 
vě uvěřeném a smyšleném Konstantinovu pape
ži nadání), Campanova (Kterak má spravován 
býti úřad) a Pontanova (Knihy o králi, O poslu
šenství, O statečnosti, O dobročinnosti, proti- 
římský pamflet Charon). Z tvorby domácích 
humanistů přeložil obšírný Hasištejnského List 
Petru z Rožmberka (o povinnostech vladaře) 
a Píseckého boloňské Hádání (dialog obhajující 
utrakvismus). Vrcholné dílo H. představuje pře
klad Erasmovy Chvály bláznovství (asi 1511), 
univerzální satiry s proticírkevním zahrocením, 
první překlad tohoto díla do národního jazyka. 
Jedinou dochovanou původní prací H. je Napo
menutí Pražanům (1513), sepsané ve chvíli hro
zící ozbrojené srážky měst s panstvem, kde jsou 
uváděna etická kritéria pro volbu vojevůdce; 
H. se zde též zmiňuje o svém dalším spisu, 
věnovaném odstranění poddanství. - Kromě 
dvou tištěných překladů se dílo H. dochovalo 
v rukopisných sbornících, které sám sestavoval 
a pořizoval k dedikačním účelům. Nej obsáhlejší 

je tzv. Velký sborník (1513, shrnující převážnou 
většinu jeho prací), věnovaný staroměstské 
radě; obsahuje i svědectví o nedochovaném 
sborníku, jejž H. adresoval králi Vladislavovi.

KNIŽNĚ. Překlady: Jan Zlatoústý: O tom, že žádný 
nemóž uražen býti od jiného než sám od sebe (1501, 
spolu s překlady V. ze Všehrd); F. Petrarca: Knihy 
dvoje o lékařství proti štěstí i neštěstí (1501). I EDI
CE: Napomenutí Pražanům, in J. Grim: Výbor z lite
ratury české 2 (1905) a in E. Pražák: 
Ř. H. z J. (1964). - Překlady: M. T. Cicero: Laelius 
(1818, ed. J. Zimmermann; 1853, ed. J. V. Rozum in 
Staročeská bibliotéka 1 spolu s Paradoxy); B. Hasiš- 
tejnský z Lobkovic: List Petru z Rožmberka (1818, ed. 
J. Zimmermann; 1868, ed. K. J. Erben in Výbor z lite
ratury české 2; 1893, ed. J. Truhlář in Listář B. Hasiš
tejnského z Lobkovic); Erazima Roterdamského En- 
comium Moriae čili Chvála bláznovství. Překladem 
Ř. H. z J. (1864, ed. I. J. Hanuš); (ukázky:) in E. Pra
žák: Ř. H. z J. (1964). I

LITERATURA: E. Pražák: Ř. H. z J. (1964). 
I J. Dobrovský in: Geschichte der böhmischen Spra
che und álteren Literatur (1818); A. Truhlář: O čes
kých překladech z antických básníků latinských 
a řeckých za doby střední, Program Akad. gymnázia 
v Praze, 1885; J. Truhlář in Humanismus a humanisté 
v Čechách za krále Vladislava II. (1894); J. Kramář: 
Překlad Ciceronova Laelia pořízený Ř. H. z J., Pro
gram gymnázia v Písku 1904, 1905; B. Ryba: Zik
mund H. z J., sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu 
(1940); E. Pražák: Místo R. H. ve vývoji českého 
humanismu, ČLit 1961, s. 29.

ep

Zikmund Hrubý z Jelení viz 
in Řehoř Hrubý z Jelení

Josef Hrůša (1)

* 17. 4. 1882 Libějice (Libějovice) u Vodňan
† 4. 5. 1954 Praha

Překladatel z angličtiny, řečtiny a latiny, a to hlavně 
románové prózy a filozofické literatury.

Obecnou školu vychodil v rodišti, kde byl jeho 
otec zaměstnán na schwarzenberském panství, 
poté se rodina přestěhovala do Vodňan. Od 
1893 studoval na gymnáziu v Čes. Budějovicích, 
po maturitě (1901) na filoz. fakultě v Praze 
klasickou filologii a češtinu (abs. 1907, t. r. dok
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torát prací De Terentii Heautontimorumens). 
Působil jako středoškolský profesor v Klato
vech (1906-07), v Praze-Vinohradech, v Táboře 
(1909-25) a pak až do penzionování (1939) 
v Praze; 1904-05 absolvoval jednoroční vojen
skou službu v tyrolském Tridentu, za války 
sloužil 1915-18 v Uhrách (Szolnok, Nagyka- 
nizsa). Oženil se 1909; syn Zdeněk H. (nar. 
1912) publicista a překladatel z rumunštiny. 
1929 podnikl J. H. studijní cestu do Řecka.

H. působil jako překladatel moderní literatu
ry z angličtiny (výjimečně i z němčiny) a klasic
ké literatury z řečtiny a latiny; zároveň psal 
komentáře k vlastním překladům, literární refe
ráty a fejetony. Z různorodého množství 
H. překladů vystupují dvě souvislé řady, pře
kvapivě analogické v obou oblastech H. překla
datelského zájmu. Jednu řadu tvoří překlady 
románové prózy, a to jednak starořecké (Xeno- 
fón, Héliodóros), jednak anglické (Austenová, 
Hardy, Maugham, Meredith, Walpole aj.), dru
hou překlady děl filozofů a politologů korela- 
tivních k aktuální situaci národního společen
ství (v meziválečném období to byli autoři chá
paní jako průkopníci a vykladači principů hu
manitní demokracie, např. Spinoza, Russell aj., 
za nacistické okupace filozofové poskytující 
útěchu a návod k vnitřní vyrovnanosti, např. 
stoikové Seneca, Marcus Aurelius a Epiktétos, 
Cicero, Boěthius).
PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času; Dobrý den; Host; 
Jiskra (Tábor); Listy filologické (od 1903); Nár. osvo
bození; Naše doba (1927/28 Žena v díle G. Meredi- 
tha); Naše věda; Nové Čechy; Panoráma (1928 
G. Meredith, i sep.); Tribuna; Věstník ČAVU; Věstník 
čes. profesorů; Výr. zpráva gymnázia v Praze-Vino- 
hradech (1909). I KNIŽNĚ. Překlady: Lynkeus: Pro
past lásky (1914); B. Spinoza: Traktát teologicko 
-politický (1922) + Listy (1932, spolu s Krátkým 
pojednáním o bohu, člověku a jeho blahu, přel. F. 
Kalda) + Rozprava politická (1939); Héliodóros: 
Příběhy aithiopské (1924); G. Meredith: Sobec (1926, 
se Z. Procházkovou) + Rhod Flemingová (1927) 
+ Generál Ople a lady Camperová (1928); H. G. 
Wells: Bohorovní lidé (1926, s L. Vočadlovou); J. Bry- 
ce: Moderní demokracie 2 (1927); T. Hardy: Neblahý 
Juda (1927); E. A. Filene: Průmyslová revoluce 
(1929); P. de Kruif: Lovci mikrobů (1929) + V bojích 
s neviditelnými nepřáteli (1929); J. B. Cabell: Jurgen 
(1930); W. James: Druhy náboženské zkušenosti 
(1930); K. R. G. Browne: Dcera prezidentova (1931); 
J. Dewey: Demokracie a výchova (1932); B. Russell: 
O výchově, zejména v raném dětství (1932); J. Joyce: 
Dubliňané (1933); J. Austen: Ema (1934); R. Beach: 
Silnější než my (1935); G. A. Hill: Špionáž za války 

a po válce (1936); J. L. Mitchell: Spartakus (1936); A.
D. Cooper: Talleyrand (1937); C. Madden: Šlo o život 
(1937); Moudrost stoika Epiktéta (výbor, 1938); Es- 
sad-Bey, W. von Weisl: Alláh je veliký (1938); Plóti- 
nos: Enneady (1938); H. Walpole: Pevnost (Sága rodu 
Herriesů 3, 1938, se Z. Hrůšou) + Wanessa (Sága 
rodu Herriesů 4, 1939, s A. J. Šťastným); J. London: 
Michal, bratr Jerryho (1939); Platón: Politická výcho
va (výbor, 1939); L. A. Seneca: O klidu duševním 
a jiné dialogy (1939, s J. Dvořáčkem) + Seneca utěši
tel (1941) + Seneca vychovatel (1942; 1945 spolu 
s předchozí kn. s tit. Seneca vychovatel a utěšitel); 
F. Steuben: Tecumseh a Kožená punčocha (1939) 
+ Tecumsehova smrt (1941); Myšlenky Marka Aure- 
lia Antonína (výbor, 1940); Xenofón: O Kýrově vy
chování (1940) + Vzpomínky na Sokrata (1940) 
+ Hostina (1941); T. Hobbes: Leviatan neboli 
O podstatě, zrození a moci státu církevního a občan
ského (1941); A. Schopenhauer: O ženách (1941); 
Boěthius: Filozofie utěšitelka (1942); M. T. Cicero: 
Předtuchy a výstrahy (1942) + Tuskulské rozhovory 
(1948); J. W. Goethe: Pohádka (1942, s J. Skořepou); 
F. Schiller: Estetická výchova (1942); W. S. Maug
ham: Na ostří nože (1946); A. P Herbert: Vodní cikáni 
(1947); Edvard Beneš (sb. příspěvků anglických 
a amerických politiků a vědců, 1947); R. L. Steven- 
son: Putování s oslicí do hor (1948). - Ostatní práce: 
Baruch Spinoza. Život a dílo (1932). I SCÉNICKY. 
Překlad: O. Wilde: Na čem záleží (1929). I

LITERATURA: Z. K. Vysoký: ref. Příběhy 
aithiopské, LF 53, 1926; fxš. (F. X. Salda): ref. Rhod 
Flemingová, Tvorba 2, 1927 → KP 13 (1963); • ref. 
Moudrost stoika Epiktéta + Enneady: J. Ludvíkov- 
ský, LF 66, 1939; F. Stiebitz, Naše věda 20, 1941 
•; • ref. Politická výchova: F. G. (Groh), LF 66,1939; 
F. Stiebitz, Naše věda 20, 1941; M. Šefrna, Střední 
škola 21, 1941 • ; • ref. O Kýrově vychování: R. Ku- 
than, Střední škola 21,1941; A. Minařík, LF 68, 1941; 
F. Stiebitz, Naše věda 20, 1941 •.

jo

Josef Hrůša (2)

* 28. 2. 1889 Včelnice (Nová V.) u Kamenice 
nad Lipou

† 5. 6. 1953 Praha

Autor poezie a prózy inspirované zejména přírodou 
Českomoravské vysočiny.

Narodil se v osadě Brabce (později Brabec). Do 
obecné a měšťan, školy chodil v Kamenici n. Li
pou, 1908-09 studoval kurs obchodní školy 
v Jindř. Hradci. Pak pracoval jako úředník: 
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1903-05 v Jindř. Hradci, 1905-29 v Praze, 
1929-32 v Plzni a od 1932 opět v Praze. 1922 
podepsal Manifest Literární skupiny.

Inspirace rodnou Českomoravskou vysoči
nou, zejména její přírodou, tvoří nej charakteris
tičtější rys H. literární práce. To platí jak o sbír
ce přírodní a meditativní lyriky Kytice, tak 
o svazku expresionisticky laděných próz Modré 
z nebe, spojených postavou autobiograficky po
jatého chlapce, vyznačujících se smyslem pro 
básnický jazyk a oslavujících dobro a krásu. 
Napsal též několik rozhlasových her (Ubohý 
čaroděj, Duhový ostrov aj.).
PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1916-20); Cesta 
(1918-29); Červen (1921); Host (1921); Lid. noviny 
(1920-27); Lumír (1921-29); Malý čtenář (1919-22); 
Nár. osvobození (od 1926); Pramen (Plzeň, 1921—22); 
Právo lidu (1914, příl. Děln. besídka); Rudé květy 
(1915); Světozor (1915-16); Země (1921, příl. Ra- 
rach). I KNIŽNĚ. Beletrie: Modré z nebe (PP 1925); 
Kytice (BB 1944). I

LITERATURA: • ref. Modré z nebe: J. Knap, 
Kritika 1925, s. 310; K. Sezima, Lumír 1925, s. 419; 
V. Brtník, Venkov 7. 8. 1925; Č. J. (Jeřábek), Host 5, 
1925/26, s. 31; drb. (J. Borecký), Zvon 26, 1925/26, 
s. 42 • .

bs

Emmerich Alois Hruška

* 2. 2. 1895 Smíchov (Praha-S.)
† 11. 5. 1957 Libochovice u Roudnice nad La

bem

Malíř, scénický výtvarník, vydavatel bibliofilií; pro
zaik, básník, dramatik a překladatel, autor předmluv 
k dílům výtvarným i literárním. Pro převážnou větši
nu jeho tvorby je příznačný sklon k perifernímu a at
raktivnímu, k bizarnosti a kurióznosti, k provokativ
ní erotičnosti až obscénnosti.

Pocházel z rodiny železničního úředníka. Byl 
zaměstnán jako poštovní adjunkt, později poš
tovní úředník v Praze, 1928 odešel do výslužby. 
Do výtvarného umění byl zaučen J. Váchalem. 
Za první svět, války hrál v divadle Rokoko; 
1917 narukoval, simuloval však šílenství a byl 
poslán do ústavu pro choromyslné. Po válce 
vystupoval v kabaretech, navrhoval výpravy 
v Tylově divadle v Nuslích (1924) a ve Švandově 
divadle na Smíchově (1925), 1928-29 byl dra
maturgem a šéfem výpravy Městského divadla 
v Kladně, uplatňoval se v loutkovém a maňás

kovém divadle jako výtvarník i literát. Na přelo
mu 20. a 30. let spolupracoval s Divadélkem 
Rokoko (s F. Futuristou), v 30. letech působil 
v kulturní rubrice Poledního listu, ve 40. letech 
byl dramaturgem Divadla Járy Kohouta. Ze
mřel na zdravotní dovolené v Libochovicích, 
pohřben byl v Praze na Olšanských hřbitovech.

Do českého kulturního života se H. zapsal 
výrazněji úhrnem své všestranné a neúnavné 
umělecké aktivity než významem jejích jednot
livých projevů. V začátcích byl determinován 
syntetizujícími tendencemi doznívající secese 
a inspirován příkladem J. Váchala a tíhl k sou
běžnému uplatnění talentu výtvarného i literár
ního. Nemalou část svých početných publikací 
vydal jako drobné tisky nejrůznějšího obsahu 
a účelu, v nichž koncipoval text v jednotě 
s vlastní výtvarnou výzdobou a nejednou i ty
pografickým řešením a jejichž pravý smysl se 
tím přesouval na pole činnosti vydavatelské, 
resp. bibliofilské. Až do poloviny 40. let byla 
pro H. dílo typická snaha dráždit a provokovat 
čtenáře jak volbou námětů, tak jejich myšlenko
vým vyzněním. V básnické prvotině Zpívající 
hetéry H. úmyslně hypertrofoval motivy i tvár
né prostředky dekadence, aby se tak pokusil - 
bez valného úspěchu - skoncovat s vlivem toho
to směru na svou tvorbu. V poezii a próze s ob
libou volil látky erotické. Ač v životě i na kaba- 
retních scénách silný recesista, v literatuře se 
pokoušel pojímat erotiku jako vědecký pro
blém, být „anatomem ženské duše44, pod vlivem 
Strindbergovým dokázat, že ženě slouží slovo 
láska jen jako rouška pro pud. V povídkovém 
souboru Okna do cizího štěstí a v prózách Tou
lavá srdce nebo Putička (podtitul Román biolo
gický) konstruoval příběhy tak, aby jimi mohl 
doložit své záměrně cynické proklamace. Svou 
zálibu v morbidních rekvizitách prokázal nej vý
razněji v groteskních povídkách knihy Zahrada 
hříchů, trvalá záliba v bizarních námětech stála 
u zrodu knihy Stručný průvodce Olšanskými 
hřbitovy a poutavých reportážích Romantické 
Olšany. Hry z této doby koncipoval H. vesměs 
jako bláznivé frašky, a to nejčastěji na námět 
manželské nevěry (např. Družstvo Dobrého 
Děvčete); fraškovitá obhroublost zůstala i ty
pickou vlastností jeho divadelních adaptací ci
zích předloh. Ve 40. letech se pokoušel ztvárnit 
závažnější témata. Satirickým podobenstvím 
světovládné touhy jednoho národa měl být ro
mán Dr. Nieuwe zasahuje, avšak údernost satiry 
v něm byla nahrazována pokleslou situační ko
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mikou. Jako román s filozofickým podtextem 
byl založen Pohled na odchodu, aktualizující 
tradiční ahasverovské téma v prostředí součas
né Prahy. Mládeži byla určena novela Plovoucí 
pomník, zpracovávající životopis vynálezce lod
ního šroubu J. Ressla; příběh, v němž akcento
val tezi, že nikoliv sláva, nýbrž společenský uži
tek vynálezu přináší vědci uspokojení, uvedl 
H. původně v podobě divadelní hry.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Henri Poire, Notus Igno- 
tus, Viktor H. Ražek; E. A. H., e. a. h., eah, E. H., 
-H. P.-, -hr-. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1918-24); Čes. deník; Dílo; Divadlo (1952, 1955); 
Expres; Lid. noviny; Loutkař (1931/32 aktovky pro 
maňásky Mrťafa cvičí psa, Pan Mrťafa malířem); 
Nár. listy; Nár. politika; Nedělní list; Pestrý týden; 
Polední list; Pražský ilustrovaný zpravodaj; Světozor 
(1914-17); Švejdův divadelní věstník (1931); Topičův 
sborník (1916-24); Večer; Venkov (1916); Vídeňské 
ilustrované listy (1920 R Muž bez srdce); Zemědělské 
noviny; Zlatá Praha (1914-15). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Zpívající hetéry (BB 1914); Stará Praha v písničkách 
(BB 1917, pseud. Viktor H. Ražek); Černožluté elegie 
(BB b. d., 1919); Cynikův brevíř (BB 1919); Manžel
ské štěstí (R 1919); Okna do cizího štěstí (PP 1919); 
Hlídač ctnosti (PP 1920); Láska a ženy (citáty a afo
rismy, 1920); Román kurtizány (1920, pseud. Viktor 
H. Ražek); Měsíčkový pohádky (1920); Judita (P 
1920, pseud. Viktor H. Ražek); Knížka pro dámy 
(1920, pseud. Viktor H. Ražek); U bílého páva (P 
b. d., 1920); Putička (R 1920); Pohádky přírody (PP 
pro ml., 1921); Tanec pohlaví (PP 1921); Pošklebky 
satyrovy (BB 1921); Pánská knížka (1922, pseud. Vik
tor H. Ražek); Listy Běle (BB 1923); Obludárium (P 
1924); Toulavá srdce (P 1924); Večer aktovek (DD 
1924: Požár, prem. 1918, Vražda, Slepec, Pozdní 
host); Živnobanka (B 1925, pseud. Notus Ignotus); 
Píseň o divotvorci (1925, pseud. Notus Ignotus); 
Balada o Černé Mary, Mary Coudenhové (B 1925, 
pseud. Notus Ignotus); Dar muzeu (B 1926); Karel 
Zink mluví (B 1926); Písničky (BB 1926); Kardinál 
z Avignonu (D 1927, podle O. Wilda); Zahrada hří
chů (PP 1927); Ave bibliofile! Ave exlibristo! (P 1928); 
Balada o bibliofilů a básníku (B 1928); Písničky pro 
bibliofily (BB 1928, pseud. Notus Ignotus); Faust 
a Don Juan (D 1928, i prem.); Princ s ptákem Ohnivá- 
kem čili... („maňásková hra o dvou dějstvích pana V. 
H. B., tj. Brunnera, ztracená a rekonstruovaná panem
E. A. H.“, 1930); Družstvo Dobrého Děvčete (D 
1931); Tažení proti draku (D pro ml., 1932); Nová 
píseň velmi poučná pro lid loutkářský (B 1934); Vese
lá filozofie pro bibliofily aneb Útěk před pošetilostí 
čili Zpověď knihomila v.v. ... (B 1935); Poučná píseň 
o životě doktora Františka Pátý (B 1935, šifra E. A. 
H.); Sanatorium pro sebevrahy (D 1939); Romantic
ké Olšany (RpRp 1940); Láska na rozcestí (Modrý 
slon) (D b. d., 1940); Za milión dobrá (Valy dělá 

maturitu) (D 1940); Sňatek omylem (Vaše srdce náleží 
mně) (D b. d., 1941); Listy Lídě (BB 1944); Nejnovější 
píseň o panu Kr. (B 1944); Balada o katu (B 1945); 
Dr. Nieuwe zasahuje (R 1946); Plovoucí pomník (P 
pro ml., 1946); Pohled na odchodu (R 1947). - Pře
klady: H. H. Ewers: Láska? (1919, podp. AI. Hruška);
F. Wedekind: Ohňostroj (1920). - Ostatní práce: Zá
kony pohlavního pudu (1922); Praktický výtvarník 
(1925); Smyslnost v umění výtvarném (1931, pseud. 
Henri Poire); Nahota v umění (1932, pseud. Henri 
Poire, výt. nezjišt.); PhDr. František Pátá (1936, 
s J. Fričem); Stručný průvodce Olšanskými hřbitovy 
(1940); Pražský orloj (1954, s V. Zikmundem). I SCÉ
NICKY Hry: Desatero (1931); Nepoleonská legenda 
(1934); Lodní šroub (1942, 1948 s tit. Plovoucí pom
ník); Salomenka (1942); Hra ze života zakladatele 
a generála Tovaryšstva Ježíšova Ignáce z Loyoly 
(1942); Poslední komedie (1946); Orel a supové 
(1956). - Překlady a adaptace: J. Neruda: Kam s ním 
(1940); J. Neruda: Dobrodružství (1940); 
J. W. Goethe: Utrpení mladého Werthera (1942); 
J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (1942). 
I REDIGOVAL časopis: Kuriózní revue (1925—26); 
knižnice: Dobré spisy (1919-20), Světová literatura 
(1935). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Květy záchodu 
(sebrané nápisy, 1921); Básníci hrůzy (výbor próz,
1923);  Deset prostonárodních písní (1923); Ročenka 
na rok 1924... (1923); Ročenka aneb Říkání různá... 
(1924); Příhody katovy (1924-25); Sborník písní pro 
mládence a panny (kramářské písně, 1925); K. Havlí
ček Borovský: Satiry (1925); Ročenka 1926, 1927, 
1928, 1929 (vlastní texty a grafiky, 1925, 1926, 1927, 
1928); Malá ročenka 1926, 1927, 1928, 1929 (vlastní 
texty a grafiky, 1925, 1926, 1927, 1928); Novoročenka 
Vladimíra Zrubeckého (1941). I

BIBLIOGRAFIE: Bibliografie E. A. H. (1930). 
■ LITERATURA: -pa- (F. S. Procházka): ref. Zpíva
jící hetéry, Zvon 15,1914/15, s. 335; • ref. Požár: K. T, 
NL 27. 2. 1918; m., PL 27. 2. 1918 •;• ref. Okna do 
cizího štěstí: J. Knap, Cesta 2, 1919/20, s. 504; Č. J. 
(Jeřábek), MS1R 13, 1919/20, s. 194; O. Sch. (Schá- 
fer), Zlatá Praha 37,1919/20, s. 94; J. F. (J. Hrušková- 
-Flajšhansová), Zvon 20, 1919/20, s. 239; -ejč- 
(J. Krejčí), Naše doba 28, 1920/21, s. 779 •; 
O. Sch. (Scháfer): ref. Hlídač ctnosti, Zlatá Praha 37, 
1919/20, s. 306; J. H. (Hora): ref. Láska a ženy, PL 4. 
8. 1920; A. F: Grafik - literát E. A. H., Bibliofil 1924, 
s. 75; • ref. Faust a Don Juan: AMP (A. M. Píša), PL 
18. 12. 1928; Dr. P. T. (P. Toman ml.), Venkov 1.6., 
18. 12. 1928 •;«ref. Desatero: Č. (V. Červinka), Zvon 
32, 1931/32, s. 211; If (I. J. Fischerová), NO 
6. 10. 1931 •; If (I. J. Fischerová): ref. Napoleonská 
legenda, NO 13. 4. 1934; • ref. adaptace Dobrodruž
ství, Kam s ním: B (E. Bass), LidN 7. 11. 1940; os. 
(O. Srbová), Nár. práce 7. 11. 1940 •; V. L. (Lipský): 
ref. Hra ze života ...Ignáce z Loyoly, Venkov 3. 1. 
1942; • ref. adaptace Utrpení mladého Werthera: 
V. L. (Lipský), Venkov 23. 1. 1942; J. K. (Kopecký), 
LidN 15. 10. 1943 • ; A. B. (Bočková): ref. Poslední 
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komedie, Čes. lidové divadlo 1946, s. 16; an.: ref. 
Pohled na odchodu, Rovnost 19. 12. 1947; • ref. 
Plovoucí pomník: vp (V. Petříková), LidN 19. 9. 1948; 
A. M. Brousil, Zeměd. noviny 21. 9. 1948 •; fs.: 
Šedesát let E. A. H., Divadlo 1955, s. 233; -V- (J. 
Vopravil): E. A. H., Zeměd. noviny 14. 5. 1957.

mu

Jan František Hruška

* 6. 6. 1865 Pec u Trhanova
† 17. 10. 1937 Plzeň

Autor lidopisně zaměřených povídek a črt z Chodska, 
bajek a pohádek, dialektolog a národopisec.

Po otci i matce pocházel ze starého chodského 
rodu s písmáckou tradicí (otec se mu stal mode
lem lidového filozofa „děrečka včalaře“); po
krevně byl spřízněn s J. Š. Baarem, který byl 
i jeho nejlepším přítelem. Obecnou školu vycho
dil v Trhanově a 1878-86 gymnázium v Do
mažlicích. Po maturitě studoval soukromě bo
hosloví, od 1888 slovanskou a klasickou filolo
gii na filoz. fakultě v Praze. Stal se středoškol
ským profesorem češtiny a latiny v Domažlicích 
(1895-96), Pardubicích (1896-98), Klatovech 
(1898-99), Plzni (1899-1900) a v Jindř. Hradci 
(1900-02); definitivu získal na gymnáziu 
v Plzni, kde žil i po penzionování až do smrti, 
prázdniny trávil každý rok na Chodsku (Pec, 
Chodov, Trhanov). V rodišti vybudoval za ho
norář knihy náboženských meditací Chléb náš 
vezdejší, doplněný veřejnými sbírkami, kapli 
k poctě sv. Prokopa (vysvěcena 1909). - Od 
vysokoškolských studií se H. věnoval chodské 
dialektologii a národopisu. Příklad F. Bartoše 
spojoval s vědeckým školením v semináři J. Ge- 
bauera (1889 práce Chodové, jich mravy a řeč). 
1891 otiskl v Listech filologických první dialek- 
tologickou studii O hláskosloví chodském', 
rozsáhlá aktivita v této oblasti vyvrcholila vy
dáním Dialektického slovníku chodského, pozo
ruhodného zejména svou autenticitou (zazna
menaná slova jsou zachycena přímo z lidového 
hovoru); rukopisné doplňky předal H. 1922 
kanceláři Slovníku jazyka českého ČAVU. Mi
moto publikoval i studie a články o chodské 
lidové písni, obydlí, zvycích, kroji atd.; 1897 byl 
zvolen jednatelem archeologické komise pro 
Chodsko při ČAVU. Byl i známým propagáto
rem kraje; už 1882 tu provázel A. Jiráska a po
máhal mu při studiu’ domažlického archívu 

(materiál k Psohlavcům), účastnil se příprav 
hospodářské a národopisné výstavy v Domažli
cích 1893 (předměty získané po chodských 
vsích přešly do domažlického muzea), Národo
pisné výstavy v Praze 1895, v Plzni pořádal 
oblíbené přednášky o Chodsku ve Spolku přá
tel vědy a literatury české, prof. O. Zichovi 
předal velkou sbírku textů chodských lidových 
pohádek a písní; byl i přítelem a spolupracovní
kem hudebního skladatele a sběratele J. Jindři
cha. Za zásluhy o chodský národopis dostal 
k sedmdesátinám čestný doktorát filozofie UK. 
H. byl nepevného zdraví, od 1911 musel pro 
nervovou nemoc většinu prací diktovat. Po
hřben byl do rodinného hrobu v Trhanově.

Základem H. slovesné tvorby, stojící na roz
hraní folkloristiky a umělecké literatury, bylo 
bezprostřední poznání dosud neporušeného 
folklórního života a tradice lidového písmáctví 
na Chodsku. Svůj v podstatě národopisný zá
jem realizoval H. vedle odborných studií i v ob
rázcích a črtách, usilujících zachytit rázovitý 
lidový typ chodského venkovského člověka. 
Dokumentární obraz života vesnice podával ze
jména prostřednictvím portrétů jejích obyvatel, 
s výrazným zaměřením k povahopisu, se sna
hou nalézt základní morální hodnoty patriar
chálního typu: rodinnou soudržnost, pracovi
tost, pokoru a skromnost, zejména však stoické 
snášení neštěstí a živou praktickou zbožnost, 
poskytující jedinci vědomí smyslu a řádu života, 
již ztotožňoval s lidovým katolictvím (svůj 
vztah k náboženství formuloval i v knížkách 
úvah a konfesí). H. úsilí zachytit přirozenou 
moudrost starých Chodů vyhovoval žánr mo
rálně pointované bajky, který v české literatuře 
20. století obnovil a v němž dosáhl značné umě
lecké vytříbenosti. V době zralosti se H. obrátil 
i k lidové pohádce. Jeho texty vznikaly jako 
literární zobecnění typických rysů lidového vy
pravěčského umění; metodou kombinace po
hádkových motivů vytvářel H. nové, ve výsled
ném dojmu však velmi autentické pohádkové 
celky, jejichž podstatnou složkou bylo dokonalé 
zvládnutí chodského dialektu. V rukopise zůs
tala kniha příběhů Záření ze záhrobí.

PSEUDONYMY: A. B. Hanin, Jiřík Holub (podle 
statku otce J. Š. Baara, kde se říkalo „U Holubů“), 
Kukátkář, Th. Prokop (čas. Václav, Ludmila, Anež
ka). ■ PŘÍSPĚVKY in: Archa (1921); Anežka (Čes. 
Budějovice); Cesta (1920-24); Časopis přátel starožit
ností českých (1922); Čes. mládež; Čes. květy; Čes. 
deník (Plzeň, 1926); Čes. lid (1892-1928); Čes. západ 
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(Plzeň, od 1908); Dětský svět (Nymburk); Dorost; 
Dorost Čs. červeného kříže; sb. Chodská čítanka 
(1927); sb. Jan Karník (1930); Květy (1890-97); Květy 
mládeže; Lid. listy; Lid. noviny (1937); Lípa; Listy 
filologické (1891); Ludmila (Čes. Budějovice); Máj 
(1913); Malý čtenář (1904, 1920); Mladá stráž (Pl
zeň); Nár. listy (1889, beletr. prvotina Douda dřevař; 
pak 1916); Nár. politika; Národopisný věstník česko- 
slovanský (1917); Naše řeč (1929); Niva (Brno, 1935); 
Nový život (1900); sb. Nůše pohádek (1918, ed. 
K. Čapek); Ohlas od Nežárky (Jindř. Hradec, od 
1901); Plzeňsko (1920); Pramen (Plzeň, 1922-25); 
Rozkvět (Olomouc); Světozor (1894-99); Šťastná ro
dina; Úsvit (Nitra); Václav (Čes. Budějovice); Večerní 
zábavy; Výr. zpráva čes. vyššího gymnázia v Plzni 
(1907); Základ (Plzeň); Zlatá Praha (1900-22); Zvon 
(1917-25). I KNIŽNĚ. Beletrie, úvahy, etnografické 
práce: Na zboží chodském (P 1895, pseud. A. B. 
Hanin); Tomšáci aneb Co dělá vychování! (PP 1897, 
pseud. A. B. Hanin); Chodské bájky (b. d., 1901); 
Úvodní slovo k zahájení výstavy Špilarovy (katalog, 
1903); V záblescích staré chodské slávy (PP 1903); 
Chléb náš vezdejší (nábož. meditace, 1904; od 1916 
s tit. Hořící keř); Nové chodské bájky (b. d., 1905, 
přeprac. vyd. 1935); Všímejme si víc mluvy obecné 
(studie, 1907); Dialektický slovník chodský (1907); 
Aby byl pánem (P b. d., 1913, pseud. Jiřík Holub); 
Děreček včalařem (P 1914); Třetí kniha chodských 
bájek (1914); Patero meditací (úvahy, 1915); Na hejtě 
1-5 (od sv. 2 Na hyjtě; PP 1917, 1920, 1925, 1933, 
1936); Jiskry z popela 1, 2 (1917, 1922); O chodském 
kroji (studie, 1920); Z pamětí děrečka včalaře (P 
1920); Princ Jáchcivíc (P 1920); M. Aleš: Život sta
rých Chodů (slovní doprovod, 1920); Za svobodu! 
(PP 1920); Vo třech princeznách (P 1922); Z pozadí 
chodského národopisu (studie, 1921); Náši pod Čer- 
chovem 1-4 (PP 1921, 1925, 1929, 1931); Bájky o vča- 
lách (1923); Cyril. Životopis sirotka (P pro ml., 1923); 
Královna přadlena (P 1924); Přemyslův pluh (P
1924);  Z pamětí děrečka včalaře 1-2 (PP 1926, 1927); 
Na Chodsku starodávném (stati, 1927); Proč jsem 
neodpadl a neodpadnu (úvahy, 1929); Domácí chléb 
(P 1932); Práce o lnu na starodávném Chodsku (stu
die, 1933); Mezi chodskými dřevorubci (studie, 1935); 
U mámy, u mamičky (memoárové črty, 1937). - Výbo
ry: Výbor z chodských bájek (1929); Chodské pohád
ky (1940, též od K. J. Erbena, J. Š. Baara; ed. F. Krč
ma); Zlatá zrnka (bajky, 1940, ed. Farní úřad Katolic
ké akce v Plzni); Pták štěstí (1976, převyprávěla 
Z. Psůtková); Dvě chodské pohádky (1983, převy
právěla Z. Psůtková). ■ REDIGOVAL knižnici: Raná 
setba (pro ml., Plzeň 1921-37). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Vzpomínky Františka Pravdy na studie 
gymnazijní v Hradci Jindřichově 1830-1836 (1925); 
Chodská čítanka (1927, s J. Š. Baarem, F. Teplým). I

LITERATURA: E. Felix: J. F. H., život a dílo 
(1927); H. památník (1935, ed. E. Felix); sb. J. F. H. 
1865-1935 (1935); sb. V paměť J. F. H. (1938, ed. 
V. Zima). I P. Vychodil: ref. Na zboží chodském, 

Hlídka lit. 1896, s. 297 (k tomu polemika s. 476); Jr.: 
ref. V záblescích staré chodské slávy, Přehled 3, 1904/ 
05, s. 54; Č.: ref. Nové chodské bájky, Zlatá Praha 22, 
1904/05, s. 132; Č. Zíbrt: J. F. H., znalec lidu chodské
ho, ČL 22, 1912/13, s. 161 + ref. Třetí kniha chod
ských bájek..., ČL 23,1913/14, s. 396; x.: ref. Děreček 
včalařem, Zvon 14, 1913/14, s. 167; B. Havránek: ref. 
Na hejtě 1, 2, Čes. věda 2, 1915/18, s. 91 a 3, 1919/20, 
s. 10; M. N. (Novotný): ref. Princ Jáchcivíc, Nové 
Čechy 4, 1920/21, s. 190; • ref. Náši pod Čerchovem 
1: J. Kapras, Čes. revue 1921, s. 453; J. O. N. (Novot
ný), LidN 3. 12. 1921; -btk- (V. Brtník), Zvon 22, 
1921/22, s. 251; J. Vrba, Pramen 1922, s. 43; J. V. S. 
(Sedlák), Tribuna 5. 3. 1922 •; V. F. S. (Suk): ref. Za 
svobodou!, Střední škola 1921, s. 44; • ref. Cyril: 
J. M„ Pramen 1922, s. 91; V. F. S. (Suk), Střední škola 
1922, s. 47 • ; E. Felix: J. F. H., LidN 6. 6. 1925; J. Š. 
Baar: Kořeny života, Čes. západ 1925, č. 23 + Zvadlé 
listí, Čes. deník 6. 6. 1926 + Otec, Posel od Čerchova 
8. 5. 1926; • ref. Náši pod Čerchovem 2-4: V. F. Suk, 
Střední škola 7, 1926/27, s. 94; drb. (J. Borecký), Zvon 
27, 1926/27, s. 153 a 29, 1928/29, s. 475 a 31, 1930/31, 
s. 491 •;• ref. Z pamětí děrečka včalaře 1, 2: drb. (J. 
Borecký), Zvon 27, 1926/27, s. 126; Č. Zíbrt, ČL 29, 
1928/29, s. 74 •; A. N. (Novák): ref. Domácí chléb, 
LidN 9. 9. 1933; • k sedmdesátinám: zbd (Z. Bořek 
Dohalský) a A. N. (Novák), LidN 6. 6. 1935; A. 
Grund, Rozhledy 1935, s. 145 •; A. N. (Novák): ref. 
Mezi chodskými dřevorubci, LidN 8. 7. 1935 + Nej
mladší doktor Karlovy univerzity, LidN 15. 9. 1935;
• nekrology: A. N. (Novák), LidN 18. 10. 1937; K. 
Koval, Venkov 19. 10. 1937; p. (A. M. Píša), PL 19. 10. 
1937; Z. Bořek Dohalský: Baar a H., LidN 19. 10. 
1937; V. Machek, Naše věda 1938, s. 61 •; ne (A. 
Novák): Literární odkaz J. F. H., LidN 27. 10. 1937;
• ref. U mámy...: sl (J. Strnadel), Ranní noviny 
17. 11. 1937; Lv., Rozhledy 1937, s. 275; Sk. (F. Skáce- 
lík), Samostatnost 1937, č. 46 •; in sb. Poselství (1938, 
s. 271); • ref. Chodské pohádky: jj. (J. Ježek), Čteme 
2, 1939/40, s. 106; tk (F. Trávníček), LidN 21. 3. 1940 
•; V. Bitnar: Na paměť chodského básníka, LD 6. 6. 
1945; S. R. (Richter): Vzpomínka na J. F. H., LD 6. 6. 
1950; V. Zima: Chodský buditel, Katol. noviny 1955, 
č. 23; J. Voráček: K sběratelské činnosti J. F. H., ZM 
1961, s. 383; J. Kramařík: Jubilejní vzpomínka na 
J. F. H., ČL 1965, s. 253; V. Zima: Věrný Bohu 
i domovu, Katol. noviny 1964, č. 24; J. Voráč: K sté
mu výročí narozenin J. F. H., NŘ 1965, s. 188; Sv. (N. 
Svobodová): Hořící keř, Katol. noviny 1975, č. 29 (též 
úryvky z dopisů K. Dostálovi-Lutinovu).

//

Antonín Hrůza
• 28. 4. 1869 Telč
† 6. 2. 1939 Praha

Spisovatel konvenčních povídek a románů katolické
ho zaměření ze soudobého života, publicista.
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V Telči studoval od 1879 na reálce, 1888 pře
stoupil do Brna na státní průmyslovou školu. 
1890 se přihlásil k rakouskému námořnictvu; 
jako vyšší poddůstojník sloužil na válečných 
lodích až do 1894, kdy se stal technickým zří
zencem námořního arzenálu v Půle. Po různých 
zaměstnáních vykonávaných ve Vídni nastoupil 
1896 místo poštovního úředníka v Praze, 1918 
se stal přednostou kanceláře hlavní poštovní 
komise při ministerstvu pošt (publikoval odbor
né práce o poštovnictví a telefonní technice); 
ženat od 1901. Byl (od 1914) členem Družiny 
literární a umělecké, věnoval se stavovské, veřej
né a politické činnosti v různých katolických 
organizacích a v lidové straně, s čímž souvisela 
jeho publicistická aktivita.

O literární práci se H. pokoušel už za studií, 
první povídku však otiskl až po svém návratu 
z ciziny (1897). Ve všech prozaických formách, 
které pěstoval, tj. v románu, povídce i fejetonu, 
od počátku nápadně uplatňoval náboženské 
motivy a znalost prostředí, jimiž prošel. Debu
toval sbírkou šesti povídek Ze svahů příkrých, 
evokuj ících milostné touhy, mystické nálady 
a životní hledání výlučných a osamělých jedin
ců a napodobujících symbolistní a dekadentní 
model dobové literatury. V této cestě pokračo
val i v souboru Bludné touhy, v jehož poslední, 
rozměrné povídce (U cvočkařů) však už násle
doval vzor lidových spisovatelů katolického za
měření V. Kosmáka, J. Ehrenbergera, F. Pravdy, 
V. Beneše Třebízského. Další H. práce, kon
venční a sentimentální povídky a romány 
s dobrodružným dějem, s hojnými milostnými 
scénami a s konzervativním řešením sociálních 
a politických konfliktů, byly už pokleslou podo
bou jeho vzorů. Poměrně nejzdařilejší byl 
H. tam, kde líčil vesnické prostředí a postavy, 
např. v románu Krystaři, vyprávějícím o lešená- 
řích, kteří před první světovou válkou chodili 
z horských krajů za prací na stavby do Vídně.

PSEUDONYMY: Antonín Plát, C. Hrádek, Salva. 
■ PŘÍSPĚVKY in: České granáty (1897); Čs. poštov
ní úředník; 20. věk (1912); Eva (Prostějov, 1905-10); 
Hlídka (1909-10); Jitřenka (Polička, 1911); Katolická 
žena; Lada (Ml. Boleslav, 1905-10); Lid. listy (1922); 
Meditace (1908-10); Náš domov (Brno, 1917); Naši
nec (Olomouc, od 1906); Nový obzor (Olomouc, 
1912-13); Nový věk (Brno, od 1907); Nový život 
(Prostějov, 1905); Obzor (Brno, 1909); Památník reál
ného gymnázia v Telči (1932); Pražský večerník; Se
verní Morava (Olomouc, 1906); Srdce (1904); Stu
dentská hlídka (1909); Vesna (Ml. Boleslav, 1905); 

Vlast; Vychovatelské listy (Ivančice, 1909). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Ze svahů příkrých (PP 1908, obálkový 
titul, na tit. listě nadpis Drobná próza; Souborné 
vydání spisů, sv. 1); Bludné touhy (PP 1919); Krystaři 
(R 1926); Plátěná vrchnost a jiné povídky (b. d., 
1930); Editiny štěpy (P 1932, spolu s tit. K. L. Řehák: 
Kratochvílovy slečny); O naší pouti (P 1932); Dvojník 
štěstí (P 1932); V osidlech pokušení (R 1934); O místo 
(R 1934); U faraóna (R 1935); Úžina (R 1935); V blu
dišti nástrah (R 1936); Vypleněný vrak (R 1937); Za 
velkým cílem (R 1938); Tam dole (R 1939); V tomto 
znamení (R 1939). - Souborné vydání: Souborné vy
dání spisů A. H. (Meditace, 1908, 1 sv.). I

LITERATURA: • ref. Ze svahů příkrých: A. No
vák, Přehled 7, 1908/09, s. 764; -ejč (J. Krejčí), Naše 
doba 17, 1909/10, s. 65 •; an.: nekrolog, Lid. listy 8. 2. 
1939.

os

Hry tří Marií

14. století

Veršované latinsko-české liturgické hry; nej starší typ 
velikonočního dramatu s výjevy po Kristově zmrt
výchvstání.

Latinské velikonoční zpívané obřady, které jsou 
v středověké evropské kultuře doloženy od 10. 
století, ale svým původem jsou pravděpodobně 
starší, byly součástí bohoslužby (proto nazývá
ny liturgickými hrami). Dramatické podoby na
byly zpívané texty (převzaté z bible nebo samo
statně složené) rozdělením do střídavých zpěvů 
a později i tím, že zpěváci kostýmem a mimikou 
představovali postavy, jejichž promluvy zpívali. 
Nej starší známé velikonoční hry předvádějí vý
jevy po Kristově zmrtvýchvstání a vykrystali
zovaly z tzv. příhrobní scény (návštěva božího 
hrobu): tři zbožné ženy (tři Marie - M. Magda
léna, M. Jakubova a M. Salome) jdou ke hrobu 
pomazat Ježíšovo tělo mastmi, nacházejí však 
hrob prázdný a od anděla se dovídají, že Kristus 
vstal z mrtvých. K tomu se připojila tzv. apo
štolská scéna (setkání žen s apoštoly Petrem 
a Janem a cesta obou apoštolů k prázdnému 
hrobu) a jako třetí část Kristovo zjevení Marii 
Magdaléně. Tuto rozvitou podobu - ve verzi, 
která byla v Praze samostatně upravena - má 
nej starší český záznam latinské hry v breviáři ze 
ženského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. 
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Národní jazyky se v těchto hrách začaly uplat
ňovat (v souvislosti s obecnou laicizací her 
a s narůstající teatralizací obřadních výjevů) 
tím, že vždy po několika latinských verších ná
sledoval jejich překlad do národního jazyka. 
Počátky těchto latinsko-českých her předpoklá
dané spadají na rozhraní 13. a 14. století, větši
na dochovaných zápisů pochází až z 2. poloviny 
14. a z počátku 15. století.

Texty latinsko-českých her tří Marií vykazují 
různé způsoby a stupně úprav. Všem je společ
né, že nevycházejí z některé starší latinské verze 
domácí, nýbrž z předlohy cizí, patrně francouz
ské; mezi více zněními lze vidět dvě základní 
varianty téhož modelu, lišící se např. co do 
pořadí jednotlivých písní a výjevů. Česká složka 
se vyvíjela postupně. Zpočátku nebyl překládán 
latinský text celý (český protějšek neměly např. 
partie Kristovy) a objevuje se také převaha reci
tovaných (tj. prozaických) českých částí nad 
zpívanými (tj. veršovanými); v situaci, kdy po
měr mezi českými částmi zpívanými a recitova
nými zhruba odpovídá tomuto poměru v latin
ském textu, dochází i k tomu, že české partie 
jsou vcelku rozsáhlejší (paralelní zpracování 
veršem a prózou), někdy i obsažnější (rozvede
ná citově exponovaná místa, nové motivy). Re
lativní osamostatňování českých recitovaných 
partií (tzv. rytmů) a jejich vybočování z vlast
ních mezí náboženské tematiky je jedním proje
vem postupných celkových proměn v pojetí 
a koncepci hry. Hlavní hnací silou tohoto proce
su byla dobově obecná tendence (uplatňující se 
tehdy i v jiných druzích umění a odpovídající 
mentalitě středověkého člověka) pojmout bib
lické příběhy a postavy jako zpodobení lidských 
osudů, charakterů a typů a jako výjevy běžného 
reálného života (Kristus v podobě zahradníka, 
nevěřící Tomáš, narůstající význam postavy 
prodavače mastí-mastičkáře, nově přidané po
stavy strážců hrobu apod.). Zatímco starší zně
ní měla ráz spíše epický, na tomto stupni vývoje 
teprve vystoupil do popředí prvek dramatický 
(růst dějového napětí, zárodek konfliktu) a zvý
raznila se i vlastní podoba divadelní.

EDICE: J. Máchal in Staročeské velikonoční slavnos
ti dramatické, Věstník KČSN 1906 + in Staročeské 
skladby dramatické původu liturgického (1908 pale- 
ografické vyd.); - ukázky: in Výbor z české literatury 
od počátků po dobu Husovu (1957). I

LITERATURA: F. Svejkovský: Z dějin českého 
dramatu. Latinské a latinsko-české hry tří Marií 
(1966). I J. Truhlář: O staročeských dramatech veli

konočních, ČČM 1891; F. Menčík in Příspěvky k dě
jinám českého divadla (1895); J. Máchal: Staročeské 
velikonoční slavnosti dramatické, Věstník KČSN 
1906; Z. Nejedlý in Počátky husitského zpěvu (1907, 
1954 s tit. Dějiny husitského zpěvu 1); J. Máchal in 
Staročeské skladby dramatické původu liturgického 
(1908) + in Dějiny českého dramata (1917, další vyd. 
1929); F. Pujman in Zhudebněná mateřština (1939);
J. Vilikovský, J. Honzl: Pujmanovo pojetí staročeské
ho dramatu církevního, SaS 1940; J. Vilikovský: 
K dějinám staročeského dramatu, sb. Hrst studií 
a vzpomínek (A. Beerovi) (1941) + Latinské kořeny 
staročeského dramatu, in Písemnictví českého středo
věku (1948); J. Hrabák in Staročeské drama (1950).

zdt

Václav František Hřib

* 24. 2. 1760 Hlinsko
† 21. 2. 1827 Brno

Lyrický a epický básník, autor žánrově a látkově 
pestrého díla; navazuje na barokní tradici lidové 
a písmácké tvorby lokalizací novozákonních příběhů 
na český venkov a obšírnou, kronikářsky věcnou po- 
pisností v líčení významných událostí veřejných i sou
kromých.

Psal se též Hřib. - Otec, hospodář a kupec, byl 
hlineckým primasem († 1769). H. chodil do 
školy v Hlinsku, vyšší vzdělání získal v jezuitské 
koleji v Chloumku (u Luže v Čechách) a v Olo
mouci. Převzal otcovo hospodářství a účastnil 
se veřejné správy v Hlinsku (městský syndikus, 
později třetí asesor), od 1796 působil na Chru- 
dimsku v Bělé jako správce, od 1798 v Rychm- 
burku (Předhradí-R.) jako vrchnostenský úřed
ník a od přelomu 1800-01 v Brně jako úředník 
zemské účtárny. Přátelské styky: T. Fryčaj, J. N. 
Hromádko, D. Kynský, M. V. Kramerius, F. 
Neděle, M. F. Sychra. Zemřel po vleklé nemoci, 
pohřben byl v Brně.

Tvorba H. je známa od 1790, zpočátku básnil 
německy i česky (modlitební knihy pro členy 
rodiny ve vlastnoručních opisech s kresbami: 
GebetbúchleinGebetbuch..z 1796; Pozdvi
ženi mysle k Bohu katolické křesťanky, z 1802), 
jeho výlučně české básnění spadá do let brněn
ského pobytu. Je epické i lyrické a má značný 
rozsah žánrový i látkový (poezie příležitostná, 
gnómická, didaktická, nábožensky meditativní, 
vlastenecká, idylická, popisná, přírodní; biblic
ké příběhy, memoárové látky, dějiny rodného 
města, přítomné válečné události a dění národ
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ního života). Navazuje na časově vzdálenější 
literární vzory cizí (F. G. Klopstock) a souvisí 
také s domácí tradicí lidového kronikářského 
veršovnictví a lidového umění vůbec. Tato sou
vislost je zjevná v básních zpracovávajících bib
lické příběhy ze života Kristova, které jsou po
mocí epizodických výjevů a scének a kresbou 
vnějšího prostředí spínány se skutečností české
ho venkova, a projevuje se i v příznačných vlast
nostech H. individuálního slohu: ve vyprávěč
ské obšírnosti, popisnosti, v obsahové určitosti 
pojmenování a ve střízlivé věcnosti i pří zazna
menávání drastických detailů. Vyznačují se tím 
v jeho první sbírce Vděčné myšlenky vlastenské 
v rytmu dvě nejosobitější básně, lyrické pásmo 
úvah a vzpomínek na události, příhody, místa 
a osoby vlastního života (Elegie) a kronikářsky 
epická skladba Porážka u Slavkova dne 2. pro
since 1805, líčící tuto událost z pozice očitého 
svědka. Druhá, časopisecky publikovaná 
H. sbírka České básnířství v novém rouše (Prvo
tiny pěkných umění 1816) je proložena prozaic
kými úvahami, výzvami a citáty z poezie i věcné 
literatury (F Kadlinský, J. A. Komenský, 
M. Konáč z Hodiškova, A. J. Puchmajer, 
V. J. Rosa, J. Strejc aj.), obracejícími pozornost 
na prozodickou stránku české poezie. Tak jako 
H. směšuje ve vlastních básních sylabotóniku 
s časomírou, jsou názorově neujasněné i jeho 
teoretické výklady prozodické; důrazným upo
zorněním na tuto problematiku, projevujícím se 
i v přání, aby pod vedením J. Dobrovského 
a J. Nejedlého byla na přirozených základech 
češtiny stanovena „pravidla výslovnosti a pra
vopisu“ též pro potřeby jednotného prozodic- 
kého principu, však příznačně dokumentují po
vědomí o situaci českého verše na sklonku 
puchmajerovské éry. - H. ojediněle kompono
val hudbu k svým textům (pastorela věnovaná 
kostelu v rodišti) a psal drobné prózy. Zpraco
val topografický a historický popis Brna a oko
lí; dílo, určené pro tiskaře F. Gastla, pravděpo
dobně nebylo publikováno.

PŘÍSPĚVKY in: Čechoslav (1823); Krameriusovy 
cis. král, pražské poštovské noviny (od 1790; in Závě- 
sek z 27. 3. 1790 Óda aneb Veršovský zpěv na smrt 
Josefa Druhého); Prvotiny pěkných umění (Vídeň, 
1815-17; 1816 na pokr. sbírka BB České básnířství 
v novém rouše); - posmrtně: Hvězda (1860, poezie 
i próza). ■ KNIŽNĚ. Poezie: Vděčné myšlenky vlas
tenské v rytmu, které... jakožto zákus českého ver- 
šovství k památce vlasti své obětuje... (1813); Píseň 
prosebná k Marii Panně dobré rady (1821, výt. ne

zjišt.); Nápis nad hrobem... slečny Aloisie rozené 
hraběnky Mittrovské... (b. d., 1823). I

LITERATURA: K. Adámek: V. F. H. Příspěvek 
k literatuře českoslovanské, Hvězda 1860, č. 13-17; 
an. (K. Sabina): Prvotiny pěkných umění. Příspěvek 
k historii časopisectví českého 2, Krit. příloha k NL 
1864 → Články literárně dějepisné 1 (1912); J. Jireček: 
Vzpomínky na časopisectvo české před půlstoletím 
(H. příspěvky v Prvotinách), Světozor 1879; K. V. 
Adámek: V. F. H„ ČMM 1899; J. Jakubec: Mladý 
Šafařík a Palacký, Literatura česká 19. stol. 2 (1903) 
+ České časopisy, Literatura česká 19. stol. 1 (1911, 
2. vyd.).

mo

Gustav Hubáček viz Václav Cech-Stráň

Josef Hubáček viz in Václav Čech-Stráň

Jaroslav Hubálek

* 28. 3. 1886 Dolní Dobrouč u Ústí nad Orlicí 
† 28. 8. 1961 Lanškroun

Autor próz pro mládež a pro dospělé o životě lesních 
zvířat a o přírodě vůbec, dramatik a básník.

Otec, spisovatel Karel Otakar H.-Javorský, byl 
povoláním učitel. 1893 se rodina odstěhovala 
do Čes. Třebové, kde J. H. vychodil měšťan, 
školu; poté navštěvoval ještě 4. roč. něm. měš
ťan. školy v Mohelnici. 1901 nastoupil lesnickou 
praxi v revíru Parník u Čes. Třebové; v Písku 
1902-04 vystudoval revírnickou školu a 1906 
maturoval na vyšším lesnickém ústavu.
1906- 07 sloužil jako jednoroční dobrovolník 
nejprve v Praze a pak v Čes. Budějovicích.
1907- 08 pracoval jako lesní příručí na velko
statku Ostrov, pak rok na velkostatku Zelč 
u Tábora v revíru Oustrašice a od jara 1911 
v Bítově na Moravě; v listopadu však ihned po 
sňatku odjel do ruského Polska, nejprve na 
velkostatek v podolské gubernii, 1913 pracoval 
jako lesní taxátor v minské gubernii a v únoru 
1914 se stal revírníkem na panství knížete Za- 
moyského blízko Lublina. Po vypuknutí války 
byl zatčen ruským četnictvem a jako nepohodl
ný cizinec odvezen do Kazaně. V únoru 1915 
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mu bylo dovoleno odejít do Moskvy, kde vystří
dal řadu nahodilých zaměstnání. Od října 1916 
byl revírníkem na velkostatku v Nižním Novgo- 
rodě a od podzimu 1917 nejprve správcem dře
vařských skladů v Kursku, pak lesním meliáto- 
rem a konečně taxátorem. V březnu 1919 se 
vrátil do Čes. Třebové a koncem 1919 se stal 
v Poroškově na Podkarpatské Rusi lesním asis
tentem a po roce lesním správcem. 1926 byl 
přeložen jako vedoucí lesní správy do Kamenice 
n. Mží a brzy jmenován lesmistrem. 1935 vedl 
stát, lesní správu v Bystrém u Poličky, kde byl 
jmenován lesním radou. 1939 byl polesným 
v polesí Kolence (ředitelství Třeboň); po roce 
byl penzionován, zbytek války strávil v Lomnici 
n. Lužnicí. 1945 převzal správu revíru Lanš
kroun, kde pracoval až do 1948, kdy odešel do 
důchodu.

Kromě tří lidových veseloher publikoval 
H. knižně prózy těžící výhradně ze života v pří
rodě. Jejich poutavost je založena na bohatých 
odborných znalostech a zkušenostech (jejich 
míra uplatnění však nepřesahuje možnosti laic
kého chápání) a na spontánním fabulačním 
umění. O životě lesních a polních zvířat se tu 
vypráví buďto z jejich vlastního, umírněně per
sonifikovaného hlediska, nebo formou autobio
grafických příhod lesníka a myslivce. Dějištěm 
jsou nejprve divoké lesy Podkarpatské Rusi, 
potom různá místa v českých zemích; autorův 
deník Stezkou života zavádí čtenáře i do opuště
ných krajů Polska a Ruska. Vyprávění, v nichž 
se střídá humorný tón s vroucností milovníka 
přírody, ukazují dění v přírodě jako neustálý 
boj na život a na smrt a zároveň jako soulad, 
který narušuje pouze člověk. V denním tisku 
a časopisech otiskl H. množství povídek, od
borných článků a básní (jenom v Lid. novinách 
na 400 podčárníků z přírody). - V rukopise 
kromě veselohry Do vlastní sítě zůstaly údajně 
i prózy Dva bratři, Lovy na černou, Z posled
ních lečí, Figury a figurky, Obrázky z lesů a polí 
2, Zeleným rájem, Cowboy Křeček, Syn divoči
ny, Sluneční údolí, Vzpomínky sibiřského lovce, 
Po vzácných stopách, Lovecké črty, Lesem i lu
hem 2.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Cvrček, Lesák, Sylvanus, 
Venátor; J. H. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. dělník (od 
1940); Lid. noviny (1930-41; 1938 R Za krvavým 
obzorem); Lovecká besídka (od 1902); Lovecký ob
zor; Malý čtenář (od 1932); Myslivost; Právo lidu (od
1925);  Stráž myslivosti (1923, mj. PP knižně vyd. s tit. 
Ze stínů karpatských pralesů); Zlín (1941). ■ KNIŽ

NĚ. Beletrie: Tq stínů karpatských pralesů 1, 
2 (PP 1926, 1928); Láska s překážkami (D b. d., 1930, 
hudba V. Jakouš); Dámské kvarteto (D b. d., 1931); 
Vyléčená princezna (D b. d., 1931); Lišák Cikán 
(Ppro ml., 1933); Jurka Hrab, hrdina podkarpat
ských pralesů (P pro ml., 1934); Medvědice Brumka 
a její syn (P pro ml., 1935); Lesem i luhem (PP 1940); 
Stezkou života (P 1942); Ostrovid (P pro ml., 1943); 
Rok v přírodě (PP 1943); Srub U žulové skály (P pro 
ml., 1944); Nekorunovaný král (P 1948); Obrázky 
z lesů a polí (PP pro ml., 1955). - Ostatní práce: Lov 
škodné (1941). I

LITERATURA: • ref. Ze stínů karpatských prale
sů: an., LidN 15. 4. 1927; A. Dichtl, Střední škola 7, 
1926/27, s. 265 a 9, 1928/29, s. 318 •; M. Majerová: 
ref. Medvědice Brumka a její syn, LidN 21. 12. 1935; 
pí (F. Píšek): ref. Lesem i luhem, LidN 29. 11. 1940; 
• ref. Stezkou života: V. T. (Tichý), Nár. práce 29. 4. 
1944; V. Kolář, LidN 5. 6. 1944 •.

pb

Karel Otakar Hubálek

* 27. 10. 1859 Dlouhá Třebová u Lanškrouna 
† 16. 11. 1929 Česká Třebová

Autor osvětově zaměřených divadelních her pro mlá
dež i dospělé, publicista a příležitostný básník.

Bratr učitele Josefa H. Třebovského 
(1851-1918), autora odborných i populárních 
publikací hasičských a pedagogických článků; 
otec spisovatele Jaroslava H. - Po škole v Hyl- 
vátech absolvoval K. O. H. učitelský ústav 
v Kutné Hoře. Byl podučitelem v Čes. Třebové 
(1879-82), správcem školy v Lanšperku, od 
1885 učitelem, pak ředitelem obecné školy 
v Dolní Dobrouči a konečně ředitelem měšťan, 
školy ve Výprachticích; po válce se vrátil do 
Čes. Třebové a stal se ředitelem dívčí měšťan, 
školy. Přispíval hlavně do Nár. listů a do učitel
ských a hasičských periodik. Byl členem učitel
ského spolku Budeč českotřebovská a spoluza
kladatelem parku Javorka v Čes. Třebové.

Obdobně jako H. publicistické články mají 
i jeho divadelní práce, psané pro ochotnické 
soubory, osvětový a výchovný charakter. 
V hrách určených dětskému herci i dětskému 
diváku, inspirovaných učitelským povoláním 
a znalostí dětské psychiky, vychází H. vstříc 
hravosti a fantazii, apeluje často na národní 
a občanské uvědomění (Meteor, Dvacátý osmý 
říjen 1918). Vedle mnoha deklamací, výstupů 
a kupletů napsal i řadu frašek, veseloher a dra
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matických obrázků z venkovského a maloměst
ského života, demonstrujících prostřednictvím 
jednoduchého děje sociální nespravedlnost 
a národnostní útlak i jednotlivé problémy s tím 
spojené: utrakvistické školství (Pro českou ško
lu), zakládání národních spolků, vzdělanost 
(Při drobné práci národní) a rovnoprávnost žen 
(Socicdizace). Dobovému zájmu o regionální 
výzkum vyhověl H. místopisným pojednáním 
Výprachtice a Koburk. Řada prací zůstala v ru
kopise.
PSEUDONYMY, ŠIFRA: K. O. Hubálek-Javorský,
K. O. Javorský, Karel O. Javorský; K. O. H. I PŘÍ
SPĚVKY in: Besídka malých (1882-91); Čes. hasič; 
Čes. východ; Jarý věk (1884-85); Malý čtenář (1882); 
Nár. listy; Rozhledy (1896); Rudé květy (1901—07); 
Učitelské noviny; alm. Z české školyj - posmrtně: 
Dobroučský zpravodaj (1985). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Drak (D 1888); Zlaté květy (BB, PP b. d., 1891, 
s F. J. Andrlíkem); Ochotnické merendy (deklamace, 
kuplety, div. výstupy, b. d., 1897); Při drobné práci 
národní (D b. d., 1900, prem. 1898); Pro českou školu 
(D b. d., 1906, prem. 1905); Šárka dle národní pověsti 
(B a proslov, 1910); Vánoce v horách (D pro ml., b. d., 
1913); Našim hrdinům (B a proslov, b. d., 1919); 
Skauting, Dvacátý osmý říjen 1918, Socializace 
(DD 1923); Mistr Jan Hus, český reformátor 
(D 1924); Za školou, Meteor (DD pro ml., 1929); 
Kandidát sebevraždy (deklamace, b. d., Švábova kni
hovna dámských výstupů a scén); Ze života (dekla
mace, b. d., tamtéž); Ten poslední (deklamace, b. d., 
tamtéž); Klepařské terceto (komický výstup, b. d., 
tamtéž); Nejnovější Jiříčkovy kousky (BB pro ml., 
b. d.). - Ostatní práce: Výprachtice a Koburk (pojed
nání, 1913); Album staré mizející České Třebové 
(1928, šifra K. O. H.). I USPOŘÁDAL: sb. Hasičské 
básně (1912). ■

LITERATURA: H. P. (Sedláček): ref. Pro českou 
školu, Čes. osvěta 2, 1905/06, s. 158; an.: O kulturní 
věci, Večerník PL 13. 5. 1924.

bs

Adam Huber z Risenpachu

* 3. 2. 1546 Velké Meziříčí
† 23. 6. 1613 Praha

Česky a latinsky píšící spisovatel z Veleslavínova 
okruhu, autor a překladatel lékařských, farmaceutic
kých a zdravovědných knih, vydavatel kalendářů 
a pranostik.

Psal se též Hubér, Huberus; z Risenbachu, 
z Rysenpachu, z Ryzenpachu; přídomek Meze- 

řícký, Mezericensis, Mezericensis Moravus; 
možná se původně jmenoval Schwartz. - Zá
kladní vzdělání získal ve škole v rodišti, snad již 
od 1563 studoval ve Wittenbergu (magistr filo
zofie), od 1567 působil na pražské univerzitě 
(1568/69 probošt koleje Karla IV.) a vykonával 
lékařskou praxi v klementinské koleji. Od 1570 
byl vychovatelem v šlechtické rodině (mj. pobyt 
s vychovanci a studium ve Wittenbergu a v Lip
sku), po promoci na doktora lékařství (Witten- 
berg 1577) se vrátil na pražskou univerzitu 
(1578/79 a 1579/80 děkan filoz. fakulty). Majes
tátem dostal 1578 erb a predikát z Risenpachu, 
1580 se oženil s měšťanskou dcerou v Litoměři
cích a stal se tam městským fyzikem. Po man
želčině smrti (1584) se vrátil do Prahy, 1585 se 
oženil s příslušnicí předního novoměstského 
patricij ského rodu, stal se staroměstským, poz
ději novoměstským měšťanem. V té době vyko
nával lékařskou praxi (od 1600 lékař Rudol
fa II.) a věnoval se spisovatelství v okruhu 
D. Adama z Veleslavína, s nímž ho spojovaly 
také sympatie k Jednotě bratrské (mimoto přá
telské styky: M. Borbonius, V. Budovec z Budo
va, J. Carolides, D. Crinitus, T. Mitis, K. Rit- 
tershusius, J. Rosacius, Š. Skála z Kolince, 
V. Vlaverinus, později i styky s P. Vokem 
z Rožmberka). Koncem 90. let zřídil soukro
mou školu na úrovni gymnázia s česko-latin- 
ským vyučováním v nižších třídách a ně
mecko-latinským v třídách vyšších (jejím rekto
rem byl kolem 1600 významný pedagog
K. Dornavius), věnoval se i podnikání hospo
dářskému (majitel pivovaru). 1601 a 1602 ze
mřeli dva H. synové. Jeho syn Jan H. z R., který 
studoval doma i v zahraničí a stal se sekretářem 
České komory (žil ještě 1618), publikoval příle
žitostné lat. básně a vydal mj. Tyrocinium gram- 
maticae Latinae... cum interpretatione Bohemi- 
ca..., cui addita est grammatica Germanica Bo- 
hemico sermone reddita... (Učebnice latinské 
mluvnice pro začátečníky... s českými výkla
dy... a mluvnice němčiny česky vyložená..., 
1600). 1609 měl H. jako sněmovní zástupce 
Nového Města pražského účast na polit, dění 
(jednání s Rudolfem II. o majestát) a byl zvolen 
stavovským defenzorem konzistoře a univerzity, 
jejíž zamýšlené reformě se horlivě věnoval, pře
konávaje odpor většiny profesorů. Jeho profe
sura lékařství (1611) měla předznamenávat ob
novení lékařské fakulty. 1612 byl zvolen (jako 
první z ženatých profesorů) univerzitním rekto
rem na zimní semestr a na přání přátel v úřadu 
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setrval i po těžkém onemocnění (asi mozková 
mrtvice). Byl pohřben u kostela sv. Jindřicha 
v Praze; ovdovělá manželka emigrovala pro ná
boženské přesvědčení před 1628.

České spisovatelské dílo H. vzniklo většinou 
v desetiletí od pol. 80. let do pol. 90. let a přední 
místo v něm zaujímají překlady medicínských, 
farmaceutických a zdravovědných spisů. 
S D. Adamem z Veleslavína přeložili stručnou 
verzi Matthioliho herbáře (Apatéka domácí...) 
a podle nového Kamerariova zpracování velké
ho Matthioliho herbáře revidovali starší pře
klad Hájkův (Herbář aneb Bylinář...). Samo
statně přeložil H. zdravovědu od Dána H. Ran- 
tzaua (Rancovia) Regiment zdraví..., která for
mou poutavé četby probírá všechny disciplíny 
dobového lékařství. Na konci knihy jsou otiště
ny Versus scholae Salernitanae (veršovaná 
zdravotnická naučení benediktinské lékařské 
školy ze Salerna), jejichž překladatelem do češ
tiny je snad Veleslavín. Huberovu „jazyka čes
kého plnou a hbitou moc“ ocenil 1786 
F. F. Procházka v své edici Vejtah z Regimentu 
zdraví..., která z původního textu odstraňuje 
zejména to, co již bylo v rozporu s osvícenskými 
názory (např. léčitelské pověry, vliv konstelace 
hvězd na léčebný proces). Po několik let vydával 
H. české kalendáře a minuce, poslední jeho 
(nedochovanou) prací byl kalendář na rok 
1613, do něhož pojal Kutnohorský dekret 
z 1409 v českém znění.

KNIŽNĚ. Latinské odborné spisy: De loco putredinis 
in febribus intermittentibus et methodica curatione 
febris tertianae exquisitae disputatio... (Wittenberg 
1577); Oratio de admirabili auditus instrumenti fabri- 
ca et structura... (Wittenberg 1577); Oratio inaugu- 
ralis de nobilissima illa et omni humano generi utilis- 
sima arte medicína (1612); mimoto úřední výhlášky 
univerzitní a drobné příspěvky do spisů jiných auto
rů. - České kalendáře a minuce: Kalendář hvězdář
ský... k létu Páně 1589 (1588); Kalendář hvězdář
ský ... k létu Páně 1590 (1589); Minucí... k létu Páně 
1590 (b. d., asi 1589); Kalendář hvězdářský... k létu 
Páně 1591 (1590). - Překlady: H. Rantzau: Regiment 
zdraví... přidáni jsou Versus scholae Salernitanae 
rytmy českými prostě vyložení (1587); P. Matthioli: 
Apatéka domácí... (1595, s D. Adamem z Veleslaví
na); P. Matthioli, J. Kamerarius: Herbář aneb Byli
nář.. . (1596, s D. Adamem z Veleslavína). I EDICE: 
Vejtah z Regimentu zdraví od Henrycha Rantzovia... 
(1786, ed. F. F. Procházka); H. Rankovius: Regiment 
zdraví v překladu A. H. z R. (1980, ed. P. Kuchařský, 
též úvod F. F. Procházky k Vejtahu z Regimentu 
zdraví z 1786 a Regimen sanitatis Salernitanum 

v překl. D. Adama z Veleslavína a v moderním překl. 
P. Kuchařského). - Korespondence: F. Tischer ml.: 
A. H. Mezeřický z R. arcibiskupovi Berkovi z Dubé 
o nájmu domu a zahrady arcibiskupské... 15. dubna 
1594, ČČM 1905. I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 232-35, 5 414-15, 
5 417, 14 742-44; J. Hejnic, J. Martínek: Rukověť 
humanistického básnictví 2 (1966). I LITERATU
RA: F. F. Procházka in H. Rankovius: Vejtah z Regi
mentu zdraví (1786, nově in Regiment zdraví, 1980); 
F. Palacký: O pranostikách a kalendářích českých..., 
ČČM 1829; I. J. Hanuš: Písemnictvo české hvězdo- 
slovné 16. stol, v císařské knihovně pražské, ČČM 
1862 + O české literatuře zdravovědy v 16. stol., 
ČČM 1863; J. Jireček: Rukověť 1 (1875); A. Rybička: 
A. H. z R. (Dodatky a opravy k biografiím...), ČČM 
1892, s. 518; Z. Winter in Děje vysokých škol praž
ských (1897) + in Život a učení na partikulárních 
školách v Čechách 15. a 16. stol. (1901); J. V. Šimák: 
Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých 
univerzitách v 15.-18. stol., ČČM 1906; an. (A. Truh
lář): A. H. z R. (Dodatky a opravy k biografiím...), 
ČČM 1913, s. 175; G. Gellner in Životopis lékaře 
Borbonia (1938); M. Benešová, V. Němeček in Prů
kopníci z Horáčka (1962); B. Lifka in Historická 
knižní vazba (1963): J. Hejnic, J. Martínek in Rukověť 
humanistického básnictví 2 (1966); in sb. Antika 
a česká kultura (1978); P. Kuchařský in H. Rankovius: 
Regiment zdraví (1980).

mo

Jan Huber z Risenpachu viz 
in Adam Huber z Risenpachu

Jan Václav Hiibner

* asi konec 18. století
† po 1822

Překladatel konvenčních sentimentálních povídek.

Psán též Jan Hybner. Na počátku 20. let 
19. stol, se na svých publikacích uváděl jako 
„toho času rádní protokolista magistrátu kr. 
kraj, města Berouna“.

H. přeložil tři sentimentální povídky, z toho 
dvě od A. Lafontaina. Překlady tohoto typu 
konvenční prózy, která ve srovnání s typem 
klasicistickým relativně individualizovala po
stavy, přihlížela k jejich citovým stavům a poh
nutkám a vytvářela obraz vnějšího světa, při
pravovaly v obrozenské literatuře 20. let před
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poklady pro pozdější vznik původní povídky 
s látkou z české současnosti. - Biblické příběhy, 
které H. připisuje Jungmannova Historie, jsou 
dílem Johannesa Huebnera (1668-1731); viz 
Knihopis č. 3 243 (a 3 244-48).

KNIŽNĚ. Překlady: A. H. J. Lafontaine: Láska 
a vděčnost a Mocnost svědomí. Dva příběhové... 
(1821, s J. K. Lehkým) + Nalezení ostrova Maděry 
aneb Zkušenost starých jest přece moudřejší než láska 
mladých (1822); J... G...: Lehkomyslnost klestí cestu 
k neštěstí (1822).

mo

Jan Hudec

* 6. 10. 1856 Molenburk (Vysočany-M.) 
u Blanska

† 28. 4. 1940 Praha

Překladatel ze slovanských literatur, zvláště srbochar- 
vátské a slovinské, kulturní publicista a propagátor 
československo-jihoslovanské vzájemnosti, básník 
a prozaik.

Obecnou školu vychodil v rodišti, středoškolská 
studia započal v Brně a 1878 ukončil maturitou 
na gymnáziu v Něm. (Havlíčkově) Brodě. První 
verše otiskl jako oktaván v alm. Zora a ovlivněn 
příkladem moravského buditele F. Bartoše se 
účastnil kulturního dění; koncem 70. let patřil 
ke skupině Mladé Moravy kolem čas. Koleda. 
Na podzim 1879 začal studovat na pražské fi- 
loz. fakultě slovanskou filologii a historii; studia 
nedokončil a stal se úředníkem na děkanátu 
fakulty, kde působil až do svého penzionování 
(1925). Podílel se na činnosti slovanské skupiny 
kolem spolku Slavia, která si vytkla za úkol 
vzájemné kulturní poznávání. Na H. slovan
skou orientaci měly vliv i přátelské styky 
s J. Herbenem, F. Táborským, R. Pokorným 
a zejm. s J. Holečkem, který zapůsobil na
H. rozhodnutí věnovat se hlavně překladům 
z jihoslovanských literatur a prohlubovat kul
turní a osvětovou činností vzájemné vztahy. 
K nim H. přispěl i účinnou pomocí několika 
generacím jihoslovanských studentů za jejich 
pobytu v Praze. Po odchodu do důchodu žil 
jako překladatel a kulturní publicista střídavě 
v Praze a ve svém rodišti.

H. byl vrstevník lumírovské generace; do lite
ratury vstoupil koncem 70. let verši, psal i drob
nější prózy. Brzy však původní tvorby zanechal 

a věnoval se překladatelství, kulturní esejistice 
a publicistice. Zpočátku překládal téměř ze 
všech slovanských jazyků, postupně se soustře
ďoval k literární tvorbě slovanského jihu, zejm. 
srbské a charvátské, včetně slovesnosti ústní. 
Počtem přeložených a vydaných nebo scénicky 
provedených titulů zůstává H. dodnes nejplod
nějším českým překladatelem z jihoslovanských 
literatur; největší význam měly jeho překlady 
Vojnovicových dramat a Njegošova Horského 
věnce. Dílu Vojnovicovu zůstal H. věrný do 
konce života a úsilí o jeho zdomácnění v české 
kultuře završil vydáním dramatické pentalogie 
Matky. Jako překladatel se přes veškeré úsilí 
nevyhnul omylům a chybám (srov. rozbor 
O. Kolmana, týkající se H. překladu Horského 
věnce), patří mu však zásluha průkopníka.
V souvislosti s překlady vznikaly většinou 
i H. příspěvky k poznání jihoslovanských litera
tur; zásadní význam měly vedle studií a esejů 
věnovaných Vojnovicovi zejm. práce o životě 
a díle B. Řadiče více, F. Prešerena a I. Cankara.
V souvislosti s překládáním Vojnovicovy Dub- 
rovnické trilogie 1910 vznikla i cenná práce 
o kulturním vývoji Dubrovníka, dodnes jediný 
příspěvek tohoto druhu v naší odborné litera
tuře.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Hanuš Moravský, Tom. 
Hanuš (obojí Koleda 1881); Hc, J. H., J. Hc., J. H-c. 
I PŘÍSPĚVKY in-. Almanach čes. omladiny (1879); 
Besedy Času (1912); Budivoj (Čes. Budějovice, 1912); 
Cesta (1919-29); Čes. kultura (1912-13); Čes. politi
ka (1887); Den (1907); Domácí přítel (1881-82); Hlas 
národa (1886-89); Hlasy z vysokých škol (1883); Je
viště (1921-22); Klas (1929); Koleda (1877-81, beletr. 
prvotiny); Květy (1879-91, 1913); Lid. noviny (1906, 
1919); Lit. listy (1881); Lumír (1918, 1928-29); Mor. 
orlice (1879); Nár. listy (1879-84, 1895-1938); Nár. 
obzor (1912); Nár. osvobození (1932-33); Nár. politi
ka (1928); Naší mládeži (1878-81); Našinec (Olo
mouc, 1885); Obzor (1879); Osvěta (1882-84, 1914); 
Paleček (1879-81); Panoráma (1928-29); Pestrý tý
den (1934); Pokrok (1885); Pozor (Olomouc, 1910); 
Pražský kalendář pro lid hornický (1892); Rozhledy 
literární (1886); Rozhledy po literatuře a umění 
(1933); Ruch (1879-88); alm. Slavia (1881); sb. Slo
vanský almanach (Vídeň 1879-80); Slovanský obzor 
(1882); Slovanský přehled (1898-1932; 1901 F. Preše- 
ren); Slovanský sborník (1883-86; 1883 B. Radiče- 
vič); Studentské listy (1883-84); Světozor (1878-86); 
Topičův sborník (1913-14); Venkov (1937); Vesna 
(1893); Všeobecný věstník (1883); Všeslovanská čí
tanka (1920); Zábavné listy (1879—84); Zlatá Praha 
(1884, 1906); alm. Zora (1878, beletr. pokusy); Zora 
(Brno, 1882-83). ■ KNIŽNĚ. Překlady: S. Grudziň- 
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ski: Povídky ukrajinské (1881); J. Jurkovic: Kouzelný 
zápisník (1881); A. Šenoa: Diogenes (1881) + Selská 
bouře (1886) + Tři humoristické povídky (1889) 
+ Turopolské dělo (1912, in 1 000 nej krásnějších 
novel, sv. 37); K. Trifkovic: Školní inspektor (1881); 
A. Plug: Straka (1882) + Přístěnkový obrázek (1883); 
J. I. Kraszewski: Bylo jich dvé (1883) + Krvavé 
znamení (1884) + Vybrané spisy 3 (1884); J. R. To- 
mič: Drak bosenský (1883); H. Sienkiewicz: Starý 
sluha, Hana (1887, též in Drobné spisy 2, 1901) 
+ Drobné povídky (1901, s jinými) + Selim Mirza 
(1901, in Drobné spisy 7) + Ten ti nej milejším? (1901, 
in Drobné spisy 10) + Salabova pohádka (1901, in 
Drobné spisy 11); Ze srbského života. Povídky
L. K. Lazareviée a jiných spisovatelů srbských (1887); 
L. K. Lazarevic: Švábka (1902) + Povídky 1, 
2 (1926-27); Na srbské vsi. Několik obrázků (1889; 
obs.: P. Markovié-Adamov: Poprvé v kole + Kruna 
+ Strýce Mijovy strasti, J. Veselinovié: Když vlastní 
kmotr proklne); Jihoslovanské povídky (1890); 
P. P. Njegoš: Horský věnec (1896); Ks. Šandor Gjal- 
ski: Na rodné hroudě (1903); E. Kumičic: Theodora 
(1904); J. Leskovar: Propadlé dvory (1906) + Myš
lenka na věčnost (1911, in 1 000 nej krásnějších novel, 
sv. 20); I. Vojnovic: Dubrovnická trilogie. 1. Allons 
Enfants, 2. Soumrak, 3. Na terase (1910, s úvody: 
1. Dubrovník. Přehled dějinný a kulturní, 2. Ivo Voj
novic. Náčrt životopisný; prem. 1911); + Smrt matky 
Jugoviéů (1912, i prem.) + Psýché (1913) + Paní se 
slunečnicí (1920, prem. 1918 s tit. Dáma se slunečnicí) 
+ Čtvrtý zpěv 1912 (1923) + Matky. Dramatická 
pentalogie: Ekvinoce, Dubrovnická trilogie, Smrt 
matky Jugovičů, Lazarovo vzkříšení, Imperatrix 
(1938, s úvodem: Dubrovník. Přehled dějinný a kul
turní); S. Matavulj: Síla bez očí (1913, in 1 000 nej
krásnějších novel, sv. 58); J. N. Čirikov: Rebelové 
(1917); B. Lovrič: Syn (1922) + Moře (1929) + Dědi
cové (1937); P P. Petrovic: Liják (1922) + Uzel 
(1923); J. Ivakic: Sokyně (1923); M. Ogrizovic: Jarní 
jitro (1923) + Hasanaginica (1933); B. Mašič: Děd 
Joksim, národní poslanec, lichvář a předseda všeli
kých pomocných a dobročinných spolků (1925); 
L. Kuba: Slovanstvo ve svých zpěvech. Sborník písní. 
Kniha 11.-13. (1923, 1927, 1928); I. Cankar: Pohorše
ní v dolině svatofloriánské (1926); I. Brlic-Mažuranié: 
Pohádky z dávných dob (1928); B. Nušié: Náčelník 
Semberský (1929, prem. 1912, s tit. Semberský vlady- 
ka); Bulharské pohádky (1930); Srbochorvatské po
hádky (1931); Zlatoroh. Jihoslovanské pohádky 
(1937); Slovanské národní pohádky a pověsti 
(1940); - posmrtně: A. Dukic: Pohledy na život a na 
svět (1941). - Ostatní práce: Mikuláš Jurišié, slavný 
obhájce Kyseku. Obrázek z dějin chorvatských ve 
válkách proti Turkům (1886). ■ SCÉNICKY. Překla
dy: S. Tucié: Prohnívající dům (1902); A. Tresié-Pavi- 
čié: Vyhnanství Ciceronovo (1921); J. Kosor: Požár 
vášní (1923); B. Lovrič: Divotvorný mág a žena 
(1930); D. Dimovic: Kralevic Marko (1930). ■ REDI
GOVAL časopisy: Hlasy z vysokých škol (1883), Zora 

(Brno, 1882-83); almanachy a sborníky: Almanach 
české omladiny (1879, s V. A. Jungem, J. Kosinou), 
Slavia. Almanach ve prospěch Slovanů záhřebských 
(1881, s jinými), Slavín 3 (1886, s C. L. Fričem). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Slovanské národní po
hádky a pověsti (1940). I

BIBLIOGRAFIE: J. K. Strakatý: Katalog výstavy 
literárního díla pěti československo-jihoslovanských 
pracovníků-jubilantů: J. H., J. Z. Raušara, F. Gove- 
kara, I. Laha a B. Lovriée, Čs.-jihoslovanská revue 2, 
1931/32 (sep. 1932). I LITERATURA: J. Hudec: 
Kout zapomenuté Moravy, Slovanský obzor 1882;
M. Hýsek: Krásný rozběh, MS IR 1, 1905/06, s. 307;
A. Černý: K H. padesátce, Slovanský přehled 1907; 
• ref. překl. Smrt matky Jugoviéů: K. (F. V. Krejčí), 
PL 8. 12. 1912; RS. (R. Svobodová), Čes. kultura 1, 
1912/13 •; J. Pátá: Z galerie našich kulturních 
pracovníků o vzájemnosti česko-jihoslovanské, 
NL 19. 8. 1922; D. Prohaska: J. H., Čs.-jihoslovanská 
liga 1922; • k sedmdesátinám: J. Karasová, Zítřek 
1926; J. Pátá, NL 9. 10. 1926; A. Černý, Slovanský 
přehled 1927 •; O. Kolman: Poznámky k našim pře
kladům z jazyka srbocharvátského, ČMF 12, 13, 
1925/26—1926/27 + České vydání dvou povídek 
L. K. Lazarevice, Slavia 5, 1926/27 + Dva české 
překlady Njegošova Horského věnce: J. H. a K. Kři
vého, Slavia 6, 1927/28, dále Slovanský přehled 1929 
a ČMF 16, 1929/30; • k pětasedmdesátinám: an., 
Nár. večerník (večerní vyd. NL) 5. 10. 1931; J. Pátá, 
NL 6. 10. 1931 a Čs.-jihoslovanská revue 2, 1931/32;
B. Lovrič, RA 7, 1931/32 •; J. Pátá: Nový H. překlad 
Srbskochorvatských pohádek, Čs.-jihoslovanská re
vue 2, 1931/32; vl.: J. H. osmdesátníkem, LidN 6. 10. 
1936; • nekrology: J. Heidenreich (Dolanský), ČNM 
1940, s. 107, též Panoráma 1940, s. 93 a (šifra jhch) 
Děln. osvěta 1940, s. 151; M. Hýsek, Kolo 1940 
a Venkov 8. 5. 1940; vl., LidN 30. 4. 1940 •; J. Dolan
ský: Nekrology tří slavistů zemřelých za okupace, 
Ročenka Slovanského ústavu v Praze, sv. 12 (1947); 
B. Lovrič: Na paměť J. H., LD 18. 2. 1949.

vk

Jaroslav Hudec viz Jiří Voldán

Marcel Hudec

* 29. 10. 1909 Praha
† 15. 7. 1989 Praha

Prozaik píšící též pro mládež, dramatik a básník, 
který podstatnou část své tvorby založil na adaptaci 
donjuanské látky.

Narodil se v rodině vzdáleně příbuzné s básní
kem Louisem Arlethem (vl. jm. J. Koblic). Mat-
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ka byla dělnice, otec stavitelský kreslič, který 
prožil čtyři léta na italské frontě. Když se po 
válce rodiče rozvedli, H. vychovávala matka 
a její bratr, akademický malíř E. Bakla 
(1878-1943), který měl na něho velký vliv. Po 
maturitě na Akad. gymnáziu v Praze 1 (1928) 
byl H. dva roky bez zaměstnání, 1930-70 půso
bil na min. zdravotnictví (účtárenský úředník, 
knihovník, pracovník tiskového odboru) a na 
jiných pracovištích resortu s výjimkou dvou 
válečných let (1943-45), kdy byl totálně nasa
zen v různých továrnách v Praze a Pardubicích. 
Byl členem literárního odboru Umělecké bese
dy.

H. debutoval sbírkou básní, v níž se ozvala 
inspirace řeckou mytologií, v pozdějších letech 
však zakotvil v próze a v dramatu. Jeho literár
ní snahy vyvrcholily v letech okupace, a to 
především rozmanitými adaptacemi donjuan- 
ské látky. Nejdříve jí užil ve hrách Smrtihlav 
a Don Juan hledající, v nichž tohoto bájného 
dobrodruha a přelétavého milence pojal jako 
člověka hledajícího ráj na zemi, poté ji ztvárnil 
v románě Údolí ztracených kroků, kde dona 
Juana, toužícího po celistvé kráse života, vyba
vil i hloubavostí a schopností odříkání a kázně. 
Milostný příběh Zakletá ulička o lásce mladého 
literáta k dívce, která ztratila paměť, zasadil 
H. do kouzelné atmosféry starého Smíchova. 
Obě své pohádkové knihy založil motivicky na 
klasických předlohách českých a vedle toho 
i japonských, keltských a románských, zároveň 
je však napojil duchem moderní doby a humo
rem. V meziválečném období psal H. také pře
hledy kulturních událostí a referáty zejména 
o divadle a výtvarném umění; po osvobození 
tiskl příspěvky tohoto druhu hlavně ve zdravot
nických časopisech.

ŠIFRY: hc., Hc., M. Hc. ■ PŘÍSPĚVKY in: Hlas 
národní obrany (1929-34); Lumír (1929); Samostat
nost (1932-37); Večerní Praha; Zdraví; Zdravotnická 
revue; Zdravotnické noviny; Zemědělské noviny. 
I KNIŽNĚ. Beletrie'. Ozvěny a stíny (BB 1934); Roz
bité zrcadlo (epigramy, 1934); Smrtihlav (D b. d., 
1940, prem. 1942); Zakletá ulička (P 1942); Don Juan 
hledající (D 1943, i prem.); Údolí ztracených kroků 
(R 1944); Pohádky ze starého hradu (1944); Pohádky 
o sedmi věžích (1946). I SCÉNICKY Hry: Svatý Jan 
Nepomucký (1942); Erínye (1943); Leonisa (1944); 
Jiná než ostatní (1960); Roztocký zámek (1962); Pán 
na roztrhání (1962). ■

LITERATURA: • ref. Ozvěny a stíny: Ad. Veselý, 
LitN 7, 1934/35, č. 5; Sk. (F. Skácelík), Samostatnost 
27. 9. 1934; V. H. (Z. Kalista), Lumír 61, 1934/35, 

s. 120 •; Sk. (F. Skácelík): ref. Rozbité zrcadlo, Samo
statnost 15. 11. 1934; Rfš: ref. Smrtihlav, Zvon 41, 
1940/41, s. 351; J. Drda: ref. Zakletá ulička, LidN 
16.8. 1942 + ref. Don Juan hledající, LidN 
26.2. 1943; E. Janský: ref. Erínye, Nár. politika 
15. 5. 1943; S. L.: ref. Pohádky ze starého hradu, Nár. 
politika 4. 1. 1945; an.: ref. Údolí ztracených kroků, 
Lid. listy 11. 4. 1945; • ref. Pohádky o sedmi věžích: 
-ý (E. Janský), Zeměd. noviny 12. 2. 1947; VI. V, LD 
23. 8. 1947 •.

dv

Josef Hukal

* 16. 3. 1794 Bystřice u Libáně
† 2. 6. 1867 Tábor

Básník a dramatik, autor romance Břetislav, patřící 
v 19. století k nejpopulárnějším zlidovělým písním.

Syn rolníka. Studoval 1809-13 na gymnáziu 
v Jičíně al813-15na tzv. filozofii ve Vídni. Tam 
se přátelsky stýkal zvi. s V. Hankou, mimoto 
s hudebníkem J. E. Doležálkem, s M. Z. Polá
kem a F. B. Štěpničkou. Na podzim 1815 odešel 
do litoměřického semináře, po půlroce vystou
pil a 1816-20 studoval práva v Praze (vychova
tel u obchodníka M. Zdekauera). Patřil mezi 
ochotníky Stavovského divadla, jeho přáteli by
li J. Chrněla, V. K. Klicpera, J. H. Pospíšil, 
J. N. Štěpánek, F. Turinský. Od ledna 1821 
působil u magistrátu v Rakovníku (1825 sňa
tek- 11 dětí), od října 1827 byl magistrátním 
a kriminálním radou v Klatovech (tam též učil 
češtinu na gymnáziu, žáci mj. J. Formánek Či- 
noveský a K. B. Štorch). Od prosince 1839 
působil ve stejném postavení v Litoměřicích, od 
1850 byl radou zemského soudu v Písku a od 
1855 radou krajského soudu v Táboře. Tam žil 
i po odchodu do penze (1862).

Rádcem H. básnických počátků ve Vídni byl 
V. Hanka. Původní tvorba J. H. končí za půso
bení v Klatovech; v Litoměřicích se ještě věno
val překládání odborné prózy (právní spisy, 
Schillerova Historie třicetileté války - vesměs 
nepublikováno). Psal příležitostnou lyriku, ana- 
kreontskou, idylickou a milostnou poezii (též 
časoměrně), básně s výjevy z venkovského živo
ta (Hrabání sena, Mačkání lénu přede dnem). 
H. básnická tvorba vychází z poetiky puchma- 
jerovců, zčásti je ovlivněna lidovou a kramář- 
skou písní. Rytířská romance Břetislav („Když 
měsíček spanile svítil...“), vzniklá z podnětu 
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F. M. Knížete a jím potom zhudebněná, zpraco
vává oblíbenou látku českých pověstí (dram. 
zpracování V. Thám a J. N. Štěpánek, epické 
V. Hanka a F. B. Štěpníčka). Patřila mezi nejob
líbenější umělé písně v 19. stol., byla přetisková
na ve zpěvnících a básnických antologiích, šířila 
se též jako kramářský tisk (B. Václavek uvádí 21 
tisků, celkově sedmá mezi nej frekventovanější
mi); jako kramářský tisk byla přeložena do 
němčiny a od 1845 do 20. stol, byla i podkladem 
parodií. - Z H. dramatické tvorby, která vzni
kala od 1818 do poč. 30. let, mají historický 
význam dvě díla, Rastislav a Ludmila (z 1820), 
datem vzniku první česká osudová tragédie, 
a nedokončená činohra Doktor Kolera (z poč. 
30. let), která byla psána pod dojmem cholerové 
epidemie 1831 a která se pokouší o reálné posti
žení života na vesnici. V rukopisech se dále 
dochovaly: rytířská hra podle povídky V. Ne
jedlého Vděčná dcera (z 1818), veršovaná 
smutnohra Běla (z 1820), tragédie Hrabě Ur siny 
nebo Svatojanské pachole aneb Giulio Este 
(1818) a nedokončená historická hra z doby 
počátků křesťanství v Čechách Hrabě Podivín 
(z 1821). Jevištně se H. dramata neprosadila, 
poč. 50. let provozovali v Písku jednu jeho hru 
studenti, jinou Tylova společnost.
PŘÍSPĚVKY in: Prvotiny pěkných umění (Vídeň, 
1814); F. M. Kníže: Patero českých písní pro jeden 
hlas, op. 21 (b. d., asi 1819, Břetislav); A. V. Žitek: 
Devatero písní pro jeden hlas při kytaře... (1821: 
Otázka^zhud. J. Lemoch; Milenka, zhud. J. Čermák). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Zpěv ke cti vysoce urozeného 
a učeného pana Josefa Krtičky z Jádnu (B 1819); 
Břetislav (B 1851, an.; s tit. Břetislav a Jitka an. 1861, 
s tit. Břetislav a Judyta an., b. d., asi 1861, později an. 
s tit. Nová píseň o Judy tě pro mládenci a panny a s tit. 
Nová píseň nazvaná Unešená panna). ■ SCÉNICKY. 
Hry: Vděčná dcera (Písek 1851); Rastislav a Ludmila 
(Písek 1852). I

LITERATURA: M. K. Starohradský (M. Kraj
ník): Jak povstala balada Břetislav, Lumír 1866; 
A. Mattuška: O vzniku a původcích některých zná
rodnělých písní českých, Zábavné listy 1885; F. Ho
molka: Rozšíření písní umělých mezi lidem českým, 
ČL 1911; J. Vančura: Prefektové a ředitelé gymnázia 
klatovského v 1. 1812-1912, Almanach vzpomínek 
bývalých žáků gymnázia klatovského (Klatovy 1912); 
R. Hrdlička: K životopisu básníka J. H., Časopis 
rodopisné společnosti 1939; F. Baťha: Jak veršoval 
J. H. před 125 lety, Venkov 15. 9. 1940; F. Krčma: Dva 
příspěvky máchovské, 2. Hukalův, Knížetův a Má
chův Břetislav, LF 1941; B. Václavek in Písemnictví 
a lidová tradice (1947); F. Baťha: J. H., autor zlidovělé 
písně Když měsíček spanile svítil, Polabí 1970, č. 1/2.

mo

Břetislav Hůla

* 31. 3. 1894 Polička
† 2. 4. 1964 Dobřichovice u Prahy

Překladatel beletrie a politické literatury z ruštiny 
a němčiny, publicista.

Pocházel z rodiny se čtyřmi dětmi, která se 1896 
po otcově smrti (byl strážmistrem) přestěhovala 
do Prahy. Zde H. absolvoval gymnázium v Žitné 
ul. (mat. 1913) a na UK dva semestry práv 
(1913-14). Po vypuknutí války narukoval: zpr
vu sloužil na srbské, potom na ruské frontě, kde 
byl zajat a poslán do zajateckého tábora v Ar- 
datově, pak v Simbirsku. 1916 vstoupil do Čes
ké družiny a v Kyjevě se stal redaktorem časopi
su Čechoslovan, začátkem 1918 se přihlásil 
k českým komunistům vydávajícím v Kyjevě 
časopis Svoboda. Ještě před německou okupací 
města v březnu 1918 odešel se svým redakčním 
druhem z Čechoslovanu J. Haškem do Moskvy. 
Vystoupil z legií, působil v časopisu soc. de
mokratické levice Průkopník (vycházel od břez
na do května 1918), v květnu se zúčastnil sjed- 
nocovacího sjezdu všech organizací české soc. 
demokratické levice v Rusku, na němž se usta
vila čs. sekce při Ruské komunistické straně 
(bolševiků), a stal se jedním z jejích čelných 
pracovníků. Do vlasti se vrátil v listopadu 1918; 
1918-19 byl znovu dva semestry zapsán na 
právnické fakultě a pracoval v redakci Našeho 
venkova, pak kladenské Svobody. V červenci 
a srpnu 1920 byl za Kladno (spolu s A. Zápo
tockým) delegátem na 2. kongresu Komunistic
ké internacionály v Moskvě, po prosincové stáv
ce 1920 byl odsouzen a vězněn na Borech, 
1922-26 pracoval v redakci Rudého práva, ča
sopisů Komunismus a Komunistická revue 
a v aparátu KSČ, 1922-23 byl též zástupcem 
strany v předsednictvu Komunistické inter
nacionály; na zlomu 1925-26 byl kritizován pro 
svůj podcenivý vztah k „nebezpečí zprava“, 
dostal se do opozice vůči politice vedení a ze 
strany odešel. Navštěvoval pak přednášky na 
filoz. fakultě UK (filozofie, psychologie), pře
kládal, navázal úzké přátelství s J. Horou a při
bližně od 1928 působil jako tajemník Umělecké 
besedy, 1948 odešel do invalidního důchodu, 
předtím ještě pracoval v aparátu Čs. červeného 
kříže. Od 1950 žil v Dobřichovicích u Prahy.

Raná publicistická a překladatelská H. čin
nost souvisela s jeho politickou praxí cele zasvě
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cenou konstituujícímu se čs. komunistickému 
hnutí; v průkopnické době od 1920 přispíval 
zejména k teoretické výzbroji KSČ překlady 
vůdčích osobností revolučního Ruska. Po opuš
tění politického kolbiště v polovině 20. let se 
těžiště H. práce přesunulo do překládání mladé 
sovětské beletrie (V. V. Ivanov, A. N. Tolstoj) 
i klasické ruské prózy (Turgeněv, Dostojevskij), 
k tomu později přistoupily překlady z širší ob
lasti dějin kultury a uměnovědy. V souvislosti se 
smluvním závazkem redigovat poválečné vydá
ní Haškova díla (v nakladatelství K. Synek) 
konal rozsáhlé biografické a bibliografické haš- 
kovské rešerše (po 1948 jako spolupracovník 
Z. Ančíka).

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Julius Koerner, Karel 
Horvát (Horváth); B. H. ■ PŘÍSPĚVKY in\ Čecho- 
slovan (Kyjev, 1916-18); Čin; Komunismus 
(1922-23); Komunistická revue (1924-25); Komunis
tický kalendář na rok 1925 (1924); Lit. noviny; Naše 
doba; Náš venkov; Právo lidu; Průkopník (Moskva, 
1918); Rudé právo; Sociální demokrat; Svoboda 
(Kladno); Tvorba. I KNIŽNĚ. Překlady. V. I. Lenin: 
Stát a revoluce (1920, pseud. K. Horváth) + Revolu
ce 1917 (výbor, 1924, s J. Píčem, A. Němcem); 
G. J. Zinověv: Francouzský socialism a světová válka 
(1920, pseud. Julius Koerner) + Imperialism a světo
vé národní hospodářství... (1920, pseud. Julius Koer
ner) + Problém války... (1920, pseud. J. Koerner) 
+ Sociální kořeny oportunismu (1920, pseud. Julius 
Koerner) + Stará Evropa... (1920, pseud. J. Koerner, 
s M. Mlčochem) + Od Marxe a Engelse k Scheide- 
mannovi a Noskeovi (1924); L. Trockij: Základní 
otázky revoluce (1925, s O. Bergerem, M. Vaňkem); 
A. N. Tolstoj: Modravá města (1926, pseud. Karel 
Horvát) + Dobrodružství Něvzorova čili Ibikus 
(1927, pseud. Karel Horvát); V. V. Ivanov: Barevné 
větry (1927, pseud. K. Horvát); A. Schopenhauer: 
Eristická dialektika čili Umění dostati v každé debatě 
za pravdu (1927); F. M. Dostojevskij: Bratří Karama- 
zovi (1929) + Zločin a trest (1930); A. Jagovskij: 
Grigorij Musatov. Anti-sur-realismus (1931);
I. S. Turgeněv: Záhadný příběh (1931); Ch. M. Wie- 
land: Účel a duch svobodného zednářství (1937); 
W. Waetzoldt: Nebojte se umění (1942). - Ostatní 
práce'. Sovětské Rusko za NEPu (1924). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: V. I. Lenin: Revoluce 1917 (viz 
KNIŽNĚ. Překlady); J. Hašek: Škola humoru (1949).

jo

Jan Evangelista Hulakovský

* 27. 12. 1834 Německý Brod (Havlíčkův B.)
† 6. 10. 1899 Smíchov (Praha-S.)

Prozaik, autor pedagogických a teologických prací, 
filolog, překladatel z francouzštiny.

Syn filologa Jana H. (1804-1877), synovec bu
dějovického biskupa, spisovatele J. V. Jirsíka 
(1798-1883). Základní vzdělání a gymnázium 
absolvoval v rodišti. 1854 vstoupil na bohoslo
veckou fakultu v Čes. Budějovicích (vysvěcen 
1857). Od 1858 působil v Táboře jako kaplan, 
kooperátor a katecheta na dívčí škole, od 1861 
byl též duchovním správcem na expozituře 
v Klokotech. 1870 přešel na třeboňské reál, 
gymnázium jako katecheta, 1872 byl jmenován 
profesorem náboženství a moderních jazyků. 
Po zrušení tohoto gymnázia byl 1886 přeložen 
na reál, gymnázium na Smíchově, kde učil až do 
penzionování (1896). 1892 byl jmenován kníže
cím arcibiskupským notářem. Pohřben byl na 
Vyšehradě.

H. prózu pro mládež charakterizuje zřetel 
didaktický. V intencích katolické víry vychová
vá ke zbožnosti, k soucitu, k vzájemné snášenli
vosti a k poctivosti {Povídky a bajky). K židov
skému vzbouření v Jeruzalémě v 2. polovině
1. století se váže povídka Naplněné proroctví; 
byla oceňována pro obraznost jazyka a histo
rickou autenticitu. Celoživotním zájmem 
H. bylo překladatelství: soustředil se zejm. na 
převody dramat J. Racina a výchovných a teo
logických spisů. Rozsáhlá činnost H. zahrnuje 
i práce vysloveně teologické (obsahují zejm. 
úvahy o vztahu dobra a zla a o problematice 
věčného života a posledního soudu) a filologic
ké, orientované výhradně na francouzštinu. 
Z hlediska teologického se H. zabýval pracemi 
Renanovými a Didonovými o životě Ježíšově: 
kritizoval Renanovo svévolné nakládání s ma
teriálem a naopak vyzdvihoval serióznost Di- 
donovu. - Z rukopisné pozůstalosti J. V. Ka- 
marýta připravil s doplňky a úpravami k vydání 
sbírku duchovních písní tradovaných v lidovém 
zpěvu Kancionál svatoklokotský.

PŘÍSPĚVKY in\ Beseda učitelská; Budivoj (1864 na 
pokr. P Matka a dcera); Katechetické listy; Katolické 
listy; Krok (příl. 1891 Česká přísloví srovnávaná 
s příslovími moderních a klasických jazyků); Naší 
mládeži; Paedagogium; Pastýř duchovní (1882, 1886, 
1887 na pokr. Obrazy biblické); Program reál, gym
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názia třeboňského (1867 Stručný nástin vývinu jazy
ka francouzského, 1885 Naše přísloví v moderních 
jazycích); Studentské listy; Škola a život. ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře'. Poštovní spořitelny v roz
mluvách (PP pro ml., 1883); Povídky a bajky (1887, 
obs. 4 původní PP, překl. 10 bajek z La Fontaina 
a jedné finské pověsti z franc.); Naplněné proroctví (P 
1888); Renan a Didon (studie, 1893); Drobné verše 
(pro ml., 1896). - Překlady a úpravy. F. Fénelon: 
Příhody Télemachovy (1888); J. Racine: Athalie 
(1889) + Esther (1893); H. Didon: Ježíš Kristus 
(1892); C. H. Fouard: Svatý Pavel a jeho apoštolské 
cesty (1895) + Svatý Petr a první léta křesťanství 
(1896). - Ostatní práce'. Dějiny Hory Klokotské 
(1868); Duchovní promluvy k mládeži na školách 
středních a měšťanských 1-3 (1. 1877; 2. s tit. Promlu
vy duchovní k mládeži, 1877; 3. s tit. Promluvy du
chovní ku studující mládeži, 1888); Učebná kniha 
katolického náboženství (b. d., před 1879); Ukázka 
z frazeologie francouzské (1880); Stručný dějepis zje
vení božího pro nižší třídy středních škol 1, 2 (1878); 
Hláskosloví jazyka francouzského pro vyšší třídy 
středních škol (1882); Stoleté trvání biskupství budě
jovického (1886); Modlitební knížka pro mládež 
(1889); Učebnice jazyka francouzského s metodou 
analyticko-direktní pro střední a jiné školy (1891, 
s J. Kosinou); Kázání apologetická (1893). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Kancionál svatoklokotský, za
ložený J. V. Kamarýtem 1. P. 1827 (1869); Výbor básní 
z Kollárovy Slávy dcery k četbě žákovské na středních 
školách (1890). I

LITERATURA: • nekrology: R. i p., Katol. listy 
7. 10. 1899; an. (J. L. Turnovský), Osvěta 1899, 
s. 1129 •; in sb. Dvě stě let gymnázia v Německém 
Brodě (1935); K. Balák in V posvátné půdě Vyšehra
du (1946).

Jaroslav Hůlka

* 17. 1. 1899 Volyně
† 4. 5. 1924 Volyně

Prozaik sociálního zaměření, představitel české prole- 
tářské literatury na začátku 20. let.

Otec byl učitelem. V rodišti vychodil H. obec
nou školu. Od 1911 studoval na reálce v Písku, 
1915 přešel na vyšší průmyslovou školu do Brna 
(jeho profesorem byl spisovatel J. Holý); zpo
čátku bydlil u strýce, inženýra v železárnách 
v Blansku. Po maturitě 1919 pracoval několik 
měsíců v Brně jako dělník, úředník, kamelot 
a novinář, nějaký čas byl bez zaměstnání. 1920 
našel úřednické místo v železniční službě zprvu 

ve Strakonicích, 1922 v Klatovech, 1923 byl 
přeložen do Čes. Budějovic; oženil se 1921. 1922 
na podzim vstoupil do Devětsilu. Byl přítelem 
A. M. Píši a J. Wolkra. Zemřel raněn srdeční 
mrtvicí; pohřben byl ve Volyni. - Bratr Alois 
H. (1909-1982), pečující o vydávání literárního 
odkazu J. H., se sám v posledním desetiletí 
života stal autorem básní, próz a rozhlasových 
pásem.

H. dílo tvoří významnou složku prozaické 
části české proletářské literatury. Je svědectvím 
autorova úsilí zbavit prózu, hlásící se k ideám 
socialistické revoluce a tradičně traktující so
ciální konflikt sentimentálně (s akcentem na 
naturalistický detail) nebo se zamlčující lyriza- 
cí, impresionistické rozplývavosti i realistické 
deskripce, které bývají provázeny citovým nebo 
tendenčně vyhroceným komentářem vypravěče. 
H. začal drobnými prózami, v nichž ještě domi
nuje obrazné pojmenování a citový postoj, 
a nerozsáhlými příběhy o uražených a poníže
ných, jejichž osudy jsou aranžovány s tradičním 
aparátem sociálně realistické prózy. Bohaté ži
votní zkušenosti, bezprostřední setkání s živo
tem vesnických i městských nejchudších vrstev 
urychlilo H. tvůrčí zrání. Záhy se soustředil na 
výstavbu příkrých společenských konfliktů, 
jejichž nositelé vydávají samou svou existencí 
svědectví, že jde o kontradikce nesmiřitelné, a to 
v rovině nejen sociální, ale i mentální a citové. 
H. zobrazuje svět v drásavých, syrových obra
zech chudoby a bídy, kterou vidí v tehdejších 
společenských vztazích bez perspektivy byť 
i částečné harmonie. Utrpení, krutost osudu 
jsou radikálně zbaveny jakékoli transcendentní 
projekce. Přeexponováním temných stránek 
vtiskoval H. svým „prokletým lidem“ rysy fata
listického vztahu k životu, s jehož osudovým 
determinismem je marno zápasit. Proto je pro 
vzpouru hrdinů, pokud se k ní vzepnou, cha
rakteristickým znakem živelnost nebo anarchis- 
tické gesto. Příkré rozvržení světa do dvou kon
trastních částí způsobovalo také malou rozrůz
něnost postav a opomíjelo jakékoliv odstínění, 
H. však dovedl těmto apelativním prózám 
vtisknout symbolický význam. Nebezpečí de
terminismu a rozdvojení příběhů na děj 
a „ideu“ se H. pokoušel překonat v několika 
směrech: výraznější přítomností vypravěče, 
zobrazením momentů příznačných pro člověka 
vůbec (např. bolest v nemoci) a v neposlední 
řadě uvolněním kauzálně zřetězených motivů 
a tradičního kompozičního schématu. Současně 
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však hledal i expresí vnější stylizaci svých příbě
hů. I když předčasná smrt znemožnila, aby tyto 
tendence přinesly vyzrálé dílo, svědčí H. tvorba 
o stále vzestupné linii. Objevují se hrdinové 
vytvářející aktivní element společenského vývo
je; jejich mravní převaha nad světem sobectví je 
zachycena v podobě bohatšího vnímání skuteč
nosti. Zejména v posmrtně vydané próze Válka 
dokázal H. objevit složitou strukturu sociálních 
a mravních postojů člověka, který se ocitá 
v mezní situaci. Z velké lásky k lidstvu vyrůstá 
velká nenávist, jejímž nezbytným doplňkem se 
stává třídní solidarita. Rozbití tradičního dějo
vého schématu do mozaiky ostře viděných a vy
mezených úseků umožnilo větší mnohostran
nost obrazu. Ani v těchto posledních pracích 
nedokázal H. nalézt pro své bohatě konkrétní 
vidění sociální skutečnosti vždy adekvátní vý
raz, dospěl však k dílům, která se vyznačují 
lapidárním vyprávěním a v nichž je konkrétní 
detail nebo krátký dialog proměňován na sym
bol světa křivd a nespravedlností. H. dílo bylo 
za autorova života známo jen torzovitě. Ne
dlouho po jeho smrti vyšel sice povídkový sva
zek Přátelé a smíření, ale teprve po 1945 se 
čtenáři mohli seznámit s H. tvorbou v celém 
jejím rozsahu, včetně románových fragmentů 
a raných básnických pokusů.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1921-24); Červen (1921); 
Dělnický deník (Ostrava, od 1920, příl. Besídka); 
Den; sb. Devětsil (1922); Host (od 1921); Kmen 
(1920-21); Komunistický kalendář na rok 1923; Lípa; 
Nár. politika (od 1920, Nedělní příloha); Niva (1921); 
Proletkult (1922—23); Rovnost (Brno, od 1920, příl. 
Rudé osení); Rudé právo (1922-24, příl. Dělnická 
besídka, Májová příloha 1924); Socialistická budouc
nost (Brno); Tribuna (1921); - posmrtně: sb. Literární 
archív 19/20 (1987, rané prózy, ed. T. Součková). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Prokletí lidé (PP 1922); Vrah 
(PP b. d., 1923); - posmrtně: Přátelé a smíření (PP 
1925); Válka (P 1960). - Výbory: Nedooraná brázda 
(1948, ed. A. Hůlka); Červené jaro (1956, ed. M. Heř
man); My vyběhli jsme z řady vpřed (1962, ed. 
A. Hůlka, zde fragment R Srdce města); Jitro (1971); 
Láska i nenávist (1973, též prózy z rkp., ed. B. Plán- 
ská); Chvála revoluce (1976); Jsem srdce v plamenu 
(1979, ed. A. Hůlka). I KORESPONDENCE: J. H.: 
My vyběhli jsme z řady vpřed (A. M. Píšovi 
z 1922-23, J. Wolkrovi z 1923; 1962, ed. A. Hůlka). I

LITERATURA: J. H. 1899-1924 (katalog výstavy, 
1974, ed. A. Hůlka). ■ • ref. Prokletí lidé: an. 
(J. Hora), RP 21. 1. 1923; M. Pujmanová-Hennerová, 
Tribuna 15. 4. 1923; F. Götz, Host 2, 1922/23, s. 208; 
-btk- (V. Brtník), Zvon 23, 1922/23, s. 321; A. H. 
(Hartl), Nové Čechy 7, 1923/24, s. 278; A. M. Píša, 

Proletkult 2 (sv. 3), 1923/24, s. 58 ref. 
Vrah: B. Jedlička, LidN 6. 8. 1924; B. Vlček, Cesta 6, 
1923/24, s. 582; B. Václavek, Host 3, 1923/24, s. 125;
J. Krecar, MR 1923/24, sv. 39, s. 157 •;•: nekrology: 
an. (J. Hora), RP 7. 5. 1924; G. (F. Götz), NO 8. 5. 
1924; F. Branislav, RP 11. 5. 1924; -jef- (J. Fučík), 
Pravda 31. 5. 1924 → Stati o literatuře (1951); A. M. 
Píša, NO 3. 6. 1924; J. O. Novotný, Cesta 6, 1923/24, 
s. 624; B. Václavek, Host 3, 1923/24, s. 205 → Literár
ní studie a podobizny (1962) •; J. Kastner: Vzpomín
ka na J. H., Host 4, 1924/25, s. 248; J. Hora in J. H.: 
Přátelé a smíření (1925) → Poezie a život (1959); 
A. M. Píša in J. H.: Přátelé a smíření (1925); • ref. 
Přátelé a smíření: F. Götz, NO 20. 9. 1925; A. N. 
(Novák), LidN 30. 10. 1925; J. B. Čapek, Kritika 
1925, s. 311; P. F. (Fraenkl), RA 1, 1925/26, s. 26; 
J. O. Novotný, Cesta 8, 1925/26, s. 163 •; A. C. Nor: 
H. pozůstalost, Host 5, 1925/26, s. 60; A. M. Píša: 
Památce Wolkrova druha, Rozhledy 1934, s. 60; 
A. Hůlka: Nedooraná brázda, Tvorba 1947, s. 658 + 
in J. H.: Nedooraná brázda (1948); A. M. Píša in 
J. H.: Nedooraná brázda (1948); B. Svozil: Za J. H., 
LitN 1954, č. 18; L. Pásek: Za naplnění odkazu spiso
vatele J. H., NŽ 1954, s. 327 + Vzpomínáme J. H., 
HD 1955, s. 47; A. Hájková: Odkaz J. H., HD 1956, 
s. 262; Z. K. Slabý: J. H., LitN 1956, č. 21; A. M. Píša 
in J. H.: Červené jaro (1956) → Stopami prózy (1964); 
-jb- (J. Brabec): J. H. 1899-1924, LitN 1959, č. 3; 
M. Novotný in J. H.: Válka (1960); Z. Trochová: ref. 
Válka, ČLit 1961, s. 208; A. M. Píša a A. Hůlka in 
J. H.: My vyběhli jsme z řady vpřed (1962); Z. Kalista 
in Tváře ve stínu (1969); V. Lacina in J. H.: Jitro 
(1971); N. Bonhardová: Dvojí jubileum J. H., Lit. 
měsíčník 1974, č. 7; V. Pekárek: J. H., Lit. měsíčník 
1974, č. 8 → Díla a osobnosti (1977); J. Pospíšil: 
Brněnská léta J. H., Rovnost 12. 1. 1974; A. Hůlka in 
S láskou vzpomínáno (1977); R. Pytlík: Jeden z prv
ních..., Lit. měsíčník 1979, č. 1; J. Rybák in J. H.: 
Jsem srdce v plamenu (1979) + in Páté přes deváté 
(1982); J. Svoboda: Dílo zrozené z bolesti..., Lit. 
měsíčník 1984, č. 5; T. Součková: První prózy J. H., 
sb. Lit. archív 19/20, 1987.

zt

Jaroslav Humberger

* 20. 12. 1902 Nové Dvory u Kutné Hory
† jaro 1945 patrně koncentrační tábor Dachau

Novinář, prozaik specializující se jako jeden z prvních 
v české beletrii na žánr biografického románu.

VI. jm. Jaroslav Humburger. - Pocházel z rodiny 
obchodníka koloniálním zbožím. Navštěvoval 
obecnou školu v Nových Dvorech (od 1909), 
měšťan, školu v Kutné Hoře (1915-18), tam se 
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také učil elektrotechnikem a přitom studoval 
na dvouleté živnostenské pokračovací škole 
v Nových Dvorech (1918-20). Ve 20. a 30. le
tech působil jako žurnalista: psal nejdříve lokál
ky, později i fejetony, soudničky, reportáže 
apod., a to hlavně do Lid. novin a Nár. osvobo
zení. Za 2. svět, války byl pro židovský původ 
perzekvován. 10. 8. 1942 (v té době už žil v Pra
ze) byl s rodinou transportován do Terezína 
a odtud pak 1. 10. 1944 do Osvětimi (žena 
a dcera až 12. 10. 1944). Z Osvětimi byl převe
zen do Dachau (zaregistrován ke dni 26. 1. 
1945), kde se stopy po něm ztrácejí.

Po satirických, protináboženských Ateisto
vých povídkách, n nichž se opíral o svou zkuše
nost novináře-soudničkáře, věnoval se 
H. v souladu s celoevropským trendem biogra
fickému románu a stal se u nás jedním z jeho 
prvních pěstitelů. Jeho romány o robustních 
osobnostech bouřliváků a pijáků, Mikuláši 
Dačickém a Petru Brandlovi (Brandlově osobě 
věnoval H. i námět nerealizovaného filmu Krev 
a písek, 1939), prokazují autorův smysl pro 
dobový kolorit i pro zachycení vnějších život
ních okolností a událostí, ale nepronikají k ni
terným konfliktům protagonistů. Hlubší psy
chologický záběr charakterizuje biografii vyná
lezce bleskosvodu Prokopa Diviše, akcentující 
tragický protiklad mezi tvůrčí osobností před
jímající budoucnost a zaostalým prostředím 
feudálního Rakouska. H. se ve svých biografic
kých románech (na rozdíl od evropských vzo
rů) soustřeďuje především na životopis zvole
ných postav, méně už ho zajímá jejich činnost 
tvůrčí; v reportérském zaujetí pro barvitý po
vrch a zajímavý detail mu tak uniká hlubší 
vztah osobnosti a díla.

ŠIFRA: hg (Lid. noviny). I PŘÍSPĚVKY in: Lid. 
noviny (od 1925); Nár. osvobození (od 1926); Nár. 
práce (1927); Právo lidu (od 1930); Telegraf (od 1932); 
Tribuna (od 1926). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ateistovy 
povídky (1930); Mikuláš Dačický z Heslová (R 1934); 
Prokop Diviš (R 1937); Petr Brandl (R 1938). - Os
tatní práce: Vyrvané blesky (studie z dějin techniky, 
b. d., 1935). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Mikuláš 
Dačický z Heslová: Paměti (výbor, 1940, an.). £

LITERATURA: vz. (V. Zelinka): ref. Ateistovy 
povídky, Zvon 31, 1930/31; • ref. Mikuláš Dačický 
z Heslová: drb. (J. Borecký), Zvon 34, 1933/34; A. N. 
(Novák), LidN 16. 5. 1934; AMP (A. M. Píša), PL 
6. 5. 1934; B. Polán: Kronika a pamflet v románu, Čin 
1934; F. X. Šalda: Dva české romány životopisné, 
ŠZáp 7, 1934/35; nk (B. Novák), Magazín DP 2, 
1934/35, s. 88 ref. Petr Brandl: B. Jedlička, LidN 

26. 12. 1938; adv. (Ad. Veselý), Zvon 39, 1938/39; ad. 
(E. Adamová), Svob. slovo 1. 10. 1971 (k 2. vyd.) •; 
A. Černík: Spisovatelé píší pro film, LidN 5. 1. 1940; 
J. Siegl: Kutnohorský přínos krásné literatuře 20. 
století, Krásné město 1947.

bd

František Humhal

* 14. 8. 1823 Praha
† 23. 2. 1849 Praha

Předčasně zemřelý romantický básník a prozaik, pub
licista.

Německy psané příspěvky podepisoval Franz H. 
- Syn krejčího. Studoval od 1835 na Akad. gym
náziu v Praze, od 1841 na filozofii, jeho trvalým 
zájmem byla filologická studia. 1847 se stal prak
tikantem zemského gubernia. Od října 1848 redi
goval Řemeslnické noviny. Zemřel na souchoti
ny.

H. publikoval jen časopisecky od 1842. 
Jádrem jeho nevelkého básnického díla, které 
se přiřazuje k linii české romantické poezie 
30. a 40. let, jsou skladby životního neuspokoje
ní, smutku z deziluzívnosti a vůle individua po 
mohutném vzepětí, touhy tragické či jinak zma
řené (Bujný pěvec, Co jest blaho, Nespokojý Pro 
pojmenování těchto příznačně romantických 
námětů a postojů hledá H. neběžně prostředky 
v poezii antické a v charakteristických jazyko
vých fenoménech a stylových postupech básní 
RKZ; ve versifikaci kombinuje někdy rytmické 
principy přízvučné s časoměrnými. Tytéž vlast
nosti v tematice i poetice vyznačují i H. básně 
epické, resp. skladby s výchozí epickou dispozi
cí, někdy prezentované jako výňatek z většího 
díla (Horymír, Jan Tista). H. se pokoušel také 
o nový přístup k poezii vlastenecké (Rozkoše 
moje, Lumír) a otiskl jednu romantickou povíd
ku; jako publicista informoval německé publi
kum o novinkách české literatury.

PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1843-44); Květy 
(od 1842); Ost und West (od 1844). I REDIGOVAL: 
Řemeslnické noviny - Handwerkerzeitung (1848-49).
■

LITERATURA: • nekrology: an., Noviny Lípy 
slovanské 25. 2. 1849; an., Pražský večerní list 25. 2. 
1849; an. (K. Havlíček Borovský), Nár. noviny 28. 2. 
1849 •; M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk (1940, též 
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ukázky poezie); V. Maršíček in Chlapecké srdce mi 
zemřelo (1983, též ukázka poezie).

dh

Humoristické listy

1858-1941

Zábavný ilustrovaný týdeník s humoristickou a sati
rickou beletristickou složkou, 1861-1906 též s politic
kým zaměřením.

Podtitul: 1858 (roč. 1) Archív českého rozmaru a vti
pu; 1859/60-1860/61 (roč. 2-3) Ilustrovaný archív 
rozmaru a vtipu; 1861/62—1862/63 (roč. 4-5) Politic- 
ko-satirický týdeník; 1863-1906 (roč. 6-49) Obrázko
vý politicko-satirický týdeník; 1907-17 (roč. 50-60) 
Obrázkový týdeník humoristicko-satirický. - Redak
toři: 1858 (roč. 1) J. R. Vilímek, do č. 6 s J. Svátkem; 
1859/60-1861/62 (roč. 2-4) J. R. Vilímek, č. 40-41, 
roč. 4 J. Neruda; 1862/63 (roč. 5) 1. pololetí, do č. 26,
J. R. Vilímek, 2. pololetí, od č. 27, A. Štrauch; 1863 
(roč. 6) A. Štrauch, hlavní spolupracovníci E. Just,
K. Tůma; 1865 (roč. 7) č. 1-17 E. Zůngel, č. 18-30 
V. Svoboda, č. 31-57 K. L. Payer; 1866 (roč. 8) č. 1-49 
K. L. Payer, od č. 50 F. Pechánek; 1867-68 (roč. 9-10) 
F. Pechánek; 1869 (roč. 11) č. 1-4 F. Pechánek, 
č. 5-51 J. Zídek; 1870 (roč. 12) do č. 33 J. Zídek, od 
č. 34 M. J. Balák; 1871-74 (roč. 13-16) M. J. Balák; 
1875 (roč. 17) do č. 43 M. J. Balák, od č. 44 J. R. Vilí
mek, od č. 48 i L. Stroupežnický jako spolupořadatel 
nepolitické části; 1876 (roč. 18) J. R. Vilímek a do 
č. 17 L. Stroupežnický jako spolupořadatel nepolitic
ké části; 1877-1906 (roč. 19-49) J. R. Vilímek; 1907 
(roč. 50) J. Klecanda st.; 1908 (roč. 51) do č. 19 
J. Klecanda st.; 1908 od č. 20-1930 (roč. 51-73) 
J. R. Vilímek ml.; 1931-32, č. 36 (roč. 74-75) F. Ská- 
celík; 1932, č. 37 - 1935, č. 22 (roč. 75-78) O. Scháfer; 
1935 od č. 23 - 1938, č. 47 (roč. 78-81) J. R. Vilímek 
ml.; 1938 od č. 48 - 1941 (roč. 81-84) L. Fialka. 
Redaktoři hudební přílohy: 1858 (roč. 1) J. L. Zvonař, 
1883-86 (roč. 25-28) K. Bendi. - Majitel: nakl. 
J.R. Vilímek, Praha (1858-1906 J. R. Vilímek, 
1907-38 J. R. Vilímek ml., 1938-41 J. R. Vilímek, 
komanditní společnost). - Vydavatel: 1858-65 (roč.
1- 7) J. R. Vilímek, z toho 1858 (roč. 1) do 
č. 6 s J. Svátkem; 1866 (roč. 8) do č. 50 K. L. Payer, 
i jako nakladatel; 1866, č. 51 - 1869 (roč. 8-11) F. Pe
chánek, z toho 1868 (roč. 10) i jako nakladatel; 1870 
(roč. 12) do č. 33 J. Zídek; 1870, č. 34 - 1872 (roč. 
12-14) M. J. Balák; 1873-1941 (roč. 15-84) vydavatel 
totožný s majitelem. - Periodicita: 1858 (roč. 1) 10 
čísel, vycházejících po 5 týdnech; 1859-1941 (roč.
2- 84) týdeník, z toho 1859-63 (roč. 2-5) od podzimu 
do podzimu, jinak průběžně od ledna do prosince 
nebo od konce prosince do počátku prosince; 1863 
(roč. 6) jen 13 čísel, pak čas. zastaven. 1864 H. 1. nevy

cházely (náhradou vydávány humoristické čas. Bič, 
Blesk a Rolničky), obnoveny 1. 12. 1864 (roč. 7). 1899 
mají omylem vzniklým při požáru tiskárny chybné 
číslování roč. (od č. 51 v tiráži i na tit. listě roč. 42 
místo správného 41); 1941 (roč. 84) jen 31 čísel, poté 
H. 1. úředně zastaveny. - Přílohy: 1858 (roč. 1) Hudeb
ní příloha, pravidelně u každého čísla; 1875 od č. 45 - 
1876 (roč. 17-18) Svět v zrcadle anekdot; 1883-86 
(roč. 25-28) Hudební příloha, samostatně 1 x v měsí
ci; 1888-90 (roč. 30-32) Encyklopedie humoru 
a vtipu.
Program H. 1., vyhlášený v č. 1 1858 (roč. 1)
J. R. Vilímkem a J. Svátkem, sliboval uvádění 
deklamovánek, povídek, humoresek, besedních 
čtení, epigramů, anekdot, satirických dopisů, 
obrázkových hádanek a vtipných rozborů časo
vých otázek. Po půl roce došlo mezi zakladateli 
k roztržce, v čele listu zůstal J. R. Vilímek 
a udával směr až do 1906. Po dobu, kdy byl za 
politické vtipy uveřejněné v H. 1. vězněn, odpo
vídal za redakci J. Neruda (1862, č. 40-41) 
a E. Zůngel (1865, č. 1-17). Hudební příloha 
obsahovala 1858 texty písní s notovým zázna
mem, 1883-86 byla pestřejší, přinášela i drobné 
skladby instrumentálního rázu.

První tři ročníky se vyznačovaly nápaditým, 
literárně hodnotným rozmarným čtením, na 
němž se podíleli mladí autoři z generace májov- 
ců i literáti starší. Hojně byly zastoupeny žánry 
určené k veřejnému provozování. Humornou 
písňovou lyriku vlasteneckou, milostnou a pi- 
jáckou publikovali F. Brzobohatý (pseud. Ky
selka), M. Čacká, V. Hálek, A. Heyduk, B. Ja
blonský, J. V. Jelínek (pseud. J. V. Vrchlický), 
J. Kolář, J. D. Panýrek (pseud. Hanuš Zlívec- 
ký), K. Tůma, deklamovánky V. M. V. Bělo- 
hrobský, J. Burgerstein, V. A. Crha, F. Doucha,
F. K. Drahoňovský, E. Just, B. M. Kulda, 
E. Valečka (pseud. E. V. Merklínský), K. M. 
(Drahotín) Villani, drobné frašky, parodie 
a komické výstupy A. Gallat, J. Neruda a básně 
příležitostné J. V. Jahn. Intelektuálnější humor 
představovaly žerty vytvořené na lexikálním zá
kladě: komická srovnání češtiny a němčiny 
(K. Vinařický: Zvukoměr jazyka německého 
v českém pravopisu), parodie překladů, výkla
dové slovníčky na základě falešné etymologie 
(Obrovský všenárodní slovník pramatický, Ma
lý naučný slovníček v abecedním nepořádku). 
Tiskly se i lexikální zajímavosti folklórního rázu 
(Čert v příslovích a pořekadlech českých, Slov
ník kořalečníkův). Časté byly příspěvky ve for
mě vtipných dopisů a dialogů. Z těchto dvou 
žánrů se vyvinuly cykly, které se v H. 1. po řadu 
let obměňovaly. Byly uváděny anonymně nebo 
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pod pseudonymem a nejednou se na nich vystří
dalo postupně několik autorů: Listy z Vídně do 
Plešovce na Hané (F. Brzobohatý pod pseud. 
A. Jaborská, 1861-64, 1867, 1869-70), Listy 
z Brna do Plešovce na Hané (an., 1868), Z Ple
šovce do Chrbova (I. Pók, 1907); Rozmluvy 
filipojakubské (an., 1858-61) a navazující Diš- 
kursy viřtláře s preclikářem (an., 1866-70, 
1879-91, 1907-08); Přednášky na univerzitě 
tunkabonské (an. A. Waldau, 1859-62, 1866, 
později F. Tůma). Manifestem H. 1. (č. 43 
z 27. 7. 1861) byla vyhlášena orientace na hu
mor politický, jenž se výrazně uplatňoval zvláš
tě v 60. a 80. letech a v 90. letech dozníval 
v pokleslé podobě. Užitkovému časovému hu
moru sloužilo několik ustálených rubrik: Gra
náty - soubor anekdot, epigramů, veršovánek 
miniaturních rozměrů na téma rakouských vni
třních i zahraničních záležitostí (1861-94; od 
1863 byl pořadatelem rubr. G. Bambas), Tele
gramy H. I. (od 1863) - vtipná forma kritiky 
institucí a komentování časových otázek, Šlehy 
z kraje do kraje (1871) - drobné vtipy, satiricky 
postihující poměry venkovských obcí. Beletris
tickým zpracováním prostonárodních rozprá
vek o politice přispíval K. Tůma (Politika 
u džbánku, 1867-68, 1870-72, 1886-88). Kaž
dý ročník přinášel politické popěvky na notu 
známých národních písní (an. B. Peška, rada 
pražského magistrátu; K. Tůma pod pseud. To
rna ze Štípného, Štípný). Obor vlastenecké pub
licistiky byl zastoupen životopisnými medailó
ny zasloužilých mužů a žen tehdejší doby 
(1872-91), jejichž autorem byl převážně J. Ne
ruda (1873—74, 1877-91; portréty k nim na ti
tulní stranu kreslil J. Vilímek). V části nepolitic
ké nabyla vrchu humoreska. K častým přispě
vatelům H. 1. za éry J. R. Vilímka st. kromě 
jmenovaných patřili: F. Drha (pseud. Dr. Puš- 
kvorec), J. L. Hrdina, J. Hubáček (1874-85 
i pod pseud. Emanuel Pyšišvor), J. Janoušek, 
O. Klazar, F. Kletečka (pseud. Cletus, Fran- 
ciklet, Klepotá, šifra -tečka aj.), S. A. Košťál,
K. L. Kukla, J. R. Novotný, F. Oliva,
J. B. Pichl, A. Pikhart (pseud. Dědeček, Proti
va), J. V. Pokorný (pseud. Pikulík), F. S. Pro
cházka (pseud. Vendelín Kocourek), K. V. Rais 
(pseud. Prokop Bodlák), L. Stroupežnický, 
F. Šimon (pseud. Šimon Lomnický), K. Šípek,
K. Štěpánek (pseud. Ilja Muromec), J. Šváb 
Malostranský, F. Tomek (pseud. Isidor Kulifer
da, K. E. Mot, Záměstský), V. V. Trnobranský, 
A. V. Truhelka, F. Vysloužil, E. Zůngel. Hojně 

přispíval E. Just (roč. 2-6), po roztržce s vyda
vatelem spolupráci neobnovil. Řidčeji se obje
vila jména: V. Č. Bendi, V. Beneš Šumavský,
J. Burgerstein, F. Doucha, J. A. Gabriel, 
B. M. Kulda, A. Melišová (pseud. Bába ze Seze- 
mic, Měli). V 19. století H. 1. ilustrovali E. S. 
Friedberg-Mírohorský (1858-61), F. Kolár,
K. Krejčík (od 1874). Tiskla se díla českých 
autorů s výjimkou 1874-76, kdy byl zaveden 
oddíl Nejlepší humoresky cizojazyčné. N 90. le
tech došlo k celkovému poklesu úrovně časopi
su. V beletristické části se opakovala stereotyp
ně sezónní témata (masopust, svatba, vojenská 
služba, dostihy, pouť, školní vysvědčení, letní 
byt, vánoce) v kalendářovém provedení. V roz
různěné politické i kulturní frontě 90. let H. 1. 
obtížně hledaly své zaměření. Za majetnictví 
J. R. Vilímka ml. (od 1907, roč. 50) přestaly 
pěstovat politický humor a postupem doby se 
vyhýbaly časovým otázkám vůbec. Starší hu
moristickou tradici udržoval mj. administrátor 
listu F. L. Andrlík, autor veršovánek uveřejňo
vaných od 1907 pod pseud. „Emanuel Pyšišvor 
(psáno i Pišišvor), přenešťastný světa tvor“. Do
časné osvěžení, projevující se sklonem k humo
resce, grotesce a ironii, přinesla výměna spolu
pracovníků v 10. letech, kdy v H. 1. začali častěji 
publikovat J. Hašek, K. Horký, Z. M. Kuděj, 
J. Lada (obrázkové cykly s textem), ojediněle 
i F. Langer, J. Mach, K. Mašek, S. K. Neumann 
(i pod pseud. Apostata, Kozonoh). K pravidel
nějším přispěvatelům prózou nebo veršem teh
dy patřili P. Dejmek, K. Dewetter (De Wetter), 
P. Fingal, J. Jahoda, K. Juda (pseud. Jehuda, 
Kara Ben Jehuda), S. Kovanda, L. Křikava, 
E. Kučera, B. Ludvík, A. Nečásek, R. Nešvera,
G. R. Opočenský (i pod pseud. Gero, Gigi), 
J. Osten, K. Pelant, B. Prusík (pseud. Jiří Ščer- 
binský), J. Rudloff (i pod pseud. Smil Flaška),
L. Veltruský, K. Víka, M. Votrubová (pseud. 
Avo Burtov), Q. M. Vyskočil. Mezi veršovanou 
tvorbou se objevily i kuplety (K. V. Muttich 
pod pseud. Camill ben Orfano) a šansony 
(E. Bass, J. Červený, K. Hašler, J. Skružný, 
publikující verše i pod šifrou Vilsk); 1916 se 
krátkodobě uvedla rubrika Pan Artur zpívá při 
kytaře. Rozmarnými divadelními vzpomínkami 
a historkami se představili F. Hlavatý, M. Lau- 
dová-Hořicová, J. Lukavský, J. Pulda, J. Šma- 
ha, V. Štech, B. Vrbský, K. Weis, D. a K. Želen- 
ští. Hlavním spolupracovníkem listu do 1928 se 
stal J. Skružný (i pod pseud. Amuseur, Lapier, 
Matouš Česnek, Surnom aj.), jehož dlouhé 
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seriály Původní zprávy Venouška Dolejše 
(1909-13), Původní zprávy Venouše Huňáčka, 
dříve Dolejše (1915-27), Přehled význačných 
událostí za r. 1926 obsahovaly vedle zcela kon
venčního situačního humoru postaviček Ve
nouška a Stázičky také parodické referáty 
o tehdejších výstavách a divadelních premié
rách. - Humor pěstovaný v H. 1. ve 20. a 30. 
letech ustrnul v konzervativním indiferentismu, 
rezignoval na jakékoliv významnější společen
ské poslání a vzdal se i náročnější obraznosti. 
1925 vznikla rubrika Humor z ciziny, 1927 spor
tovní stránka Fanoušek, obsah ročníků byl 
zpestřován příspěvky známých komiků (V. Bu
rian, J. Kohout, F. Mrázek, J. Plachta). Stu
dentské a sportovní náměty uplatnil v humo
reskách a verších J. Žák. Velká část*tvorby byla 
v H. 1. i ve 20. a 30. letech anonymní, mezi 
autory se nejčastěji objevovala jména 
A. T. Averčenko, V. Deyl (pseud. Lev Vladyka), 
J. Mácha, R. Nešvera, V. Neubauer, J. Pakosta, 
R. Šálek, L. Veltruský.

LITERATURA: J. R. Vilímek in Ze zašlých dob 
(1908); F. Strejček in Humorem k zdraví a síle národa 
(1936); F. Skácelík, K. Sezima: Humoristika u Vilím
ků, sb. J. R. Vilímek (1937).

is

Josef Hurdálek

* 1. 7. 1885 Horní Radechová u Červeného 
Kostelce

† 21. 9. 1944 Červený Kostelec

Autor próz z vesnického prostředí, sběratel lidových 
pověstí, regionální pracovník a publicista.

Narodil se v rolnické rodině s dlouholetou pís
máckou tradicí. Od 1897 studoval na gymnáziu 
v Náchodě (mat. 1904), pak působil jako učitel 
na různých obecných školách na Náchodsku. 
1910-19 učil na obecné škole v Rokytníku 
u Hronova, odkud odešel (1919) na obecnou 
a měšťan, školu do Červ. Kostelce; 1931 byl ze 
zdravotních důvodů (TBC) penzionován. Po řa
du let byl městským kronikářem (1922-44) 
a organizátorem kulturně osvětové činnosti 
v Červ. Kostelci (1939 založil městské muzeum, 
jehož správcem byl až do své smrti, 1942 insta
loval tzv. Světničku Boženy Němcové v domě, 
kde 1837-38 žila). Na Náchodsku sbíral lidové 

pověsti a shromáždil značné množství historic
kých a folkloristických poznatků, o nichž psal 
v regionálním časopise Od kladského pomezí. 
Pohřben byl v Červ. Kostelci.

H. prozaická tvorba je tematicky spjata 
s okolím Červeného Kostelce u Náchoda. 
V prózách se silně moralistní a výchovnou ten
dencí zobrazil H. život sedláků a tkalců zdejšího 
kraje v 1. pol. 19. stol. (Dvojí svatba, Pavel 
Hoňka). Jejich nej cennější složkou je národopis
ně přesná kresba lidových zvyků a obyčejů 
a důvěrná znalost místních životních reálií. 
Uměleckými kvalitami nepřesahují tyto prózy 
konvenci popisných a kronikářsky koncipova
ných žánrových „obrázků ze života“. H. nejzná
mější povídka Líbánky paní Barunky, líčící ži
votní osudy B. Němcové v Červeném Kostelci, 
zůstala beletrizovaným popisem dílčích životo
pisných faktů bez hlubšího a náročnějšího zob
razení spisovatelčina životního údělu. V rámci 
své regionální činnosti H. převyprávěl lidové 
pověsti a psal vlastivědné průvodce.

PŘÍSPĚVKY in: Od kladského pomezí (Nové Město 
n. Metují, 1923-39); Sborník 15. Jiráskova Hronova 
(1945). I KNIŽNĚ. Beletrie: Turov (pověsti, b. d., 
1924, s P. Raichlem, rozšiř, vyd. 1935 pouze J. H.); 
Pavel Hoňka (P 1940); Dvojí svatba (PP 1941); Líbán
ky paní Barunky (P 1944). - Ostatní práce: Letovisko 
Červený Kostelec, střed kraje Mistra Aloise Jiráska 
(1933, rozšiř, vyd. 1940); Z kraje Mistra Aloise Jirás
ka (textový doprovod ke kresbám J. Křečka, 1935); 
Otevření vlastivědného muzea v Červeném Kostelci 
ve dnech 28. a 29. 5. 1939 (1939); Světnička Boženy 
Němcové v Červeném Kostelci (1942). I SCÉNICKY. 
Hra: Paní Barunka (1942). I REDIGOVAL časopis: 
Od kladského pomezí (1931-39); sborníky: Sokolské
mu sletu Jiráskovy župy Podkrkonošské (1925), Pa
mátník k otevření Žižkova sboru náboženské obce 
církve československé v Červeném Kostelci (1927), 
Šedesát let Sboru dobrovolných hasičů v Červeném 
Kostelci (1933). I

LITERATURA: Č. (V. Červinka): ref. Dvojí svat
ba a Pavel Hoňka, Zvon 41, 1940/41; vn.: Spisovatel 
Červenokostelecka, Pochodeň 1. 8. 1985.

jm

Bob Hurikán

* 21. 4. 1907 Praha
† 2. 6. 1965 Benešov u Prahy

Autor dobrodružných románů pro dospělé i mládež, 
novinář, propagátor trampského hnutí.
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VI. jm. Josef Peterka, T* Pocházel z proletářské 
rodiny. Po vyučení nástroj ařem pracoval v růz
ných pražských závodech. Od 1916 byl organi
zovaným skautem. Ve 20. letech byl jedním 
z prvních propagátorů trampingu v Čechách, 
pomáhal zakládat trampské osady v Posázaví 
a na Berounsku. Byl čelným funkcionářem 
Unie trampských osad a čestným členem mno
ha z nich; jako tramp procestoval řadu evrop
ských zemí. V té době také začal přispívat do 
nejrůznějších časopisů, v nichž uveřejňoval jed
nak články a reportáže s trampskou tematikou, 
jednak dobrodružné povídky a romány. Na pře
lomu 20. a 30. let přestal B. H. pracovat jako 
nástrojař a cele se věnoval novinářské a spiso
vatelské činnosti. Působil jako redaktor a re
portér v řadě časopisů a novin (Tramp, Naše 
osady, Ahoj, Ahoj na neděli, Polední list, Neděl
ní list aj.). Po 1945 se B. H. opět vrátil ke své 
původní profesi.

Dobrodružné romány B. H., rutinované na
psané a nevybočující z konvencí žánru, zdůraz
ňují především napínavý děj. Situovány jsou 
zejména do dvou oblastí: jednak na americký 
Divoký západ s kovboji a tradičními westerno
vými rekvizitami (Pobožný střelec, Jezdci z Ari
zony, Toronto), jednak do české přírody, v níž 
prožívají chlapci (skauti nebo trampové) různá 
dobrodružství. Romány této druhé skupiny 
(Stopař Gassidy, Zálesák od Zlaté řeky, Hoši 
divočiny), jež jsou určeny především mládeži, 
obsahují výrazné didaktické prvky: hrdinové se 
učí stopovat, házet lasem apod., přičemž autor 
neustále propaguje trampské zásady života 
v přírodě. - Jako novinář napsal H. značné 
množství článků, úvah a fejetonů s trampskou 
tematikou, v nichž se pokoušel zachytit dějiny 
trampského hnutí v Čechách a analyzovat je 
jako sociální jev; do denních listů psal i reportá
že z nejrůznějších oblastí společenského života.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bob, Bob Hur, Bob Peters; 
bh, BH. I PŘÍSPĚVKY in: Ahoj (čas. Unie tramp
ských osad, od 1932); Ahoj na neděli (od 1933); Le
tem světem (od 1940); Naše osady (1929-31); Nedělní 
list; Polední list; Polnice volá; Šíp (od 1933); Tramp 
(od 1929); sb. Trampská fašírka (b. d.). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Trampské zkazky (historky z dějin trampin
gu, 1933); Tajemství umírajícího (P 1935, pseud. Bob 
Peters); Kouzlo hašiše (P 1936, pseud. Bob Peters); 
Jezdci z Arizony (P 1936, pseud. Bob Peters); Toronto 
(P 1937, pseud. Bob Peters); Pobožný střelec (P 1937, 
pseud. Bob Peters); Děs Wyomingu (P 1939, pseud. 
Bob Peters); Zálesák od Zlaté řeky (P pro ml., 1939);

Stopař Gassidy (P pro ml., 1941); Hoši divočiny 
(Ppro ml., 1941); Trampem do Orientu (cestopis, 
b. d.,); Třetí záloha (P b. d., pseud. Bob Peters). 
- Ostatní práce: Stopování (příručka, 1936); Dějiny 
trampingu (1940). I

LITERATURA: -drb. (J. Borecký): ref. Zálesák od 
Zlaté řeky, Zvon 40, 1939/40; an.: Pražský kovák 
spisovatelem, Nástup červenobílých 28. 10. 1939;
J. Vlach in B. H.: Dějiny trampingu (1940); J. Biskup 
in Literatura pro mládež na Příbramsku (1947); 
Z. Mácha in Jezdci z Arizony (upr. K. Sehnoutka, 
P. M. Agentura Expres, b. d.).

jm

Jan Hus

* asi 1371 Husinec u Prachatic
† 6. 7. 1415 Kostnice (Německo)

Profesor a rektor pražské univerzity, kazatel v Be
tlémské kapli; ve své činnosti univerzitní a kazatelské 
usiloval aktuálním výkladem mravních příkazů Písma 
o nápravu církve a společnosti, čímž vytvářel základ 
revoluční ideologie. Autor latinských a českých trak
tátů, polemik, listů a duchovních písní; hlavní před
stavitel české reformace.

První vzdělání si osvojil pravděpodobně na ško
le v Prachaticích, 1390 přišel do Prahy na uni
verzitu, v prvních letech studií hmotně podpo
rován svým krajanem Křišťanem z Prachatic; 
1393 dosáhl titulu bakaláře, 1396 mistra svo
bodných umění, 1398 se stal profesorem na 
artistické fakultě, současně studoval teologii 
(bakalář kolem 1396) a byl asi 1401 vysvěcen na 
kněze. T. r. byl zvolen děkanem artistické fakul
ty. Její čeští mistři stejně jako H. sám, připraveni 
domácí miličovskou reformní tradicí, byli v té 
době obdivné zaujati četbou spisů oxfordského 
filozofa a teologa J. Viklefa († 1384) pro jejich 
kritické zaměření ke stavu současné církve, jíž 
byl vytýkán rozchod s prvotní církví apoštol
skou, a tím i rozpor s Písmem. Přijetí Viklefova 
učení ze strany českých mistrů vedlo však ke 
sporům s mistry německými, kteří se přidržova
li Říma a oficiálního církevního učení i praxe. 
H. zaujetí pro reformu církve, postupně přerůs
tající v kritiku celého společenského řádu, ne
zůstalo omezeno pouze na univerzitní činnost, 
ale promítlo se záhy též do působení na širší 
veřejnost, když se stal 1402 kazatelem v Betlém
ské kapli, založené 1391 pro lidová kázání 
v českém jazyce. Arcibiskup Zbyněk Zajíc 
z Hazmburka, tehdy ještě nakloněný reformě, 
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pokud se omezovala na výzvy k nápravě, svěřil 
dokonce H. kázání na kněžských shromáždě
ních (synodách, 1404, 1405, 1407). K roztržce 
s ním došlo až 1408, kdy se česká strana univer
zitních mistrů, vedená již H., postavila proti 
arcibiskupovi a německým mistrům za návrh 
pařížské univerzity odstranit tehdejší dvojpa- 
pežství svoláním koncilu. Postupovala tak ve 
shodě s králem, který si potřebný souhlas praž
ského vysokého učení zajistil vydáním Kutno
horského dekretu (leden 1409). Jím čeští mistři 
získávali na univerzitě hlasovací převahu a tak 
i rozhodující postavení; když pak němečtí mistři 
na protest opustili Prahu, byl H. v říjnu 1409 
zvolen rektorem. Arcibiskup ve snaze zamezit 
šíření reformních myšlenek, zejména z kazate
len mezi lid, vymohl si mezitím vydání papežské 
buly namířené proti Viklefovu učení a proti 
kázání mimo farní a klášterní kostely, kterou 
dal vyhlásit hned po ukončení H. rektorátu 
v červnu 1410. Když H. vystoupil proti pálení 
Viklefových knih na arcibiskupův příkaz a po
stavil se na odpor provádění buly, protože v ní 
právem spatřoval prostředek k omezování uni
verzitních svobod a k znemožnění vlastních ká
zání, byl stižen klatbou. Zároveň se musel brá
nit útokům domácích odpůrců. Chráněn krá
lovským dvorem, kde měl vlivné přímluvce, od
vážil se H. nevyhovět předvolání do Říma a za 
pomoci svého právního zástupce Jana z Jesenic 
oddalovat proces před kurií. O podporu dvora 
se však připravil již 1412 zásadně odmítavým 
postojem k odpustkové bule nového papeže Ja
na XXIII. Z výnosu prodeje odpustků měla být 
financována papežská válka proti neapolskému 
králi, ale z povolení prodeje měl mít prospěch 
i český královský dvůr; hladký průběh prodeje 
nabyl politického významu. Proto byly dvorem 
krvavě potlačeny pražské protiodpustkové bou
ře a církvi již nic nebránilo uvalit na H. další 
zostřené tresty. Jeho odpovědí bylo v říjnu 1412 
veřejné písemné odvolání ke Kristu jako nej- 
spravedli věj Šímu soudci, ale vzhledem k vyhlá
šení interdiktu nad Prahou se uchýlil ještě 
t. r. na venkov pod ochranu svých šlechtických 
příznivců, nejprve na Kozí hrádek (u pozdějšího 
Tábora), pak na hrad Krakovec (u Rakovníka). 
Za tohoto pobytu ve vyhnanství, zcela vyvázán 
ze svých univerzitních povinností, mohl se H. 
soustředit na kazatelské šíření reformních myš
lenek mezi poddanským lidem i k vytvoření 
řady svých nej působivějších spisů. Po svolání 
koncilu do jihoněmecké Kostnice se H. v říjnu 

1414 uvolil dostavit se před koncil v naději, že 
mu bude dopřáno veřejného slyšení, při němž 
by mohl obhájit hlásanou naléhavost církevní 
reformy. Se svolením protektora koncilu krále 
Zikmunda byl však v Kostnici již v listopadu 
1414 uvězněn a pak postaven před soud koncilu. 
Když odmítl odvolat inkriminované články své
ho učení, byl odsouzen k smrti pro kacířství 
a upálen. Průběh H. kostnického pobytu a pro
cesu před koncilem zaznamenal jeho žák a je
den z průvodců Petr z Mladoňovic.

Celé H. literární dílo vznikalo v souvislosti 
s univerzitním a kazatelským působením a jako 
výraz jeho sílící účasti ve veřejném dění. První 
díla vycházejí z H. učitelské činnosti na univer
zitě. Jsou to latinské výklady kanonických epiš
tol (Super canonicas, 1404-05), žalmů (Enarra- 
tio psalmorum, 1405-07) a obšírný výklad Čtyř 
knih sentencí Petra Lombarda († 1164), ve stře
dověku hojně užívané sbírky výroků autorit 
k teologickým a filologickým otázkám (Super 
quattuor Sententiarum, 1407-09). Z H. univer
zitní činnosti vyplynuly i četné promoční a jiné 
promluvy, jako rektorské kázání k výročí smrti 
zakladatele univerzity Karla IV. (1409) a hlavně 
sborník projevů ze slavnostní disputace na libo
volně zvolená témata, tzv. Quodlibet (1411), kri
tický k církvi a papežství, na němž se H. autor
sky i pořadatelský významnou měrou podílel. 
Univerzitních sporů o Viklefa účastnil se H. ně
kolika obranami jeho učení, ale i traktátem De 
corpore Christi (O Kristově těle, 1406), který je 
dokladem jeho nezávislého postoje k některým 
Viklefovým věroučným názorům. Četbou Vi
klefových spisů byl H. především přiveden ke 
studiu a výkladu Písma ve směru aktuálně zací
leného zdůrazňování obecné závaznosti jeho 
mravních příkazů - božího zákona - v křesťan
ském životě. Z toho výkladu vycházel H. i jako 
reformní kazatel nejen na synodách duchoven
stva, ale zejména v Betlémské kapli. Svých sy
nodních kázání použil ve spisu De arguendo 
clero (O potřebě kárat kněžstvo, asi 1408); jeho 
latinské přípravy k českým kázáním se docho
valy v souborech známých pod tituly Collecta 
(Sbírka, 1405), Dieta de tempore a De tempore 
(Nedělní kázání, 1407-08 a 1408-09), Sermones 
de sanctis (Kázání o světcích, před 1409), Qua- 
dragesimale (Postní kázání, 1410), Sermones in 
Bethlehem (Betlémská kázání, 1410-11) a Po- 
stilla adumbrata (Nastíněná postila, 1411-12). 
S kazatelským působením souvisí i jeho spis 
Passio Domini nostri lesu Cristi (Umučení Pána 
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našeho Ježíše Krista, 1407), shrnující údaje 
všech čtyř evangelií. Kázání v Betlémské kapli, 
jimiž usiloval probouzet zájem posluchačstva 
o reformní hnutí a vést je k účasti na něm, 
doplňoval H. za stejným účelem pozorností k li
dovému chrámovému zpěvu ve snaze proměnit 
jej v pravidelný doprovod bohoslužby a sám 
skládal nové a upravoval starší duchovní písně. 
Na prvém místě právě betlémským poslucha
čům určoval H. i své české spisy. Pocházejí pře
vážně z doby po 1411 a spolu se soudobými 
spisy latinskými reprezentují údobí, v němž vy
vrcholila H. dosavadní literární aktivita. Tehdy 
(1412) vznikly jeho výklady Vyznání víry, Desa
tera a Otčenáše (Výklad velký, Výklad menší, 
Výklad krátký), dvojí Zrcadlo hřiešníka (tzv. 
větší a menší), Provázek třípramenný (o křesťan
ských ctnostech víře, lásce a naději), ve vyhnan
ství pak spis O poznání cesty pravé k spasení, tn. 
též Dcerka (po 1412), věnovaný ženám, Knížky 
o svatokupectví (1413), H. nejpodnětnější české 
dílo, systematicky a s rozhodností kritizující 
římskou církev pro její fiskalismus a bezohledné 
hromadění majetku a moci, čtenářská Postila 
(Vyloženie sv. čtení nedělních, 1413), zdařilý epi
log H. dlouholeté kazatelské praxe, jeho nejpo
pulárnější dílo a vzor pozdějších českých refor
mačních postil, dále soudobá Postila sváteční 
(obojí literárně zpracovaná starší kázání) a ko
nečně (1414) traktáty Jádro učení křesťanského 
a Knížky proti knězi kuchmistrovi. Současné 
H. latinské spisy dokumentují především inten
zitu jeho zápasu těchto let, jako Quaestio de 
indulgentiis (Rozprava o odpustcích) a Contra 
bullám papae (Proti papežské bule, obojí 1412), 
ostře vystupující proti prodeji odpustků, pole
mické projevy Contra occultum adversarium 
(Proti anonymnímu protivníku), Contra praedi- 
catorem Plznensem (Proti plzeňskému kazateli, 
obojí 1411), Contra Stephanum Palecz (Proti 
Štěpánu Pálčovi, před 1413), Contra Stanislaum 
de Znoyma (Proti Stanislavu ze Znojma) 
a Contra octo doctores (Proti osmi doktorům, 
obojí 1414), traktát De sex erroribus s rozšíře
nou českou verzí O šesti bludiech (1413) a ze
jména jeho dílo teologicky najzávažnější, De 
ecclesia (O církvi, 1413), přinášející - v navázání 
na stejnojmenný traktát Viklefův - učení o pra
vé církvi, která není totožná s papežskou insti
tuční církví, aleje společenstvím věřících s Kris
tem v čele, žijících podle božího zákona a před
určených k spasení, společenstvím, z něhož se 
vylučují všichni včetně papeže, pokud tento zá

Hus

kon přestupují. Poslední etapa H. literární čin
nosti je spjata s jeho odchodem na koncil a po
bytem v Kostnici. Pro své očekávané vystoupení 
připravil H. kázání Sermo de páce (Řeč o míru) 
a spis De sufficientia legis Christi (O postačitel- 
nosti Kristova zákona), po příchodu do Kostni
ce sepsal rozpravu De sanguine Christi sub spe
cie vini (O Kristově krvi pod způsobou vína), 
kterou schválil přijímání podobojí (zavedené 
zatím v Praze Jakoubkem ze Stříbra) a ve vězení 
vytvořil pro své příznivce řadu drobných latin
ských traktátů nábožensky vzdělávacího obsa
hu. Věrný obraz závěru H. zápasu poskytují 
jeho kostnické listy, zvláště ty, které vyslovují 
osobní poslání jednotlivcům, skupině jeho prů
vodců a ochránců, obci přátel doma i celému 
národu. H. spisy a listy byly už za jeho života 
i později pečlivě uchovávány, shromažďovány 
a hojně opisovány, některé už v 16. století také 
tištěny, takže jeho dílo zůstalo uspokojivě do
chováno, i když nemalý počet jeho doložených 
prací zůstává nezvěstný. Na druhé straně byla 
H. přičítána také díla, latinská i česká, jejichž 
autorství není jisté. Patří mezi ně rovněž pojed
nání De orthographia Bohemica (O českém pra
vopise), většinou pokládané za H. autentický 
spis. - Svým dílem i osobním příkladem dosáhl 
H. výjimečné autority ve všech vrstvách náro
da. Díky této autoritě se jeho učení stalo ideolo
gickým základem revolučního hnutí spojeného 
s jeho jménem. Stalo se též východiskem české 
reformace, za jejíhož hlavního reprezentanta 
byl H. vždy právem uznáván. Především pro 
svůj ideologický význam bylo a je H. dílo po 
zásluze studováno a hodnoceno. Kromě oblasti 
ideologické má však vzhledem k H. českým 
spisům, listům a písním význam i v oblasti lite
rární. Stejně jako spisy latinské náležejí i české 
projevy převážně k odborné a naukové próze, 
ale ve srovnání se starší českou prózou tohoto 
druhu (Štítný) je v nich patrná H. kazatelská 
zkušenost a umění formulovat šířené nové 
myšlenky nejen přesně, ale se zřetelem k žádou
cí odezvě též srozumitelně a názorně, za použití 
prostředků mluveného jazyka i za pomoci 
osvědčených řečnických postupů. Tím H. při
spěl k vývoji české naukové prózy ve směru její 
účinnosti, schopnosti čtenáře zaujmout i získat 
pro hlásané myšlenky. Připravil zároveň nauko
vou prózu v jejím novém typu na úkoly, které ji 
vzápětí čekaly. Ve svých listech, kostnických 
i dřívějších, neomezených jen na sdělení či žá
dost, vytvořil H. nový literární druh, rovněž 
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zaměřený k působení na příjemce, nejednou 
i formou miniaturního traktátu s funkcí otevře
ného listu. Podobně jeho písně, které se rychle 
šířily, stávaly se záhy impulsem dalšího rozvoje 
duchovní písňové tvorby, charakteristického 
pro celé údobí české reformace.

EDICE: Provázek třípramenný (1545); Postilla svaté 
paměti M. J. Husi (Norimberk 1563); lohannis 
H.... Historia et monumenta (Norimberk 1558, ed. 
M. Flacius Illyricus; s tit. Historia et monumenta 
lohannis H., Frankfurt 1715); Dcerka (1825, ed. 
V. Hanka); M. J. Husi Ortografie česká (1857, ed. 
A. V. Šembera, s překl. do češtiny); M. lo. H. Exposi- 
tio decalogi (1903, ed. V. Flajšhans); M. lo. H. De 
corpore Christi (1903, ed. V. Flajšhans); M. lo. H. De 
sanguine Christi (1903, ed. V. Flajšhans); M. lo. H. 
Super IV Sententiarum (1904, ed. V. Flajšhans, 
M. Komínková); O svatokupectví (1907, ed. V. No
votný); Z. Nejedlý in Dějiny husitského zpěvu (1913, 
nově 1955, 1956, kniha 3, 6; písně); J. Sedlák in Studie 
a texty k náboženským dějinám českým 1-3 
(1914-23, drobnější práce); M. lo. H. Sermones de 
sanctis (b. d., 1915, ed. V. Flajšhans); M. J. Husi 
Korespondence a dokumenty (1920, ed. V. Novotný); 
O poznání cesty pravé k spasení čili Dcerka (1927, ed. 
A. Císařová-Kolářová); Knížky proti knězi kuchmi- 
strovi 1414 (1935, ed. F. Pátá); M. lo. H. Sermones in 
capella Bethlehem, Věstník KČSN 1938-42, 1945 (ed. 
V. Flajšhans); Dcerka. O poznání pravé cesty k spase
ní (1946, ed. F. Žilka, s text, úpravami); M. lohannis 
H. Quodlibet (1948, ed. B. Ryba); Listy dvou Janů 
(1949, ed. A. Císařová-Kolářová, J. Daňhelka, výběr 
z čes. listů); Betlémské texty (1951, ed. B. Ryba, texty 
objevené na stěnách Betlémské kaple); Husitské písně 
(1952, ed. J. Daňhelka); Česká kázání sváteční (1952, 
ed. F. Šimek); Postilla (1952, ed. J. B. Jeschke, úvod 
F. M. Bartoš); H. a Jeroným v Kostnici (1953, ed. 
M. Nedvědová, čes. listy); Knížky o svatokupectví 
(1954, ed. A. Gregor); M. lohannis H. Tractatus de 
ecclesia (Boulder 1956, ed. S. H. Thomson; 1958 s čes. 
úvodem editora); lohannes H.... Positiones, Recom- 
mendationes, Sermones (1958, ed. A. Schmidtová; 
univerzitní promluvy); M. J. H., Sermo de páce. Řeč 
o míru (1963, ed. a překl. F. M. Dobiáš, A. Molnár). - 
Souborná vydáni: M. J. Husi Sebrané spisy české 
(1865—68, 3 sv., ed. K. J. Erben); Vybrané spisy 
M. J. Husa (Jilemnice 1901-02, 3 sv., usp. a ed. F. Žil
ka); Magistři lohannis H. Opera omnia (nakl. Acade
mia, od 1959). - Překlady do češtiny (novočeské úpra
vy): Postilla (1900, ed. V. Flajšhans); M. J. Husi 
veškeré listy 1-3 (1915-16, ed. a překl. z lat. V. Flajš
hans); Betlémské poselství (1947, překl. A. Císa
řová-Kolářová; vybraná kázání); M. J. H. jako uni
verzitní rektor a profesor (1948, překl. E. Stein, výbor 
z univerzitních projevů); Sto listů M. J. Husi (1949, 
ed. a překl. z lat. B. Ryba); J. H.: O církvi (1965, překl. 
F. M. Dobiáš, A. Molnár, úvod J. Hrabák); J. H.:

O postačitelnosti Kristova zákona (1965, překl. 
F. M. Dobiáš, A. Molnár); - (souborné vydání:) M. J. 
Husi Sebrané spisy (b. d., 1904-08, 6 sv., ed. novočes- 
ky V. Flajšhans, překl. z lat. M. Svoboda); - (ukázky:) 
Výbor z české literatury doby husitské 1 (1963); Slo
vem obnovená. Čtení o reformaci (1977). I

BIBLIOGRAFIE: F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis 
pramenů k literární činnosti M. J. H. a M. Jeronýma 
Pražského (1965, soupis díla, rkp., edic a literatury); 
P. Spunar: Repertorium auctorum Bohemorum 
provectum idearum post Universitatem Pragensem 
conditam illustrans (Vratislav-Varšava-Kra- 
kov-Gdaňsk-Lodž 1985, novější edice a literatura); 
Knihopis č. 3 254-3 266 (staré tisky). ■ LITERATU
RA: L. Köhler: Johannes Huss und seine Zeit (Lipsko 
1846); K. Höfler: Magister Johannes H. und der 
Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus 
Prag 1409 (1864); A. Lenz: Učení M. J. Husi (1875); 
E. Denis: Huss et la guerre des Hussites (Paříž 1878); 
B. V. Košut: Co učil a co věřil M. J. H. (1890, s čes. 
překl. kostnických projevů); V. Flajšhans: M. J. řeče
ný H. z Husince (b. d., asi 1901); Z. Nejedlý in Dějiny 
husitského zpěvu (1913, nově Dějiny... 3, Jan Hus, 
1955); sb. M. J. H. v životě a památkách českého lidu 
(1915, red. A. Žalud; autoři studií: J. Hanuš, J. Hole
ček, K. Krofta, F. X. Šalda, V. V. Štech); J. Sedlák: 
J. H. (1915); V. Novotný, V. Kybal: M. J. H. Život 
a učení 1-5 (1919-31); Z. Nejedlý: H. a naše doba 
(1920, nově 1946, 1952); K. Krofta: M. J. H., jeho 
život a význam (b. d., asi 1920); F. M. Bartoš: M. J. H. 
jako rektor Karlovy univerzity (1936) + Ohlas H. 
díla ve světě (1940) + Co víme o H. nového (1946); 
M. Machovec: H. učení a význam v tradici českého 
národa (1953); P. de Vooght: L’hérésie de Jean 
H. (Lovaň 1960); J. Macek: J. H. (1961; s ukázkami 
z díla); M. Spinka: John H. at the Council of Con- 
stance (New York-Londýn 1965) + John Hus’ Con- 
cept of the Church (Princeton 1966); H. Schmidt: H. 
und Hussitismus in der tschechischen Literatur des 
19. u. 20. Jahrhunderts (Mnichov 1969); R. Frieden- 
thal: Ketzer und Rebeli. J. H. und das Jahrhundert 
der Revolutionskriege (Mnichov 1972); J. Macek: 
Jean H. et son époque (Paříž 1973); F. Seibt: J. H. Das 
Konstanzer Gericht im Urteil der Geschichte (Mni
chov 1976); A. Molnár: Jean H., témoin de la vérité 
(Paříž-Lausanne 1978); G. Wehr: J. H., Ketzer und 
Reformátor (Gútersloh 1979). ■ K. Novák: Příspěvky 
ku bližšímu seznání spisů H. a jeho života, Sborník 
historický 1886 + O spisovatelské činnosti M. J. 
Husi, LF 1889; V. Flajšhans: Příspěvky k poznání 
literární činnosti H., ČČM 1898 + H. kázání o Karlu 
IV., ČČM 1906 + H. Knížky o svatokupectví, Sbor
ník filologický 1910; F. M. Bartoš: Nové H. postily, 
ČČM 1915 + Studie k H. a jeho době, ČČM 1915; 
J. Vodehnal: K pramenům a složení H. českého Vý
kladu víry, ČČM 1916; V. Flajšhans: M. J. podle 
vlastních slov, ČČH 1922; F. Ryšánek: H. Devět ku- 
sov zlatých, LF 1922; J. Kvačala: Wiklif a H. ako 
filozofi, Věstník KČSN 1924; F. Ryšánek: Takzvané 

366



Husák

Menší zrcadlo člověka hřiešného M. J. Husí, sb. 
J. Máchalovi (1925); V. Flajšhans: H. umění slohové, 
NŘ 1925 + H. Orthographie, ČČH 1928 + 
H. tvůrcem spisovné češtiny, Jihočes. sb. historický 
1936; F. M. Bartoš: Kněz kuchmistr, Věstník ČAVU 
1944 + in Čechy v době H. (1947) + K H. spisku 
o českém pravopise, Jihočes. sb. historický 1949 + 
H., lolardství a devotio moderna v boji o národní 
bibli, Jihočes. sb. historický 1949; B. Ryba: Nápisné 
nálezy v kapli Betlémské, LF 1949; F. Ryšánek: 
O H. větším zrcádlku hřiešného, Slovesná věda 1951;
J. Macek in Husitské revoluční hnutí (1952); 
F. M. Bartoš: H. a česká bohoslužba, Jihočes. sb. 
historický 1952; A. Schmidtová: K H. Provázku 
třípramennému, LF 1955; R. Káli voda: O některých 
otázkách hodnocení H. učení, Filoz. časopis 1955;
K. Stejskal: Příspěvek k současným pokusům naší 
filozofie o nový výklad H. díla, Filoz. časopis 1956; 
F. M. Bartoš: Nad největším dílem H., Sborník 
historický 1956 (o díle Super quattuor Sententia- 
rum) + Posledních deset let husovského studia, ČLit 
1958; J. Kejř: K rukopisnému zachování H. spisů, LF 
1958; A. Schmidtová: K literární činnosti M. J. Husi, 
LF 1958; P. Spunar: Nový autograf M. J. Husi, LF 
1959, 1960; A. Molnár: Pohled do H. literární dílny, 
LF 1959 + H. kostnický spisek De matrimonio 
a jeho valdenské zpracování, LF 1959; R. Kalivoda 
in Husitská ideologie (1961); J. Daňhelka: Dobová 
aktuálnost a lidovost H. české Postily, sb. Studie 
o starší české, slovenské a polské literatuře (Pra- 
ha-Varšava 1963); E. Kamínková: H. Betlémská 
kázání a jejich dvě recenze, AUC Praha 1963; A. 
Molnár: H. Enarratio psalmorum, Theolog, příloha 
Křesťan, revue 1964; F. M. Bartoš: O rok narození 
H., LF 1965; J. Daňhelka: H. spis O hříchu a jeho 
dochování, LF 1965; J. Macek: H. humanismus, 
Dějiny a současnost 1965; A. Molnár: H. et son 
appel á Jésus Christ, Communio viatorum 1965; B. 
Ryba: K chronologii H. betlémských kázání, LF 
1965; F. Šmahel: (ref.) Symposium Hussianum Pra- 
gense, ČsČH 1965; A. Vidmanová: H. hexametry, LF 
1965; J. Nováková: Ještě k H. hexametrům, LF 1965; 
A. Vidmanová: Kursus u H., LF 1965; A. Molnár: 
H. místo v evropské reformaci, ČsČH 1966; J. 
Nechatová: H. a eschatologie, SPFF Brno 1968; A. 
Vidmanová: K autorství H. Passio Domini no stři 
lesu Cristi, LF 1968; K. Stejskal: Die Orthographie 
Hussens und das slavísche Kloster in Prag-Emaus, 
Mediaevalia Bohemica 1970; A. Vidmanová: H. tzv. 
Postilla de tempore (1408-1409), LF 1971; F. M. 
Bartoš: O H. spisek Orthographia Bohemica, AUC 
Praha 1972; A. Vidmanová: H. ais Prediger, Com
munio viatorum 1976; A. Molnár: K pramenům 
H. Dcerky, LF 1979; F. Šmahel: J. H. a viklefské 
pojetí universalií, AUC Praha 1981; A. Vidmanová: 
Ke spisku Orthographia Bohemica, LF 1982; A. 
Molnár in Na rozhraní věků. Cesty reformace 

(1985); F. Seibt in: Hussitenstudien. Personen, 
Ereignisse, Ideen einer frůhen Revolution (Mnichov 
1987).

ep

František Husák

* 28. 9. 1878 Nové Dvory u Roudnice nad La
bem

† 30. 10. 1967 České Budějovice

Překladatel z ruštiny.

Po maturitě na roudnickém státním gymnáziu 
(1899) studoval 1900-05 na filoz. fakultě v Pra
ze češtinu a němčinu. 1903-08 učil na reálce 
v Karlině (P.-Karlín), 1908-14 na reálce v Čes. 
Budějovicích. 1914-18 bojoval na frontách prv
ní svět, války. Po krátkém působení na reál, 
gymnáziu v Prešově se vrátil do Čes. Budějovic: 
1919-22 zde učil na reálce (1920 jmenován za
tímním správcem), 1922-38 působil jako ředitel 
dívčího reál, gymnázia chudých školských ses
ter (znovu 1946-48), 1938 odešel do důchodu. 
1945 byl tlumočníkem ruského jazyka při MNV 
v Čes. Budějovicích.

Jako překladatel z ruštiny se H. orientoval 
především na velké autory kritického realismu 
(Tolstoj) a novoromantismu (Čechov, Ga- 
rin-Michajlovskij, Korolenko); řadu svých pře
kladů opatřil pro potřeby studující mládeže vy
světlivkovým aparátem.

PSEUDONYM: Julkin-Husák. I PŘÍSPĚVKY in: 
Přehled (od 1908); Výr. zpráva reálky Čes. Budějovice 
(1910 překl. A. M. Obuchov: Svobodná výchova 
a disciplína; 1912, 1913 Česká historie v díle J. Vrch
lického). ■ KNIŽNĚ. Překlady: A. P. Čechov: Jest 
život krásný! (1905, pseud. Julkin-Husák) + Bez ná
zvu a jiné povídky (1912); V. G. Korolenko: Les šu
mí... (1909); N. G. Garin-Michajlovskij: Tomovo 
dětství (1911); L. N. Tolstoj: Živoucí mrtvola (1911) 
+ Kreutzerova sonáta a jiné povídky (1912, s J. Ja
nečkem) + Posmrtná díla 1-3 (1911-12, s K. Frypé- 
sem, F. Mézlem) + Co jest umění? O Shakespearovi 
a dramatě (1924, s V. Vendyšem) + Deník L. N. Tol- 
stého. Myšlenky o Bohu a víře (1924, s jinými) + Di
vadlo (1924, s F. Mézlem) + Zápisky starce Fedora 
Kuzmiče a jiné povídky (1924, s K. Frypésem, F. Méz
lem); A. A. Verbickaja: Osvobodila se! (1920);
L. A. Čarskaja: Záhady lásky (1920).

bs
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Anna Regina Husová

* 22. 9. 1857 Chřešťovice u Písku
† 16. 4. 1945 Písek

Autorka beletrie pro mládež, uplatňující zvláště v po
hádkách a povídkách výchovné zřetele, osvětová 
a národopisná pracovnice, publicistka.

Základní školu navštěvovala v rodišti, měšťan
skou školu v Písku (1872-75). 1875-79 studova
la na českém Ústavu ku vzdělání učitelek v Pra
ze. Jako učitelka začala působit nejprve v Proti- 
víně (1879), po 1885 ve Vodňanech. 1890 přešla 
jako suplentka na obecnou, pak na měšťanskou 
dívčí školu v Písku, kde 1912 získala definitivní 
místo a 1920 se zde stala ředitelkou (důchod 
1926). Od počátku působení v Písku byla činná 
jako kulturní pracovnice ve výchovných a do
bročinných spolcích. Patřila k zakladatelkám 
spolku paní a dívek Světlá (jednatelka do 1945) 
i spolku Péče o mládež. Region města přesáhla 
její drobná práce národopisná. Pro Národopis
nou výstavu v Praze 1895 začala sbírat texty 
a notové záznamy lidových písní z rodného 
Chřešťovicka (dílo s tit. Sebrané písně lidové 
zůstalo v rukopise), pro městské muzeum získá
vala na Písečku a Prácheňsku lidové kroje 
a publikovala o nich menší folkloristické studie. 
Zájem o lidové umění a bohatá výchovně osvě
tová činnost podnítily i její četné cesty po Evro
pě a do Severní Afriky (z cest si pořizovala 
záznamy) a vedly k intenzívním přátelským sty
kům s E. Krásnohorskou, E. M. Šoltézovou 
a T. Sedláčkovou (druhou ženou historika 
A. Sedláčka).

První literární práce (pohádky) začala 
H. otiskovat 1888 v Malém čtenáři. Charakte
ristickým rysem je v nich spojování přírodních 
motivů s výchovným, často moralistním zámě
rem, který se promítá i do jejich poučného či 
nabádajícího vyznění. Příběhy fabulované pod
le onomatopoie květin a rostlin tvoří základ 
většiny knižně i časopisecky publikovaných po
hádek a próz (F čarovném sadě, Několik povídek 
o rostlinách, Pohádky z naší chaloupky). Jejich 
dějový rámec (založený převážně na podobnosti 
názvu či tvaru květiny s lidskými osudy) přesa
hují povídky, v nichž H. rozvíjí motivy domova 
a vlasteneckého cítění {Příhody ztraceného ho
cha), poctivosti a pracovitosti {Bílý závoj, Ces
tou práce) nebo kladných lidských citů {Paní 
Věra), aniž by se uchylovala k uměle roubova

ným analogiím mezi životem a přírodou. K to
muto okruhu náleží i ojedinělý pokus o histo
rickou povídku {Druhá Libuše) z pobělohorské
ho období. Okrajovou složku literární činnosti 
H. tvoří poezie, kterou na rozdíl od četných 
příspěvků prozaických (pohádky, povídky, be- 
letristicko-výchovné články) publikovala jen 
spoře. Svým pojetím tvorby vycházela 
H. z eticko-didaktických tendencí literatury pro 
děti 80. a 90. let a zůstala jim poplatná po celou 
dobu své činnosti. Od počátku však usilovala 
o samostatný způsob jejich ztvárnění, což se 
nejvýrazněji projevilo v žánru pohádky. Dva 
pohádkové příběhy H. byly počátkem 20. let 
zdramatizovány F. Bouchalem {Dědoušek 
Mech) a J. R. Kadaňským {Labutí jezero).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Egina; A. R. (Rajská za
hrádka), A. R. H. (Beseda učitelská), A. R. H-ová, 
R. A. H. (Beseda učitelská), R. H. I PŘÍSPĚVKY in: 
Beseda učitelská (od 1895); Besídka malých; Budeč- 
ská zahrada (1889); Čes. mládež; Dětské květy; Dět
ské noviny; sb. Koleda (1894); Květy mládeže (1897); 
sb. Laciné čtení (Olomouc 1891); Lada (od 1890); 
Máj (od 1912); Malé noviny pro děti; Malý čtenář 
(1888-1903); Otavan (Písek, 1908); Přítel mládeže 
(Hradec Král.); Rajská zahrádka (od 1892); Zlatá 
stezka (Vodňany, 1933-40). I KNIŽNĚ. Beletrie 
(vesměs pro ml.): V čarovném sadě 1, 2 (pohádky, 
1890); Příhody ztraceného hocha (P b. d., 1890); Bílý 
závoj (P b. d., 1891); Několik povídek o rostlinách 
(b. d., 1892); Pestré kvítky (PP b. d., 1893); Drobné 
povídky (b. d., 1895); Na pobřeží východní Afriky 
(P pro ml., 1897, podp. R. H.); Z lesních potulek (PP 
b. d., 1897); Z pohádkové říše (1899); Druhá Libuše 
(P b. d., 1900); Pod Dívčím Kamenem (P b. d., 1900); 
Květy srdce (PP b. d., 1901); Z lesního zátiší (PP 
1904); Pohádky mého otce (b. d., 1903-04); Úsměv 
mládí. Z prvních prázdnin 1, 2 (PP 1905); Pohádky od 
Ježíška 1 (b. d., 1907); Mezi vílami a trpaslíky (pohád
ky, b. d., 1907); Pohádky z naší chaloupky (b. d., 1907, 
obs. též Pohádky od Ježíška a Mezi vílami a trpaslí
ky); V pohádkovém reji 1-3 (1910, sv. 1 též samostat
ně 1908); Cestou práce (P b. d., 1919, pseud. Egina); 
Paní Věra (P 1934). ■

LITERATURA: • ref. V čarovném sadě: J. Rozva
ha (J. Koněrza), Lit. listy 1890, s. 380; Teppe, Posel 
z Budce 1890 •; G. Vitalis: ref. Druhá Libuše a Pod 
Dívčím Kamenem, Beseda učitelská 1900, s. 327; an.: 
A. H., Rajská zahrádka 25, 1915/16, s. 212; an.: ne
krolog, Nár. politika 27. 4. 1945.
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Jindra Hušková-Flajšhansová

* 12. 2. 1898 Praha
† 7. 9. 1980 Bratislava

Průkopnice české a slovenské rumunistiky; autorka 
přehledných i monografických statí z dějin rumunské 
literatury, překladatelka rumunské prózy a dramatiky 
do češtiny a slovenštiny.

Roz. Jindřiška Flajšhansová, dcera lit. historika 
Václava F., provdaná za slovenského novináře 
Karola Huška (1891-1972), šéfredaktora Slo
venského denníku (1920-38) a Času (1945-48); 
podpisovala se též Jindra Hušková. V Praze 
absolvovala gymnázium (mat. 1916) a klasickou 
a románskou filologii (1916-19; doktorát 1921 
prací Náboženské názvosloví rumunské), 
1919-20 studovala na univerzitě v Bukurešti. 
1921 se natrvalo přestěhovala do Bratislavy. 
Zde pracovala jako knihovnice univerzitní kni
hovny (1921-39), ústř. knihovny Slovenské vy
soké školy technické (1939-50) a knihovny fi
loz. fakulty (1950-52), zároveň působila (od 
1922) na Univerzitě Komenského jako lektorka 
rumunštiny; 1955 byla jmenována docentkou, 
1968 mimořádnou profesorkou.

Účast na zakládání české a slovenské rumu
nistiky určovala rozpětí i povahu autorčiny lite
rární činnosti. Před válkou v ní dominovaly 
příručky nastiňující - pro našeho čtenáře popr
vé - vývoj rumunské literatury podle jednotli
vých druhů a ve srovnání s širším evropským 
kontextem; analogicky s tím i tehdejší překlada
telská práce H.-F. tíhla k antologické ukázko- 
vosti. V partiích o rumunské dramatice uplat
ňovala H.-F, ve snaze přispět k jejímu zdomác
nění na československých jevištích, zároveň 
s výkladem literárněhistorickým i přístup diva- 
delně-kritický, jak jej paralelně praktikovala ve 
své divadelní publicistice (v ní pracovala s krité
rii utvořenými pod vlivem Kvapilovy inscenační 
éry na Národním divadle). Po válce převládly 
v autorčině publikační činnosti lingvistické pří
spěvky a překlady, a to zejména stěžejních so
ciálně kritických děl rumunské prózy a drama
tiky 19. a 20. století; se Z. Dovalovou založila 
H.-F. na Slovensku tradici překládání rumun
ské beletrie.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Beta; jé, Jé, J. F., j. h., 
j. h. f. ■ PŘÍSPĚVKY in: sb. Co číst z literatur román
ských posledních deseti let (1937); Časopis pro mo
derní filologii; Čin; sb. Dějiny světověj literatúry 

2 (1963, kap. Rumunská literatúra); Elán; Lid. novi
ny; Rozpravy Aventina; Sborník filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislavě; sb. Slováci 
a Rumuni (1935); Slovenský denník (Bratislava; 
1922-36 divad. kritiky); Stan (1929-30); Zvon (od 
1919); Ženský svět. I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: 
Rumunští prozaikové v rámci vývoje jednotlivých 
literárních škol (1927, s ukázkami); Rumunské písem
nictví poválečné (b. d., 1930); Moderní rumunské 
drama (1934). - Překlady: Lukullova třešeň a jiné 
rumunské novely (výbor, 1926); O. Goga: Mistr Ma- 
nole (1935, s H. Langovou); (do slovenštiny): Z. Stan- 
cu: Som bosý (1949) + Květy zeme (1962); A. Baran- 
ga: Burina (1952); M. Sadoveanu: Výběr z poviedok 
(1953) + V znamení raka (1960); I. L. Caragiale: 
Stratený list (1954); I. Creanga: Spomienky z detstva 
(1957); M. Sebastian: Hviezda bez měna (1958). - 
Ostatní práce: Konverzačná příručka rumunčiny 
(1961, s J. Stacou a V Helenárem). I USPOŘÁDALA 
A VYDALA: Moderní rumunské básnictví (1929, 
překlad stejnojmenné stati O. Densusianua a překla
dy ukázek poezie, tyto s J. Zatloukalem). ■

LITERATURA: • ref. Moderní rumunské bás
nictví: F. L., Čin 1, 1929/30; P. F. (Fraenkl), RA 5, 
1929/30 •; Hc.: ref. Rumunští prozaikové..., Moderní 
rumunské básnictví, ČMF 19, 1933; -vka: ref. Moder
ní rumunské drama, LitN 7, 1934/35, č. 15.

jo

Jaromíra Hůttlová
* 11. 11. 1893 Tábor
† 21. 10. 1964 Praha

Autorka dívčích románů, populárně naučných prací 
a jazykových učebnic, překladatelka z němčiny 
a francouzštiny.

Roz. Eliášová, dcera spisovatele pro mládež 
T. E. Tisovského a sestra autora okultních spisů 
dr. Oldřicha Eliáše (1895-1941 Osvětim). - Po 
maturitě na Akad. gymnáziu v Praze (1912) 
studovala na filoz. fakultě pražské německé uni
verzity latinu a němčinu (doktorát 1917 prací 
Untersuchungen zum Leben der Kaiserin Julia 
Domná), poté latinu a němčinu na UK. Působi
la jako středoškolská profesorka na pražských 
gymnáziích do 1951 (odchod do důchodu). Po 
druhém sňatku (1936) uveřejňovala některé 
práce a překlady též pod jm. Rybková (podepi
sovala se i Rybková-Hůttlová).

Rozsáhlé, ve své době neobyčejně populární 
dílo H. je příkladem zábavné konzumní četby 
s výchovným posláním, určené především do
spívajícím dívkám a dětem, ale též dospělým 
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(některé práce H. vyšly v Červené knihovně). 
Její románky rozvíjejí hlavně milostná témata, 
někdy v rámci lehce dobrodružného či detektiv
ního děje. Před kýčovitou sentimentalitou, ty
pickou např. pro romány ze studentského pro
středí od V. Neubauera, chránila částečně tuto 
umělecky nenáročnou četbu H. schopnost za
chytit atmosféru gymnaziálního světa a podobu 
i zdravou morálku studentského kolektivu, pro 
který měla H. i jako pedagožka značné pocho
pení. Cizojazyčné dívčí romány překladatelsky 
upravovala převáděním děje do českého pro
středí a počešťováním jmen.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Anna Štětková, B. Dub- 
ňanská, Jarmila Svobodová; Dr. J. H. ■ PŘÍSPĚVKY 
in: Nár. politika (1930-38); Úhor (1933, 1939); Zora 
(1936). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Svéhlavička ze zámoří 
(R pro ml., 1925); Dáša, pražská studentka (R pro 
ml., 1929); Táňa z naší oktávy (R pro ml., 1930); 
Jediná noc (R 1930); Jarčina píseň (R pro ml., 1931); 
Markova děvčata (R pro ml., 1932); Alenčina láska 
(R pro ml., b. d., 1933); Filmové nebe (R b. d., 1933); 
Hanka z hor (R pro ml., 1933); Hoši a děvčata (R pro 
ml., b. d., 1933); Jožka hledá samostatnost (R pro ml., 
1933); Maryna Horynová (R pro ml., b. d., 1933); 
Lída a Pavel, kamarádi z páté obecné (R pro ml.,
1933) ; Grandhotel Lázeňský dům (P b. d., 1934); 
Jaryna (R pro ml., 1934); Jenda, slavný sportovec, 
a dívka v červené čapce (R pro ml., 1934); Jirka, děvče 
bez talentu (R pro ml., 1934); Muž a dvě ženy (R
1934) ; Muž dvou sester (R 1934); Primáni a primánky 
(P pro ml., 1934); Rok dovolené (R b. d., 1934); 
Sestřička Petra Zemana (R pro ml., 1934, pseud. 
B. Dubňanská); Věrka, hvězda stadiónu (R pro ml., 
1934); Dana (R pro ml., 1935); Honza a Manka, 
dvojčata ze sekundy (P pro ml., 1935); Jarka a Věrka 
a kamarád Ivan (R pro ml., 1935); Olga poznává život 
(R pro ml., 1935); Soňa hraje za oktávu (R pro ml., 
b. d., 1935); Zaslíbená země (R b. d., 1935); Děvče 
mých snů (R b. d., 1936); Irča vede jedenáctku (R pro 
ml., 1936); Jindra, děvče ze Šumavy (R pro ml., 1936); 
Z primy do sekundy (R pro ml., 1936); Tři děvčata ze 
septimy (R pro ml., 2. vyd. 1936, pseud. Anna Štětko
vá); Děvčata vedou (R pro ml., 2. vyd. 1937, pseud. 
Anna Štětková); Cesta do ráje (R pro ml., 1937); 
Prázdniny naší sekundy (R pro ml., 1937); Studentky 
a profesoři (R pro ml., 1937); Trojlístek z Doubravic 
(R pro ml., 1937); Diplomatka Karla (R pro ml., 
1937, podp. J. Rybková); Božka jde do primy (R pro 
ml., 1938); Majka cvičí čtvrthodinku (R pro ml., 
1938); Maryna (R pro ml., 1938); Trest za manželství 
(R 1938); Z usnesení konference (R pro ml., b. d., 
1938); Anka se rozhodla (R pro ml., 1939); Evka jede 
z Indie (R pro ml., 1939); Tonča z páté třídy (P pro 
ml., 1939); Milča z naší primy (R pro ml., 1940); My 
se nebojíme (R pro ml., 1940); Spolužačky z páté třídy 

(R pro ml., 1940); Ančiny veselé kamarádky (R pro 
ml., 1941); Kmotřenka Věra (P pro ml., 1941); Nebo
jácné oktavánky (R pro ml., 1941); Malá Jana (P pro 
ml., 1942); Mámina přítelkyně (P pro ml., 1942); 
Zuzanka a Petr (P pro ml., 1942, pseud. Jarmila 
Svobodová); Čajová panenka (R 1943); Marie (R 
1944); Pohádka o černé růží (R 1944); Poslední noc 
(R b. d., 1947); Mluví se o Monice (R pro ml., 1947, 
pseud. Jarmila Svobodová). - Překlady: Brehmův 
ilustrovaný život zvířat 1-6 (1925-27, s B. Roven- 
ským); J. Delmont: Divoká zvířata ve filmu (1927) 
+ Ostrov popravených (1928) + Tulákovo srdce 
(1928) + Fantom rádia (1929) + Miliardář vaga
bund (1929) + Zajatec pouště (1929) + V okovech 
(1930) + Darebácké kousky Tima Shea (1930) 
+ Casanova z Budyšína (1931); T. Etzel: Brehmovy 
povídky o zvířatech 1, 2 (1928); M. Delly: Neobyčejná 
žena (1929); H. Koch: Míla větroplach (1929); L. Ste- 
venhagen: Požár atomů (1930); M. Rayle: Věrčina 
cesta za štěstím (1930); A. Guéniot: Jak se dožiji 100 
let (1931); H. Mohr: Zkouška Vlasty Polanské (1931); 
L. Rogeveen: Tajemná vysílačka (1934); F. Norfolk: 
Zářící plamen (1942, podp. J. Rybková); H. E. Bates: 
Poslední přistání (1946); A. Kůhner: Tajemství klíčí
cího života mezi čtyřma očima. Z lékařského a sociál
ního stanoviska (b. d., podp. Dr. J. H.). - Ostatní 
práce: Poklady egyptských hrobů. Z dějin papyru 
a papyrových nálezů (1919); Učte se česky (pro něm. 
děti, 1919); Handbuch der tschechischen Umgangs- 
sprache fůr Deutsche (1920); První pomoc při úra
zech (1931, s O. Kolbem); Německy rychle, správně 
a vesele (1939, podp. J. Rybková-Hůttlová); Německy 
rychle v praktických rozhovorech (1940, podp. 
J. Rybková-Hůttlová); Tschechisch rasch und richtig 
in praktischen Gespráchen (1940, podp. J. Rybková- 
-Hůttlová). - Úpravy: Francouzsky v 1000 slovech. 
Dle Ch. Bouchholtze a E. Wallenberga (1927);
L. F. Saska, F. Groh: Mytologie Řeků a Římanů 
(1948, podp. J. Rybková). ■ REDIGOVALA časopis: 
Zora (1936). ■

LITERATURA: E. Hoffmeister: ref. Poklady 
egyptských hrobů, LF 1919, s. 358; L. Zbraslavská: 
ref. Dáša, pražská studentka, Úhor 1930, s. 88; V. Ze
linka: ref. Táňa z naší oktávy, Úhor 1930, s. 217; 
O. Pospíšil: ref. Jarčina píseň, Úhor 1932, s. 170; 
R. B.: ref. Markova děvčata, Úhor 1932, s. 259; To
pol: ref. Lída a Pavel..., Úhor 1933, s. 190; R. B.: ref. 
Hanka z hor + ref. Jožka hledá samostatnost, Úhor 
1933, s. 192, 193; bvs.: ref. Věrka, hvězda stadiónu, 
Úhor 1934, s. 153; E. Nováková: ref. Jenda, slavný 
sportovec..., Úhor 1934, s. 162; L. Zbraslavská: ref. 
Jirka, děvče bez talentu, Úhor 1934, s. 167 + ref. 
Dana, Úhor 1935, s. 200 + ref. Olga poznává život, 
Úhor 1935, s. 201; A. F. J. (Fleischerová-Janovská): 
ref. Soňa hraje za oktávu, Úhor 1935, s. 201; D. Filip: 
ref. Z primy do sekundy, Úhor 1936, s. 179; Hrudička: 
ref. Jindra, děvče ze Šumavy, Úhor 1937, s. 8;
M. Slonková: ref. Irča vede jedenáctku, Úhor 1937, 
s. 36; Ludm. Zbr. (Zbraslavská): ref. Cesta do ráje, 
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Úhor 1937, s. 179; M. Slonková: Kapitoly o dívčím 
románu, Magazín DP 4, 1936/37, s. 101; O. Pospíšil: 
ref. Prázdniny naší sekundy, Úhor 1938, s. 36;
L. Zbraslavská: ref. Anka se rozhodla, Úhor 1940, 
s. 11; K. Sokolová: ref. Tonča z páté třídy, Úhor 1940, 
s. 11; L. Zbraslavská: ref. Evka jede z Indie, Úhor 
1940, s. 38; O. Pospíšil: ref. Spolužačky z páté třídy, 
Milča z naší primy, Úhor 1941, s. 16; Z. K. Slabý in 
sb. Dívky pro román (1967).

eh

Hvězda

1859-1864

Beletristický a poučný časopis, první svého druhu na 
Moravě.

Titul: Hvězda. Na tit. listě kompletního 2. a 3. roční
ku (1860-61) a v některých ohlášeních: Hvězda olo- 
múcká. - Podtitul: 1859 (roč. 1) List zábavný a pouč
ný pro lid a mládež dospělejší; od 1861 (roč. 3) List 
zábavný a poučný. - Redaktoři: 1859-62 (roč. 1-4 do 
č. 5) V. Žirovnický; od č. 6 1862 (roč. 4) do č. 2 1864 
(roč. 6) M. B. Kříž; od č. 3 1864 (roč. 6) K. Rank. 
- Vydavatelé: Uváděni sporadicky; od č. 27 1860 (roč. 
2) V. Žirovnický, Olomouc, jako zatímní nakladatel; 
od č. 42 1860 (roč. 2) A. Halouska, Olomouc, který 
uveden i na č. 1 1861 (roč. 3), ale v ohlášení ročníku 
3 (v č. 52 roč. 2) podepsán jako nakladatel V. Žirov
nický; 1862-63 (roč. 4-5) do č. 13 A. Halouska, Olo
mouc; od č. 14 1863 (roč. 5) do č. 3 1864 (roč. 6)
M. B. Kříž, Brno; od 1864, č. 4 (roč. 6) R. M. Rohrer, 
Brno. - Periodicita: 1859 (roč. 1) 1 x týdně, od 2. 5. 
do 31. 12. 35 čísel; 1860 (roč. 2) 1 x týdně, od ledna 
do prosince 52 čísel; 1861 (roč. 3) 1 x týdně, od ledna 
do prosince s přerušením od poloviny dubna do konce 
června a s vynecháním jednoho čísla v říjnu, listopadu 
a prosinci 39 čísel; 1862 (roč. 4) 3 x měsíčně, od ledna 
do prosince s přerušením od poloviny února do konce 
března 34 čísel, z toho 33/34 jako dvojčíslo; 1863 (roč. 
5) 1 x týdně, od ledna do prosince s přerušením mezi 
25. 4. a 23. 5. 49 čísel; 1864 (roč. 6) 1 x týdně, od ledna 
do 26. 3. s vynecháním jednoho čísla v lednu 12 čísel. 
Zánik časopisu zdůvodnil M. B. Kříž v č. 12 1864 
obrácením zájmu publika k politickým listům 
a hmotnými škodami při vydávání H., zvláště v dů
sledku svého šestitýdenního věznění jako redaktora 
Moravské orlice. - Přílohy: 1861 (roč. 3) občasná 
Příloha hospodářská (5 čísel); 1864 (roč. 6) jako bele
tristická příloha J. W. Goethe: Wertrovo utrpení; pří
lohou politickohumoristickou měla podle ohlášení 
v č. 1 být od č. 2 obtýden Vosa, z finančně právních 
důvodů (jako příloha podléhala kauci) však počala 
vycházet 1864 jako samostatný list.

H. byla výrazem nového národního ruchu na 
Moravě na přelomu 50. a 60. let. Jejími zaklada
teli byli profesoři olomoucké reálky J. V. Houš
ka a V. Žirovnický. Původním posláním H. bylo 
šířit přístupnou formou poznatky z oblasti pří
rodních věd, zeměpisu, národohospodářství, 
historie, národopisu a kultury, zejména literatu
ry. Současně měl časopis čtenáře bavit prosto
národním slohem, především však budit lásku 
k vlasti a přispívat k všestrannému národnímu 
rozvoji. Protože české národní hnutí na Moravě 
nemělo do 1862 vlastní noviny, hrála H. vý
znamnou roli i při prvních samostatných proje
vech moravské politiky po obnovení konstituce; 
podporovala snahy o rozvoj rovnoprávnosti ná
rodů v rámci Rakouska, přičemž v prvních le
tech zdůrazňovala i spojení s náboženstvím 
a církví (např. horlivou účastí na přípravách 
oslav cyrilometodějského milénia, byť byl při
tom akcentován hlavně jeho kulturní a národní 
význam). Soustředěnou pozornost věnovala 
H. prosazování národní rovnoprávnosti ve škol
ství i podněcování společenského a kulturního 
života v moravských městech (besedy a slav
nosti, knihovny, čtenářské, pěvecké a hospo
dářské spolky, ochotnické divadlo, časopisectví 
i zakládání politického tisku). Zajímala se 
o slovanský svět a šířila vědomí politické a kul
turní jednoty Moravy s Čechami, usilovala také 
o vzájemnost se Slováky (jazykové odluky lito
vala, přála však zdar slovenským národním 
snahám). V četných dopisech H. kriticky sledo
vala národní situaci v jednotlivých městech 
a vítala pokroky v národních akcích. Otvírala 
své stránky i polemikám, zvláště s německým 
tiskem nebo kolem pochybností B. Dudíka 
o velkomoravském Velehradě (roč. 2). Postupně 
převládla v časopise nad přírodovědnou 
a ostatní naukovou popularizací složka kul
turně výchovná, národopisná a hlavně beletris
tická.

Kolem H. se soustředila celá mladá moravská 
literatura 60. let i mnozí spisovatelé starší, zís
káni byli též spolupracovníci z Čech (K. Adá
mek, J. K. Hraše aj.). Autoři do H. přispívali 
ponejvíce vlasteneckými básněmi, založenými 
často na historických námětech i pověstech 
(hojné motivy cyrilometodějské a velkomorav
ské), a prózami, v nichž těžili podněty z historie 
i z nedávné války rakousko-italské a zpracová
vali kromě pověstí nejčastěji tragické milostné 
příběhy. Pomáhali však plnit i národně organi- 
zátorské a vzdělávací poslání H. lidopisnými 
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a společensky kritickými fejetony, reportážemi 
z putování Moravou, populárně naučnými sta
těmi a aktuálními dopisy z moravských i čes
kých měst a z Vídně. Přes všechny zásluhy se 
H. vlivem společenských okolností i osudů spo
lupracovníků nestala základnou významnější
ho literárního rozvoje; většina jejích hlavních 
autorů se obrátila k žurnalistice a jiným oblas
tem národní práce, předčasně zemřela či umlk
la, mnohým také scházel opravdový talent. 
V nej výraznější osobnost H. vyrostl a ve vrchol
ném období jí ve značné míře vtiskoval ráz
F. J. Kubíček, který ve 4. roč. svými příspěvky 
nejrůznějšího druhu někdy vyplňoval větší část 
čísla. Všestrannými spolupracovníky byli 
K. Adámek (zvi. v oblasti naučné) a S. V. Čej- 
kovský (J. S. Wurm), jako autor reportážních 
a satirických příspěvků vynikl V. K. Šembera, 
z básníků stáli v popředí A. Balcárek 
a V. Furch. V 5. a 6. roč. úroveň H. poklesla, 
nedostatek původních próz redakce nahrazova
la překlady. - Kromě příležitostných článků 
o významných osobnostech naší literatury při
nášela H. četné informace o literárních novin
kách, posuzovala kriticky stav umělého básnic
tví na Moravě, k zevrubnější kritické analýze 
však přistupovala jen ojediněle, zvi. u sbírek 
mladých moravských básníků (A. Balcárek, 
J. Dvořák, V. K. Šembera) a některých almana
chů (Máj na rok 1860, Dunaj). Zdůrazňovala 
přitom vlastenecký ráz, národnost námětů, do
mácí tradici, odmítala romantickou rozerva- 
nost i heinovství (k Heinovi se hlásil jen 
V. K. Šembera) a počáteční světovou orientaci 
májovců, hlavně Nerudy; za redigování
M. B. Kříže se však H. snažila podpořit proti 
dominanci kněžské literatury na Moravě rozvoj 
světského písemnictví. - Básněmi přispěli do 
H. zvláště A. Balcárek (pseud. Slavomír Pustin- 
ský), V. Furch, F. J. Kubíček (též pseud. Jaro
slav Lípovec i Lipovec, J. L. Chorvátský a šifry 
J. K. a J. L.), S. V. Čejkovský (J. S. Wurm), dále 
J. Bílý (též pseud. Poustevník Radhošťský), 
V. Brandl (pseud. V. Brněnský), A. Fischer 
(pseud. A. Rybařický), J. Havelka (též pseud. 
Jan Loštický), A. Heyduk, A. Kotěra, V. Krát
ký, V. Kropáček z Hlavačova, F. A. Lhotka, 
V. Mollenda, K. Rank (též šifra K. R-k), F. Sko- 
palík, K. P. Smrt (též šifra K. Pr. Srn.), J. Sou- 
kop, V. K.^Šembera (též šifra Sl. B.), V. Šťastný 
(šifra VI. Šť.), šifra F. V. (Vymazal) aj. V próze 
dominoval F. J. Kubíček (též šifra F. J. K.), dále 
přispívali K. Adámek (též pseud. Hradišťský, 

šifra A.), E. F. Albert, F. Brzobohatý (též šifra 
F. B. z L.), S. V. Čejkovský (J. S. Wurm), 
J. K. Hraše (též pseud. J. K. Smutný), Jindřich 
Dvořák, Josef Dvořák (pseud. J. D. Čech, 
J. D. Čech Blanický, šifry J. D., J. D. Č.), 
M. A. Hrubý, S. Lažanský, Jos. M. (J. F. Men
šík?), A. Mráček, F. Mráček (šifra Fr. M.),
J. Rostánský, E. Sahánek (šifra Em. S.), J. Si- 
tovský, A. H. Sokol (pseud. A. S. Neslovský, 
šifra A. S. N.), V. K. Šembera (pseud. Slavomil 
Bodlák, šifra Vratislav Kaz. Š., V. K. Š.), 
H. Volfová, T. Žeravský, některé povídky vyšly 
anonymně. Překlady publikovali: z angličtiny 
F. J. Kubíček (Byronova Mazepu), z francouz
štiny F. Dědek a J. Rostánský, z italštiny
K. Adámek a M. Hassenteufelová, z maďaršti
ny E. Vodnářík, z němčiny K. Adámek, z polšti
ny J. Arbes (pseud. Janko Jakubovič), F. A. Ho
ra, S. Lažanský, F. A. Lhotka, A. H. Sokol 
(pseud. A. S. Neslovský), z vlámštiny L. Hodic- 
ký a A. H. Sokol (pseud. A. S. Neslovský), ze 
španělštiny H. Volfová. Literární kritice se vě
novali K. Adámek, V. Brandl, J. Gebauer, 
P. Kletenský, M. B. Kříž (šifra M. B. K.), 
F. J. Kubíček, S. Lažanský, V. K. Šembera (též 
šifra Sl. B.), V. Žirovnický (šifra Ž.) a další 
autoři, kryjící se různými šiframi. Poučné články 
přírodovědné otiskoval nejvíce F. J. Studnička, 
dále J. R. Demel, F. A. Hora, J. Houška, V. Ku
běna, J. F. Menšík, F. Přerovský, K. Rank, 
J. Sankott (Sankot), J. Voldřich, o národním 
hospodářství, průmyslu i politických systémech 
ve světě gsal v první řadě K. Adámek, ale 
i J. V. Čejkovský (J. S. Wurm, též šifra 
S. V. Č...), F. Dědek a J. Sankott, o historii, 
národopise, školství i aktuálních záležitostech 
kulturně politických a národních K. Adámek 
(též pseud. Jar. Hradecký, Váša z Hradce, šifry 
Jar. Hrad., K. A., Václav z H., H.), A. Balcárek 
(pseud. Sl. Pustinský), F. Bauer, F. M. Beňkov- 
ský, V. Brandl (též pseud. V. Brněnský, šifra 
V. B.j, F. Brzobohatý (pseud. Slanovodský), 
S. V. Čejkovský (J. S. Wurm; též šifry S. V. C., 
S. V. Č-ý), J. Černoch (též šifra -r-), F. Dědek 
(též šifra Fr. Ddk.), J. Dobrovolný (též šifra 
J. D.), Jos. Dvořák (pseud. J. D. Čech Blanický, 
šifry J. D., J. D. Č.), A. Fischer (pseud. Augus
tin Rybařický), J. M. Haněl (pseud. Jan Třebic- 
ký, Třebíčský), M. B. Kříž, F. J. Kubíček (i šifry 
F. J. K., J. Kub..., ...k), S. Lažanský (též šifra 
S. L.), J. Minářík-Strážnický (též pseud. 
J. M. Strážnický, šifra J. M.), F. S. Pluskal (šifra 
F. S. P.), A. Potěhník, K. Rank, J. Sankott, 
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F. Skopalík, J. Vrba, J. Wurm aj. Autory dopisů 
byli mj. K. Adámek (též pseud. Pravdoúst ze 
Slavomilic, šifra A.), J. Bílý, S. V. Čejkovský (J. 
S. Wurm; šifry S. V. Š., Svč, svč..., S. V. Č-ý),
J. Černoch (též šifry J. Sl. Č., J. Sl. Č-ch, Jos. 
Č-ch), A. Dudík (též šifra a. d. a an. v roč. 
2 Stesky Hanáka), J. Dvořáček (šifry D., Dr. 
D.), A. Fischer (pseud. Rybařický), J. F. Kubí
ček (též pseud. Jaroslav Lipovec, šifry Fr. Jar.
K. , F. J. K., J. K., K., J. L., K. Lip.), O. Látal, 
F. Skopalík, V. K. Šembera (pseud. Slavomil 
Bodlák, šifra Sl. B.), F. B. Ševčík, F. Vinkler 
(pseud. Fr. VI. Venkryl), H. Vojáček (pseud. 
Vojáček Vsatský), J. Wurm.

LITERATURA: A. Glos: Časopis H., Čas. Vlastenec
kého spolku muzejního v Olomouci 1910; M. Hýsek 
in Literární Morava v letech 1849-1885 (1911, s. 123).

PP

Jan z Hvězdy viz Jan Jindřich Marek

Jan Hýbl

* 3. 9. 1786 Česká Třebová
† 14. 5. 1834 Praha

Prozaik a básník, překladatel povídek, dramat, vý
chovné a náboženské literatury, redaktor, autor vzdě
lávacích knih; jeden z prvních spisovatelů z povolání 
u nás. Jeho kulturní orientaci určil lidovýchovný 
a národně uvědomovací směr českého osvícenství, 
úkol krásné literatury však viděl i vně tohoto poslání. 
Časopisem Rozmanitosti, spojujícím rekreační a li- 
dovýchovnou funkci s úkolem organizovat literární 
tvorbu, určil nadlouho podobu českého časopisectví; 
jako humorista se řadí mezi zakladatelské zjevy novo- 
české prózy.

Syn krupaře; nejstarší bratr Josef H., učitel 
v Heřmanově Městci, byl příležitostně rovněž 
literárně činný. - H. byl od mládí charakterizo
ván jako člověk se smyslem pro humor a se 
zálibou ve společenském obcování. Navštěvoval 
v Litomyšli normální školu a 1798-1803 pěti- 
třídní gymnázium, v Praze vystudoval tzv. filo
zofii (1803-05) a začal studovat na technice. 
Patřil do pražské studentské a intelektuálské 
vlastenecké společnosti (P. Haklík, J. J. Rulík, 
P. Šedivý, J. N. Štěpánek, K. I. Thám, 
J. L. Ziegler aj.), navštěvoval přednášky J. Ne

Hýbl

jedlého, docházel do Krameriusovy České expe
dice, byl divadelním ochotníkem a 1812 patřil 
mezi hlavní iniciátory obnoveného provozování 
čes. her ve Stavovském divadle. Jako student si 
přivydělával tiskárenským korektorstvím, 
a když studia techniky zakrátko zanechal, stal 
se spisovatelem z povolání. Redaktorství novin, 
časopisů a kalendářů, vlastní spisovatelská 
tvorba a překladatelství mu neposkytovaly do
statečné existenční prostředky, byl nucen praco
vat i jako korektor a jako jazykový upravovatel 
cizích textů. Zůstal neženat. Zemřel tělesně vy
čerpán úmornou prací i nezdravým způsobem 
života.

Redaktorskou dráhu začal H. 1810 překládá
ním a upravováním Pabstova lidovýchovného 
časopisu Der Volksfreund, s titulem Český lido- 
mil. Toto periodikum, nepravidelně vydávané 
po svazcích, a zvláště časopisy redigované, resp. 
překládané F. J. Tomsou byly co do formy 
a ideového obsahu předlohou periodik H., od 
1816 především jeho nej významnějšího redak
torského počinu, Rozmanitostí. H. tu chtěl 
v duchu osvícenské osvěty všestranně rozšiřo
vat věcné znalosti lidových čtenářů a působit na 
jejich morální profil i na jejich představy a ná
zory. Propagoval náboženskou toleranci a při
rozené hodnoty (zaměření proti majetkové 
a stavovské povýšenosti, lakotě, společenské ne
snášenlivosti aj.) i racionální přístup k přírod
ním jevům a úkazům (zaměření proti pověreč- 
nosti a strachu před domněle nadpřirozenými 
ději). Vlastním redaktorským přínosem H. je 
snaha o rozmanitost v žánrech i přispěvatelích, 
důraz na snadno přijatelnou formu poučování 
a na zábavnost a humor, soustavná péče o jazy
kovou a národní výchovu. Na rozdíl od svých 
domácích předchůdců neviděl H. v beletristic
kých příspěvcích pouze nástroj lidovýchovy; 
jeho časopis měl být i organizátorem a platfor
mou nové literárně umělecké tvorby. Důsled
kem toho byla jak žánrová pestrost beletrie 
(např. z poezie nově deklamovánka, vlastenec
ká lyrika, z prózy humoreska a povídka z české 
historie), tak početnost přispěvatelů, z nichž 
mnozí zde publikovali poprvé (např. J. Havelka, 
J. Chrněla, J. Janda, F. Klicpera, J. Linda, 
F. Pleskot, F. Šír, F. D. Trnka, F. Turinský, 
F. B. Veverka). Pro Rozmanitosti (a obdobně 
pro kalendář Nový tolerancí posel..., který na
vazoval na kalendáře M. V. Krameriusa) psal 
H. články z historie, topografie, statistiky, de
mografie, zeměpisu, přírodopisu, pojednání 
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Hýbl

o jazyce, o původu zvyků a úsloví, o hudbě, 
drobné aforismy, hádanky, hry, aktuální zprávy 
z Čech (přírodní katastrofy, kuriozity, požáry), 
redakční zprávy a poznámky; jako básník tu 
otiskoval oslavné a gratulační verše, přípitky, 
náhrobní nápisy, tzv. pohádky (tj. hádanky), 
deklamovánky a jako prozaik dějinné a straši
delné příběhy, pověsti, kriminální historie, 
anekdoty a životopisná vyprávění. Větší část 
H. povídkových próz jsou volné překlady nebo 
adaptace cizojazyčných předloh; některé povíd
ky zpracované podle německých knih lidového 
čtení přešly do repertoáru českých lidových vy
právěčů a udržely se tu až do počátku 20. století. 
V Rozmanitostech vyšla i humoreska Justýnčin 
mistrovský kus, dějově lokalizovaná do Prahy, 
jejíž syžet pravděpodobně vychází z nějaké zá
pletkové komedie. Hlavně touto prózou se 
H. podílí na formování novočeské humoristické 
literatury: prokazuje tu smysl pro tvorbu cha
rakterově vyhraněných postav a jejich konfron
taci v ději, pro vytváření komických situací, pro 
úměrnost ve výstavbě vyprávění a v uplatnění 
jeho jednotlivých složek (autorská řeč a dialog, 
scéna a popis, apod.), pro významově přehled
nou stavbu věty a pro užití rozličných jazykově 
stylových vrstev. Humorné a strašidelné vyprá
věnky, články a povídky z Rozmanitostí a z ka
lendářů publikoval H. v rozličných knižních 
výborech, některé byly přetiskovány až do 
70. let 19. století. Pro české hry Stavovského 
divadla překládal H. veselohry a činohry, podle 
svědectví pamětníků měl nemalou zásluhu na 
jazykové podobě původních i přeložených her 
J. N. Štěpánka; je také jedním z prvních 
historiografů obrozenského divadla (Historie 
českého divadla od počátku až na nynější časy). 
- Nemalou část svých knižně vydaných překla
dů beletrie a ostatní literatury zpracovával 
H. pro obživu a jeho vklad se tu projevil jen 
v jazykových kvalitách. Nejpočetnější skupina 
překladů, náboženská literatura (modlitby, pís
ně, úvahy, pojednání, příručky pro kněze), ne
byla dosud vcelku prozkoumána a nelze určit, 
jaká část těchto prací je v souladu s H. vlastním 
ideovým zaměřením a zda se tu dá předpoklá
dat i jeho vliv na volbu překládaného díla. Ke 
konci života, kdy jeho redigování dalšího časo
pisu, Jindy a nyní, již neslo stopy poklesu tvůr
čích sil, H. nově navázal na činnost M. V. Kra- 
meriusa vydáváním děl starší české literatury 
(D. Adam z Veleslavína, J. F. Hammerschmidt, 
Paleček).

374

PSEUDONYM, ŠIFRY: Veleba; J. H., -H-. I PŘÍ
SPĚVKY in: Cis. král, pražské noviny (1814-17); 
Český lidomil (1810-1811); Hyllos (1820-21); Jindy 
a nyní (1828-31); kal. Nový tolerancí posel 
(1817—19); Rozličnosti Pražských novin (1827-31); 
Rozmanitosti (1816-22; 1818 Justýnčin mistrovský 
kus); - posmrtně: Světozor (1871, s. 327). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Nešťastná Zuzanka aneb Strašlivé následky 
malé nepatrné poklisky (1819); Obveseleníčko (1820 
← Nový tolerancí posel, s T Kubelkou); Poučné 
a kratochvilné historie o strašidlech, ze spisu pod 
názvem Rozmanitosti vytažené... (1820); Sbírka roz
manitých příběhů. Z časopisu Rozmanitosti vytaže
ná... (1830); Rozmanití příběhové, obsahu poučné
ho, opravdivého i žertovného k užitečnému a obvese- 
lujícímu čtení... (1834); Utěšené povídky, obsahu 
poučného, opravdivého i žertovného k užitečnému 
a obveselujícímu čtení (1834); - posmrtně: Kratochvíl 
na přástvě nebo Rozmanité povídky pro ukrácení 
času při večerních schůzkách v zimě (1835). - Práce 
o divadle: Historie českého divadla od počátku až na 
nynější časy (příl. v kn. J. H. D. Zschokke: Abelíno, 
veliký zbojník, 1816, nové vyd. b. d., 1921, ed. V. No
vák). - Překlady: J. H. D. Zschokke: Abelíno, veliký 
zbojník (1816); A. F. Kotzebue: Husité u Naumburku 
(1819); H. Cuno: Chytroušek (1819); Mladší Sbelho- 
fen aneb Příhody nového Robinsona na Tichém moři 
(1824, později s tit. Nový Robinson aneb Jeho podi
vuhodné příhody na moři); Ch. Schmid: Beránek
(1826) + Holubička (1828) + Květ chmelový (1833) 
+ Sedmero povídek pro dítky a milovníky jich (1834) 
+ Hodný Fridolín a bezbožný Dětřich (1834); J. Höl- 
zel: Vítězství a odměna ctnosti nebo Příběhové svaté 
Jenovefy hraběnky... (1829); A. F. Kotzebue: Srnec 
aneb Nevinní viníci (1833); - posmrtně: Ch. Schmid: 
Ztracený synáček aneb Utěšená povídka... (1837). 
- Původní a přeložené písně (kramářské tisky): Píseň 
k sv. Janu Nepomuckému (1827, pseud. Veleba); Pí
seň k zmrtvýchvstání (1827); Píseň na Nanynku
(1827);  Truchlivý příběh v píseň uvedený, kterak Voj
těch Tichošlápek jednu vdovu v Praze ukrutně zabil
(1828);  Truchlivý příběh k výstraze mládencům 
a pannám (1828); Bětulinka sirá vdovice (1829); 
Chvalozpěv a prosba k nej blaženější Panně Marii 
(1833). - Ostatní práce: Popsání a vyobrazení nejzna
menitějších zvířat z historie přirozených věcí... 
(1811); Život Mahomeda, zakladatele tureckého ná
boženství (1814); - (překlady) F. A. Pabst: Nejnovější 
kronika a věrná poselkyně starožitného a nového 
národu českého od počátku prvních knížat českých 
až do panování... Františka L, 1-4 (1812-17); Ch. 
W. Hufeland, B. Franklin: Dva zkušení výborní pro- 
středkové, předně kterak člověk v stálém zdraví život 
svůj prodloužiti a za druhé nejjistěji zbohatnouti mů
že (1816); J. F. Feddersen: Život Ježíše Krista pro 
dítky (1820); Bůh, outočiště mé a pomoc má. Katolic
ká modlitební kniha... (1822); Jednání Společnosti 
vlastenského muzeum v Čechách, částka 3 (1824); 
F. Stapf: Obšírní rozvrhové kazatelští... (1824) 



4- Ruční kniha ku katechismu (1824) + Přípravy ku 
kázáním pro obecný lid... (1825); A. Pařízek: Výklad 
na nedělní epištoly ve školách, k prospěchu katechetů 
(1827) + Katolické modlitby (1827); Dva drazí ostat
kové našeho nejsvětějšího vykupitele Ježíše Krista... 
(1828); G. Köhler: Poučení pro pastýře duchovní 
u postele nemocných a umírajících (1828) + Poučení 
pro pastýře duchovní ve zpovědnici (1832); 
J. A. K. Haní von Kirchtreu: Ježíš spasitel světa nebo 
Evangelia svátá nedělní a sváteční s vysvětlením ob
razním a slovním 1, 2 (1828, 1829) + Svatá evangelia 
nedělní (1829); J. M. Hauber: Křesťanská katolická 
modlitební kniha (1830) + Úplná modlitební kniha 
pro osobu ženskou (b. d.); J. G. Elsner: Ovčácký 
katechismus jakožto naučení pro ovčáky, dle nynější
ho stavu ovčárství v Německu (1831); J. J. Natter: 
Katolické modlitby a rozjímání (1832); J. Brand: Bůh 
jest otec náš (b. d.). - Výbory: Justýnčin mistrovský 
kus (b. d., 1917, ed. F. Strejček, též drobné prózy 
z Rozmanitostí); Paleček (b. d., 1919, ed. F. Strejček).
1 REDIGOVAL časopisy a noviny: Český lidomil 
aneb Nejnovější pražský vlastenský časopis (1810-11, 
sv. 1-14; nejmenovaný překl. a red. čes. verze čas. 
F. A. Pabsta Der Volksfreund), Císařské královské 
pražské noviny (2. 4. 1814 - říjen 1817, nejmenovaný 
red.), Rozmanitosti. Sbírka všeho užitečného a obve- 
selujícího... (1816-22, díl 1-4, sv. A-Q), Hyllos (1820 
-polovina 1821), Jindy a nyní (červenec 1828-1831); 
kalendáře: Nový tolerancí posel pro katolíky i evan
gelíky aneb Národní kalendář pro Čechy a Moravu 
na rok... (1817-19). I VYDAL: J. F. Hammer- 
schmidt: Allegorie. Protheus felicitatis et miseriae 
Čechicae... (1829); D. Adam z Veleslavína: Čelední 
vůdce (b. d., 1834); Paleček, obsahu poučného, oprav- 
divého i žertovného k užitečnému a obveselujícímu 
čtení (1834, obs. Vejtah z Historie o bratru Palečkovi 
a 6 nových próz). I

LITERATURA: J. N. Lhota: J. H., Květy 1837, 
příl., s. 3; A. Rybička: J. H. Vzpomínka biografická, 
Osvěta 1875 → Přední křisitelé národa českého
2 (1884, část, přeprac. s tit. J. H., český spisovatel 
a korektor); J. B. Pichl in Vlastenecké vzpomínky 
(1936, ed. M. Hýsek ← Česká včela 1876—80); J. Mír
ný: Předchůdce vědeckých spisů přírodopisných 
v Čechách (o J. H.: Popsání a vyobrazení nejznameni
tějších zvířat...), Lumír 1879; an.: J. H., Světozor 
1886; an.: Rodný domek J. H. v České Třebové, Svě
tozor 1886; A. Rybička: J. H. Dodatky a opravy 
k biografiím... (podobizna J. H.), ČČM 1888; J. Ja
kubec: České časopisy. Časopisecké podniky J. H., sb. 
Česká literatura 19. stol. 1 (1911, 2. vyd.); F. Strejček: 
Sto let od Hýblových Rozmanitostí, Topičův sborník 
4, 1916/17 + Nej starší naši humoristé, Zvon 17, 
1916/17 + Kalendářová soutěž před 100 lety, Osvěta 
1917 + in J. H.: Justýnčin mistrovský kus (b. d., 
1917) + inJ. H.: Paleček... (b. d., 1919); J. Š. Kubín: 
H. povídka o šlechetné kupcové, Národop. věstník 
česko slovanský 1926; F. Strejček in Humorem k zdra
ví a síle národa (1936); M. Heřman: Příspěvek ke 
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studiu H. časopisů, ČLit 1955; Z. Lajkep: Příspěvek 
k otázce styků českých a moravských buditelů v ob
dobí národního obrození (styky J. H. s J. H. A. Gal- 
lašem), ČČM 1956; J. Čermák: Josef Havelka, vý
znamný informátor o českém národním obrození 
(otisk H. vzpomínkové stati o J. H.), Sb. Nár. muzea 
v Praze 1958, řada C; K. Svoboda: Souvětná stavba 
v jazyce H. časopisů (Rozmanitosti a Hyllos), sb. 
Studie o jazyce a literatuře národního obrození, SVŠP 
Praha, Jazyk-literatura 1, 1959.

mo

Jan Hybner viz Jan Václav Hiibner

Hyllos

1820-1821

Beletristický a populárně naučný týdeník s vlastenec- 
kovýchovnou tendencí, určený lidovému čtenáři.

Podtitul: Národní časopis poučujícího a obveselující- 
ho obsahu (Ku prospěchu některých dobročinných 
založení). - Redaktor: J. Hýbl. - Vydavatel: K. E. Rai- 
nold, Praha. - Periodicita: 1 x týdně od zač. 1820 do 
konce května 1821; každé pololetí číslováno zvlášť.

H. byl bezprostředním pokračováním úředně 
zastaveného časopisu Hyllos-Dobrozvěst 
(1819). Novým redaktorem byl už v září 1819 
jmenován J. Hýbl, pod jehož vedením začal 
v lednu 1820 list znovu vycházet s pozměněným 
titulem, naznačujícím (ve srovnání s H.- 
Dobrozvěstem) těsnější souvislost s pražským 
německým zábavným a populárně naučným ča
sopisem Hyllos (1819-21), vydávaným rovněž 
K. E. Rainoldem. Společné byly nejen rytiny 
a kresby (mj. první pokusy V. Morstadta), ale 
také články doprovázející obrazový materiál 
(některé vlastivědné studie o význačných čes
kých městech a místech, životopisy členů císař
ské rodiny, českých mytických knížat a vý
znamných historických osobností), ojediněle 
i příspěvky jiného druhu, které Hýbl překládal 
nebo upravoval. Shodná byla také kompozice 
jednotlivých čísel. Úvod tvořila stať vztahující 
se k rytině, následovala krásná próza, nejčastěji 
historická, báseň (nepravidelně), drobné publi
cistické prózy, anekdoty, hádanky a šarády.

Český i německý H. vycházely z osvícenské
ho požadavku působit na vzdělávání a mravní 
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výchovu čtenářů. Mimoto byly oba časopisy 
prolnuty výraznou národně uvědomovací ten
dencí, která se projevovala v pravidelném zařa
zování studií o významných českých osobnos
tech a památných místech. V českém H. byla 
vlastenecky výchovná snaha ještě zřetelnější: 
vedle prohlášení a statí (např. úvodní článek 
J. Hýbla 1820, č. 1, nebo práce J. M. Ludvíka 
Láska k vlasti, 1821, č. 13), které mj. zdůrazňo
valy význam česky psaného periodika, zavedl 
Hýbl pravidelnou závěrečnou rubriku Paměti
hodní příběhové ěeské vlasti v všech stoletích, 
psanou J. N. Štěpánkem, otiskoval v ukázkách 
starší českou literaturu (překlad A. z Gynterro- 
du z Xenofonta: O životě Cyra; Příhody Václa
va Vratislava, pána na Mitrovicích, na cestě do 
Konstantinopole; Š. Lomnický: Kupidova stře
la; J. Kořínek: Paměti kutnohorské) a nepravi
delnou inzercí propagoval současnou česky 
psanou knihu. - Jádrem naučné části časopisu, 
jazykově i stylově přizpůsobené prostému čte
náři, byly jednak historické biografie, opírající 
se především o Hájkovu kroniku, a topografic
ké články (Libuše, Přemysl, Karel IV. aj.; Po
psání Prahy, Křivoklad, Točník a Žebrák, Lo
ket, Cheb, Okoř, Vorlík, Trosky, Karlštejn, Be
roun, Plzeň aj.), jednak práce s výchovnou pro
blematikou (výňatek z Kantova pojednání 
o vychovávání dítek; mravní naučení čínského 
filozofa Konfucia aj.). Etnografické, statistické 
a demografické články spolu s několika příro
dovědnými studiemi sledovaly spíše senzační 
stránky předmětu (Růst lidského těla po smrti; 
Hoření lidských a hovadských těl; Ženy, které 
tři, čtyry a pět dětí najednou porodily; Ženění 
babylónských aj.). - Beletristickou složku listu 
tvořily původní práce a většinou nepřiznané 
překlady. Převažovaly drobnější prózy: povídky 
didaktické a sentimentální, často z orientálního 
prostředí (V. Dušek, K. Fryček, J. Hýbl, V. Šo- 
haj, V. Špinka, F. D. Trnka), historické a myto
logické (V. Dušek, J. H. A. Gallaš, J. Hýbl,
A. Kolárský, J. K. Lehký, V. Špinka, V. R. Ště
pán), dobrodružné, strašidelné a humoristické 
(J. Hýbl, H. Pařízek). Častým žánrem byl anek- 
dotický příběh, většinou s historickým nebo 
mravoučným námětem, bajka (V. Dušek, 
J. Frič, J. H. A. Gallaš, J. Hýbl, K. J. Marášek, 
V. Šohaj, V. Špinka, V. R. Štěpán, F. D. Trnka), 
dialogická povídka nebo lukiánovský dialog (J. 
Linda), jednotlivě se objevila i pohádka (V. L.: 
O Červené karkulce) a drama (překlad Planto
vy Veselohry o pokladu od J. Teichla). Z poezie, 

která se v H. vyskytovala poměrně nepravidel
ně, se uplatňovala především lyrika - reflexívní, 
vlastenecká, didaktická, milostná (anakreont- 
ská, sentimentální, písňová), příležitostná -, 
řidčeji satira a humorná báseň (J. V. Kamarýt, 
M. S. Patrčka, F. D. Trnka); oblíbený byl epi
gram (K. Fryček, J. M. Ludvík), aforismus (J. 
H. A. Gallaš, F. Kašpárek, J. M. Ludvík, V. Šo
haj, V. R. Štěpán) a veršovaná bajka (M. S. Pa
trčka, V. Šohaj, A. J. Tesař). Výjimečně se obje
vila epická báseň (přetisk Lindova Jiřího z Po
děbrad). - Mnohé příspěvky v H. jsou nepode- 
psány (jejich autorem je pravděpodobně redak
tor) nebo označeny šifrou. - Autoři příspěvků. 
Poezie: K. Fryček (K. Fryček), J. H. A. Gallaš,
F. Holec, J. Kamarýt (J. V. Kamarýt), F. Kašpá
rek, A. Kolárský, V. J. Koula, J. M. Král, 
K. I. Kyselo, J. Linda, J. M. Ludvík, J. Marchal, 
(M. Z.) Polák, Sylorad (M. S. Patrčka), F. Šír, 
V. Šohaj, V. R. Štěpán, A. J. Tesař, Svobodín
D. Trnka (F. D. Trnka); Ch. F. Gellert. Próza: 
K. Boršický, F. Cvrkynský, S. Červíček (i pod 
šifrou St. Cz.), V. Dušek, J. Frič, K. Fryček, 
J. H. (A.) Gallaš, Matěj Hamburský, V. Han- 
tych, J. Holub, J. Hýbl, J. V. Jirsík, J. Kamarýt 
(i pod šifrou V. K.), J. Kligler, A. Kolárský, 
J. M. Král, F. Kriegler, J. K. Lehký, J. Linda, 
J. M. Ludvík (i pod šifrou M. L.), K. J. Mará
šek, F. Mayer, H. Pařízek, M. S. Patrčka, F. Po
korný, A. Reil, V. Šohaj, V. Špinka, V. R. Ště
pán, A. J. Tesař (i pod šifrou A. J. T-ř), S. Trnka 
(F. D. Trnka), J. Ulrich (i šifra U), V. J. Vládyka 
(J. Herzog), A. M. Vomáčka, V. Vratislav z Mit- 
rovic; Ch. F. Gellert; mimoto šifry: F. S., J. B., 
L**, P. Sat, V. L. Přeložené drama: T. M. Plau- 
tus (překl. J. Teichl). Ostatní práce: V. I. Bílin- 
ský, J. Dundr (J. A. Dunder), V. Dušek, 
J. H. A. Gallaš, J. Hýbl, F. Kašpárek, A. Land- 
fras, J. K. Lehký, J. M. Ludvík, F. K. Miltner,
F. Šír, V. Šohaj, P. F. H. Šolle, V. R. Štěpán, 
J. N. Štěpánek, S. Trnka (F. D. Trnka); I. Kant, 
Konfucius, Plautus, Sandr, Xenofón,
G. E. Wenzel; mimoto šifry: F. B., Fr. J. A-s.

LITERATURA: A. Rybička: Jan Hýbl, český spiso
vatel a korektor, Osvěta 1875 → Přední křísitelé náro
da českého 2 (1884); M. Heřman: Příspěvek ke studiu 
Hýblových časopisů, ČLit 1955, s. 93; K. Svoboda: 
Souvětná stavba v jazyce Hýblových časopisů, sb. 
Studie o jazyce a literatuře národního obrození, SVŠP 
Praha, Jazyk-literatura 1, 1959.

Ib
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Hyllos - Dobrozvěst

1819

Zábavný a populárně naučný časopis pro široké čte
nářské vrstvy.

Podtitul: Národní časopis k čtení užitečnému a krato
chvilnému; od 4. čísla Smíšené čtení obsahu poučují
cího a kratochvilného (Na prospěch mnoha dobro
činných založení). - Redaktor a nakladateh 
V. R. Kramerius. - Periodicita: dvakrát týdně (úterý 
a sobota), výjimečně jedenkrát týdně; červenec až září 
1819.

Iniciátorem H.-D. byl spisovatel a vydavatel
C. k. vlastenských novin V. R. Kramerius. Ve 
snaze založit samostatný český beletristický ča
sopis a zároveň nahradit finanční ztráty utrpěné 
úpadkem České expedice se Kramerius spojil 
1819 s K. E. Rainoldem, vydavatelem pražské
ho německého zábavně-naučného a národně 
uvědomovacího listu Hyllos, a po úředním 
schválení začal v červenci 1819 vydávat a redi
govat český časopis téhož názvu (první tři čísla, 
označená písmeny a, b-c, pod titulem Dobro
zvěst, dále H.-D.). List vycházel v ^archovém 
rozsahu dvakrát týdně, někdy celý arch jeden
krát týdně v počtu 1000 výtisků. Jednotlivá 
čísla byla označována abecedně. V prvním čísle
H.-D.  ohlásil Kramerius program časopisu, 
podle něhož měl být list směsí zábavných 
a naučných příspěvků: básně, různé příběhy, 
žertovná a kratochvilná vyprávění, próza cesto
pisná a přírodovědná, zprávy o domácím di
vadle a společenských akcích; rekreační strán
ku časopisu tvořily anekdoty („povídky“), 
důvtipné nápady, povídačky a hádanky („po
hádky“). Součástí listu měly být třikrát měsíčně 
uveřejňované rytiny nebo notové záznamy, po 
dohodě s K. E. Rainoldem přebírané z němec
kého Hyllosu. Čas. zanikl náhle bez veřejného 
udání důvodu. Příčinou se stala aféra se satiric
kou básní F. B. Veverky Tak to chce tento svět 
(později často připomínanou mj. K. Havlíčkem 
jako jeden z prvních výrazných projevů spole
čenské satiry), která byla uveřejněna v H.-D. 
13. 9. 1819. Ač prošla bez potíží cenzurou, vy
volala dodatečný odpor policejního úřadu údaj
ně pro výpady proti státní správě. Číslo H.-D. 
s uveřejněnou básní bylo staženo a redaktor 
zbaven funkce. Na jeho místo byl ustaven 
J. Hýbl, pod jehož vedením začal časopis s ná
zvem Hyllos opět vycházet v lednu 1820. Mate
riály zbylé po zániku H.-D. uplatnil Kramerius 

ve svých novinách (po celý říjen 1819 v nich 
vycházela pouze beletrie) a v pozdějším beletris
tickém periodiku Čechoslav.

V H.-D. navázal Kramerius na tradici novi
nových příloh V. M. Krameria a na své starší 
pokusy o beletristický časopis (přílohy 
k Vlastenským novinám a sborník Zlatá kniha 
1816/17). Ve srovnání se soudobými beletristic
kými periodiky (Prvotiny pěkných umění 
1813-17, Hlasatel český 1806-08 a 1818), které 
v duchu jungmannovského programu sledovaly 
rozvoj umělecky náročnější literatury, měl 
H.-D. uspokojovat běžnou čtenářskou potřebu 
nej širších vrstev, a to jednak svou složkou zá
bavnou, již představovala řídce a nepravidelně 
zastoupená poezie (příležitostné básně, reflexív
ní a elegická lyrika, romance, epigram) a počet
ně výraznější^ próza (didaktická povídka 
J. Hýbla, J. V. Štěpána aj., exemplum, anekdota, 
povídka dobrodružná, rytířská a historická, te
maticky čerpající z tragických a kriminálních 
událostí nebo exotického prostředí, např. práce 
T. Kubelky, J. M. Ludvíka a rané povídky 
V. R. Krameria), jednak složkou populárně 
naučnou a informativní, orientovanou osvícen
sky a výchovně vlastenecky: vedle zpráv větši
nou senzačního charakteru (Zemětřesení v Li
sabonu apod.) vycházely v H.-D. články zamě
řené proti pověrám, působící osvětově a sezna
mující s českou historií a místopisem (pověsti 
J. H. A. Gallaše, místopis Prahy od V. R. Kra
meria). Časopis reagoval také na některé udá
losti národního života (otiskl provolání o zalo
žení Českého muzea „Vlastencům umění milov- 
ným“, uvedl oslavnou báseň k Hankovu nálezu 
RK), slibované pravidelné informace o domá
cím společenském životě a divadle však, snad 
i z důvodu své krátkodobé existence, nerealizo
val. Doplňkem jednotlivých čísel jsou anekdoty 
a šarády (J. B. Dlabač). K listu vyšlo celkem 
9 samostatných příloh, z toho jedna hudební. 
Závislost na německém Hyllosu Rainoldově by
la nepatrná, omezovala se na přebírání obrazo
vých příloh a zařazování místopisné a historic
ké tematiky. - Převážnou část obsahu H.-D. 
tvoří překladové i původní práce V. R. Krame
ria (autorsky není nikde uveden, jeho příspěvky 
jsou pravděpodobně skryty pod šiframi - + -, 
-o-, nebo jsou anonymní). Mezi ostatními při
spěvateli vynikl počtem prací J. B. Dlabač a spi
sovatelé Zieglerova okruhu (F. V. Hek, 
J. M. Ludvík, F. B. Veverka). Básnické příspěvky 
původní: B-r, J. B. Dlabač, V. Hanka, Vlasta 
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Hekova (F. V. Hek), Nath. Kopecký, J. V. Sed
láček, F. B. Veverka; umělecká próza původní: 
J. B. Dlabač, V. Dušek, J. H. A. Gallaš, J. Hýbl, 
J. V. Jirsík, F. Kašpárek, V. R. Kramerius, 
T Kubelka, J. M. Ludvík, F Mayer, V. Mellen, 
V. Svoboda, J. V Štěpán, F. B. Veverka.

LITERATURA: F. Strejček: První bouřlivá píseň no- 
vočeská, Zvon 35, 1934/35 + in Humorem k zdraví 
a síle národa (1936) + Nejstarší bouřlivák, in Naši 
bojovníci perem (1948); F. Vodička in Havlíčkův boj 
veršem a satirou (1952); J. Johanides in František 
Vladislav Hek (dopisy V. R. Krameria Hekovi o zaba
vení H.-D.) (1976).

Ib

Alois Hynek

Působnost 1869-1949

Několikagenerační pražské nakladatelství, vydavatel
ství, knihkupectví a komisionářství.

Zakladatelem podniku byl A. H. (1842-1909). 
Po vyučení u pražského kupce Zlatohlávka 
vstoupil do zaměstnání k pražskému německé
mu knihkupci Z. Bensingerovi, nakladateli pod
řadné překladové beletrie. A. H. se brzy osa
mostatnil, 1869 převzal Zlatohlávkův obchod 
(Betlémské nám. 8), ale již 1870 založil nové 
knihkupectví a nakladatelství v Celetné ul. 11 
(U černého orla), kde zůstal závod pod názvem 
Alcís Hynek acž do 1949. Zpočátku rozvíjel 
H. knihkupectví na kolportážním principu; po 
celé zemi prodávali jeho agenti české ilustrova
né časopisy, lidové knížky, ale především po
stupně vycházející sešity nenáročné beletrie. Ke 
knihkupectví a nakladatelství připojil brzy ko
misionářství; na poč. 20. stol, měl skoro 50 
venkovských komitentů. Podnik postupně roz
šířil o antikvariát, knihařství, prodej umělec
kých předmětů a hudebnin, o velkoobchod pa
pírem a první český obchod s malířskými potře
bami. Postupně tak vybudoval prospívající zá
vod, podílející se na růstu české kulturnosti. 
1881 měl společně s J. Rokytou tiskárnu ve 
Slaném. 1891 podnik A. H. vyhořel. Dlouhole
tými spolupracovníky A. H. byli zejména 
Z. Reach, P. J. Šulc a T. Venta. Velkoobchod 
papírem vedl H. švagr Macháček. - 1909 pře
vzal firmu bratranec Arnošt H. (1878-1955), 
který závod zrenovoval, ale dále již nerozvíjel; 
na poč. 20. let zrušil komisionářství. Po 

něm zdědil a vedl podnik JUDr. Gustav H. 
(1911-1945). Po vystudování práv (1936) praco
val v otcově závodě. Byl zasvěceným znalcem 
české i světové literatury a zdálo se, že někdejší 
rozmach nakladatelství obnoví; své plány ne
mohl uskutečnit jednak pro válečné poměry, 
jednak pro plicní chorobu, které podlehl. Po
sledním majitelem firmy se stal jeho bratr ing. 
Kristián H., jenž řídil nakladatelství do znárod
nění 1949.

Nakladatelskou činnost zahájil A. H. vydá
váním laciných románů v sešitech: anonymních 
kolportážních románů hrůzy a loupežnických 
příběhů (Sňatek s mrtvolou aneb Šibal nad 
šibala, Loupežníci v českých lesích) i jiné sen
zační a napínavé beletrie (C. Albert: Pražský 
kat, 1870; A. K. Tolstoj: Car Ivan Hrozný..., 
1871; L. Můhlbachová: Tajemství zpovědnice, 
1872; F. Deriége: Upálení Jana Husa, 1872;
A. Söndermann: Rinalda, banditova nevěsta, 
1875); postupně se jeho nakladatelský program 
lepšil, i když sklon k vyhledávání přitažlivé te
matiky byl v jeho ediční činnosti stále patrný 
(G. Boccaccio: Dekameron, 1881; Ch. Dickens: 
Dombey a syn, 1886; A. Dumas: Hrabě Monte 
Christo, 1889-90; Tisíc a jedna noc, 1892-93;
G. G. Casanova: Memoáry, 1898-1900). - Prv
ní edicí, kterou A. H. založil, byla Bibliotéka 
románů (1881, 1 sv.), v níž chtěl vydávat napína
vou a dobrodružnou četbu. Vyšlo zde pouze 
Dědictví Aztéků od P. Duplessise. Tuto knižnici 
nahradila Česká bibliotéka rodinná (1881-90, 
5 roč.., 65 sv.), kterou redakčně vedl J. J. Veselý 
(Benešovský) a později B. Frída a jež zahrnova
la výběr z novodobých slovanských, západních 
i severských autorů (E. About, T. B. Aldrich, 
P. Aréně, M. Balucki, H. de Balzac, Ch. Barba
ra, F. Becic, G. A. Becquer, E. Bergerat,
B. Björnson, F. L. Caballero, E. Castelnuovo, 
W. Collins, H. Conway, Cordulla, tj. M. Della 
Rocca, G. P. Danilevskij, A. Daudet, Ch. Dic
kens, F. M. Dostojevskij, A. Dumas ml., 
J. Dzierzkowski, J. Eötvös, Erckmann a Chat- 
rian, S. Farina, O. Feuillet, T. Gautier,
N. V. Gogol, F. Bret Harte, V. Cherbuliez, 
M. Jókai, M. Jósika, J. I. Kraszewski, J. Lie, 
A. K. Michajlov, E. Orzeszkowa, M. Pawlikow- 
ski, M. L. Reybaud, G. Sand, J. Sandeau, 
M. Serao, H. Sienkiewicz, I. Slavíci, S. Sobieski, 
A. Šenoa, A. Theuriet, I. S. Turgeněv, G. Ver- 
ga). Na úspěchu knižnice se podílel široký 
okruh překladatelů (mj. O. Auředníček, 
J. J. Benešovský-Veselý, F. Brábek, B. Frída,
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D. Hanušová, V. Mrštík, A. Schwab-Polabský, 
J. Wagner). Nej širším lidovým vrstvám bylo 
určeno Poučné a zábavné čtení (řada 1, 1880-97, 
67 sv.; ř. 2, 1901-04, 16 sv.), v němž vycházely 
populárně zpracované životopisy (Vilém Telí, 
Benjamin Franklin, Car Petr Veliký, Kolumbus, 
Panna orleánská, Napoleon I., Jiří Washington 
aj.), obrázky z dějin českých (Konec Přemyslov
ců, Války husitské v Čechách, Krvavý sněm 
v Praze) i cizích, adaptace romantických romá
nů (Preciosa, spanilé děvče cikánské, Zvoník 
notredamský, Robert Ďábel), dobrodružných 
románů (Poslední Mohykán, Lovci slonů, 
Uprchlík indiánský apod.) a starých kronik 
(Genovefa, hraběnka falcká..., Příhody ušlech
tilé a spanilé Meluzíny..., Bruncvík a jeho meč 
aj.). Text překládali a většinu z nich adaptovali 
P. J. Šulc, J. L. Turnovský, později též V. Kopec
ký. A. H. chtěl také vydávat specializovanou 
Knihovnu francouzských románů (1898, 1 sv.); 
vyšla v ní jen Zolova Země-matka. - Jako jeden 
z prvních českých nakladatelů pečoval 
A. H. soustavně o výrobu a vydávání literatury 
pro děti; položil základy české dětské obrázko
vé knížky. První jeho edicí věnovanou nejmen- 
ším čtenářům byla Dětská bibliotéka (1881-98, 
14 sv.), obsahující povídky, pohádky, dětské 
hry, hádanky i didaktické spisky o přírodě, zví
řatech, o jednoduchých pracích pro hochy 
i dívky ap.; většinu textů přeložil nebo z růz
ných pramenů adaptoval P. J. Šulc, o dětských 
zaměstnáních psali B. Čapková a V. Kopecký. 
Odrostlejším byla určena Hynkova knihovna 
mládeže (1882-83, 8 sv.), zahrnující vedle pů
vodních drobných próz (F. Horáček, J. Ježek, 
A. Mojžíš, F. Tesař) i přeložené indiánské zkaz
ky. Mnoho dětských knížek vydal A. H. i mimo 
edice: Andersenovy pohádky, Dětské pohádky 
bratří Grimmů, Enšpíglova čtveráctví, Gullive- 
rovy cesty (J. Swift), Robinson Krusoe (D. De- 
foe), Raisovy knížky Dětský ráj a Když slunéč
ko svítí, obrázkové publikace, leporela, knížky 
pro hochy, pro dívky; celkem na 120 svazků. 
- Zvláštní místo v H. produkci zaujímala Po
kladnice mládeže (1885-1911, 107 sv.), knižnice 
s výrazně výchovnou tendencí, schválená pro 
školní knihovny. V redakci A. Mojžíše přinášela 
drobné prózy s novodobými i historickými ná
měty, poezii, přírodopisné texty, cestopisné črty 
i svazečky přibližující prostředí práce (F. J. An- 
drlík, J. Basi, B. Bauše, L. Benýšek, K. Bubník,
F. J. Čečetka, K. Čermák, J. Dědeček, J. Dolen- 
ský, A. Dostál, L. Fiala, J. Flekáček, L. Gross- 

mannová Brodská, F. X. Harlas, J. K. Hraše,
F. Hrnčíř, F. Hyšman, V. Jedlička, V. Kálal, 
J. Klika, B. Klimšová, F. V. Kodym, M. Kozák, 
J. Kožíšek, E. Krásnohorská, B. Kvapilová, 
A. M. Lounský, V. Lužická. L. Malý, T. Mella- 
nová, A. Mojžíš, E. Musil Daňkovský, J. Nečas,
A. Noha, D. Panýrek (i pod pseud. J. Květ),
B. Patera, K. V. Rais, J. Soukal, V. Špaček, 
A. B. Šťastný, V. V. Tomek, K. V. Tuček, J. Ví
tek, F. V. Vykoukal, Z. Winter) a též některé 
výbory z díla českých autorů a překlady. - Pro 
hudební a divadelní publikum vycházela v re
dakci E. Zůngla sbírka libret Operní repertoár 
Národního divadla (1881, 4 sv). Od 70. do pol. 
80. let vydal A. H. dalších 36 svazečků operních 
a operetních libret a činoher. Napínavé literatu
ře věnoval edici Světové detektivní romány a no
vely (1907-09, 44 sv.), svazečky o dobrodruž
stvích detektiva Stagarta od M. Ladenburga 
a detektiva Franka od M. Blanka. Vydával také 
spisy jednotlivých autorů, především překlady 
románů E. Marlittové (1906-12, 11 sv.), Sira 
Johna Retcliffa (vl. jm. H. Gödsche, 1909—14, 
9 sv.), J. Věrna (b. d., 12 sv.), K. Maye (1904-19, 
26 sv.), mimoto spisy F. J. Rubeše (1894, 2 sv.) 
a J. K. Tyla (1888—92,15 sv.). V oblasti odborné 
populární literatury vycházela Lékařská kni
hovna pro lid (1906-10, 7 sv.). - A. H. vydával 
také kulturní časopisy. Čtrnáctideník Slavia- 
Románové listy (1875-78, roč. 1-4), redigovaný 
zpočátku A. Hynkem, od roč. 2. A. H. Sokolem, 
přinášel původní i přeložené romány a povídky, 
zpestřené občas ocelorytinovými ilustracemi, 
jež byly doplňovány notickami z literárně umě
leckého prostředí. Z českých autorů byli za
stoupeni J. Arbes, V Beneš Šumavský, B. Hav- 
lasa, I. Klicpera, V. Lužická, S. Podlipská, 
A. H. Sokol, L. Stroupežnický, J. L. Turnovský 
aj., z cizích B. Björnson, A. Dumas, J. Eötvös,
G. Flaubert, F. Bret Harte, D. Jakšié, V I. Ně- 
mirovič-Dančenko, S. Petöfi, A. Šenoa,
I. S. Turgeněv a mnoho dalších. Na Slavii nava
zovaly Zábavné listy (1879-95, roč. 1-17), bele
tristický obrázkový časopis, jehož vydavatelem 
byl A. Hynek a redaktorem J. L. Turnovský 
a v němž se uplatnilo mnoho českých autorů. 
Pro potřebu lidové zábavy byly určeny Šibřinky, 
sbírka silvestrovských, masopustních i besed
ních her, deklamací atd. (1878-85, roč. 1-6), 
a Český merendář, redigovaný E. Zůnglem 
(1881-86, 10 sv.). - Kromě beletrie vydával 
A. H. spisy historické, pedagogické, zdravotnic
ké, obchodnické, právnické, vojenské, zeměpis
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né, umělecké, životopisy, učebnice, příručky pro 
nejrůznější zájmy, reprodukce obrazů, snáře, 
mapy, alba na poštovní známky, cestovní prů
vodce, zpěvníky, gratulanty apod. Do první svě
tové války vycházely u Hynků také knížky 
v němčině. - V obdobném programovém za
měření rozvíjel nakladatelskou činnost i Arnošt
H. Edice svého předchůdce však dále nesledo
val, založil knižnice nové. První z nich, Pestrá 
knihovna zábavy a kultury (1910-29, 190 sv.), 
redigovaná E. Lešehradem, zahrnovala různé 
literární oblasti a žánry. Podstatu tvořila belet
rie, ale včleněna byla i filozofická díla (G. V. Ca- 
tullus, F. Nietzsche, Platón, G. C. Plinius ML, 
A. Schopenhauer) a odborné a naučné práce (L. 
Brothier: Dějiny země, Č. Zíbrt: Panna, ženitba, 
ženy ve staročeské úpravě polských skladeb...,
E. Zola: O románu, cestopisy H. M. Stanleye, 
knížky J. L. Kejmara o sportech). Práce českých 
autorů (K. Babánek, F. Bílý, P. Dejmek, V. Dre- 
sler, K. Engelmůller, J. Karásek, J. L. Kejmar,
E. Lešehrad, F. S. Procházka, Marie šl. z Purky- 
ní, A. Sova) byly zařazovány sporadicky. Páteř 
knižnice tvoří literatura přeložená (E. de Ami- 
cis, H. Bang, H. de Balzac, J. Barbey ďAurevil
ly, Ch. Baudelaire, J. Bédier, H. Bergson,
J. H. Bernardin de Saint-Pierre, B. Björnson, 
P. Borel, R. Bracco, C. Brentano, V. Brjusov,
G. G. Byron, L. Capuana, A. P. Čechov, 
A. Daudet, G. Deledda, Ch. Dickens,
F. M. Dostojevskij, H. H. Ewers, G. Fiorentino,
C. Flammarion, A. France, T. Gautier,
J. W. Goethe, T. Gomperz, W. Hauff, L. Hearn,
F. Hebbel, T. Hedberg, H. Heine, F. Herczeg, 
P. Heyse, E. T. A. Hoffmann, V. Hugo, R. Huch, 
A. Chamisso, J. P. Jacobsen, Jolanda (M. 
M. Plattis), J. Kadri a A. Hikmet, G. Keller, 
R. Kipling, H. Kleist, V. G. Korolenko, S. La- 
gerlöfová, H. Lavedan, G. E. Lessing, D. v. Li- 
liencron, J. London, O. Ludwig, M. Maeter- 
linck, S. Mallarmé, G. de Maupassant, C. Men- 
dés, A. Mickiewicz, Ch. L. Montesquieu, Nova- 
lis, O. Panizza, E. A. Poe, B. Prus, J. Richepin, 
A. Roda Roda, G. Rodenbach, J. H. Rosný, 
E. Rostand, W. Sieroszewski, F. Sologub,
K. M. Stanjukovič, H. M. Stanley, R. L. Ste- 
venson, L. N. Tolstoj, A. P. Valděs, E. Verhae
ren, C. Viebig, A. Villiers de 1’Isle-Adam, I. Voj- 
novic, H. G. Wells, O. Wilde, E. Zola). Rozvoji 
humoristické tvorby měla sloužit Hynkova kni
hovna veselých lidí (1911-14, 5 sv.), vyšlo v ní 
však jenom několik knížek L. Archleba 

a P. Jantara; její pokračování přerušila válka. 
Knihovna zábavy a poučení (asi 1912-14, 11 sv.) 
byla přechodným typem mezi knižnicí a literár
ním časopisem, přestože měla formu knižnice. 
Do jednotlivých svazků nebylo zařazováno jed
no dílo, ale několik, obvykle román, který pře
cházel do dalších svazků, dále menší prózy, stati 
z různých oborů vědy a techniky a cestopisné 
črty s fotografiemi. Vyšly zde romány G. Zapol- 
ské O čem se mluví, O. Schubina Bludička a ta
ké H. Malířové Rozkvetlá stráň. Autoři dalších 
beletristických prací jsou: J. Augustynowicz, 
R. H. Bartsch, B. Bauše, A. P. Čechov, W. Da- 
lecka, H. Ethé, J. Hašek, L. Hearn, J. V. Jensen,
A. Lichtenberg, B. Livadič, A. de Musset,
E. Pardo Bazánová, A. Stifter. Vybraným belet
ristickým dílům měla být věnována knižnice 
Niva (1917, 1 sv.), skončila však Starosvětskou 
romancí O. Scháfera. Úspěšná nebyla ani edice 
Dobrý román (1926-28, 3 sv.), která měla přiná
šet krásné prózy domácí i cizí (O. Fastrová, 
J. Ch. Heer, E. Lešehrad). Starověkým mravům 
a literárně zpracovanému tématu lásky byla 
věnována Knihovna Afrodity (1926-28, 7 sv.), 
v níž vyšli jenom zahraniční autoři (P. Casta- 
nier, A. Keller, P. Louýs, W. Ritter). - Systém 
řazení knížek do knižnic Arnošt H. postupně 
opustil a soustředil se na vydávání souborů 
knih jednotlivých autorů, především zahranič
ních: spisy H. Courths-Mahlerové (1926-35, 
66 sv.), H. H. Ewerse (1924-26, 5 sv.), G. Flau- 
berta (1924-36, 6 sv.), K. Hamsuna (1925-32, 
14 sv.), W. Heimburgové (1928-31, 6 sv.),
F. Montgomeryové (1926-30, 4 sv.), dobrodruž
né romány E. Salgariho (1924-30, řady 1, 2, 3, 
12 sv.), historicko-politické romány Sira Johna 
Retcliffa (1929-31, 14 sv.), knížky S. Lagerlöfo- 
vé (1912-20, 8 sv.), Lidové vydání spisů J. Věrna 
(1911-14, 8 sv.). -1 Arnošt H. dbal na vydávání 
literatury pro malé a nej menší. Jeho Dětská 
knihovna (1911-14, 16 sv.) soustřeďovala hlavně 
dobrou přeloženou literaturu (L. M. Afanasjev,
C. Brentano, V. M. Garšin, J. W. Goethe, 
M. Konopnicka, B. Lie, M. Maeterlinck, Ch. 
Perrault, V. Rydberg, G. Sand, L. N. Tolstoj,
H. v. Wlislocki; Keltické báje), z české tvorby 
přinesla pouze tři knížky (J. Chudáček,
B. Němcová, J. K. Tyl). Rovněž on vydával 
dětské knížky většinou mimo edice (J. Karafiát: 
Broučci, 1933). - Bez úspěchu se pokusil o ně
kolik odborných knižnic: Knihovna Svazu čes
kých spolků a přátel pro tělesnou výchovu (1911, 
1 sv.), Populární rozpravy z říše rostlinné, red. 
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K. Domin (1913, 2 sv.), Národní obrana (po 
1918, 1 sv.). - Časopiseckou produkci naklada
telství reprezentovala především Rodina, žur
nál pro zábavu a poučení, kterou redigoval Ar
nošt H. sám (1910/11-1926/27, roč. 1-17). 
Menší trvání mělo Zrání (1919-20, roč. 1-2), 
literárněkritický čtrnáctideník za redakce Ant. 
Veselého. Arnošt H. začal vydávat i kalendáře; 
především to byla Rodina - nový ilustrovaný 
kalendář českoslovanský (1911-42, roč. 1-32), 
dále Hynkův povídkářský národní kalendář 
(1919-24, roč. 1-5) v red. Ant. Veselého a Hyn
kovy všeobecné kapesní kalendáře (1910-26, 
roč. 1-17). Doplňoval je Hynkův sokolský 
a společenský zpěvník v red. F. Andrlíka (1911). 
- Další majitel firmy Gustav H. založil nové 
edice původní beletrie, avšak jeho plány začal 
uskutečňovat až jeho nej bližší spolupracovník 
(od 1943) A. C. Nor spolu s posledním majite
lem firmy Kristiánem H. Základem nového 
programu byl Český román (1944-48, 24 sv.), 
knižnice současných původních děl, založená 
Gustavem H. a redigovaná A. C. Norem (H. 
Dvořáková, M. Hanuš, B. Horst, Z. Jerman, 
J. Knap, V. Martínek, J. Mařánek, J. Mayer, 
V. Můller, M. Nohejl, A. C. Nor, B. Svatoš, 
F. Tetauer, J. Toman, J. Trojan, T. Svatopluk, 
J. Vrba, E. Vachek, J. Weiss). Souběžně vychá
zela za red. A. C. Nora edice Ilustrovaný český 
román (1946-47, 2 sv.), jež měla přinášet hod
notné romány s uměleckým výtvarným dopro
vodem. Vyšly zde však jen Bůrkental A. C. No
ra a Malá řeka J. Obrovského. Ilustrovaná 
knižnice Český humor (1945-48, 14 sv.) měla 
soustředit současné české humoristy a karika
turisty (autoři textů: J. Brdečka, J. Čárek, 
R. Deyl, J. Gruss, K. Horký, Z. Jirotka, Z. Ko- 
vařovic, J. Obrovský, B. Polách, M. V Šebor, 
F. Wenig, J. Žák; ilustrátoři: J. Brdečka, F. Ket- 
zek, R. Lander, S. Látal, F. Skořepa, J. Slavík; 
red. A. C. Nor). Knižnice dramatické tvorby 
(1946, 1 sv.), kterou redigoval F. Tetauer, měla 
soustřeďovat nej hodnotnější divadelní práce 
českých autorů, vyšel však pouze jeden svazek, 
Drdovy Hrátky s čertem. Rovněž v dětské edici 
Zlatý kolovrat (1947, 1 sv.) vyšly pouze Morav
ské národní pohádky B. M. Kuldy. K uvedeným 
edicím se přiřazovala knižnice Aktuality a do
kumenty (1945-47, 5 sv.), řízená A. C. Norem, 
jež přinášela práce českých spisovatelů beletris- 
tů ze všech oborů veřejného života. Nejvýznam
nější jsou Drdovy Listy z Norimberka, zachycu
jící ovzduší a souvislosti soudního procesu s na

cistickými válečnými zločinci (další autoři: 
A. Auředníčková, Č. Jeřábek, V. Louda, 
A. C. Nor).

KNIŽNICE. Beletrie: Šibřinky (1878-85); Bibliotéka 
románů (1881); Český merendář (1881-86); Česká 
bibliotéka rodinná (1881-90); Poučné a zábavné čtení 
(ř. 1, 1880-97; ř. 2, 1901-04); Knihovna francouz
ských románů (1898); Světové detektivní romány 
a novely (1907-09); Pestrá knihovna zábavy a kultury 
(1910-29); Hynkova knihovna veselých lidí 
(1911-14); Knihovna zábavy a poučení (1912-14); 
Niva (1917); Dobrý román (1926-28); Knihovna 
Afrodity (1926-28); Český román (1944-48); Český 
humor (1945-48); Knižnice dramatické tvorby 
(1946); Ilustrovaný český román (1946-47). - Beletrie 
pro mládež: Dětská bibliotéka (1881-98); Hynkova 
knihovna mládeže (1882-83); Pokladnice mládeže 
(1885-1911); Dětská knihovna (1911-14); Zlatý kolo
vrat (1947). - Ostatní: Operní repertoár Národního 
divadla (1881); Lékařská knihovna pro lid (1906-10); 
Knihovna Svazu českých spolků a přátel pro tělesnou 
výchovu (1911); Populární rozpravy z říše rostlinné 
(1913); Národní obrana (b. d., po 1918); Aktuality 
a dokumenty (1945-47). I SOUBORNÁ VYDÁNÍ: 
Čeští autoři: F. J. Rubeš, J. K. Tyl. - Cizí autoři: 
H. Courths-Mahler, H. H. Ewers, G. Flaubert, 
K. Hamsun, W. Heimburg, S. Lagerlöf, E. Marlitt, 
F. Montgomery, Sir John Retcliffe, E. Salgari, J. Věr
ně. I Z OSTATNÍ PRODUKCE: K. Herloš: Valdštý- 
nova láska 1, 2 (1893) + Dcera Piccolominiho 1-3 
(1894-95) + Valdštýnovi vrazi 1-3 (1895-97) + Po
slední táborita (1902); K. Havlíček Borovský: Křest 
sv. Vladimíra (1895); J. L. Turnovský: Paměti starého 
vlastence (1900); A. Dostál: Dějepisné povídky 1-3 
(1902-06); E. Lešehrad: Hudba srdce (1913); H. Ma
hrová: Srdce nemá stání (1918) + Vítězství (1918); 
F. Hrubín: Chvíli doma, chvíli venku (1946); 
A. C. Nor: Z Jiříčkova světa (1946). I PERIODIKA. 
Literární a kulturní: Slavia. Románové listy 
(1875-78); Zábavné listy (1879-95); Rodina 
(1910-27); Zrání (1919-20). - Kalendáře: Hynkovy 
všeobecné kapesní kalendáře (1910-26); Rodina- 
nový ilustrovaný kalendář... (1911-42); Hynkův po
vídkářský národní kalendář (1919-24). - Ostatní: 
Nové módy (1889-94); Nové pařížské módy (přílohy: 
Dámské besedy, Dětská šatna, 1895-1939). I

BIBLIOGRAFIE: Seznam knih vydaných ná
kladem knihkupectví a nakladatelství firmy 
A. H. 1870-1900 (1900); Seznam nakladatelství 
A. H. ...svazků Pokladnice mládeže (1901); Pestrá 
knihovna ...seznam knih 1-3 (po 1900); Hynkovy 
knihy pro dívky a hochy 1-3 (po 1900); Výběr knih 
nakladatelství A. H. (1929); Seznam dobrých knih za 
zlevněné ceny (1934); Vánoční seznamy knih pro mlá
dež z knihkupectví A. H. (b. d.); Knihy nakladatelství 
A. H. (reklamní brožura, po 1945); ah (řekl, brož., po 
1945); Vánoční seznam knih pro mládež... 
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A. H. (1946); Hynkovy dětské knihy (1948). ■ LITE
RATURA: sb. In memoriam dr. Gustava Hynka 
(1946, red. A. C. Nor).

oh

Hyperion

1910-1948

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

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

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

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

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

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

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

az

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pč

Filip Hyšman

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

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

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

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

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

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

mn

Jindřich Michal Hýzrle z Chodů

* 10. 1. 1575
† 18. 4. 1665 Praha

Válečník a dvořan, autor německých a českých pa
mětí.

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

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

Paměti sepisoval H. v obdobích, kdy mezi 
vojenskou nebo dvorskou službou pobýval 
u rodiny. Opíral se o deníkové zápisky, které si 
vedl už od mládí. 1611-12 začal psát paměti 
německy a dovedl je od narození po 1611. 1614 
začal s pamětmi česky psanými, jimiž znovu 
zachytil veškeré dění od počátku až po závěr 
cesty po západní Evropě 1607. Po 1621 pokra
čoval v pamětech německých a dovedl je až po 
tento rok, dále zapisoval už jen ojedinělé udá
losti, hlavně rodinné, a přepisoval některé do
kumenty osobní povahy. Zprávou o majetko
vém podělení synů Karla a Václava německé 
paměti končí. České paměti, které zůstaly tor
zem, jsou rozsahově podstatně širší než němec
ké, třebaže vyprávějí o kratším úseku autorova 
života. Události časového úseku, v němž se 
s německými kryjí, jsou kromě rozsahu podány 
shodně a v témž pořadí. Německé paměti se 
dochovaly v kaligrafickém přepise, jejž dal 
H. pořídit a opatřit řadou barevných ilustrací.
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Hýzrle z Chodů

Při přepise byla předloha zároveň stylisticky 
upravována, jak svědčí nižší stylová i jazyková 
úroveň poslední části textu, jejž H. dopisoval 
vlastní rukou. České paměti jsou celé autogra- 
fem a z jejich stylu je patrné, že česky se autor 
vyjadřoval snáze. Literární hodnota pamětí 
spočívá v autentičnosti a bezprostředním podá
ní pestrých a nezřídka dobrodružných váleč
ných i cestovních zážitků. Události a jevy rušné 
doby vnímal ovšem H. při svém politicky nevý
znamném postavení pohledem řadového pozo
rovatele, nepronikajícím za jejich vnější tvář
nost a omezeným předměty vlastního zájmu. 
Cena pamětí jako historického pramene je ze
jména v pasáži o pasovském vpádu namnoze 
jedinečná. H. je též autorem německé rozpravy 
o zemské obraně (1616), původně určené čes
kým stavům; je vložena do německých pamětí.

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

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

ep

Václav Cháb

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

Kulturní a politický publicista, beletrista, překladatel 
z ruštiny.

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

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

V denní žurnalistice (politická a kulturní 
publicistika, fejetonistika, literární kritika), jež 
tvořila hlavní náplň jeho literární činnosti, usi
loval Ch. o faktickou věcnost, střídmost a obec
nou srozumitelnost vyjádření. Jeho stati, úvahy, 
polemiky i knižní studie jsou proniknuty hlubo
kým demokratismem a vycházejí z postoje pro
stého člověka; vyznačují se důsledným odporem 
k militarismu, velkoburžoazii a extrémní poli
tické pravici. Tyto základní vlastnosti má i Ch. 
tvorba beletristická, vyrůstající z osobního pro
žitku první světové války. Hrdiny jeho povídek 
jsou vždy obyčejní vojáci či bezbranní vesniča
né, válečná skutečnost a její důsledky jsou zo
brazovány jejich očima jakoby v autentickém 
záznamu, do něhož autor vstupuje ostře a pře
sně viděnými detaily (atmosféra prostředí, 
obraz krajiny). Obdobnou metodou jsou zpra
covány také dvě historické epizody (boje 
u Bachmače a na Sibiři), kdy Ch. líčí věci, jak se 
skutečně staly, a zbavuje události jejich doda
tečné mytizace. Ch. vztah k Rusku a k ruské 
a sovětské literatuře, vyjadřovaný v žurnalistic
ké praxi, se projevil také v jeho rozsáhlé práci 
překladatelské a v monografické studii 
o L. N. Tolstém.
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Chaloupecký

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Pravda, Jan Pravda, 
Unus; -á-, Ch., Chb., chb., -chb-, -chb.-, V. Ch., 
v. chb., Vach, vchb., -vchb-, us, -us. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Čes. osvěta (1928-33); Českosl. legionář (1925, 1934); 
Čin (1931-37); Dobrý den (1927-28); Kultura doby 
(1937); Legionářský směr (od 1921); Lid. noviny 
(1939); Lit. noviny (1927-31); Lit. rozhledy (1929); 
Nár. osvobození (1924-38, 1945-48); Nár. práce 
(1939); Národnostní obzor (1933-34); Naše zprávy 
(1939-41); Nová svoboda (1937); Panoráma (1938); 
Přerod (1923-24); Rozhledy (1934); Sobota; Věstník 
českosl. novinářů (1934); Volná myšlenka. I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Co udělal Yi-Nin- 
-Čen a jiné povídky (1928); Bachmač - březen 1918 
(P 1930, přeprac. vyd. 1948); Jihočeský selský vůdce 
Radola (Rp 1931); Mariinsk-Kungur (PP 1931); Ces
ta Sovětským svazem (Rp 1935); K. Havlíček Borov
ský (1936); Kdo je K. Havlíček Borovský (1946); Kdo 
je Jan Herben (1947); L. N. Tolstoj (1948). - Překla
dy: L. N. Andrejev: Deník Satanův (1924, s F. Šifte- 
rem); V. V. Ivanov: Podivuhodná putování krejčího 
Ivana Fokina, Stalo se na řece Tun (1926); H. Dome- 
la: Falešný princ (1927, s B. Mathesiem); M. Koščina: 
Sestra Maria Immacolata (1927); L. N. Tolstoj: Vojna 
a mír (1928) + Anna Karenina (1929) + Dětství, 
Chlapectví, Jinošství (1929) + Kozáci, Sevastopol 
(1929) + Kreutzerova sonáta a jiné povídky 
(1929) + Otec Sergej a jiné povídky (1929) + Vzkří
šení (1929); M. Krleža: Tři domobranci (1926) + Ba
rák pět Bé, Smrt Františka Kadavera (1929) + Na 
frontu (1930); V. I. Němirovič-Dančenko: Když zvo
ny zvoní (1930); L. N. Sejfullina: Přestupnici 
(1927) + Kain-Kabak (1929); L. Belmont: Tajné líče
ní před porotou (1931); N. I. Kočin: Děvčata od 
Volhy (1935); I. Kozlov: V krymském podzemí (1949); 
V. A. Samojlov: Děžněv a jeho doba (1950); V. I. Pr- 
janišnikov: Vesmír (1950); B. A. Voroncov-Veljami- 
nov: Hovory o přírodě a člověku (1950); A. J. Molod- 
čikov: Člověk mění přírodu (1950); N. M. Karatajev: 
N. M. Prževalskij a jeho objevy ve střední Asii (1951); 
V. I. Žukov aj.: Stachanovský technicko-hospodářský 
plán (1951); L. B. Severcova: A. N. Severcov (1951);
M. I. Palagina: Mimoškolní práce s dětmi (1951); 
P. J. Polubarinova-Kočina: Život a působení
S. V. Kovalevské (1951); I. a L. Krupenikovi: Cesty 
a výpravy V. V. Dokučajeva (1952); A. M. Filippov: 
Společensky užitečná práce venkovské školy (1952);
N. I. Alpatov: Mimotřídní výchovná práce v městské 
střední škole (1953); K. P. Jagodovskij: Praktické pří
rodovědecké práce v počáteční škole (1953). - Ostatní 
práce: Bohové, náboženství a kněží (1926); Jak se 
dělají noviny (1932); Několik legionářských co a jak 
(1932); Spasí Radola Gajda a jeho fašismus náš lid? 
(1932); Komu by pomohly Kobzinkovy Židenice, 
kdyby se byly podařily? (1933); Lipanská bitva (1934, 
pseud. J. Pravda); Andrej Hlinka (1934); Mezi mírem 
a válkou (1934, pseud. Jan Pravda); Orgán bojující 
demokracie (1934); 500. výročí kompaktát (1936); 
Prezident Edvard Beneš (1936); Revoluce zavazuje!

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

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

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

bš

Chaloupecký (1)

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

Obrozenský básník, přispěvatel posledního svazku 
Puchmajerova almanachu.

Chodil do městské školy v rodišti, v Praze vy
studoval novoměstské gymnázium (1800-05), 
tzv. tříletou filozofii (do 1808) a právnickou 
fakultu (do 1811). Po právní praxi byl 1815 
ustanoven aktuárem u trestního soudu v Hradci 
Král, (tam bydlil do 1834), 1818 byl radním 
v Třebechovicích, pak justiciárem na okolních 
panstvích a statcích. Justiciárem byl i po přestě
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Chaloupecký

hování do Prahy 1834 až do zrušení patrimo- 
niální jurisdikce 1850. Jeho zálibou bylo studi
um filologie a hospodářských věd.

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

mo

Václav Chaloupecký (2)

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

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

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

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

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

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

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

jk> zp

Josef Chaloupka

* 4. 6. 1898 Brno
† 24. 1. 1930 Brno

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

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

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

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

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

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

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

pb, šv

Dalibor Chalupa

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

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

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

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

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

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

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

sb

František Chalupa

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

† 1. 1. 1890 Praha

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

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

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

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

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

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

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

//

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

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

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

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

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

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

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

jku

Jindřich Chalupecký

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

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

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

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

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

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

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

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

II

Emanuel Chalupný

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pč

Arnošt Chamrád

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

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

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

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

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

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

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

os

Albert Chanovský z Dlouhé Vsi

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

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

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

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

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

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

zdt

Čeněk Charous

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

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

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

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

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

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

sm

Marie Charousová-Gardavská

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

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

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

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

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

PŘÍSPĚVKY in\ Divadlo (1959, příl. k č. 3, operní 
libreto Kolotoč); Úhor (1941). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
(vesměs pro ml.): Smutná tanečnice (D b.d., 1926, 
i prem., podp. M. Gardavská); Kalupinka v pekle (D 
b. d., 1927, i prem., podp. M. Gardawská); Malečkův 
kamarád (R b. d., 1935, s Č. Charousem, podp.
M. Charousová); U Zmrzlíčků (D b. d., 1936, 
i prem.); Holčičky z Křivé ulice (R b.d., 1938); Pojďte, 
děti, mezi nás (BB, PP b. d., 1939, podp. M. Charou
sová); Kolečko roku (BB 1941); Kouzelné obálky (P 
1943); Růžový den (R 1944). - Ostatní práce'. Diktáty 
pro školy 1. a 2. stupně (obecné, měšťanské a nižší 
střední) (metodická příručka, 1945, s Č. Charousem, 
podp. M. Charousová). i SCÉNICKY. Hry. Americ
ká panna (1935); Kouzelný klobouk pana Blahouta 
(1938); Kolotoč (operní libreto, 1960, rozhlas, prem. 
1941, hudba V. Trojan). I

402



Charvát

LITERATURA: L. Zbraslavská: ref. Malečkův ka
marád, Úhor 1935, s. 202; If. (I. J. Fischerová): ref. 
Americká panna, NO 31. 12. 1935; O. Pospíšil: ref. 
Pojďte, děti, mezi nás, Úhor 1940, str. 100; • ref. 
Kolečko roku: F. Dlouhán (Bulánek), Úhor 1941, 
s. 141; M.-B., Děln. osvěta 1941, s. 306 •;• ref. Kou
zelné obálky: kp. (K. Polák), Nár. práce 11. 8. 1943; 
R. H. (Hrdlička), Úhor 1943, s. 122 •; kp. (K. Polák): 
ref. Růžový den, Nár. práce 20. 9. 1944; V. Bor in 
Operní večery (1986, s. 137).

sm

Jan Josef Charvát

* asi konec 18. století
† asi po 1844

Prozaik, překladatel Barona Prášila.

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

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

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

mo

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

Novinář, překladatel ukrajinské a ruské prózy.

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

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

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

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

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

II

Petr Chelčický

* kolem 1390
† asi před 1460

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

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

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

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

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

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

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

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

jk

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

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

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

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

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

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

et

Adam Chlumecký

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

Prozaik a básník mystického založení a výrazně kato
lické orientace.

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

Ch. se pokusil vytvořit svérázný typ české 
mysticko-vizionářské literatury. Rytmizovanou 
a metaforicky bohatou prózou výrazně ovlivně
nou biblickým stylem (zejm. Apokalypsou) 
ztvárnil tři básnické vize. Apokalypse otroků je 
vidinou vítězného boje Slovanů proti útlaku 
s patrnými vlivy Kollárova elegismu, Andělé 
pyšní vizí kosmického sociálního konfliktu mezi 
dobrem a zlem a nej rozsáhlejší Evangelium svo
body katastrofickým obrazem světa budoucnos
ti zmítaného hrůznými válkami. Text, v němž 
Ch. předjímá i některé prvky vědeckofantastic
ké literatury, je zároveň i shrnutím autorova 
vztahu ke světu, jehož základním pilířem je 
křesťanský světový názor. Bizarní fantastikou 
a anticipací některých symbolistických tvár
ných postupů (báseň v próze) představuje tato 
trojice mysticko-vizionářských próz vrchol Ch. 
literární tvorby. Jeho ostatní díla byla většinou 
vytvořena v intencích lidovýchovného působení 
F. Sušila. Nad upřímným vlastenectvím a obdi
vem k folklóru v nich převládá náboženská 
didaktičnost a sentimentalita. Ch. historické 
prózy, látkově těžící především z doby husitské, 
byly závislé na V. Beneši Třebízském, jeho klad
ný vztah k husitství se však pokoušely svým 
útočně negativním postojem k tomuto hnutí 
paralyzovat.
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PSEUDONYM: Albuin Chronos (publicistika). 
■ PŘÍSPĚVKY in\ Čas. Beletristická příloha (1898); 
Čech (1900); České květy (1902-03); Eva (1907); 
Hlídka literární (1886-94); Květy mariánské (od 
1885); Meditace (1909); Nár. politika (1904); Náš 
domov (od 1895); Našinec (1911-36); Niva (1897); 
Nový obzor (1911-13); Nový život (1897-1906); Ob
čanské noviny (od 1919); Obrázková revue (od 1901); 
Obzor (1879); alm. Pod jedním praporem (1895); alm. 
Ratolest olivová (1917); Vlasť (1902-33). I KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o literatuře'. Apokalypse otroků (P 
1881); Epos o hloupém Janu (B pro ml., 1882, 1898 
přeprac. s tit. Pohádka o hloupém Honzovi); Večer 
sv. Mikuláše (D 1885); Lidé jak jsou (PP 1884); Andě
lé pyšní (P 1886); Nový dárek od Ježíška hodným 
dítkám (BB a PP pro ml., b. d., 1892); Romance 
o rejdech čertových (verš, pohádky, 1894); Zvony 
večerní (BB pro ml., 1895); Evangelium svobody (P 
b. d, 1896); Lilita (PP b. d., 1897); Adam a Eva (R 
1897); Povídky (1908); Historické povídky (1910); 
Z husitských dob (PP 1912); Po stopách rodu Velyn- 
ských v českém písemnictví a jeho vztazích k národ
nímu životu našemu (studie, 1919). I

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

jm

Josef Chrněla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dosavadní preromantickou poezii a na lidovou 
píseň, jsou zastoupeny různé drobné žánry 
a formy (mj. elegie, óda, znělka, epigram, bala
da; některé básně z 20. let psány - podobně jako 
libreta - časoměrným veršem nebo veršem kom
binujícím časoměrný a přizvučný princip); cel
kově v ní převažuje komorně laděná lyrika pís
ňového rázu s nepříliš originálně pojatými mo
tivy lásky, přírody, přátelství, vztahu k vlasti 
a rodině. Typické pro Ch. („panenského pěv
ce“) byly básnické holdy ženám a dívkám. Na 
začátku 20. let věnoval Ch. několik básní Žofii 
Jandové, básnířce vymyšlené Čelakovským, pod 
jejímž jménem také sám publikoval, mj. znělku 
Josefovi Chmelenskému (Čechoslav 1823). Nej
zralejší a mo ti vičky nej objevnější básně Ch. ob
sahují cykly Poputnice čili písně cestujícího 
(Kytka na r. 1837, 1838), Kvítí polní z Moravy 
a ze Slezska, apostrofy měst (Denice 1840), 
a Plané růže z Moravy a z Slézska, zachycující 
dojmy z přírody a vesnice (Vlastimil 1840). Pře
klady a parafráze poezie (Catullus, J. W. Goe- 
the, J. G. Herder, A. Klár, J. Kochanowski, 
A. Mickiewicz, A. Rósciszewski, F. Schiller, 
J. Vittorelli aj.) byly spíše vedlejší součástí tvor
by Ch. Z původní poezie Ch. měly největší ode
zvu milostné a vlastenecké písně s biedermeie- 
rovským koloritem, v nichž se navzájem prolí
nají ozvuky lidové písně a citově apelativní mo
tivy a tóny soudobého umělého básnictví. (Tyto 
písně se dokonce vlivněji než ohlasová lyrika 
Čelakovského podílely jako výchozí model na 
zkonvenčnělé sentimentalistické poezii 30.-40. 
let.) Texty Ch., pohotově zhudebňované často 
i několika skladateli, byly adresovány hlavně 
„vlastenským“ dívkám, jimž měly nahradit ob
líbené německé árie a salonní písně. Spolu se 
skladatelem F. Škroupem soustředil Ch. řadu 
básníků a hudebníků kolem Věnce ze zpěvů 
vlastenských, prvního českého hudebního peri
odika. Současně založil a z větší části sám vypl
ňoval almanach Kytka, který přinášel texty 
vhodné k zhudebnění. Některé písně s textem 
Ch. (tištěným v Kytce i Věnci takřka synchron
ně) zlidověly {Růže tetínská, Chodníček lásky 
aj.), do českého koncertního repertoáru se na
dlouho zařadilo Škroupovo a Ch. zastaveníčko 
Dobrou noc (text v 1. roč. Kytky i Věnce). Pro 
pražskou českou scénu překládal Ch. texty zná
mých evropských oper a oblíbené hry se zpěvy. 
Je autorem libreta k první české opeře, Škrou- 
povu Dráteníkovi’, tato dvouaktovka z prostředí 
venkovského městečka, oživená postavou slo
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venského dráteníka, bývá považována za proto
typ české komické zpěvohry. Další Škroupovy 
a Ch. opery Oldřich a Božena a Libušin sňatek 
byly pokusem o národní hrdinskou zpěvohru. 
Mytologickým tématem i silnými lyrickými 
prvky je jim blízká dramatická báseň Láska 
Čechova W&zte n ČČM 1835). Z historických 
pověstí čerpal Ch. i látku k básni Vlastislav 
a Neklaň (ČČM 1829), opírající se o vzor RKZ, 
a k proponované tragédii Čestmír. - Jako kritik 
dbal Ch. o čistotu literárního jazyka a jevištní 
mluvy, taktně vedl i nezkušené nebo průměrné 
autory a herce k větší náročnosti. Jeho ustálená 
kritická měřítka a vyhraněná, v podstatě klasi- 
cistická představa funkce umění jako nositele 
harmonických citů a pozitivních hodnot však 
omezovaly jeho pochopení nových kvalit ro
mantické poezie, mj. umělecké objevnosti Má
chova Máje, jejž komentoval (zřejmě i pod vli
vem Palackého a Čelakovského) odmítavě 
a podcenivě (ČČM 1836). Nej soustavněji se Ch. 
věnoval divadelní kritice; jeho pravidelné refe
rování o českém divadelním dění v Praze, kon
cepčně sledující zejm. dramaturgii a novou pů
vodní dramatiku (V. K. Klicpera, J. N. Štěpá
nek, J. K. Tyl), je pokládáno za vlastní počátek 
české divadelní kritiky. Z hudebních statí Ch. 
měly podnětný ráz úvahy o vztahu mezi rytmem 
řeči a hudby. Teoretické i praktické představy 
o postavení a úkolech kritiky shrnul Ch. ve 
Slovu o kritice (ČČM 1837).

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

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

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

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

kh
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Chmelíček

Josef Chmelíček

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

Autor cestopisů, věnovaných hlavně církevní historii.

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

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

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

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

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

is

Prokop Chocholoušek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mř

Jaroslav Choltický viz 
in Jaroslav Janouch

Jan Chorinnus

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

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

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

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

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

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

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

František Chudoba

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

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

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

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

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

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

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

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

et

Chudým dětem

1889- 1948

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

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

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

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

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

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

bs

Chvála slova

1940

Literární sborník začínajících autorů.

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

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

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

pb

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

Prozaik inspirující se životem chudých lidí z periférie 
společnosti.

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

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

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

bs

Helena Chvojková

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

Malířka a ilustrátorka; autorka próz inspirovaných 
světem dětí.

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

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

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

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

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

zt

Kvirín Josef Chylík

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

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

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

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

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

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

mo

Čeněk Ibl

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

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

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

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

Hek

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

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

jc

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

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

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

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

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

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

a L. V. Kopeckým). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Překlad literárního díla (1970, s J. Čermákem,
A. Skoumalem); Eseje o Leninově jazyce a stylu 
(1974, s J. Moravcem). ■

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

eh

Rudolf lilový

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jc

Jindra Imlauf

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

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

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

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

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

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

1929-1939

Levicově zaměřený kulturně politický časopis.

Podtitul: 1929-30 (roč. 1-2) Leták kulturní informa
ce; 1931-36 (roč. 3-8) List pro kulturní politiku; 
1937-38 (roč. 9-10) List pro umění a kulturní politi
ku (na obálce obsahu List pro kulturní politiku); 1939 
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Index

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

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

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

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

Iskra

1929-1949

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

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



Jablonský

F. Zemanec aj. O literatuře referovali zejména 
Z. Bár, E. Dvořák, M. Rusinský, F. Směj a, 
J. Šulc, L. Třenecký, o činohře Moravsko-slez- 
ského divadla v Ostravě L. Třenecký. Obsáhlej
ší stati o slezském písemnictví publikovali
E. Dvořák, V. Martínek, M. Rusinský, o diva
dle a umění J. Pacl. Časopis zanikl po 1. roční
ku, pokus o jeho obnovu z popudu Z. Bára,
F. Směji a L. Třeneckého 1936 ztroskotal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kh

Jožka Jabůrková

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

Komunistická novinářka a prozaička, autorka pro 
mládež.

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

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

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

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

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

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

jho

Jan Jafet

* kolem 1550
† 1614 Horažďovice

Historik Jednoty bratrské.

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

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

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

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

e/?

Jiljí Vratislav Jahn

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

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

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

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

Na přelomu 50. a 60. let vystupoval J. v čes
kém literárním životě zejména jako autor oblí
bených příležitostných veršů pro národní bese
dy, plesy, tábory a slavnosti; svými básněmi 
navazoval na tradici obrozenských deklamová- 
nek. Napsal několik set veršovaných proslovů 
určených pro shromáždění na Žofíně, v Proza
tímním divadle, na Řípu, Kunětické hoře aj. 
nebo pro účastníky pohřbů významných osob
ností, z nichž mnohé vycházely tiskem ve Vilím
kových Besednících; jejich častým interpretem 
byl J. tehdejší přítel J. Barák. Podobné oslavné 
zaměření měly i básně na „výtečníky českoslo- 
vanského národa“ (V. Hanka, J. Hollý, V. K. 
Klicpera, K. H. Mácha, J. Slavík, B. Smetana 
aj.), které většinou rovněž vznikaly pro příleži
tostný přednes a nadneseně představovaly své 
hrdiny jako ideální vzory vlasteneckých i mo
rálních ctností. Představu básníka a umělce ja
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ko bojovníka za národní pokrok rozvinul J. ve 
své hlavní sbírce časové lyriky Růženec↓ opakují 
se zde rozvláčné reflexe na témata svobody, 
humánnosti, lásky k vlasti a mocí umění a osla
vují se obecné ideály hrdinského činu, mužného 
vzdorování osudu, pravdy, síly ducha, osvěty 
a svornosti. Důraz na myšlenku smíření protiv 
a umírněného postupu v národním boji sbližuje 
tuto poezii s konzervativními ideami staročeské 
strany, k níž J. také později patřil. Řada jeho 
básní byla zhudebněna (K. Bendi, V. Blodek, 
J. Malát, E. Nápravník, F. A. Vogel, J. L. Zvo- 
nař aj., později J. B. Foerster). Vedle poezie 
a několika časopisecky zveřejněných povídek 
pěstoval J. i tehdy oblíbenou historickou truch- 
lohru (Kateřina z Pernštýna↓ jednoaktové dra
ma Carevič Konstantin zůstalo v rukopise stejně 
jako operní libreto Kališníci pro skladatele 
A. Požděnu). - Vedle monografií o osobnostech 
ze světa přírodních věd napsal též rozsáhlý živo
topis F. L. Riegra, v druhém vydání podstatně 
rozšířený na základě materiálů M. Červinko vé- 
-Riegrové.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Starý Švejda, Švejda; -h.- 
(Obrazy života). I PŘÍSPĚVKY in: Besedník 
(1861-64); Boleslavan (Ml. Boleslav, od 1860); Čas 
(1861); Časopis pro průmysl chemický (1892-1900); 
Dalibor (1859); Háj; Hlas (1864); Hlas národa 
(1886-88); Horník, almanach kutnohorský (1862); 
Humorist, listy (od 1859); Koleda (Olomouc, 
1877-78); Lada (1861); kal. Lípa českomoravská na 
r. 1862; Listy chemické (1879-80); Lumír (1858-73; 
debut básní Mnich); alm. Máj (1859-62); alm. Národ 
sobě (1880); Nár. listy (1861-67); Obrazy života 
(1859-62; 1859 překl. z A. Waldaua); Osvěta 
(1872-97; 1895 životopis F. Schulze); Pardubice-Vini- 
ce (Pardubice 1880, pamětní list ve prospěch Nár. 
divadla); Pokrok (1878-84); Posel z Prahy (od 1860); 
sb. Potštýn (1897); Poutník od Otavy (Písek, 
1858-60); Program slavnosti při odhalení pomní
ku... bratranců Veverků... (Pardubice 1883); Proslov 
a texty sborů ku společné zábavě spolků českoslovan- 
ských dne 18. května 1862... (1862); alm. Růže 
(1860); Slavnostní list ku sjezdu bývalých žáků reálné 
školy v Pardubicích... (Pardubice 1887); Slavoj (od 
1862); Světozor (1875-80); sb. Úplný besedník 
(1877); alm. Vínek (Chrudim 1884); alm. Vínek, 
upomněnka ze študentské merendy v Chrudimi 
(Chrudim 1859-62); Výr. zpráva soukromé střední 
školy dívčí a spolku Minervy v Praze (1897); sb. Z lesů 
a luhů (1877); Zábavné listy (1893); Zlatá Praha 
(1864); Ženské listy (1898); Živa (1859-63). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Janu Purkyňovi k dvaasedmdesátiletým 
narozeninám dne 17. prosince 1859 (B 1859 ← Hu
moristické listy 1859); Slečně Karolíně z Tiefensee (B 

1860, an.); Naše mohyly (BB 1861, s B. Peškou); 
Kateřina z Pernštýna (D 1861); Proslov („K velkému 
cíli kráčí národ náš...“) (B b. d., 1861); Proslov před

' nošený v besedě na Žofině dne 8. dubna (B b. d., 
1861); Sbor k slavnosti odhalení pomníku zvěčnělého 
měšťaností plzeňského Martina Kopeckého (B 1861); 
15. ledna 1861 (B k pohřbu V. Hanky, 1861); 22. 
červen 1861 (B k zasvěcení pomníku V. K. Klicpery na 
Olšanských hřbitovech, 1861, an.); 28. červen 1861 (B 
k pohřbu P. J. Šafaříka, an.); Sibylinské věštby (BB 
1862, pseud. Starý Švejda); Vlasti! (B k sboru L. Pro
cházky, 1862); Růženec (BB 1863); K slavnosti stole
tých narozenin J. Jungmanna odbývané v Pardubi
cích dne 19. a 20. července 1873... (B 1873); Typogra
fická beseda v Praze. K slavnostnímu dni stoletých 
narozenin J. Jungmanna... (B 1873). - Monografie 
osobností: František Ladislav Rieger. Obraz životo
pisný (1861, přeprac. a rozšiř, vyd. 1890); Kryštof 
Bergner, měšťan a chemik pražský v 18. věku (1879 
← Listy chemické 1879); Karel Slavoj Amerling (1893 
← Časopis pro průmysl chemický 1892, přeprac. 
a rozšiř, vyd. s podtít. Obraz života a práce, 1893); A. 
V. Lavoisier, jeho život a práce (1894). - Překlady: 
K. Herloš: Svět a lidé 1-3 (1863-64) + Sestra a ne
věsta (1882); F. K. L. Schoedler: Kniha přírody 
1 (1863) + (části z dalších dílů Knihy přírody:) Astro
nomie čili hvězdářství (1863) + Fyzika čili silozpyt 
(1863) + Chemie čili lučba (1865). - Ostatní práce: 
Kněhtlačitelství, umění pomocná a příbuzná (1868); 
Chemie nerostná (učebnice, 1868-69, rozšiř, vyd. 
1874); Úvod do dějin nálezův (Kronika práce, osvěty, 
průmyslu a nálezův 1,1872); Počátkové chemie (učeb
nice, 1877); Stručná chemie (učebnice, 1878); Chemic
ké vzdělávání surovin (Kronika práce, osvěty, prů
myslu a nálezův 4, 1879, s Z. V. Jahnem); Seznam cen 
udělených vystavovatelům z oboru průmyslu novodo
bého na Národopisné výstavě českoslovanské v Pra
ze... (1895) aj. I KORESPONDENCE: an.: Nerudův 
večer (J. Nerudovi z 1884), NL 23. 1. 1884, příl. 
■ REDIGOVAL časopisy: Obrazy života (1861-62), 
Časopis pro průmysl chemický (1897-1903, s A. Bě- 
lohoubkem, F. Štolbou); knižnice: Kronika práce, os
věty, průmyslu a nálezův 1-4 (1868 - asi 1879), Che
mická knihovna technologická 2-3 (1894-97, 
s A. Bělohoubkem). ■

LITERATURA: J. Weger: J. V. Jahna působení 
literární a politické (1888); J. B. Lambl: J. V. J. (1898 
← Časopis pro průmysl chemický 1898); Jaroslav J. 
Jahn: O mém otci (b. d., soukr. tisk). I H. (V. Hálek): 
ref. Naše mohyly, NL 7. 6. 1861; • ref. Růženec: 
V Hálek, NL 18. 10. 1862; J. Neruda, Hlas 31. 10. 
1862 → Literatura 1 (1957) •; an.: J. V. J., lučebník 
a spisovatel český, Světozor 1875, s. 27; J. Neruda: J. 
V. J., Humoristické listy 26. 10. 1878 → Podobizny 
1 (1951); J. W. (Weger): J. V. J., Zlatá Praha 1888, 
s. 174; S. (T. G. Masaryk): ref. K. S. Amerling, Naše 
doba 2, 1894/95, s. 468; J. Krejčí: J. V. J., Ženské listy 
1898, s. 22, 43; ech. (V. Štech): Pod vlastním krovem 
(J. a nakl. družstvo Máj), Máj 1, 1902/03; • nekrolo

434



Jahn

gy: an., Zlatá Praha 19, 1901/02, s. 357; an., Zvon 2, 
1901/02, s. 491; J. V. Prášek, Květy 1902, sv. 2, s. 25; 
J. Klika, NL 22. 6. 1902; E. Krásnohorská, Osvěta 
1902, s. 575 •; m.n. (M. Novotný): Pozůstalost profe
sora brněnské techniky dra Jaroslava J. Jahna... 
(zpráva o dochované korespondenci J. V. J.), LidN 11. 
2. 1936; • 100. výr. nar.: A. N. (Novák), LidN 22.
1. 1938; kp. (K. Polák), PL 22. 1. 1938 •; in J. V. Frič 
v dopisech a denících (1955, dopisy Jahnovi 
z 1861-62); B. Němcová: Listy 4 (1961, dopis Jahnovi 
z 1860); J. Neruda: Dopisy 3 (1965, dopisy Jahnovi 
z 1880-84); K. Pospíchal: Výchovné zaměření literár
ní činnosti J. V. J., SPF Hradec Král. 11, Jazyk-litera- 
tura-metodika, 1970; V. Žáček in Josef Barák (1983).

II

Metoděj Jahn

* 15. 10. 1865 Krásno (Valašské Meziříčí - K.) 
† 14. 9. 1942 Hranice u Přerova

Povídkář, básník a romanopisec, představitel vesnic
ké kritickorealistické prózy poučené na ruském psy
chologickém realismu; jeho tvorba je věnována obra
zu Valašska z konce 19. a počátku 20. století.

Otec, původně kožešník, byl od 70. let nájem
cem hospody, nejdříve v Krásně, pak ve Val. 
Meziříčí. Od 1871 navštěvoval J. ve Val. Meziří
čí obecnou školu, pak i gymnázium (mat. 1886). 
1887 složil jako externista zkoušky na učitel
ském ústavu v Brně a nastoupil jako učitel v Za- 
šové u Val. Meziříčí; 1891 se oženil (z jeho sedmi 
dětí čtyři záhy zemřely). 1901-19 učil v Komá- 
rovicích u Kelče, od 1919 byl řídícím učitelem 
na obecné chlapecké škole v Rožnově p. Radh.; 
1925 odešel do výslužby. V Rožnově, kde žil až 
do smrti, rozvíjel rozsáhlou kulturně osvětovou 
činnost; byl také členem (od 1912) výboru Mo
ravského kola spisovatelů. 1904 podnikl za pod
pory Svatoboru cestu do Benátek. Byl pohřben 
na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově p. Radh.

Ve své próze podává J. obraz neidylického 
života na valašské vesnici, často v kontrastu 
s krásou přírody. S realistickou důkladností 
kreslí vesnické typy a chmurné osudy lidí žijí
cích v zajetí náboženských pověr, sobectví, bídy 
a zločinnosti. J. povídky mají platnost doku
mentárních psychologických studií; podávají 
portréty pijanů a vrahů, lidí rozvrácených mar
ným úsilím po osobním štěstí, hamižných sedlá
ků a ponížených výměnkářů, lidí, jejichž osudy 
jsou vyplněny dřinou a nej krutější bídou (sou

bory Nevzešlo ráno, Údolím života, Večerní stí
ny). V pozdější J. tvorbě se zmírňuje obžalobný 
tón, povídky jsou neseny úsilím o mravní rov
nováhu. K filozofické i tvůrčí syntéze dospěl 
J. v nejvýznamnějším ze svých románů, Selský 
práh, lícícím osudy děvčete z chalupy a selského 
synka, jimž přísné majetkové rozvrstvení vesni
ce nepřeje šťastně žít. Tvorbě s městskou temati
kou (Kruhy na vodách, Kosatce, Duhová vidma 
aj.) chybí znalost prostředí a charakterů; vnějš
kovým popisem v ní J. marně usiloval o vytvo
ření nadčasového typu inteligenta. Jako básník 
debutoval J. pod pseudonymem M. Hanuš už 
1883, inspirací mu byly opět rodné Beskydy; 
básně se vyznačují ryzostí zážitku, jejich účin 
však oslabuje příliš tradiční podání a poplat
nost lumírovské poetice (Beskydy). Zatímco 
v próze vystupoval J. jako sociální kritik, cha
rakterizuje jeho poezii romantizující tendence 
se sklonem k idyličnosti (valašská idyla Lukáš 
Ruman).

PSEUDONYM: M. Hanuš (alm. Zora 1883, 1885). 
■ PŘÍSPĚVKY in\ Cesta (1919-20); Černá země 
(Ostrava); Čes. dělník (1940); Hlas národa (1901); 
Kalendář Lid. novin (1904); Květy (1893-1908); Lid. 
noviny (1913-42); Lubina (Val. Meziříčí, 1903-37); 
Lumír (1890-1904); Lyrická prémie spolku Máj na 
rok 1910; Máj (1903-04); Morava (Brno, 1901); Mo- 
ravskoslez. revue (Ostrava, 1906-10); Nár. obzor 
(1912); Naše Valašsko (Vsetín); Niva (Brno, 
1921—34); Osvěta (1911-12); Ruch; Svatvečer (příl. 
čas. Vyšehrad, 1890-94); Světozor (1892-99); Topi
čův sborník (1916-19); Večery (1912); Venkov 
(1924-30); Vesna (Brno, 1892-96); Vyšehrad; Vzlet 
(Plzeň, 1918); Zlatá Praha (1885-1915); alm. Zora 
(Brno, 1883); Zora. Alm. k desítiletému trvání Mor. 
besedy (1885); Zvon (1901-41). I KNIŽNĚ. Beletrie-. 
Z temných i světlých cest (PP 1894); Nevzešlo ráno 
(PP 1898); Zapadlé úhory (PP 1900); Údolím života 
(PP 1902); Kruhy na vodách (PP 1903); Tiché světy 
(PP b. d., 1905); Duhová vidma (R 1907); Večerní 
stíny (PP 1908); Stopy v rosách (PP b. d., 1909); 
Kosatce (PP 1909); Polní růže (BB 1909); Selský práh 
(R 1913); Rozmarné chvíle (PP 1914); Ráj a jiné 
povídky (1916); Horké prameny a jiné povídky 
(1918); Lukáš Ruman (B 1924); Horští lidé a jiné 
povídky (1927; 1941 s tit. Horská srdce; P Horští lidé 
též samostatně 1927); Písně smutku a radosti (BB
1928);  Beskydy (BB 1929); Slunečná paseka (R 1937); 
Křemenáči (D 1937); Jarní píseň (vzpomínky, 1940). 
- Ostatní práce-. Valašské muzeum v přírodě v Rožno
vě pod Radhoštěm (1930). - Výbory (PP, ed. O. Ra- 
faj): Bloudění (1964); Stopy v rosách (1969); Procit
nutí (1979). - Souborná vydání'. Spisy (1929, 1 sv); 
Výbor prozaických prací M. J. (1937-38, 5 sv.; 1. sv. 
nově Slunečná paseka, 2.-4. sv. výbory z povídek s tit. 
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Tichá dolina, Rozběhlé pěšiny, Tvrdý život, 5. sv. 
Selský práh); Písně rodného kraje (soubor veršů, 
1946, ed. B. Slavík); Vybrané spisy (1957, 1 sv.). I KO
RESPONDENCE: B. Slavík: Přátelství dvou básníků 
(vzáj. koresp. M. J. a E. Trévala z 1902), Zvon 1941; 
J. Urbanec: M. J. - Josef Kalus (vzáj. koresp. 
z 1907-32), Čas. Slez, muzea 1965; J. Skutil: Z nezná
mých básní a korespondence J. Chaloupky (J. Cha- 
loupkovi z 1925), Vlastivěd, ročenka Okr. archívu 
v Blansku 1970. I

BIBLIOGRAFIE: V. Martínek: Bibliografie k 75. 
narozeninám M. J. (1940). ■ LITERATURA: sb. 
M. J., člověk a dílo (1925, red. Ad. Veselý); V. Martí
nek: M. J. (1943); sb. M. J. (1965, rozmnož.); sb. 
M. J. (Rožnov p. Radh., 1982, red. I. Stolařík). I A-a 
(A. Procházka): ref. Z temných i světlých cest, Lit. 
listy 1894; jv (J. Vodák): ref. Nevzešlo ráno, Lit. listy 
1898; E. Sokol: Jediná píseň, MS1R 3, 1906/07, s. 76; 
-il: ref. Stopy v rosách, LidN 19. 3. 1909; A. Matula: 
M. J., MS1R 11, 1914/16, s. 225; G. Pallas: M. J., 
Zlatá Praha 33, 1915/16, s. 23; F. Žákavec: K dílu 
M. J. + Jazykový materiál ve spisech M. J., obojí 
MSIR 13, 1919/20; • k šedesátinám: A. N. (Novák), 
LidN 14. 10. 1925; P. F. (Fraenkl), NO 14. 10. 1925 

k sedmdesátinám: A. N. (Novák), LidN 13. 10. 
1935; G. (F. Götz), M. Skalík, NO 13. 10. 1935; J. 
Nečas, Rozhledy 1935 •; V. Martínek: O M. J., LitN 
1940, s. 196 → Živné zdroje (1972); K. P. (Polák): 
Básník moravského Valašska, Nár. práce 13. 10. 1940; 
V. Suda: Valašský realista, Čes. osvěta 37, 1940/41; J. 
Habřina in M. J.: Jarní píseň (1940); bs (B. Slavík): 
M. J. zemřel, LidN 15. 9. 1942; B. Beneš Buchlovan in 
Tři z Valašska (1942); F. Pražák in Spisovatelé učitelé 
(1946) + in Paměti českých spisovatelů z dětství 
(1946); A. Matula in Moravský venkov v české litera
tuře (b. d.); B. Slavík in M. J.: Písně rodného kraje 
(1946); V. Martínek in M. J.: Selský práh (1957); 
F. Horečka: M. J. v nás žije, Valašsko 1965; O. Rafaj: 
M. J., Červený květ 1965 + Spisovatel Valašska, 
Nová svoboda 14. 10. 1965; J. Krystýnek: Sociální 
problematika moravského Valašska v díle M. J., Lite
rárněvědné studie, SFFUP Olomouc, 1972; O. Rafaj: 
Z temných i světlých cest, in Portréty (1979).

dv

Josef Jahoda

* 27. 1. 1872 Německý Brod (Havlíčkův B.)
† 16. 12. 1946 Polánky nad Dědinou (Třebecho

vice pod Orebem - P.)

Prozaik, básník a novinář. Ve snaze o lidovou četbu 
navázal ve svých povídkách a románech z vesnického 
prostředí i ve svých historických prózách na tradici 
žánrového realismu 19. století.

Dětství a studentská léta prožil v rodném městě, 
kde měl otec krejčovství; matka Anna J. -Kasa- 
lová byla autorkou knih Vzpomínky na F. J. 
Rubeše (1898, inspirováno R. přátelským vzta
hem k její rodině, u níž za gymnaziálních studií 
v Něm. Brodě bydlel) a Pověsti a zkazky králov
ského města Německého Brodu a okolí (1912). 
- Po maturitě na gymnáziu (1891) byl J. krátce 
podučitelem ve Velkém Zdíkově, poté prožil 
několik měsíců jako fráter v premonstrátském 
klášteře v Želivi. Po skončení vojenské služby 
1894 byl nejprve učitelem na obecné škole v Čá
slavi, později úředníkem zdejšího cukrovaru; 
kulturního života města se účastnil jako recitá- 
tor a herec ochotnického spolku. Od 1899 až do 
konce první světové války hospodařil na malém 
statku své první ženy Anny Tučkové (autorka 
knihy Z minulých zápasů, 1925); přitom se vě
noval literární práci. Po 1918 působil v Čáslavi 
a v Hradci Král, jako osvětový referent armády; 
když však v Osvětě lidu obvinil z brutálního 
zločinu za války v Srbsku tehdejšího rakouské
ho a po válce čs. důstojníka, byl přes protesty 
pokrokového tisku této funkce zproštěn. Po 
kratším pobytu v Praze, kde byl redaktorem 
Lid. novin, se natrvalo odstěhoval do Polánek, 
kde žil jako spisovatel z povolání.

J. první literární pokusy vznikaly již v letech 
středoškolských studií. Debutoval jako básník 
a tematicky i formálně odvozená poezie orien
tovaná k oslavě rodného kraje v jeho tvorbě až 
do konce první světové války také převažovala; 
těžiště J. díla je však v próze, bezprostředně 
navazující na tradice žánrového realismu ven
kovské a maloměstské povídky 19. století. Kres
bu rázovitých figurek, přesně sociálně i místně 
lokalizovaných (Havlíčkobrodsko, severový
chodní Čechy), doprovází výchovná tendence 
a mravní poselství, jehož smyslem je harmoni
zovat příkré sociální rozpory, poznamenávající 
i psychiku individua. Zvláště vesnice představu
je J. rezervoár originálních typů, neznajících ve 
své prostotě městskou faleš, a poměrně nerozru- 
šenou kolektivitu, která v sobě obsahuje skry
tou mravní sílu. Příběhy čerpá J. ponejvíce ze 
života lidí, které důvěrně znal; jeho hrdinové 
jsou proto charakterizováni konkrétními, oso
bitými detaily i přesně reprodukovaným jazy
kem, často v horáckém dialektu. Sám sebe po
važoval J. za sběratele lidských dokumentů, ale 
od naturalistických tendencí ho dělila často až 
deklarativně projevovaná víra v tradiční morál
ní a citové hodnoty (rodina, zděděný řád rodu, 
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moudrost a laskavost stáří, důvěra v konečné 
vítězství dobra atd.). I tam, kde inspirován kri
tickým realismem zaměřil pozornost k typům 
lidí žijících na okraji lidské společnosti, k tulá
kům a podivínům, bosákům a zločincům, na
chází „střípek dobrého srdce“. Vlastním J. žán
rem byla povídka a její rozsáhlejší obměna 
v tzv. románku. Pracuje sice s fabulačními sché
maty i tvárnými postupy, které byly již mno
hokráte vyzkoušeny (charakteristika postav, vý
stavba konfliktu, situační humor aj.), někdy 
však tato klišé překračuje dokumentárním zá
znamem lidského osudu. Cílem byla J. lidová 
četba, přinášející poznání jak v rovině životního 
materiálu, tak v rovině eticko-společenské. Po
kud se uchýlil do historie, postavil do středu 
svých kronikářských vyprávění opět lidové typy 
nalomených povah, jejichž činnost a úsilí nabý
vá smysluplnosti v časové perspektivě několika 
pokolení. Sem patří i volná vlastenecká trilogie 
{Havlíčkův máj, Skřivánčí píseň, Vlastenecká 
idyla). postihující atmosféru proměny české 
vlastenecké společnosti 20.-60. let 19. století. 
Ostatní románová díla, snažící se o zobrazení 
společensky aktuálních látek, představují nej
méně působivou složku J. neobyčejně rozsáhlé
ho díla.

PŘÍSPĚVKY myBesedy lidu (1911-21); Cesta (1918); 
Čáslavské listy; Čes. slovo; Čes. dělník (od 1941); Čes. 
svět (od 1917); Hostimil; Husův sborník (1918); alm. 
Chudým dětem; Lid. noviny (1919-32); Lid. deník 
(1936); Lit. rozhledy (od 1927); Máj (1911-13); Malý 
čtenář (1918—24); Milotický hospodář (Hranice); 
Moravskoslez. deník (Mor. Ostrava, 1924-40); Nár. 
osvobození (1924-29); Nový večerník (1940); Osvěta 
(1911); Osvěta lidu (Hradec Král.); Pilnáčkův kalen
dář pro české hospodyňky (Hradec Král., 1925); Pra
men (Plzeň, 1920); Pravda (Čáslav); Právo lidu (od 
1921); Pražský ilustrovaný zpravodaj; Pečírkův kalen
dář; Rozpravy Aventina (1928); Rudé květy, pokr. 
Svět (1913-19); Světozor (1914-28); Svoboda (Brno, 
1940); Topičův sborník (1918); Tribuna (1923); Večer
ní Čes. slovo; Venkov (1937-42); Vzlet (1918-19); 
Zlatá Praha (1912-22); Zvon (1910—41); Ženský ob
zor (1916-24). I KNIŽNĚ. Beletrie: Improvizace 
(BB 1911); Německobrodské motivy (BB 1912); Pís
ničky z Opočenská (BB 1914); Za právo a pravdu (B 
1914); Děti boží přírody (PP pro ml., b.d., 1918); 
Duše a dušičky (PP 1918); Přelety (PP 1918); Figurky 
(PP b.d., 1920); Střepinky (PP 1920); Suchý čert (D 
pro ml., 1920); Čtyři léta (PP b.d., 1921); Nesmrtelný 
a jiné povídačky (PP 1922); Pablesky (PP 1922); Bílá 
Térinka a jiné povídačky (PP 1923); Pekelná sázka 
a jiné veselé povídačky (PP 1923); Zlatý zub a jiné 
povídačky (PP 1923); Duše domu (PP 1924); Chodáci 

(PP 1924); Město 4000 obyvatelů (PP 1924); Na dlani 
(PP 1924); Nemocné lásky (PP 1924); Rudý západ 
(PP 1924); Stará láska a jiné povídačky (PP 1924); 
Vojnovský hrdina (P pro ml., 1924); Zapadlé historky 
z našeho města (PP 1925, výt. nezjišt.); Honzíček jede 
do Prahy, Luciper z města (PP pro ml., 1925); Kroni
ka vejměníka Šlintery (R 1925); Náš dědeček 1, 2 (R 
1925, 1926); V hradbách (D 1925); V podzemí (R
1925);  Vzteklý dědek a jiné veselé povídačky (PP
1925) ; Zrcadýlka (PP 1925); Bůh či ďábel? (PP 1926); 
Jásavé oči (PP 1926); Květy pod sněhem (PP 1926); 
Nespravedlivý svět (PP 1926); Pod bičem osudu (PP
1926) ; Za štěstím (R 1926); Vlastenecká beseda (P
1926) ; Bez srdce (R 1927); Červené srdce (PP 1927); 
Milovník sta žen (PP 1927); Místečko na světě (R
1927) ; Otčenáš (PP 1927); Po špičkách! (PP 1927); 
V rukou osudu (PP 1927); Veselé bio (PP 1927); Veselé 
vagace (P pro ml., 1927); Divné lásky (PP 1928); Na 
pitevním stole (PP 1928); Na veselé pružince (PP
1928) ; Pepek Obrechtů (P pro ml., 1928); Povinnost 1, 
2 (R 1928, 1933); Starý student vypravuje (R 1928); 
Tajemství pana aktuára (PP 1928); Veselé hříchy (PP 
1928); Veselé tanečky (PP 1928); Vůně domova (PP
1928) ; Čertovina (PP 1929); Ďábelská sonáta (PP 
b.d., 1929, 1. část diptychu); Neznaboh (PP 1929,
2. část diptychu); Podnikavý dědeček (PP 1929); Děd
kové (PP 1929); Svatá ironie (PP 1929); Trojí láska (R
1929) ; Šenkýř Vejr (R 1929); V drápech baziliškových 
(P 1929); Zachovalá nevěsta a jiné humoresky (PP
1929) ; Ženich z banky (PP 1929); Jak ho máme rádi 
(PP 1930); Ratejna (R 1930); Románové šestero (PP
1930) ; Trojúhelník (R 1930); Ach ty vdavky! (D b.d.,
1931) ; Hrudy (D b.d., 1931); Klub mravnosti (D b. d., 
1931); Páter Kvirin (R 1931); Pazderna (R 1931); 
Trojženství (R b.d., 1931); Lež života (D b.d., 1932); 
Očista (R 1933); Slunce (R 1933); Husitské pohádky 
(pro ml., 1934); Vagabundi (PP 1934); Lidská perifé
rie (PP 1935); Naše Anka (R 1935); Pohádka o mrt
vém srdci a jiné novely (1935); Na vandru (R 1936); 
Slečna Klavera (R 1936); Strejcové a tetky (PP 1938); 
Slečna účetní (R 1938, výt. nezjišt.); Vítězný pochod 
(R 1938, výt. nezjišt.); Olinka (R 1939); Zakletá hos
poda (R 1939); Láska nad lásku (R 1940); Pod moř
skou pannou (R 1940); Železní lvi (PP 1940); Eluščin 
velký sen (R 1941); Věčný ženich (P 1941, výt. ne
zjišt.); Vesnice u lesa 1-3 (R 1941-42); Ženské masky 
(PP 1941); Jen jedno (R 1942); Ta první (R 1942); 
Veselý přízrak (R 1943); Zmoudření dona Juana (R 
1943); U tří milenek, Tři ženy (PP 1944); Havlíčkův 
máj (R 1945); Hora (R 1945); Sojkovský Robinson (R 
pro ml., 1945); Tři mušketýři (R 1945); Skřivánčí 
píseň (R 1946); Šest let (R 1946); Dva nezbedníci (P 
pro ml., 1946); - posmrtně: Ostrov (R 1947); Vlaste
necká idyla (P 1947); Balvan (R 1948); Vdala se do 
hor (R 1949). - Ostatní práce: O poddanství lidu 
selského (1898). - Souborná vydání: Spisy (nakl. 
F. Borový, 1924-36, 14 sv.); Sebrané spisy (nakl. 
J. Krbal, Lázně Bělohrad, 1940-44, 3 sv.); Vybrané 
spisy (Krajské nakl. Havl. Brod, 1957-61, 5 sv.).
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■ REDIGOVAL časopis: Osvěta lidu (Hradec Král., 
1924-26); kalendář: Pilnáčkův kalendář pro české 
hospodyňky (1927, 1929); edice: Kleč (1935-37), Na
še otčina (1924-30, se samostatnou humorist, příl. 
Šoteček), Obecní knihovna (1923-25). I

LITERATURA: • ref. Improvizace: Ant. Veselý, 
Čes. revue 5, 1911/12, s. 124; -a-, Máj 10, 1911/12, 
s. 276; K. Fiala, MR 1911/12, sv. 24, s. 89; -pa- (F.S. 
Procházka), Zvon 12, 1911/12, s. 109; F. V. Vykoukal, 
Osvěta 1912, s. 390 • ; • ref. Německobrodské moti
vy: Ant. Veselý, Čes. revue 6,1912/13, s. 183; -a-, Máj 
11, 1912/13, s. 292; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 13, 
1912/13, s. 217; L. N. Zvěřina, Osvěta 1913, s. 149 • ;• 
ref. Písničky z Opočenská: Hr., Zlatá Praha 31, 1913/
14, s. 480; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 14, 1913/14, 
s. 632 •; P. Sula: ref. Děti boží přírody, Úhor 1919, 
s. 43; • ref. Nesmrtelný ...: Jar. Kr. (Krecar), MR 
1921/22, sv. 37, s. 322; -btk- (V. Brtník), Zvon 22, 
1921/22, s. 406; V. Z. (Zelinka), Zlatá Praha 1922, 
s. 198 • ; • J. spor s vojenskými úřady: an.: Vojenská 
justice?, Večerník RP 29. 12. 1923; ax. (E. Vachek): 
Případ spisovatele J., PL 6. 1. 1924 + Případ spisova
tele J. a nadp. Klímy, Večerník PL 15. 1. 1924; an.: 
Spisovatel J. před porotou, NO 10. 4. 1924 • ; • ref. 
Město 4000 obyvatelů: -vb- (V. Brtník), Topičův 
sborník 11, 1923/24, s. 562; drb. (J. Borecký), Zvon 
24, 1923/24, s. 602; A. Novák, LidN 3. 8. 1924; Kp. 
(K. Polák), PL 26.10. 1924 •; -vb- ( V. Brtník): ref. 
Vojnovský hrdina, Topičův sborník 11, 1923/24, 
s. 422; • ref. Náš dědeček: J. Kapras, Čes. revue 1925, 
s. 365; drb. (J. Borecký), Zvon 26, 1925/26, s. 434; 
V. Brtník, Venkov 27. 5. 1926 • ; • ref. Honzíček jede 
do Prahy...: V. Brtník, Venkov 25. 3. 1926; V. F. Suk, 
Úhor 1926, s. 20 • ; • ref. Chodáci: V. Brtník, Venkov
15. 7. 1926; vz. (V. Zelinka), Zvon 27, 1926/27, s. 126
• ; • ref. Pepek Obrechtů: -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 28, 1927/28, s. 307; V. Brtník, Venkov 2. 2. 1928
• ; • ref. Starý student vypravuje: -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 28, 1927/28, s. 406; Č. Zíbrt, ČL 29, 
1928/29, s. 191; V. F. Suk, Střední škola 9, 1928/29, 
s. 93; F. Homolka, Úhor 1928, s. 75 • ; V. F. S. (Suk): 
ref. Jak ho máme rádi, Úhor 1930, s. 212; 
A. G. (Grund): ref. Místečko na světě, RA 5, 1929/30, 
s. 131; • ref. Páter Kvirin: V. Brtník, Venkov 3. 6. 
1931; drb. (J. Borecký), Zvon 32, 1931/32, s. 70
• ; • k šedesátinám: an. a H. J. Bally, obojí RA 7, 
1931/32, s. 165; V. Brtník, Zvon 32, 1931/32, s. 257; ne 
(A. Novák), LidN 26. 1. 1932; an., Úhor 1932, s. 34
• ; drb. (J. Borecký): ref. Slunce, Zvon 34, 1933/34, 
s. 238; • ref. Lidská periférie: drb. (J. Borecký), Zvon 
35, 1934/35, s. 600; M. N. (Novotný), LidN 8. 4. 1935
• ; F. Nečásek: O „Našem kmotránkovi“, Tvorba 
1935, s. 530; B. Slavík: J. J. sedmdesátníkem, LidN 27. 
1. 1942; F. Sekanina in J. J.: Jednou (1942); chb (V. 
Cháb): ref. Havlíčkův máj, NO 3. 1. 1946; 
F. H. (Hampl): ref. Skřivánčí píseň, Práce 1. 5. 1946; 
ok. ( O. Kautský): ref. Sojkovský Robinson, Svob. 
noviny 14. 11. 1946; • nekrology: b. (B. Březovský), 
NO 17. 12. 1946; a. n., Svob. noviny 17. 12. 1946; an., 

Práce 18. 12. 1946; an., PL 18. 12. 1946; J. Zhor, Svob. 
slovo 28. 12. 1946 • ; F. Hampl: Malá vzpomínka na 
J. J., ZM 1956, s. 88 + in J. J.: Chlapci z Vysočiny 
(1957) + in J. J.: Havlíčkův máj (1958) + in J. J.: Náš 
dědeček (1960) + in J. J.: U slunce (1961); V. Lacina 
in J. J.: Pepek Obrechtů (1968); F. Bulánek: Stoletý J., 
LD 27. 1. 1972; J. Pelán in J. J.: Slunce (1988).

meh

Jahrbíicher des Böhmischen Museums... 
viz in Časopis Národního muzea

Roman Jakobson

* 11. 10. 1896 Moskva
† 18. 7. 1982 Boston (USA)

Lingvista, slavista, poetolog, versolog, literární histo
rik, folklorista; původem Rus, sžil se za působení 
v Československu v meziválečných letech s českou 
a slovenskou vědou a kulturou. Čelná osobnost světo
vé jazykovědy, vysokoškolský profesor, organizátor 
vědeckého života.

Pocházel ze zámožné podnikatelské rodiny; ab
solvoval v Moskvě středoškolská studia (1914) 
na Lazarevském institutu východních jazyků 
a 1914-18 studoval lingvistiku na moskevské, 
1917 i na petěrburské univerzitě. V červenci 
1920 přišel do Prahy, 1921-28 byl tiskovým refe
rentem sovětské obchodní mise. Koncem 1928 
se stal členem redakce časopisu Slavische Rund
schau, 1930 získal doktorát na pražské něm. 
univerzitě prací o srovnávacím studiu slovan
ského desítislabičného verše. 1933 se habilitoval 
na brněnské univerzitě na základě práce o fo- 
nologickém vývoji ruštiny a přednášel tam od 
1934 jako smluvní profesor rusistiku, 1937-39 
jako mimořádný profesor rusistiku a starší čes. 
literaturu. Na samém počátku okupace emigro
val do Dánska, po vypuknutí války se dostal do 
Norska, odkud uprchl 1940 před nacistickou 
okupací do Švédská. Byl hostujícím profesorem 
postupně na univerzitách v Kodani, Oslo, 
Uppsale a Stockholmu. V květnu 1941 se mu 
podařilo odjet do USA, kde působil nejdříve 
v New Yorku na École libře des hautes études, 
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založené francouzskými a belgickými emigran
ty, od 1943 jako profesor obecné lingvistiky, 
slavistiky a čs. studií na Columbijské univerzitě 
v New Yorku a 1949-67 jako lingvista na Har- 
vardově univerzitě v Cambridge (Massachu
setts), od 1957 zároveň i na Massachusettském 
technologickém institutu (MIT), kde se zabýval 
vztahem mezi lingvistikou a jinými vědami. 
1967-74 byl hostujícím profesorem na Collége 
de France v Paříži a na několika amerických 
univerzitách (Yale, Princeton, New York aj.). 
Na všech svých působištích se iniciativně uplat
ňoval jako vědecký organizátor a účastník lin- 
gvistických akcí a kongresů. Ještě za vysoko
školských studiích předsedal od března 1915 
nově založenému Moskevskému lingvistickému 
kroužku (od 1920), účastnil se (od jara 1918) 
aktivity petěrburského OPOJAZu (Obščestvo 
po izučeniju poetičeskogo jazyka), v Praze nále
žel s V. Mathesiem aj. k zakladatelům a nejagil
nějším členům Pražského lingvistického krouž
ku (od října 1926; 1927-39 byl jeho místopřed
sedou a zasloužil se o bohaté mezinárodní kon
takty), participoval na přípravě 1. mezinárodní
ho kongresu slavistů v Praze 1929 a potom na 
všech dalších slavistických kongresech, od 1958 
jako místopředseda Mezinárodního komitétu 
slavistů. Za války organizoval Newyorský ling- 
vistický kroužek (1943-49).

J. působení se rozvíjelo v širokých kulturních 
souvislostech. Už za středoškolských studií se 
sblížil s malíři P. N. Filonovem a K. S. Malevi- 
čem a s básníkem V. Chlebnikovem, k jeho 
přátelům z doby Moskevského lingvistického 
kroužku patřili V. Majakovskij, B. Pasternak, 
O. Mandelštam. J. základní lingvistický a poe- 
tologický názor krystalizoval v prostředí teh
dejší ruské jazykovědy na základě funkčně 
orientovaného studia současného jazyka 
a v kontaktu s básnickou tvorbou své doby. Po 
celý život rozvíjel otázky teoretické lingvistiky 
(strukturní fonologie, teorie diferenčních pří
znaků, typologie, problematika jazykových uni- 
verzálií, obecné teorie pádů, jazykových funkcí 
a sémiotiky jazyka aj.), věnoval se však i kon
krétním jazykovým skupinám se zvláštním zře
telem k jazykům slovanským. J. rozsáhlé dílo, 
otvírající nové badatelské perspektivy, náleží 
k základním, hojně diskutovaným hodnotám 
moderní světové lingvistiky. V oblasti poetiky, 
studia literatury a folklóru vyšel ze stanoviska 
ruského formalismu, jak se konstituoval v díle 
jeho přátel a spolupracovníků z OPOJAZu, a

však od 20. let (zprvu ve spolupráci s J. N. Ty- 
ňanovem) rozšiřoval základní zájem o formální 
jazykovou výstavbu slovesného díla zřetelem 
k jiným jeho funkcím. Tato tendence se v J. díle 
prosazovala stále zřetelněji v souvislosti s pro
pracováváním strukturálního přístupu k lite
rárnímu dílu v Pražském lingvistickém kroužku 
a s přátelským i pracovním stykem s literáty 
české a slovenské avantgardy (V. Nezval, 
V. Vančura, J. Seifert, L. Novomeský, V. Cle- 
mentis; byl členem Devětsilu) a s vědeckými 
spolupracovníky (lingvista N. S. Trubeckoj, 
J. Mukařovský, B. Havránek aj.). J. se stal vliv
ným prostředníkem mezi sovětskou a českoslo
venskou avantgardou a moderně orientovaným 
interpretem ruské klasické literatury (koncepce 
a redakce výboru z Puškinova díla). Ve spolu
práci s P. Bogatyrevem teoreticky propracová
val i vzájemný vztah mezi literaturou a folkló
rem. Do české kultury se J. včlenil jak svou 
prací lingvistickou, uplatňující funkční hledisko 
při studiu současné hovorové a spisovné češtiny 
a temperamentně polemizující se zastánci kon
zervativního puristického brusičství (účast na 
sborníku Pražského lingvistického kroužku 
Spisovná čeština a jazyková kultura ), tak jako 
versolog, zkoumající specifičnost českého verše 
v opozici k normativní doktríně starší české 
versologické školy, a to hlavně porovnáváním 
principů české versifikace s ruskou (Základy 
českého verše, předtím už ruský). Versologický 
zájem přivedl J. k studiu starého českého bás
nictví. Nazíral je průkopnicky z literárněumě- 
leckého aspektu, nově analyzoval nej starší pa
mátky české zpěvní poezie ve vztahu k staroslo
věnské kulturní tradici (Nejstarší české písně 
duchovni), rekonstruoval básnické texty (Spor 
duše s tělem - O nebezpečném času smrti). Jeho 
versologické zkoumání přerůstalo dík přihlédá- 
ní k celku literární struktury a jejím proměnám 
v osobitě pojaté studium básnického vývoje 
(Verš staročeský), umožnilo nově zhodnotit po
ezii husitského období. V kontextu tehdejší čes
ké literární historie zkoumal i dílo romantiků 
(K. H. Mácha, K. J. Erben, J. Král’) a stejně 
jako středověké památky je uváděl do horizontu 
moderní literatury. Vědecky podloženou publi
cistikou často polemického vyhrocení zasaho
val pronikavě i do současného literárního a kul
turního života, zvi. jako interpret avantgardních 
autorů. Metodologická výzbroj strukturalismu 
umožnila J. vědeckou kritiku politicky motivo
vaných a propagovaných názorů o inferioritě 
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a naprosté odvozenosti české kultury od němec
ké; i v americkém exilu vydal na základě svých 
studií bojovnou obranu české kulturní a poli
tické svébytnosti {Moudrost starých Čechu). Bo- 
hemistická témata zůstávala v J. pracovním 
programu i v poválečných letech, jeho autorita 
pomáhala české literatuře proniknout do obzo
ru zahraničních literárních vědců.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Knud Jensen, O. Jamal, 
Olaf Jansen, Olaf Jensen; R. J., R. Jn. I PŘÍSPĚVKY 
(bohemistické) in: Byzantinoslavica (1932); Centraí- 
naja Jevropa (1930-31; 1931 Pamjati V. V. Hanky); 
sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu (1939); sb. 
Czech studies - České studie (Amsterdam - Atlanta 
1990, O Konstantinu filozofovi a české kultuře); Čas 
(1920-21); Časopis pro moderní filologii (1928-29); 
Červen (1921, O realismu v umění); sb. Čs. vlastivěda
3. Jazyk (1934, Verš staročeský); Čin (1929-30); Den 
(1920); sb. Deset let Osvobozeného divadla (1937); sb. 
Dvanáct esejů o jazyce (1970); Estetika (1967); sb. 
Evrazija v světě jazykoznanija (1931); Host do domu 
(1968); sb. Charisteria Guilelmo Mathesio oblata 
(1932); alm. Chudým dětem (1937); Index (1934); 
Jarní almanach Kmene (1932); Kritika (1925, O Krá
lově České prozodii); Kvart (1945-46); Lid. noviny 
(1935-38); Listy (1946-47); Listy (1968); Listy filolo
gické (1938—57); Listy pro umění a kritiku (1933-36); 
Lit. noviny (1931); Milostný almanach Kmene (1933); 
Nár. osvobození (1926-27); Národopisný věstník čes
koslovanský (1934-35, Slezskopolská cantilena inho- 
nesta); Nové Atheneum (1921, Vliv revoluce na ruský 
jazyk); Nové Rusko (1925); Opus musicum (1970); 
Orientace (1967); Pásmo (1925, Konec básnického 
umprumáctví a živnostnictví); Plamen (1966); Plán 
(1930—31); sb. Poetika, rytmus, verš (1968); Prager 
Presse (1925-38); Prager Rundschau (1935); Program 
D 37 (1936); Psychologie (1936); Romboid (1968); 
Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
16 (1964, The Grammatical Structure of Janko Král’s 
Verses); SPFF Brno, F 14 (1965); Slavia (1922-70; 
1922 Slavjanskaja filologija v Rossiji za gody vojny 
i revoljuciji, 1924 Staročešskije stichotvorenija, slo- 
žennyje odnorifmennymi četverostišijami); Slavische 
Rundschau (1929-38); sb. Slavistische Studien. 
F. Spina zum 60. Geburtstag (1929); sb. Slovenská 
miscellanea (1931); Slovenská literatúra (1967); Slo
venské pohlady (1967); Slovenské směry (1938); Slo
vo a slovesnost (1935-38; 1935 K časovým otázkám 
nauky o českém verši a Poznámky k dílu Erbenovu, 
1936 Usměrněné názory na staročeskou kulturu 
a Úvahy o básnictví doby husitské, 1937 Socha 
v symbolice Puškinově); sb. Spisovná čeština a jazy
ková kultura (1932, O dnešním brusičství českém); sb. 
Torzo a tajemství Máchova díla (1938, K popisu 
Máchova verše); sb. Travaux du Cercle linguistique de 
Prague (1931-36); Tucet melodií z Osvobozeného di
vadla (1932, ukázky z chystané monografie o šlágrech 

V + W); U-Blok (1938); Universitas (1968); Volné 
směry (1933-34, Co je poezie?); sb. Vůdce generací 
(1931, Jazykové problémy v Masarykově díle); Země 
sovětů (1935); Život (1936, O cestách k české poezii 
gotické). - V zahraničí (chronologicky): Obzor (Lon
dýn, 1942); Newyorské listy (1942); Kultura (Paris, 
1953, Polska kultura šredniowieczna a Czesi); Rok 
1957 (Moravian Library, New York 1957, Řeč a pí
semnictví českých židů v době přemyslovské); Studia 
philologica et litteraria in honorem L. Spitzer (Bern 
1958, Medieval Mock Mystery - The Old Czech 
Unguentarius); International Journal of Slavic 
Linguistics and Poetics (s’Gravenhage, 1960-63; 1960 
Stroka Machi o zove gorlicy, 1963 Ktož jsú boží 
bojovníci); Scando-Slavica (Kodaň, 1960, Nepovšim
nuté filiace); Ricerche slavistiche (Řím, 1962-72; 1962 
Russkij istočnik češskoj komedii - bratří Čapkové, Ze 
života hmyzu, 1972 Staroslověnská kantiléna v dědic
tví českém). Ostatní viz BIBLIOGRAFIE. ■ KNIŽ
NĚ. Bohemistické práce: O češskom stiche, preimuš- 
čestvenno v sopostavlenii s russkim (Berlín, 1923, 
1926 přeprac. s tit. Základy českého verše); Nejstarší 
české písně duchovní (1929); Češství Komenského 
(New York, 1942); Moudrost starých Čechů (New 
York, 1943). - Výbory: Slovesné umění a umělecké 
slovo (1969, ed. M. Červenka, s nepatrnými obměna
mi a s tit. Studies in Verbal Art, Ann Arbor 1971); 
práce o staročeské literatuře, české versologii a o čes
kém a slovenském romantismu souhrnně in Selected 
Writings 3 (Haag 1981), 5 (Haag 1979), 6, sv. 1, 
2 (Berlín-New York-Amsterodam 1985). Ostatní 
knižní práce viz BIBLIOGRAFIE. I REDIGOVAL 
spisy: A. S. Puškin: Vybrané spisy 1-3 (1937, 
s A. L. Bémem). I VYDAL: Spor duše s tělem - O ne
bezpečném času smrti (1927, se S. Petírou). ■

BIBLIOGRAFIE: A Bibliography of the Publica- 
tions of R. J. on Language, Literatuře and Culture 
(Cambridge, Mass. 1951); in sb. For R. J. (Haag 
1956); in To Honor R. J. (Haag-Paříž 1967); 
R. J. - A Bibliography of his Writings (Haag-Paříž 
1971). ■ LITERATURA: • ref. O češskom stiche: 
N. S. Trubeckoj, Slavia 2, 1923/24, s. 452; -btk (V. 
Brtník), Zvon 24, 1923/24, s. 356; Š. J. (Jež), Lumír 
1924, s. 105 •;• ref. Základy českého verše: V. Brtník, 
Venkov 12. 8. 1926; F. Bíbl, Tribuna 16. 5. 1926; 
J. Durych, Rozmach 1926, s. 470; -tr (G. Winter), PL 
26. 8. 1926; E. Chalupný, Nová svoboda 5. 8. 1926; 
J. Mukařovský, NŘ 1926, s. 174; K. Čapek, LidN 16. 
6. 1926; vz (V. Zelinka), Zvon 26, 1925/26, s. 644; P. 
F. (Fraenkl), RA 1, 1925/26, s. 119; A. Vyskočil, 
Rozmach 1926, s. 598 •;• ref. ed. Spor duše s tě
lem...: A. Bělský, Samostatnost 10. 6. 1927; A. N. 
(Novák), LidN 10. a 11. 9. 1927; V. Vančura, Kmen 1, 
1926/27, s. 164; mk. (J. Menšík), ČMF 1927, s. 311; 
J. Vašica, Akord 1928, s. 265 •;• ref. Nejstarší české 
písně duchovní: A. Novák, LidN 29. 12. 1929; Ktk. 
(B. Koutník), Čin 1, 1929/30, s. 279; A. G. (Grund), 
RA 5, 1929/30, s. 300; J. Vašica, Akord 1930, s. 73; -tr 
(G. Winter), PL 4. 3. 1930; B. Havránek, Naše věda 
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1932, s. 93 •; J. Hch. (Heidenreich): K smrti V. Maja- 
kovského, LidN 22. 7. 1931; F. K.: R. J. o Václavu 
Hankovi..., RA 7, 1931/32, s. 21; vr (V Ryba): Nedo
ceněný Hanka, PL 30. 8. 1931; • ref. Jazykové problé
my...: B. S. (Slavík), RA 7, 1931/32, s. 192; J. B. Ča
pek, Čin 3, 1931/32, s. 1 011 •; A. L. Bém: Základní 
směry ruské poezie v první čtvrtině 20. století, Akord 
1932, s. 397; O. Fischer: Nástup lingvistů, Čin 4, 
1932/33, s. 267; • ref. sb. Spisovná čeština a jazyková 
kultura: F. Trávniček, Naše věda 1933, s. 215; R. 
Schams, Střední škola 1933, s. 39; A. Fuchs, RA 8, 
1932/33, s. 41; B. Václavek, Levá fronta 3, 1932/33, 
s. 10; F. X. Šalda, ŠZáp 5, 1932/33, s. 84 → Z období 
Zápisníku 1 (1987) •; S. (B. Slavík): Co jest poezie?, 
RA 8, 1932/33, s. 53; P. Fr. (Fraenkl): Pokus o fašizaci 
české vědy, Index 1933, s. 81; • ref. Verš staročeský: 
A. Pražák, Naše věda 1934, s. 227; R. Wellek, LUK 
1934, s. 437; vz (V. Zelinka), Zvon 35, 1934/35, s. 672 
•; J. Smrek: O ladění inštrumentu, Elán 4, 1933/34, 
č. 10; K. Konrád: Svár obsahu a formy, Středisko 
1934, s. 56 + Ještě jednou svár obsahu a formy, 
Středisko 1934, s. 88 → Ztvárněte skutečnost (1963); 
• ref. Úvahy o básnictví doby husitské: vr. (V. Ryba), 
PL 1. 5. 1935; R. Wellek, LidN 22. 5. 1935; P. Eisner, 
LitN 8, 1935/36, č. 20; B. (E. Bass), LidN 26. 4. 1936;
J. B. Čapek, Čin 1936, s. 281 •; ne (A. Novák): Nový 
pohled na staročeské básnictví, LidN 8. 6. 1935; 
J. Bečka: Nevhodný způsob kritiky, NO 25. 5. 1935; 
JBČ (J. B. Čapek): Diskuse o nových literárněvěd
ných metodách, NO 5. 6. 1935; F. P: Společný kultur
ní jazyk, Tvorba 1935, s. 434; V. Mathesius: Deset let 
Pražského lingvistického kroužku, SaS 1936, s. 137;
J. Weil: Český Puškin, LitN 9, 1936/37, č. 7-8; BHk. 
(B. Havránek): Český kulturní vývoj ve světle ruské 
vědy, LidN 2. 12. 1937; bm (B. Mathesius): Čistka St.
K. Neumanna, KM 1938, s. 94; A. Novák: Díky 
a námitky, LidN 28. 3. 1938; B. Václavek: Pro domo 
mea, U 1938, s. 80; A. N. (Novák): Mácha nevyčerpa
telný, LidN 7. 5. 1939 + Tvůrčí znalec staročeského 
básnictví, in sb. R. J. pozdrav a díkůvzdání (Brno, 
1939); P. T. (Trošt): Z problémů poetiky, SaS 1939, 
s. 59; D. Orel: Hospodine, pomiluj ny + Náš milý 
svátý Václave, Akord 7, 1939/40, s. 46 a 216; P. Trošt: 
Nad dílem R. J., List Sdružení moravských spisovate
lů 2,1947/48, s. 28; L. Štoll in Třicet let bojů za českou 
socialistickou poezii (1950); V. Erlich in Russian For- 
malism (Haag 1955); M. Pohleiová: Ze separátů R. J., 
Čs. rusistika 1957, s. 495; V. Nezvalin Z mého života 
(1959, s. 136); K. Horálek: Staronová teorie jazyko
vých funkcí v americkém sborníku, SaS 1962, s. 126; 
V. Šabík: Štrukturálna poetika alebo vztah poetiky 
a jazykovědy, SLit 1963, s. 394; R. Grebeníčková: 
Poznámky k literatuře faktu, Divadlo 1964, č. 4; 
J. Vachek: Od školy pražské k harvardské, SaS 1964, 
s. 288 + in sb. The Linguistic School of Praguc 
(Bloomington-Londýn 1966); L. Štoll in O tvar 
a strukturu v slovesném umění (1966); • k sedmdesá
tinám: Bhk (Havránek), SaS 1966, s. 269; N. Krauso
vá, Romboid 1966; E. Pauliny, Kultúrny život 1966, 

č. 42; Š. Ondruš, Kultúrny život 1966, č. 42; F. Vodič
ka, LitN 1966, č. 41; • k tomu polemika: L. Štoll: 
Političnost skutečná a domnělá, LitN 1966, č. 45 
→ Umění a ideologický boj 2 (1972); F. Vodička: 
Kritéria historického hodnocení, LitN 1966, č. 48; 
M. Červenka: Objektivní kritéria, LitN 1967, č. 1; 
V. Šabík, SLit 1967, s. 55; •; A. M. Ripellino: V Římě 
o Praze, LitN 1967, č. 7; L. Novomeský: S avantgar
dou a v avantgardě, SLit 1967, s. 3; L. Vančurová in 
Dvacet šest krásných let (1967); an.: S J. a Bogatyre- 
vem v srpnové Praze, Listy 1968, č. 1; an.: Vědecký 
interview Hosta, HD 1968, č. 2; J. Mk. (Marek): ref. 
Slavic Epic Studies, ČsČH 1968, s. 596; F. Vodička in 
R. J.: Slovesné umění a umělecké slovo (1969); S. Ša- 
bouk: K problematice realismu figurativního umění, 
Estetika 1971, s. 210; L. Štoll in Umění a ideologický 
boj 2 (1972); R. V. (Večerka) in Slavica na univerzitě 
J. E. Purkyně v Brně (Brno 1973); E. Holenstein: 
R. J. ’s phánomenologischer Strukturalismus (Frank
furt n. M. 1975); A. J. Liehm: R. J. osmdesátiletý 
(rozhovor), Listy (Řím) 1976, č. 6; sb. R. J. - Echoes 
of his Scholarship (ed. D. Armstrong a C. H. van 
Schooneveld, Lisse 1977); sb. Sound, Sign and Mea- 
ning (Ann Arbor 1978, ed. L. Matějka); M. Červenka: 
ref. Selected Writings 5, Wiener slavistischer Alma
nach 7, 1981, s. 259; J. Seifert in Všecky krásy světa 
(1982, s. 297); R. J. - K. Pomorska: Dialogues (Cam
bridge, Mass. 1983); sb. R. J. What He Taught Us 
(Columbus 1983); sb. A Tribute to R. J., 1896-1982 
(New York 1983); V. V. Ivanov: Lingvističeskij puť 
R. J., in R. J.: Izbrannyje raboty (Moskva 1985) + in 
R. J.: Raboty po poetike (Moskva 1987); K. Chvatík: 
Jan Mukařovský, R. J. et le Cercle lingustique de 
Prague, Critique (Paříž) 1988, srpen - září.
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Jakoubek ze Stříbra
* asi 1371 Ví chov (Těchlovice-V.) u Stříbra
† po 1429 Praha

Vůdčí duchovní představitel pražské strany v husit
ském revolučním hnutí, původce laického přijímání 
pod obojí způsobou; univerzitní mistr, kazatel a lite
rát, nekompromisní bojovník za návrat zesvětštělé 
církve k původní prostotě a chudobě.

Psán též Jakub (Jakúbek) ze S., Stříbrský, poz
ději i Betlémský a Pražský; lat. Jacobellus de 
Misa. - Jeho otec Václav byl poddaným sedlá
kem ve vsi Víchově, která patřila špitálu křižov- 
níků s červenou hvězdou ve Stříbře, a nepo
chybně přispěním stříbrských křižovníků mohl 
J. vystudovat. Na pražské univerzitě, kde byl 
Husovým spolužákem, dosáhl 1393 hodnosti 
bakaláře a 1397 mistra svobodných umění. Ne
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ní známo, kdy se stal též bakalářem teologie, ale 
už od 1399 působil jako profesor na artistické 
fakultě. 1402 byl vysvěcen na kněze a byl pak 
oltářníkem u Sv. Štěpána na Novém Městě. 
J. byl názorově blízký Husovi, na rozdíl od 
něho si oblíbil zvláště Matěje z Janova a zůstalo 
mu cizí Viklefovo dílo filozofické. Na Viklefově 
teologii jej zaujalo zejména to, v čem se shodo
vala s názory M. z Janova, tj. učení o církvi, 
o nutnosti jejího návratu k prvokřesťanské pro
stotě a chudobě. 1406 se J. ujal obhajoby Vikle- 
fova učení o eucharistii (namířeného proti 
pozdnímu transsubstanciačnímu dogmatu) 
a o rok později vystoupil na obranu Viklefovy 
výzvy k vy vlastnění církevního majetku. Od 
1408 stál na Husově straně v úsilí čelit útokům 
směřujícím k zákazu kázání v Betlémské kapli. 
Spálení Viklefových knih na arcibiskupův roz
kaz přimělo J. k účasti v univerzitní disputaci 
na obranu Viklefových spisů zahájené Husem. 
Tehdy (1410) získal J. vlastní kazatelnu v novo
městském chrámu sv. Vojtěcha, takže mohl ná
zory šířit už i česky mezi lidem; od 1412 zastu
poval jako kazatel Husa, který byl donucen 
opustit Prahu. Po Husově odchodu do Kostnice 
1414 se stal J. jeho pokračovatelem v reformním 
hnutí. Zradikalizoval je šířením svého převrat
ného zjištění, že laické přijímání eucharistie pod 
jednou způsobou nemá základ v Písmu, odpo
ruje zvyklostem prvotní církve a bylo svémocně 
ustanoveno mnohem později. To vedlo J. k uni
verzitnímu vystoupení ve prospěch obnovy pů
vodní praxe a ještě na podzim 1414 k její reali
zaci, k podávání eucharistie pod obojí způso
bou laikům v několika pražských kostelích. 
J. novota byla sice 1415 zavržena koncilem, ale 
současně schválena uvězněným Husem a 1417 
slavnostně i pražskou univerzitou. Kalich jako 
znamení obnovené rovnosti v církvi se tak stal 
po Husově smrti symbolem jeho odkazu i na
stoupeného odboje proti církvi, spojovaného 
s jeho jménem. J. začal zavádět i podávání eu
charistie dětem, zasazoval se o uskutečnění 
dalších požadavků na cestě návratu k prvotní 
církvi, jako bylo potírání přebujelého kultu ob
razů a ostatků nebo stíhání veřejných hříchů, 
a hlásal revoluční myšlenku sekularizace církev
ního majetku jako hlavního zdroje selhání 
a úpadku církve. Třebaže sám vzdělanec a uni
verzitní mistr, nevážil si J. katedrové učenosti, 
v níž spatřoval s M. z Janova jen antikrist o v- 
skou pýchu, a vyzdvihoval proti ní pokoru před 
božím zákonem. Zároveň se svými stoupenci 

připravoval z kazatelny lid na bojové střetnutí 
s církevní mocí, o jehož nevyhnutelnosti byl 
přesvědčen, stejně jako o přípustnosti hájení 
božího zákona se zbraní v ruce. Také minimální 
program husitského hnutí obsažený ve čtyřech 
pražských artikulech z 1419 bývá pokládán za 
dílo především J. Složitý byl J. vztah k táborům, 
s nimiž ve 20. letech několikrát polemizoval 
v čele pražských univerzitních mistrů. Nemohl 
sledovat bez sympatií důslednost a opravdovost 
táborů, ale přes radikalismus, jejž sám prokazo
val, nemohl schvalovat jejich absolutní rozchod 
s římskou církví v řádech i věrouce. Na druhé 
straně však právě on trvale odmítal sílící pokusy 
husitských konzervativních složek o narovnání 
s Římem. Pro svůj postoj se tak dostával v po
sledních letech života, ačkoli byl dále uznáván 
za hlavu pražského kněžstva, do izolace. Sou
střeďoval se především na svá betlémská kázání 
a veřejně vystupoval již jen jako podporovatel 
J. Rokycany, který se měl stát jeho nástupcem.

J. literární dílo, převážně latinské, je výrazem 
jeho veřejného působení a postojů, které zaují
mal k jednotlivým otázkám revolučního hnutí, 
na němž se svou autoritou tak výrazně podílel. 
Jeho dílo obsahuje vedle projevů spjatých s uni
verzitní činností (kvestie, disputace, promluvy) 
traktáty eucharistické, psané většinou na obra
nu zaváděných novot, a další traktáty a pole
mické spisy teologické, projevy homiletické 
a jejich sbírky (postily), veřejné listy a prohláše
ní. Zvláštní místo mezi eucharistickými spisy 
zaujímají dva traktáty zásadního obsahu - Sal
vátor noster (Náš spasitel, asi 1416), obhajoba 
laického přijímání pod obojí způsobou, a De 
communione parvulorum (O přijímání dítek, 
1419) -, které dal J. zapsat na stěnu v Betlémské 
kapli; oba byly záhy přeloženy do češtiny a jsou 
vedle Kázání na paměť nových mučedníků Hu
sa a Jeronýma (Sermo... in Betlehem in memo- 
riam... M. Johannis Hus et M. Hieronymi, po 
1417) z J. latinského díla nejznámější. J. teolo
gické názory reprezentují především spisy De 
remanentia panis (O zachování chleba, 
1406-07, proti transsubstanciaci), De pauperta- 
te cleri (O chudobě kněžstva, 1407), Tractatus 
de usura (Traktát o lichvě), Positio de imaginibus 
(Teze o obrazech, 1417, proti uctívání obrazů), 
Contra Huskonem (Proti Húskovi, 1421, proti 
radikálnímu učení o eucharistii, hlásanému 
knězem M. Húskou). K J. českým spisům náleží 
osobité popularizující zpracování Viklefova 
Dialogu mezi Pravdou a Lží o chudobě kněžstva 
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(asi 1415) a především Výklad na Zjevenie sv. 
Jana (1420-22), kde uprostřed revolučních bojů 
hledal J. podle příkladu M. z Janova posilu 
v eschatologické naději čerpané z Apokalypsy 
jako knihy prorocké; Výklad patří k nejrozsá
hlejším literárním památkám husitské doby. 
Z J. díla se dochovaly též dvě české postily 
- Quadragesimale (Betlémská kázání, z 1416) 
a Epištoly nedělní též s výklady přes celý rok (asi 
1422, známé jen z tisku 1564).

KNIŽNĚ (posmrtně): Kázání... Mistra Jakobella... 
vo poctivosti a cti, kterou má věrný člověk učiniti tělu 
a krvi boží (1545, s něm. překladem); Epištoly nedělní 
též s výklady přes celý rok (1564, Knihopis č. 3 262).
1 EDICE: Dialog mezi Pravdou a Lží o chudobě 
kněžstva (1909, ed. M. Svoboda); in J. Sedlák: Něko
lik textů z doby husitské (1912-13, traktát De rema- 
nentia panis); in Studie a texty k náboženským ději
nám českým 1-3 (1914, 1915, 1919: drobné traktáty, 
mezi nimi De paupertate cleri, a kázání; ed. J. Sed
lák); in FRB 8 (1932, Sermo... in Betlehem in memo- 
riam... M. Johannis Hus et M. Hieronymi, ed. V. No
votný); Výklad na Zjevenie sv. Jana 1, 2 (1932, 1933, 
ed. F. Šimek); Betlémské texty (1951; traktáty Salvá
tor noster a De communione parvulorum, se staročes. 
překladem; ed. B. Ryba); Betlémská kázání z r. 1416 
(1951, ed. K. Šita); in P. de Vooght: Jacobellus de 
Stříbro (Lovaň 1972; De remanentia panis, Tractatus 
de usura, Contra Huskonem); in H. Kaminsky: 
A History of the Hussite Revolution (Berkeley 1976, 
vybrané texty). - Ukázky: in Výbor z české literatury 
doby husitské 1 (1963; překlad Viklefova Dialogu; 
Kázání na paměť nových mučedníků, přel. A. Mol
nár; Výklad na Zjevení). ■

BIBLIOFRAFIE: P. Spunar: Repertorium aucto- 
rum Bohemorum provectum idearum post Universi- 
tatem Pragensem conditam illustrans 1 (Vratislav 
1985, soupis díla, edice a literatura). ■ LITERATU
RA: F. M. Bartoš: M. J. ze S. (1939); F. Borecký: 
M. J. ze S. (1945); P. de Vooght: Jacobellus de Stříbro, 
premier théologien du hussitisme (Lovaň 1972). 
■ Z. Nejedlý in Dějiny husitského zpěvu za válek 
husitských (1913, nově Dějiny husitského zpěvu 4, 
1955); J. Macek in Tábor v husitském revolučním 
hnutí 1 (1952); F. M. Bartoš in Husitská revoluce 1,
2 (1965, 1966); V. Kybal: M. Matěj z Janova a M. J. ze
S., ČČH 1905; J. Sedlák: Husův pomocník v evange
liu, in Studie a texty k náboženským dějinám českým 
1-3 (1914, 1915, 1919); F. M. Bartoš: Jakoubkovský 
sborník táborský, ČČM 1919 + J. Postila na Apoka
lypsu, LF 1923; J. Pekař: J. z let revoluce, ČČH 1925; 
F. M. Bartoš: J. projev o táborech, Jihočes. sb. histo
rický 1936 + M. J. ze S., in Světci a kacíři (1949); 
B. Ryba: Nástěnné nápisy v kapli Betlémské, Věstník 
KČSN 1952; A. Molnár: Poslední věci v pohledu J. ze
S., Theolog, příloha Křesťanské revue 1955 → sb. 
Směřování (1983); F. M. Bartoš: Vrcholná bitva 

M. J. ze S., Křesťanská revue 1961; V. Urfus: J. ze 
S. a Mikuláš z Drážďan jako teoretikové úroku 
a lichvy, Jihočes. sb. historický 1966.

ep

Jan Jakubec

* 11. 5. 1862 Libunec (Libuň-L.) u Jičína
† 4. 7. 1936 Praha

Vůdčí představitel pozitivisticky orientované literární 
historie, editor, národopisec a jazykovědec.

Narodil se v rodině rolníka. Základní školu 
vychodil v rodišti, 1873 pobyl rok ve Wetzwalde 
(Václavice) u Liberce, aby ovládl němčinu. Po 
absolvování čtvrté třídy hlavní školy v Jičíně 
(1875) vstoupil na gymnázium v Hradci Král, 
(mat. 1883). 1880 těžce onemocněl tyfem. Po 
maturitě si jako jednoroční dobrovolník odbyl 
vojen, službu (1883—84, Ml. Boleslav, Liberec, 
Praha), pak se dal zapsat na pražskou filoz. 
fakultu, kde (hlavně díky vlivu gymnaziálního 
profesora češtiny J. Černého) studoval filologic
ké obory (čeština, klasická filologie a němčina); 
k J. nej oblíbenějším učitelům patřil estetik 
O. Hostinský, zejména svými výklady o národ
ní písni. Studia J. zakončil 1889 doktorátem 
(disert. práce O syntaxi českého imperativu). 
Působil jako středoškolský učitel v Praze, krát
ký čas na gymnáziu v Truhlářské ul. a na reálce 
v Ječné uL, 1891-1919 na Vyšší dívčí škole. 1903 
se habilitoval studiemi otištěnými ve sb. Litera
tura česká 19. století, 1907 byl jmenován mimo
řádným, 1914 titulárně řádným a 1919 skuteč
ným profesorem dějin čes. literatury na filoz. 
fakultě čes. univerzity v Praze. Vedle svých pe
dagogických povinností studijně pobýval ve 
Vídni (1898), Berlíně a Lipsku (1891 a 1919). 
Jako stoupenec T. G. Masaryka se podílel na 
vzniku realistické strany, s Masarykem úzce 
spolupracoval i v čas. Naše doba, krátce jako 
redaktor jejích Rozhledů literárních, jako lite
rární historik a kritik i jako autor politických 
a sociologických článků. Patřil k čelným orga
nizátorům Národopisné výstavy 1895, byl jed
natelem a později předsedou Národopisné spo
lečnosti a členem pracovního výboru pro lid. 
píseň, i členem dalších kult, organizací; členství 
v ČAVU, Matici české i Společnosti Nár. muzea 
chápal vždy jako příležitost k organizaci bada
telské práce. Na podporu systematického vý
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zkumu novočeské literatury a rozvoje literární 
historie chtěl J. na konci století založit i Společ
nost pro novočeskou literaturu s buňkami i me
zi středoškolskými profesory na venkově, kteří 
by se zabývali sbíráním materiálu.

J. patřil k zakladatelské generaci vědců (J. 
Vlček, J. Hanuš, J. Máchal), která konstituova
la literární historii jako samostatný vědní obor 
a zaměřením na novější literaturu překonávala 
její bezprostřední závislost na filologických me
todách, zbavujíc ji současně dosud převažující
ho knihopisného a biografického rázu. Ve své 
generaci J. byl nej výraznějším představitelem 
pozitivistické orientace literární vědy; k poziti- 
vismu byl veden svými vysokoškolskými učiteli 
J. Gebauerem a T. G. Masarykem. Od prvního 
získal rozsáhlé filologické vzdělání, které využil 
ve svých raných dialektologických studiích 
a zejména v ediční činnosti, Masarykův vliv 
vyvolal J. zájem o sociologické studium litera
tury. Charakteristickým rysem J. vědecké práce 
je faktografická důkladnost, věcnost, smysl pro 
látkové a motivické souvislosti (domácí i cizí) 
i pro jazyk autorů, nazíraný z hlediska jeho 
funkčnosti. Do literární historie zahrnoval (ja
ko stoupenec Schererovy školy) i ediční práci, 
kterou promýšlel i teoreticky: navrhl zásady pro 
vydávání děl novočeských spisovatelů, na něž 
navazuje i dnešní praxe, a ve svých edicích je 
dále rozpracovával. (V tomto smyslu provedl 
také revizi edic korespondencí J. Dobrovského 
a K. A. Vinařického.) Badatelský zájem J. se 
soustředil na významné postavy národního ob
rození (J. Dobrovský, J. Jungmann, F. L. Čela- 
kovský, F. Palacký a především J. Kollár), jimž 
věnoval monografické studie a jejichž dílo často 
s bohatým komentářem vydával. V první knižní 
monografii osvětlil buditelský i umělecký vý
znam básnického díla A. Marka, faráře z Libu- 
ně, jehož v dětství osobně poznal. Významný 
podíl připadl J. v sborníku monografických 
prací Literatura česká 19. století, jímž se za 
redakce J. Vlčka představila jeho badatelská 
generace. Vedle studií o čelných obrozenských 
osobnostech v ní J. zpracoval obecné otázky 
týkající se vztahu josefínských idejí a literatury, 
dobového historického studia, slovanské vzá
jemnosti a jazykového vlastenectví, v dalších 
částech básnické dílo K. Havlíčka a tvorbu 
G. Pflegra Moravského. (Přepracované a rozší
řené vydání prvních dvou svazků sám také redi
goval.) J. životní prací jsou Dějiny literatury 
české. Za předstupeň díla, kdy J. poprvé zpra

coval i starou českou literaturu, lze považovat 
německy psané Geschichte der čechischen Lite
ratur (autorem části o 2. pol. 19. stol, je A. No
vák); tato v podstatě ještě kompilační práce se 
stala východiskem rozsáhlých Dějin, sledujících 
vývoj národního písemnictví od doby Velkomo
ravské říše až po vystoupení družiny májové 
(1858). Do svých výkladů J. zahrnul i sloven
skou literaturu, knížky lidového čtení a písmác
kou tvorbu. Sociologizující pojetí se v díle pro
jevilo značným důrazem kladeným na hospo
dářské, politické a kulturní poměry; J. však 
neusiloval o postižení kontinuity literárního 
procesu ve vztahu k době, soustředil se na jed
notlivé osobnosti a problémy, jež vykládal 
v podstatě monograficky. Faktografické bohat
ství a obsáhlá kritická bibliografie činí z J. Dějin 
jednu z nejpoužívanějších příruček české lite
rární vědy. J. se systematicky věnoval i národo- 
pisu; také do tohoto oboru vnášel sociologické 
metody a upozorňoval na styčné body folkloris- 
tiky a literární historie. Jako kritik literatury se 
J. zaměřoval především na realistické tendence, 
přičemž oceňoval jejich etickou stránku (A. Ji
rásek, J. S. Machar, J. Herben, V. Mrštík aj.). 
Akcentoval literárněhistorické zřetele kritiky, 
i když v ní připouštěl větší uplatnění subjektiv
ních stanovisek. - Jen okrajový význam mají 
L. nepublikované beletristické práce; od stře
doškolských let napsal celkem na dvě stě básní 
lyrických, epických i epigramů, v nichž se stří
davě projevovaly vlivy V. Hálka, J. Nerudy 
i J. Vrchlického. K prózám čerpal látku ze sou
dobého života, z vojenských událostí i z historie 
(1882 povídka Po boji s námětem z prusko- 
-rakouské války), záhy však těchto mladických 
pokusů, podepisovaných pseudonymy Jaroslav 
Podhajský a J. J. Podhajský, zanechal.

ŠIFRY: D (Sb. prací věnovaných prof. dru Janu Má- 
chalovi k 70. narozeninám), jc. (Listy filologické). 
■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach ČAVU (1912); Athena- 
eum (1887-92); sb. Das böhmische Volk (sb. 1916); 
Bulletin de la Societě de 1’histoire de protestantisme 
(1929); Čas (1893-1921); ČČM (1890-95); Čas. pro 
moderní filologii (1913-34); Čechische Revue (1907); 
Čes. lid (1893-96); Hlas národa (1891-93); Hlídka 
Času (1912); sb. Jan Kollár (1893); Listy filologické 
(1893-1931); sb. Literatura česká 19. století 1-3 
(1902-07, přeprac. a doplň, vyd. sv. 1 a 2 1911, 1917); 
Lumír (1906-08); Nár. listy (1891-93); sb. Národ le
giím (1921); Národohosp. obzor (1899-1900); sb. Ná- 
rodop. výstava českoslovanská (1895); Národop. 
sborník českoslovanský (1901-03); Naše doba 
(1894-1923); Naše řeč (1917); La Nation Tchěque 
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(1896); Nové Athenaeum (1922); Obzor literární 
a umělecký (1899-1901); sb. Od Šumavy k Tatrám 
(1898); Osvěta (1893); Památník na oslavu 100. naro
zenin Františka Palackého (1898); Pedagogické roz
hledy (1898-99); Pojizerské listy (1942); Politik 
(1893-97); Prager Presse (1922-24); Program Vyšší 
dívčí školy v Praze (1892/93); Rozhledy (1894); Roz
hledy po literatuře a umění (1934); Rozpravy filolo
gické (1898); Sb. filologický (1912); Sb. prací věnova
ných prof. dru Janu Máchalovi k 70. narozeninám 
(1926); Slavia (1922); Slovanský sborník (1923); Svě
tozor (1893); Venkov (1917); Věstník českých učitelů 
vysokých škol (1922); Věstník Národop. výstavy čes- 
koslovanské (1895); sb. Z dějin české literatury 
(1920); Zlatá stezka (1931-32). ■ KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: O životě a působení Jana Kollára (1893); 
Antonín Marek, jeho život a působení i význam v li
teratuře české (1896); Jan Kollár (1904); Geschichte 
der čechischen Literatur (1907, Lipsko, s A. Nová
kem, rus. překl. 1926); Dějiny literatury české (1911; 
rozšiř, a přeprac. vyd. ve 2 sv. 1929, 1934); Jan Amos 
Komenský (1928, též angl. verze). I REDIGOVAL 
periodika: Naše doba (1901-04, rubrika Rozhledy 
literární), Listy filologické (1920-28, s O. Hujerem 
a O. Jiránim), Národop. sborník česko slovanský 
(1905); sborníky: Literatura česká 19. století 1,2 
(1911, 1917); Z dějin české literatury (1920, s M. Hýs
kem); edice: Novočeská knihovna (1917-35). 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Výbor z Kollárových 
básní 1, 2 (1893, 1894); Básně Františka Palackého 
(1898); Jan Kollár: Slávy dcera, Cestopis obsahující 
cestu do Horní Itálie (1907); F. L. Čelakovský: Sebra
né spisy 1, 2 (1913, 1916); Sebrané spisy F. L. Heká 
1-3 (1917-24); J. Král: O prozodii české (1924); Bás
nické poslání Antonína Marka (1933); Sebrané básně 
Antonína Marka (1935). ■

BIBLIOGRAFIE: M. Hýsek: Bibliografie prací 
J. J., Národop. věstník českoslovanský 1923; A. Ka
rasová: Soupis prací J. J., in A. Pražák: J. J. (1940).
■ LITERATURA: A. Pražák: J. J. (1940).
■ F. V. V. (Vykoukal): ref. O životě a působení J. Kol
lára, Světozor 1893, s. 395 a 1894, s. 491; r.: J. J., 
Světozor 1895, s. 370; • ref. Antonín Marek... 
: L. Čech, LF 1897, s. 311; V. Flajšhans, Osvěta 1897, 
s. 470; F. V. V. (Vykoukal), Světozor 1897, s. 264; C., 
Rozhledy 6, 1896/97, s. 318; M. Můrko, Archiv fůr 
slav. Philologie 1897, s. 622; an., Čas 1897, s. 134; an., 
Aletheia 1897, s. 336 •;• ref. Geschichte der čechis
chen Literatur: J. Vlček, LF 1908, s. 464; M. Hýsek, 
ČMM 1908, s. 210; J. Hanuš, Čes. revue 1, 1907/08, 
s. 314; F. X. Šalda, Novina 1908 → KP 7 (1953); 
J. Krejčí, Čechische Revue 1908, s. 762; E. Krásno
horská, Osvěta 1908, s. 333; O. Theer, Lumír 36, 
1907/08, s. 140; V. Kol. (Červinka), Zvon 8, 1907/08, 
s. 268; J. Karásek, MR 1907/08, sv. 20, s. 209; J. Kará
sek, Archiv fůr slav. Philologie 1908, s. 241; Jos. Má
chal, Deutsche Literaturzeitung 1908, s. 1433 •;• ref. 
Dějiny literatury české: A. Pražák, Naše doba 18, 
1910/11, s. 376 a Naše doba 19, 1911/12, s. 463;

K. Hikl, LF 1912, s. 65; J. Menšík, ČMF 1912, s. 77 
•; K. Hikl: J. J., Naše doba 29,1921/22, s. 517; A. No
vák: Ve službách buditelů, LidN 11.5. 1922; M. Hý
sek: J. J., Národop. věstník českoslovanský 1923; 
J. Horák: Národop. práce prof. J. J., Národop. věst
ník českoslovanský 1923; • ref. Dějiny literatury čes
ké 1 (přeprac. vyd.): M. Hýsek, ČNM 1930, s. 149; J. 
B. Čapek, Čin 1, 1929/30, s. 538; A. Grund, RA 5, 
1929/30, s. 223 a ČMF 1931, s. 228; P. Fraenkl, NO 
22. 12. 1929; K. Polák, PL 2. 3. 1930; J. L. Fischer, 
Slavische Rundschau 1931, s. 534 •;• k sedmdesáti
nám: A. Grund, ČMF 18, 1931/32 a Rozhledy po 
literatuře a umění 1932, s. 59; J. B. Čapek, Naše doba 
39, 1931/32, s. 469; J. Horák, Národop. věstník česko
slovanský 25-26, 1932-1933; B. Václavek, Index 
1932, s. 49; M. Novotný, RA 7, 1931/32, s. 281; J. Vo
dák, Čes. slovo 11.5. 1932; A. N. (Novák), LidN 11. 
5. 1932; F. Götz, P. Fraenkl, NO 11. 5. 1932; vr. (V. 
Ryba), PL 11. 5. 1932; Ant. Veselý, Čs. republika 11. 
5. 1932; J. V. Sedlák, NL 11. 5. 1932; F. Sekanina, Nár. 
politika 11. 5. 1932 •;• ref. Dějiny literatury české 
2 (přeprac. vyd.): A. Novák, LidN 22. 12. 1933; G. (F. 
Götz), NO 4. 2. 1934; K. P. (Polák), PL 11. 2. 1934; 
J. Vodák, Čes. slovo 11.3. 1934; A. Grund, Naše doba 
41, 1933/34, s. 315; J. L. F. (Fischer), Index 1934, s. 
56; -vh- (M. Hýsek), LF 1934, s. 358 a ČČM 1934, 
s. 150; F. Sekanina, Nár. politika 25. 3. 1934; J. Hei- 
denreich (Dolanský), ČČH 1935, s. 428 •;• nekrolo
gy: AMP (A. M. Píša), PL 8. 7. 1936; -jef- (J. Fučík), 
RP 8. 7.1936 a Rudá záře 8. 7. 1936; A. N. (Novák), 
LidN 8. 7. 1936; J. Vodák, Čes. slovo 8. 7. 1936; P. 
Fraenkl, NO 8. 7. 1936; Ant. Veselý, Pražské noviny 
8. 7. 1936; J. Knap, Venkov 8. 7. 1936; V. Jílek, Čes. 
deník 8. 7. 1936; J. Pátá, J. Pešek, NL 9. 7^ 1936; 
J. V. Šimák, Pojizerské listy 17. 7. 1936; J. B. Č. (Ča
pek), Naše doba 43, 1935/36, s. 627; Č. (V. Červinka), 
Zvon 26, 1935/36, s. 631; A. Pražák, Naše věda 1936, 
s. 251 a Bratislava 1936 (J. J. a Slovensko) a Ročenka 
filoz. fakulty UK 1937 •; A. Grund: Z počátků první 
české školy literárněhistorické, ČMF 1937; A. Jaku
bec: J. J., Pojizerské listy 1. 7. 1938; A. Pražák: Tři 
literární dějepisy naší slovesnosti, Naše věda 1941; J. 
B. Čapek: K vývoji naší literární historie, Naše doba 
49, 1941/42, s. 257; A. Jakubec: J. J., LidN 5. 7., 12.
7., 19. 7., 27. 9. 1942 + J. J. K jeho tvorbě básnické, 
Svob. noviny 11. 12. 1945; J. Kolár: J. J., Kulturněpo- 
litický kalendář 1962; eš (M. Bureš): Odkaz J. J., 
Svob. slovo 11. 5. 1962; B. Václavek: J. J., in O lidové 
písni a slovesnosti (1963, dosud netištěná rozhl. před
náška); R. Šťastný: J. J., Čes. jazyk a literatura 22, 
1971/72, s. 416; F. Kutnar in Přehledné dějiny českého 
a slovenského dějepisectví 2 (1977).

pč
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Josef Jakubec

* 3. 8. 1858 Hlásná Lhota u Jičína
† 9. 6. 1889 Jičín

Básník, autor veršovaných povídek z venkovského 
života rodného Jičínska.

Základní školu navštěvoval v Ostružném, ně
mecky se učil na škole v Libverdě, poslední (4.) 
ročník hlavní školy absolvoval v Jičíně, kde také 
1870-78 vystudoval gymnázium. Na filoz. fa
kultě v Praze poslouchal historii a češtinu 
(1878-81); pro srdeční chorobu opustil studia 
před závěrečnými státními zkouškami a vstou
pil do služeb finančního odboru pražského ma
gistrátu (1882-89). Byl členem literárního 
a řečnického spolku Slavia, jedním z ustavují
cích členů literárního spolku Máj (1881) a čle
nem výboru Umělecké besedy. 1888 obdržel 
podporu Svatoboru na cestu po Moravě a Slo
vensku (slovenská tematika se také objevuje 
v jeho posledních pracích). Zemřel náhle na 
výletě s přáteli v Jičíně, pohřben byl ve Velíši 
u Jičína.

Po drobných lyrických básních, otiskovaných 
časopisecky, se J. soustředil na žánrovou drob- 
nokresbu v obsáhlejších veršovaných povíd
kách z venkovského života na Jičínsku. Tato 
epika, shromážděná především ve dvoudílném 
souboru Povídky z kraje ve versích (2. díl po
smrtně), souvisí svým charakterem s ruchov- 
skou větví soudobé poezie, zejména s Čechový
mi idylami knihy Ve stínu lípy. Vyznačuje se 
podrobným rozváděním detailních pozorování 
venkovského prostředí, přírody, postav i jejich 
chování; popis, který zabírá podstatnou část 
děje, vytváří četné odbočky a retarduje děj. 
Spory znesvářených sousedů, milostné zápletky 
i rodinné konflikty jsou přitom motivovány spíš 
rozličností zběžně charakterizovaných postav 
než sociálním rozvrstvením vesnice a ústí zpra
vidla v idylický závěr. V J. verších převládl poz
ději nad kratším rozměrem šestistopý jamb ne
bo trochej, jejichž takřka strojová pravidelnost 
nutila autora k slovním výplním a k četným 
neologismům. Současníky byl J. považován za 
nadějného epika.

PŘÍSPĚVKY in: Koleda (1880-82); Krakonoš (Jičín, 
1881); Květy (1882-88); Nár. listy (1889); Osvěta 
(1881-90); Ruch (1880,1886); alm. Slavia (1881); Svě
tozor (1880—89); Vesna (1883, 1887); sb. Za praporem 
sokolským (1887); Zlatá Praha (1885-89). ■ KNIŽ

NĚ. Beletrie: Povídky z kraje ve verších 1, 2 (1. 1887,
2. posmrtně 1890); - posmrtně: Básně (1910, ed. 
J. Heptner). I REDIGOVAL almanach: Slavia (1881, 
s jinými). I

LITERATURA: J. Korec: Nový znamenitý český 
básník..., Hlídka literární 1887; • ref. Povídky 
z kraje ...: an. (J. Herben), Čas 1887, s. 167; F. V. Vy
koukal, Světozor 1887, s. 717; J. Požděna, Hlas náro
da 2. 6. 1887; F. Kvapil, Zlatá Praha 1887, s. 379, 398; 
Č., Lit. listy 1888, s. 10; F. Zákrejs, Osvěta 1888, 
s. 177; I. Mráz, Lit. listy 1890, s. 144; Halifax (J. 
Vrchlický), Hlas národa 17. 2. 1890; F. S. (Schulz), 
Zlatá Praha 1890, s. 144 •; an. (J. Neruda): J. J., 
Humor, listy 1888 → Podobizny 3 (1954); • nekrolo
gy: A. Škampa, Světozor 1889, s. 370, 379; 
A. Š. (Šnajdauf), Květy 1889, s. 251; an ., Hlas národa 
13. 6. 1889; I. Geisslová, NL 15. 6. 1889; an., Lit. listy 
1889, s. 251; an., Lumír 1889, s. 215; an., Zlatá Praha 
1889, s. 359 •;• ref. Básně: R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 27, 1909/10, s. 592; F. Sekanina, Zvon 10, 1909/ 
10, s. 630 • ; M. Hýsek: J. J., MS1R 6, 1909/10; 
J. Beránek: J. J., Osvěta 1921; J. Knap: O pozůstalost 
J. J., Venkov 24. 2. 1928; B. Slavík: Epický básník 
české vesnice, LidN 9. 6. 1939; V. Dresler: První epik 
našeho venkova, Venkov 21. 6. 1942; O. Heptner: 
Památce J. J., Beseda 1949, s. 208.

?P

František Jakubův

* 3. 2. 1909 Praha
† 1. 3. 1958 Praha

Povídkář a romanopisec, zabývající se vztahem muže 
a ženy.

Narodil se v rodině úředníka. V Praze absolvo
val gymnázium v Křemencově ul. (mat. 1927) 
a 1931 získal doktorát na právnické fakultě 
UK. Rok pracoval v advokátní kanceláři a pak 
až do své smrti jako právní úředník magistrátu 
(později Nár. výboru) hl. města Prahy.

Drobné povídky J., založené na pointě, se 
zabývají vztahem mezi mužem a ženou a pohy
bují se ve dvou navzájem disparátních polo
hách. První, s fantasticky démonickou temati
kou, usiluje o expresívnost (Cestou pozemskou), 
druhá je popisně realistická s moralistním zá
měrem. Do této druhé linie patří i pokus o ro
mán Štěstí stojí opodál, rozvíjející paralelně pří
běh dvou ztroskotávajících mladých manželství. 
Kniha Hovory se čtenáři podává v tematickém 
řazení informativní charakteristiky české prózy 
vydané v r. 1943.
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ŠIFRY: Dr. F. J., F. J. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 
1930); Čes. slovo; Čes. dělník (od 1943); Čes. svět 
(1929); Lid. demokracie; Lid. listy; Lid. noviny; Lu
mír (od 1931); Nár. listy; Nár. politika; Studentský 
časopis (od 1924); Venkov (od 1930); Zvon (od 1932). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Kouzelné 
léto (PP b. d., 1937); Cestou pozemskou (PP 1940); 
Ďábel se směje (PP 1940); Černá a bílá (PP 1941); 
Cesta k slunci (PP 1942); Chlapecké srdce (PP 1944); 
Štěstí stojí opodál (R 1944); Hovory se čtenáři. 
O krásné české próze 1943 (1944). ■

LITERATURA: • ref. Kouzelné léto: vbk. (V Bě
hounek), PL 16. 12. 1937; drb. (J. Borecký), Zvon 38, 
1937/38, s. 531 • ; • ref. Cestou pozemskou: F. B., Čes. 
slovo 7. 7. 1940; J. Knap, Venkov 2. 8. 1940 • ; • ref. 
Ďábel se směje: F. Sekanina, Nár. politika 4. 5. 1941; 
J. Pilař, Venkov 19. 9. 1941 •; F. Listopad: ref. Cesta 
k slunci, Řád 1942, s. 545; kp. (K. Polák): ref. Štěstí 
stojí opodál, Nár. práce 20. 7. 1944; strn. (J. Strnadel): 
ref. Chlapecké srdce, Nár. práce 24. 8. 1944.

pb

Leoš Janáček

* 3. 7. 1854 Hukvaldy u Frýdku-Místku
† 12. 8. 1928 Moravská Ostrava (Ostrava)

Hudební skladatel světového významu, autor osobi
tých fejetonů, upravovatel cizích látek pro svá operní 
libreta, editor lidových písní.

J. pocházel z početné rodiny s učitelskou tradicí. 
Základní školu navštěvoval v rodišti (učil ho 
otec), poslední ročník (1865/66) na německé 
škole v Brně, kam odešel jako zpěvák fundatista 
augustiniánského kláštera Králové na Starém 
Brně s vlastenecky buditelskou tradicí (žák 
P. Křížkovského). Přitom absolvoval starobr- 
něnskou nižší reálku (1866-69) a učitel, ústav 
(1869-72), na němž zůstal po studiu jako výpo
mocný učitel. Zároveň na jeho cvičné škole vy
učoval hudbě, působil jako sbormistr v řemesl
nické besedě Svatopluk (1873-76) a studoval 
klavírní hru. 1874 složil zkoušku způsobilosti 
pro vyučování na obecných a měšťan, školách, 
1874-75 absolvoval v Praze varhanickou školu, 
složil stát, zkoušku ze zpěvu, klavíru a varhan 
(1878 i z houslí). 1876 se vrátil do Brna a pokra
čoval jako zatímní, od 1880 jako řádný učitel 
hudby na učitel, ústavu a 1877/78 též na slovan
ském ústavu učitelek. 1879-80 studoval na kon
zervatoři v Lipsku a ve Vídni. Od 1876 s pře
stávkami do 1888 dirigoval Filharmonický spo
lek Besedy brněnské, 1881 založil brněnskou 

varhanickou školu a stal se jejím prvním ředite
lem (1919 byla přebudována na státní konzerva
toř). 1881 se také oženil se Zdenkou Schulzo- 
vou, dcerou ředitele učitel, ústavu, kde sám vy
učoval (měl 2 děti, syn Vladimír zemřel ve dvou 
letech, dcera Olga v jednadvaceti). 1884-88 vy
dával Hudební listy, 1890-92 působil jako hu
dební redaktor Moravských listů; v obou perio
dikách sledoval brněnský koncertní a hudební 
život a zasloužil se o rozvoj brněnské české 
hudební kritiky. V polovině 80. let se začal zabý
vat i etnografií, po založení Národopisného od
boru pro hudbu na Moravě (1894) v něm vedl 
referát pro lidovou hudbu; sbíral písně i tance 
a vydával je (zejm. s F. Bartošem). Od 1905 byl 
i předsedou pracovního výboru pro českou ná
rodní píseň na Moravě a ve Slezsku a řídil Ústav 
pro lidovou píseň. Zasloužil se o rozvoj českého 
kulturního života v Brně: stál u zrodu stálého 
českého divadla, od 1910 byl předsedou Klubu 
přátel umění, patřil k iniciátorům Ruského 
kroužku (1909-15 předseda), mnoho energie 
věnoval péči o brněnské školství. Po válce 
1919-25 působil jako profesor skladby na br
něnské pobočce mistrovské školy pražské kon
zervatoře. 1878 navštívil Německo, 1904 Varša
vu, 1912 Jadran, 1896 a 1902 Rusko, 1924 
a 1926 Berlín, 1925 Benátky, 1926 Londýn. 
K pravidelným léčebným pobytům jezdil od 
1885 do Luhačovic; tam se 1915 seznámil a na
vázal důvěrné přátelství s Kamilou Stösslovou 
z Písku, jež se stala inspirátorkou jeho poslední
ho tvůrčího období. Nejčastěji se vracel na 
Hukvaldy, kde vznikly četné jeho skladby a kde 
si také 1921 zakoupil domek po zemřelém brat
ru. Zemřel na zápal plic po nastuzení na huk- 
valdském výletě.

Do literatury J. vstoupil především jako au
tor fejetonů, jež psal - nepravidelně a s velkými 
přestávkami takřka po celou dobu své tvůrčí 
aktivity - hlavně pro Lidové noviny. Ozřejmo
val v nich genezi některých svých hudebních děl 
i metodu tvorby, zejména teorii nápěvků a práci 
s nimi; v jejich zaměření se odráží též J. zájem 
o psychologii prostých lidí i významných osob
ností. Fejetony přispívají i k poznání J. člověka: 
zaznamenávají jeho dojmy z cest a zpovědní 
vzpomínky z dětství, prozrazují jeho těsné sepě
tí s rodným krajem, hluboký vztah k lidové 
písni, intimní poměr k přírodě i k národnostně 
smíšenému Brnu, o němž pojednává s hlubo
kým národním i sociálním cítěním. Podstatná 
část fejetonů má ráz beletrizovaných črt, v je
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jichž spontánní nestylizovanosti se setkává afo- 
ristická sevřenost, jazyková úsečnost, maximál
ní významové zatížení věty a z nich vyplývající 
sytě konkrétní realistická věcnost a dramatič- 
nost s nevšední lyrickou obrazností; nezřídka 
tak přerůstají v malé básně v próze. Přestože se 
v nich projevují prvky dobového impresionismu 
a částečně i expresionismu, vybočují svou spon
tánní neliterárností z běžného rámce soudobých 
beletrizovaných projevů; v české literatuře 
představují vyhraněnou, svéráznou hodnotu, 
v níž realistická věcnost zkonkrétňuje lyrickou 
náladovost a současně zase lyričnost změkčuje 
drsnost J. realismu. Jedna z těchto J. lyrických 
črt {Moje děvče z Tater) inspirovala V. Holana 
k poémě Terezka Planetová; Bartošovy a J. edi
ce písní se staly jedním z pramenů Halasovy 
a Holanovy antologie lidové poezie Láska 
a smrt. Mezi skladateli zaujal J. osobité prven
ství operním zpracováním prózy (Její pastorky
ňa). Až na výjimky (Počátek románu, podle G. 
Preissové, prem. 1894; Výlety páně Broučkovy, 
podle S. Čecha, prem. 1920) si též sám upravo
val libreta svých oper. Vlastní libreto vytvořil 
k opeře Osud, z přejatých předloh nejvýrazněji 
zasáhl do textu Šárky (prem. 1925), v němž 
potlačil romantickou a mytologickou složku 
Zeyerova libreta původně vytvořeného pro 
A. Dvořáka. U dalších děl (Její pastorkyňa 
podle G. Preissové, Káťa Kahanová podle 
Ostrovského Bouře, Příhody lišky Bystroušky 
podle R. Těsnohlídka, Věc Makropulos podle 
K. Čapka, Z mrtvého domu podle F. M. Dosto- 
jevského) směřovaly J. úpravy ke zhutnění textu 
nebo k jeho přizpůsobení vlastnímu hudebně 
dramatickému projevu.

ŠIFRY: -á- A .1 PŘÍSPĚVKY in: Cecilie (1875-77); 
Čas (1920); Časopis Mor. muzea (1901-03); Čes. lid 
(1893-1927); Dalibor (1905-11); Divadelní šepty (Br
no, 1924); Hlídka (1897-1917); Hlídka literární 
(1886-89); Hudební besídka (1924-27); Hudební lis
ty (Brno, 1884-88); Hudební revue (1911-20); Lidová 
čítanka moravská (1907); Lid. noviny s příl. Večery 
(1893-1928); Listy Hudební matice (1905, 1926); Lit. 
listy (1887); Lit. svět (1927-28); Mor. orlice 
(1875-1920); Mor. revue (1899); Mor. listy (Brno, 
1891-92); Moravskoslez. revue (1914-18); Muzyka 
(Varšava, 1926); Národ (1917); Nár. listy (1921-25); 
Národopisný věstník českoslovanský (1926); Niva 
(1921); Nový život (1924); Opavský týdeník (1907); 
sb. Památce E. Babáka (1927); sb. Památník Orlice 
(Prostějov 1912); Prager Presse (1922, 1927); Prá- 
cheňské noviny (1928); Prúdy (Bratislava, 1923); Ven
kov (1928). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Pohled do života 

i díla (FF a vzpomínky, 1924, ed. Ad. Veselý); - po
smrtně; J. fejetony z Lidových novin (1938, ed.J. Ra
cek, L. Firkušný; rozšiř, vyd. 1958, něm. Lipsko 
1959); Triptychon (FF 1948, ed. J. Racek); Obrátit! 
(F 1964, ed. J. Procházka). - Ostatní práce: O skladbě 
souzvukův a jejich spojův (1897); Návod pro vyučo
vání zpěvu (1899); Nauka o harmonii (1912, rozšiř. 
1920 s tit. Úplná nauka o harmonii); - posmrtně:
L. J. o lidové písni a hudbě (1955, ed. J. Vysloužil); 
Hudebně teoretické dílo 1, 2 (1968, 1974, ed. Z. Bla
žek). - Libreta (J. úpravy lit. děl): Káťa Kahanová 
(Vídeň-New York 1922, prem. 1921; 1958 in Dvě 
operní libreta L. J. Káťa Kahanová - Z mrtvého 
domu, příl. čas. Divadlo, ed. J. Procházka); Její pas
torkyňa (1953, prem. 1904, ed. J. Procházka); Z mrt
vého domu (1958, prem. 1930, in Dvě operní libreta 
L. J. Káťa Kahanová - Z mrtvého domu, ed. J. Pro
cházka; změn. vyd. 1962 s pův. závěrem opery, ed. 
J. Vogel); Příhody lišky Bytroušky (1961, prem. 1924, 
ed. J. Šeda); Věc Makropulos (1961, prem. 1926, ed. 
J. Burjanek). - Výbory: Hukvaldské studánky (1954, 
ed. J. Strnadel); Musik des Lebens (Lipsko 1979, ed. 
T. Straková); Hledal jsem proutkem pramenitou vodu 
(1982, ed. J. Šeda). I SCÉNICKY Libreto: Osud 
(1958). I KORESPONDENCE: Dopisy L. J. Artuši 
Rektorysovi (1934; 1949 doplň, vyd. s tit. Korespon
dence L. J. s Artušem Rektorysem: A. Rektorysovi 
z 1906-18, F. Skácelíkovi z 1907, O. Šourkovi z 1920; 
ed. A. Rektorys); L. Firkušný: Dopisy L. J. z archívu 
Družstva ND v Brně (Družstvu ND v Brně, jeho 
řediteli A. Frýdovi a předsedovi J. Elgartovi 
z 1900-18), sb. Muzikologie 1, 1938, s. 132; Bratři 
Mrštíkové a jejich citový vztah k L. J. a V. Novákovi 
(bratřím Mrštíkům z 1909, A. Mrštíkovi z 1914-21; 
b. d., 1940, ed. J. Racek); J. ve vzpomínkách a dopi
sech (1946; 1986 doplň, vyd. s tit. L. J. Vzpomínky, 
dokumenty, korespondence a studie: různým adresá
tům z 1869-1928; ed. B. Štědroň); Korespondence 
L. J. s Otakarem Ostrčilem (z 1914-28; 1948, ed. 
A. Rektorys); Korespondence L. J. s F. S. Procházkou 
(z 1915-25; 1949, ed. A. Rektorys); Korespondence 
L. J. s libretisty Výletů Broučkových (K. Maškovi 
z 1908, J. Holému z 1908, J. Mahenovi z 1916, V Dy- 
kovi z 1916; 1950, ed. A. Rektorys); Korespondence 
L. J. s Gabrielou Horvátovou (G. H. z 1917-28, 
E. Destinnové z 1907-18, Hudební matici z 1918; 
1950, ed. A. Rektorys); Korespondence L. J. s Karlem 
Kovařovicem a ředitelstvím ND (K. Kovařovicovi 
z 1903-19, G. Schmoranzovi z 1916-20, ředitelství 
ND z 1923-26 a dalším adresátům z 1904-27; 1950, 
ed. A. Rektorys); Korespondence L. J. s Marií Cal- 
mou a MUDr. Františkem Veselým (F. Veselému 
z 1903-16, M. Calmě z 1909-25; 1951, ed. J. Racek, 
A. Rektorys); Korespondence L. J. s Maxem Brodem 
(M. Brodoví z 1919-28 a belgickému vyslanectví 
z 1917; 1953, ed. J. Racek, A. Rektorys); F. Bartoš a L. 
J. (F. Bartošovi z 1899-1903; 1957, ed. T. Straková); 
Jan Löwenbach a L. J. (J. Löwenbachovi z 1916-28; 
1958, ed. I. Stolařík); J. Procházka: J. anglické listy 
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důvěrné (různým adresátům z 1926), Kult, tvorba 
1964, č. 34 + Podivuhodné osudy J. Osudu (J. Kvapi- 
lovi z 1917), LD 10. 10. 1965 + Janáčkova brána ke 
slávě (G. Preissové, O. Nebuškovi, J. Löwenbachovi 
z 1916-17), Gramorevue 1966, č. 6; Listy důvěrné (G. 
Horvátové z 1916, K. Stösslové z 1917-28, úryvky; 
1966, ed. J. Slavický); Dopisy Zdence (Z. Schulzové 
z 1879-80; 1968, z něm. přel. O. Fiala, ed. F. Hrabal); 
B. Štědroň: J. korespondence s Universal-Edition 
z let 1916-18 týkající se Pastorkyně, Otázky divadla 
a filmu 1971, s. 249; J. Skutil: P. Bezruč a L. J. K. El- 
gartu Sokolovi (z 1925-28), Vlastivědná ročenka Okr. 
archívu v Blansku 1974. I REDIGOVAL: Hudební 
listy (1884-88). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Kytice 
z národních písní moravských ( 1890, s F. Bartošem, 
vyd. 1901 s tit. Kytice z národních písní moravských, 
slovenských i českých, rozšiř, o písně české a sloven
ské); Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy na Národo
pisné výstavě českoslovanské v Praze (1895, s F. Bar
tošem); Národní písně moravské vnově nasbírané 1, 
2 (1901, s F. Bartošem); - posmrtně: Moravské písně 
milostné (1930-36, s P. Vášou). I

BIBLIOGRAFIE (lit. dílo): O. Fric: Literatura 
o J.; T. Straková: J. spisovatel, obojí in Katalog výsta
vy L. J. Obraz života a díla (1948); an.: Úplný seznam 
fejetonů L. J. z Lid. novin, in L. J.: Fejetony z Lid. 
novin (2. vyd. 1958, ed. J. Racek, L. Firkušný). ■ LI
TERATURA (základní monografie a k literární tvor
bě): M. Brod: L. J. (1924); J. Racek: Z duševní dílny 
L. J. (1936); V. Helfert: L. J. - obraz životního a umě
leckého boje 1. V poutech tradice (1939); J. Racek: 
Bratři Mrštíkové a jejich citový vztah k L. J. 
a V. Novákovi (b. d., 1940, viz i KORESPONDEN
CE); B. Štědroň: J. ve vzpomínkách a dopisech (1946; 
1986 doplň, vyd. s tit. L. J. Vzpomínky, dokumenty, 
korespondence a studie, viz i KORESPONDENCE); 
R. Smetana: Vyprávění o L. J. (1948); J. Procházka: 
Lašské kořeny života a díla L. J. (1948); M. Trkanová: 
U Janáčků (1959, podle vyprávění M. Stejskalové); 
J. Šeda: L. J. (1961); J. Vogel: L. J. Život a dílo (1963); 
J. Racek: L. J. Člověk a umělec (1963); M. Černohor
ská: L. J. (1966); F. Kožík: Po zarostlém chodníčku 
(1967); B. Štědroň: L. J. (1976); S. Přibáňová: 
L. J. (1984). I O. Koblížek: J. a Preissová, MS1R 1918, 
s. 28; • nekrology: G. Černušák, P. Váša, LidN 13. 
8. 1928; K. Čapek, A. Novák, LidN 14. 8. 1928; 
E. Axman, Almanach ČAVU 1929 •; V. Dyk: Vzpo
mínka na L. J., Lumír 1928, s. 183; V. Helfert: J. čte
nář, Hud. rozhledy 1929; A. Novák: L. J. spisovatel; 
V. Helfert: Kořeny J. kritického stylu; J. Racek, 
L. Firkušný: L. J. a Lidové noviny, vše in L. J.: Fejeto
ny z Lid. novin (1938, další vyd. 1958); • ref. L. J.: 
Fejetony z Lid. novin: P. E. (Eisner), Prager Presse 20. 
12. 1938; DE (J. Strnadel), Večerník Nár. práce 17.
3. 1939; drb (J. Borecký), Zvon 39, 1938/39, s. 322; 
O. Šourek, Venkov 24. 3. 1939 •; M. Očadlík: J. lašský 
jazyk, Naše Valašsko 1939; B. Štědroň: Věrný spolu
pracovník (L. J. a Lid. Noviny), LidN 1. 2. 1942; L. 
Firkušný: Poměr L. J. k Lid. novinám, LidN

4. 7.1942; J. Procházka: Dva pěvci svého zpod Besky- 
du lidu, Valašsko 1951, s. 37 + L. J. a Petr Bezruč, 
Valašsko 1954, s. 102; T. Straková: J. opera Osud, 
Čas. Mor. muzea 1956 a 1957; P. Eisner: J. spisovatel, 
Hud. rozhledy 1958, s. 762; T. Straková: Setkání 
J. s G. Preissovou, Čas. Mor. muzea 1958; J. Procház
ka: Vznik libreta a jeho zhudebnění, in L. J.: Káťa 
Kahanová (1961); P. Vrba: J. ruská knihovna, SISb 
1962; Z. Vavřík: Neznámý prozaik, Červený květ 
1963, s. 352; A. Sychra: J. spisovatelský sloh, klíč 
k sémantice jeho hudby, Estetika 1964; I. Vojtěch in
M. Trkanová: U Janáčků (1964); an. (J. Procházka): 
Zapomenutý J. fejeton, Gramorevue 1965, 
č. 5 + Z mrtvého domu. J. tvůrčí i lidský epilog 
a manifest, Hud. věda 1966; A. Mázlová: Zeyerova 
a J. Šárka, Čas. Mor. muzea 53/54, 1968/69; V. Lébl: 
L. J. - pramenné edice a literatura, Hud. věda 1978; 
J. Rychlík: J. der Schriftsteller, in L. J.: Musik des 
Lebens (Lipsko 1979); T. Straková: J. opery Šárka, 
Počátek románu, Osud a hudebně dramatická torza, 
Čas. Mor. muzea 1980; A. Závodský: Petr Bezruč 
a L. J., SPFF Brno 1981; R. Pečman: Námětová 
geneze Věci Makropulos, sb. L. J. ac tempora nostra 
(1983); T. Straková: J. a literatura, A. Němcová: J. lib
retista, S. Přibáňová: K literární popularizaci 
L. J. (1916-1948), vše sb. Hudba a literatura (1983); 
Z. Pešat: Fejetony L. J. a česká literatura, sb. Umění 
a příroda (Frýdek-Místek 1989).

zp

Vincenc Janalík
* 21. 1. 1804 Rymice u Holešova
† 23. 7. 1855 Milotice u Kyjova

Prozaik, autor katolicky tendenčních povídek.

Narodil se v rodině sedláka. Absolvoval nižší 
kněžská studia, částečně v Prešpurku (Bratisla
va); vysvěcen 1827. První léta působil jako ka
plan v menších obcích na Moravě, až celoživot
ně zakotvil v Miloticích u Kyjova (s přerušením 
1846-47, kdy byl lokalistou ve Skřipově na 
Opavsku). Funkce farního administrátora 
v Miloticích jej vyčerpávala množstvím kance
lářské práce; ve volných chvílích maloval cír
kevní obrazy a psal mravoučné povídky. Češti
na mu dělala potíže a posílal proto své rukopisy 
k náhledu nejprve F. Sušilovi do Brna (na oplát
ku pro něho zapisoval lidové písně o Ondrášo- 
vi), později vlasteneckému knězi, příteli 
O. Brázdilovi. Byl nepevného zdraví. V padesáti 
letech oslepl na jedno oko a při fyzických obtí
žích ztrácel životní energii a chuť k literární 
tvorbě. Byl pohřben na hřbitově v Miloticích.
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J. publikoval tři rozměrnější povídky s kato
licky pojatou mravně výchovnou a věroučnou 
tendenčností, jíž je podřízena celková výstavba 
próz; jí také slouží dlouhé, do povídkového 
vyprávění často vkládané pasáže z různých žán
rů církevní literatury (bible, kázání, modlitby, 
polemiky, křesťanská cvičení). J. povídky měly 
u venkovských čtenářů úspěch, vycházely 
v mnoha vydáních až do 90. let 19. století; 
anonymní vydavatelé k nim v těchto posmrt
ných přetiscích přiřazovali drobné prózy asi 
z autorovy pozůstalosti. J. prvotina Katolické 
náboženství pravé utěšení spojuje dobrodružné 
motivy (líčení života otroků v Číně, kam byl 
prodán český sedlák, zajatý při odvozu nákladu 
bojující rakouské armádě) s příklady vzorného 
chování v duchu katolické věrouky. Literárně 
byly J. vzorem povídky německých autorů pro 
mládež Ch. Schmida a G. Nieritze a také volný 
překlad z J. Rödlingera Rodina Bohověrných 
z Dolan od J. M. Pohořelého. Povídka Dvanác
tero přátelův rámuje romantické, z literatury 
přejaté osudy rodin každoročním setkáním ven
kovanů na mariánské pouti; na rozdíl od prvoti
ny však evokuje i určité subjektivní emoce sta
rého člověka a víry. Tendencí prózy Věrná Róza 
je dokázat přednosti katolického náboženství 
před evangelickým a varovat před církevně smí
šeným manželstvím.
KNIŽNĚ. Beletrie: Katolické náboženství pravé utě
šení aneb Ponaučující truchloradostná povídka pro 
vlastenské rodiče a milé dítky jejich (P 1844, od 1848 
s tit. Rodina Důvěrova, posmrtně rozšiř, v 7. vyd. 
b. d. o 1 drobnou prózu); Dvanáctero přátelův (P 
1847, posmrtně 1869 s tit. Přátelé, rozšiř, o nový 
závěr); Věrná Róza aneb Vítězství katolického nábo
ženství (P 1849, posmrtně 1890 rozšiř, o 2 drobné 
prózy). - Ostatní práce (překlad): Která církev jest 
církev Kristova? aneb Katechysmus o naukách, 
v nichž církev protestantská od katolické odstupuje 
(1845). I KORESPONDENCE: P. Vychodil in Z do
by Sušilovy (F. Sušilovi z 1845-54; 1917). I

LITERATURA: • ref. Věrná Róza: an., Časopis 
pro katol. duchovenstvo, 1850, sv. 1, s. 147; an., Časo
pis katol. duchovenstva 1872, s. 239 •;• nekrology 
(an.): Pražské noviny 14. 8. 1855; Moravský nár. list 
18. 8. 1855; Slovenské noviny, příl. Světozor (Vídeň) 
18. 8. 1855 •; V. Prásek: K životopisu V J., Selský 
archív 6, 1907; an.: V J., Náš domov 1907; M. Hýsek 
in Literární Morava v letech 1849-1885 (1911).

is

Jan Janča

* 13. 9. 1866 Vlěnov u Uherského Brodu
† 27. 1. 1928 Brno

Romanopisec a povídkář, využívající k řešení dobo
vých politických a sociálních otázek většinou natura
listických postupů. Žurnalista hájící práva české men
šiny v Dolních Rakousích a usilující o povznesení 
moravských Slováků.

Po maturitě na českém gymnáziu v Olomouci 
(1888) studoval J. v Praze práva (1889—91); 
studia nedokončil a stal se novinářem. Byl vše
stranně veřejně činný, v Brně např. navrhl již 
1890 rezoluci pro zřízení české univerzity. Před 
první svět, válkou působil v Olomouci, Kolíně, 
Uh. Hradišti a Prostějově. V Olomouci začal 
pracovat v listu Našinec, redigoval Náš domov, 
v Kolíně Polaban, v Uh. Hradišti Slovácké novi
ny a poté pro moravskou větev mladočeské 
strany list Slovač, zaměřený proti germanizaci. 
V Prostějově redigoval Slovan (od 1895), který 
po roce přenesl do Vídně. Po jeho zániku vstou
pil do redakce Vídeňského deníku a 1908-14 
byl jeho šéfredaktorem. Zasloužil se o české 
obecné školství ve Vídni, zejm. v 16., 17. a 18. 
okrese a v předměstí Floridsdorf, a v Cáhnově 
(Hohenau) v Dolních Rakousích; dal také pod
nět ke zřízení Národní rady české. Za války 
vážně onemocněl a vzdal se na dvě léta novinář
ské činnosti; místo toho vydával Vídeňskou 
ilustrovanou lacinou knihovnu. 1917 se vrátil 
na Moravu, převzal redakci Selských listů 
v Olomouci, poté deníku Svoboda v Brně, kde 
nakonec redigoval deník Ruch. Ve Vídni byl 
předsedou školského spolku Komenský, v ČSR 
od 1926 funkcionářem pobočky Syndikátu čes
kých novinářů v Brně, dále pokladníkem Mo
ravského kola spisovatelů a členem Klubu žur
nalistů. Jeho manželka Zdeňka byla dcerou 
prostějovského tiskaře, kulturního a politické
ho pracovníka J. Vrly.

Zpočátku psal povídky ze Slovenska a mo
ravského Slovácká (obě oblasti nazýval Sloven
skem), později též povídky a novely z vídeňské
ho prostředí. Dominuje v nich národní a slo
vanská orientace; jejich místní vázanost vychází 
z autorova zájmu o sociální a národnostní pro
blémy slováckého lidu a o sociální, politickou 
i kulturní problematiku české Vídně. Ve 20. 
letech se J. pokusil i o román, založený buď na 
šíře vykresleném dobovém pozadí (V dravém 
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proudu), anebo na intimnější psychologické stu
dii (Satan s centrální postavou lehkomyslného 
a poživačného muže, který ničí životy lidí kolem 
sebe). Spojováním naturalistických postupů 
s naléhavou kritikou poměrů se J. beletrie řadí 
do kontextu literatury z přelomu století; povíd
ky s vídeňskou tematikou upozorňují na morál
ní zkázu mladých lidí přišlých z venkova, sledují 
osudy vydržovaných žen, pletichy velkoburžoa- 
zie při poslaneckých volbách, rozervanost a ne
důslednost drobné a střední buržoazie. Povídky 
ze Slovenska jsou vyostřeny proti maďarizaci, 
z moravského Slovácká orientovány k hospo
dářskému zvelebení prostého lidu. Žánrově 
a tematicky nejpestřejší je sbírka Na poušti živo
ta, přinášející mj. povídku ze slovenského boje 
proti maďarizaci, milostné příběhy ze Slovácká 
i z českého měšťáckého prostředí a historickou 
prózu o slováckých zbojnících; fejetony sbírky 
se vedle aktuálních společenských témat zabý
vají i literaturou (článek věnovaný památce 
M. J. Lermontova). Často využívá J. nahodi
lých nebo výjimečných motivů, názory na poli
tické a sociální otázky vkládá do kazatelských 
exkursů. Aktuální problematika řešená v jeho 
díle působí proto již jen dokumentárně, trvalou 
hodnotou zůstává spíš živé vylíčení lidských 
osudů v J. menších prózách. - Podle některých 
slovníků byl J. autorem divadelních her Plagiát, 
Olympie (knižně ani v scénické realizaci nedo
loženy) a Ústup silného (zadáno brněnskému 
Nár. divadlu, neprovozováno).

PSEUDONYMY: Jaja, Verus (Vídeňský deník). 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1916); Hlasy republi
ky (Olomouc, 1919-21); Květy (1891-96); Lumír 
(1890); Nár. listy; Náš domov (Olomouc, 1892); Naši
nec (Olomouc, 1890-91, 1919-21); Niva (1891, 
1923-24); Nový lid (Brno); Polaban (Kolín, 1892); 
Pozor (Olomouc); Ročenka Vídeňské Matice 
(1911-12); Ruch (Brno, 1925-28); Selské listy (Olo
mouc, 1917-19); Slovácké noviny (Uh. Hradiště, 
1892-93); Slovač (Uh. Hradiště, 1893-94); Slovan 
(Prostějov-Vídeň, 1895-96); Svoboda (Brno, 
1921-25); kal. Velehrad (1893); Venkov (1924); Vesna 
(Brno, 1890-93); Vídeňský deník (1908-14); Zlatá 
Praha (1899, 1910). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Paprsky 
a stíny (PP 1892); Na poušti života (PP, FF 1893); 
Z města a venkova (PP b. d., 1899); Orfanův románek 
a jiné novely (1904); Život a jiné vídeňské novely (b. 
d., 1910); Vichřice (PP 1915); U nás pod Karpaty (PP 
1916); Satan (R 1922); V dravém proudu (R 1925).— 
Překlad: Puella Classica (J. Marečková): Báchorky 
(1919, s R. Bubelou).- Ostatní práce: Ottův průvodce 
po Vídni (1914); Péče o zdraví (b. d.). I REDIGO

VAL periodika: Náš domov (Olomouc, 1892, s Jí Vé
vodou), Polaban (Kolín, únor-srpen 1892), Slovácké 
noviny s příl. Slovácký hospodář (Uh. Hradiště, 
1892-93), Šotek (Uh. Hradiště, 1893), Slovač (Uh. 
Hradiště, 1893-94), Slovan (Prostějov, pak Vídeň, 
1895-96), Selské listy (Olomouc, 1917-19), pokr. s tit. 
Hlasy republiky (1919-21), Svoboda (Brno, 
1921-25), Ruch (Brno, 1925-28); knižnici: Vídeňská 
ilustrovaná laciná knihovna (1915-17). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: sb. Chceme, aby vše bylo lepší 
(1926). I

LITERATURA: L. Čech: ref. Paprsky a stíny, Os
věta 1894, s. 85; • ref. Z města a venkova: J. K. (Kará
sek), Rozhledy 9, 1899/1900, s. 562; J. Hradil, Obzor 
lit. a umělecký 1901, s. 27 •;• ref. Život a ... : an. (O. 
Šimek), Novina 3, 1909/10, s. 700; -ejč- (J. Krejčí), 
Naše doba 17, 1909/10, s. 774; R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 1910, s. 396; F. Sekanina, Zvon 10, 1909/10, 
s. 575; -il, LidN 22. 4. 1910; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1910, s. 737 •;• k šedesátinám (an.): NO 12. 9. 1926; 
Naše kniha 1926, s. 166 •; an.: J. J. zemřel, NO 28. 1. 
1928; J. Jilík: Vzpomínky na J. J., Malovaný kraj 1976 
+ J. J. - „Der tschechische Marat“, Malovaný kraj 
1979.

ah

Alois Janda

* 15. 2. 1869 Klatovy
† 6. 2. 1911 Chicago (USA)

Básník, prozaik a novinář, působící v USA.

Absolvoval gymnázium v Domažlicích (mat. 
1888, spolužák J. Š. Baara) a malý bohoslovec
ký seminář v Čes. Budějovicích. Krátký čas 
strávil v klášteře, po jeho opuštění dokonce 
projevoval radikální protiklerikální smýšlení; 
pro svou bohémskou povahu nemohl nikde za
kotvit. Krátce učil v Kydlinách u Klatov, rok 
studoval na filoz. fakultě v Praze, hrál divadlo 
u kočovné společnosti. 1893 se vystěhoval do 
USA; zprvu žil v Chicagu a živil se jako učitel, 
pak jako redaktor často střídající místa působe
ní i zaměstnavatele; pracoval v denících Ameri
čan (Cleveland), Právo lidu a Svornost (obojí 
Chicago) a v týdeníku Osvěta americká (Oma
ha). Hrál s ochotníky a překládal pro ně diva
delní hry (jeho úpravu Popelky měla 1892-1900 
v USA na repertoáru profesionální Ludvíkova 
společnost). Zemřel v úplné bídě, byl pohřben 
v Chicagu. J. Vrchlický mu věnoval báseň ve 
sbírce Meč Damoklův.
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První J. básně, uveřejněné 1892 ještě ve vlasti, 
a sbírka Českým duším naznačovaly slibný de
but. Strohost meditativní lyriky, deziluzívní 
vztah k světu, sociální kritičnost a neokázalé 
básnické prostředky souzněly s dílem J. S. Ma- 
chara. Vedle lyriky obsahovala sbírka i satiric
kou legendu Ďáblův syn. Linie J. tvorby však 
byla prudce sestupná, v novém prostředí se úče
lově zaměřil na potřeby krajanských spolků. 
K jejich slavnostem uspořádal dvě antologie 
z vlastenecké české poezie; ukázky z děl J. Ne
rudy, S. Čecha, J. Vrchlického, A. Heyduka, 
J. V. Sládka, L. Quise a J. S. Machara doplnil 
vlastními verši, které příležitostně psal k národ
ním a spolkovým výročím. Próza Celibát reve
renda Strakatého představuje nezdařilý pamflet 
na morálku katolických kněží.

PŘÍSPĚVKY in: Lumír (1892, básně); sb. Nový be- 
sednik (Chicago 1910); sb. Proslovy a řeči ku slavnos
tem spolkovým (Chicago b. d., 1900); Svojan (Chi
cago); Svornost (Chicago); Volnost (Cleveland). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Českým duším (BB, St. Louis 
1894); Celibát reverenda Strakatého (P b. d., Chicago 
1909). I SCÉNICKY. Překlady a adaptace: 
G. Hauptmann: Tkalci (Chicago); Popelka (Chicago 
1894.) I REDIGOVAL časopisy: Svobodná škola 
(Chicago, 1896-97), Nedělní listy (Cleveland, 1901); 
noviny: Právo lidu (Chicago, 1894). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Proslovy a řeči ku slavnostem spolkovým 
(Chicago b. d., 1900); Nový besedník (Chicago 1910). 
■

LITERATURA: an.: Český básník v Americe, Lu
mír 22, 1893/94, s. 347; J. Habenicht in Dějiny Čechů 
amerických (1910); T. Čapek in The Čechs (Bohe- 
mians) in America (1920) + in Naše Amerika (1926); 
V. Bitnar: Literární počátky Baarovy, sb. Baarův pa
mátník (1926, s. 105); m. n. (M. Novotný): A. J., LidN 
6. 2. 1936; F. Teplý in Ze života J. Š. Baara (1937).

is

Bohumil Janda (nakl.) viz Sfinx

Bohumil Janda Cidlinský

* 1. 5. 1831 Pátek u Poděbrad
† 29. 9. 1875 Poděbrady

Prozaik a básník, v mládí souputník májovců. Autor 
historických románů a próz ze soudobého života, 

intimní a vlastenecké lyriky a epiky s milostnou i his
torickou tematikou; překladatel.

Vl. jm. B. Janda. Přívlastku Cidlinský (podle 
řeky v rodišti) užíval od 2. poloviny 50. let. - 
Syn učitele, záhy ztratil matku a nelad v soužití 
s macechou ho silně poznamenal. Vychodil 
hlavní školu v Poděbradech, od 1845 navštěvo
val Akad. gymnázium v Praze (mat. 1852); pa
třil k iniciativním příslušníkům přátelského stu
dentského kroužku (V. Č. Bendi, V. Hálek, 
J. Kolář, J. Neruda, G. Pfleger), usilujícího o li
terární tvorbu nového typu podle vzoru H. Hei- 
na. 1856 vystudoval J. práva, na nichž se těžce 
probíjel, pak byl praktikantem ve stát, finanční 
správě, od 1863 úředníkem zemské samosprávy. 
Pro jeho tvorbu se stal důležitým momentem 
sňatek (1860) s měšťanskou dívkou z Poděbrad, 
který měl vliv na jeho rozchod s byronským 
světobolem 50. let. J. působil v Umělecké bese
dě, byl starostou Akad. čtenářského spolku. 
Dovolené trávil u tchána v Poděbradech, kde 
i zemřel a byl pohřben.

J. debutoval 1851 povídkou Z pamětí čápa 
v Mikovcově Lumíru, kde pak otiskoval i básně. 
Jeho verše v Ladě Nióle poskytly konzervativní 
kritice jednu ze záminek k útokům na almanach 
pro „mravní pokleslost“ a „neznabožství“, pak 
vystupoval v májovských sbornících, přispěl 
však i do alm. Kytice, jenž se měl stát protivá
hou k tvorbě mladé generace. Počáteční světo- 
bol a rozpolcenost, jednostrunně promítané do 
intimní lyriky (stesk po matce, plachá láska, 
prosba o věrnost, strach ze zklamání a nesmělé 
naděje do budoucnosti), vystřídala v J. poezii 
z 60. let harmonizující umírněnost. Své verše 
sebral později do souboru Básně, jenž vedle 
milostné lyriky obsahoval i jednoaktovku Ro- 
senberg, kritizující některé záporné rysy české 
povahy, a dosti volné překlady z Lermontova, 
Bérangera, Slowackého a hlavně Heina; výboj- 
né verše z Lady Nióly J. nezařadil. Ve sbírce, 
členěné podle dobového zvyku do jednotlivých 
tematických cyklů, převládá forma lidové písně 
a vliv poezie B. Jablonského; krajinomalby 
a reflexe tvoří zde jen občasný rámec k variacím 
na základní milostné téma. V duchu rozerva- 
neckého subjektivismu se nese i J. raná veršova
ná epika. Její osnovu tvoří opět láska, zničená 
zradou nebo lidskou krutostí. Hutností a tra
gickým laděním tvoří tyto verše přechod k poz
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dějším baladám, jež zpracovávají lidové pověsti 
nebo příběhy typu kramářské epiky. V době 
oživeni společenských besed v 60. letech se 
J. pokusil i o deklamovánky (Besedník). 
V samostatně vydaném eposu Jan Talafús 
z Ostrova převládá již nad doznívajícími tóny J. 
poezie z 50. let snaha o historickou věrnost, 
inspirovaná díly historiků (F. Palacký, H. Jire- 
ček), a programové zdůrazňování práce pro 
národní společenství. Později (s výjimkou příle
žitostné vlastenecké lyriky) přestal J. verše psát. 
Jako prozaik čerpal zprvu látku ze života měst
ské a venkovské inteligence, zpodoboval pře
vážně lidi osamělé a bezbranné, jejichž čistý cit 
nenalézá patřičnou odezvu. Kus vlastní citové 
zpovědi podal J. v novele Jaroslavy její hrdina je 
blouznivý idealista, jenž ztroskotává na nepo
chopení svého okolí. I v próze se J. postupně 
zbavoval subjektivismu a s ním i nejkřiklavěj
ších romantických rysů. Zvláště v drobných 
črtách a hlavně v povídkách z vesnického života 
předjal Hálkovu tematiku a vykreslil vesnický 
život v jeho tvrdé skutečnosti. V povídkách 
Z loveckého života (Světozor 1869-73) pak vy
tvořil nový žánr, v němž je v duchu I. S. Turge- 
něva kresba lidských typů prostoupena přírod
ní náladovostí. Nejvýrazněji se nové tendence 
projevily v J. historické próze, zejména v trilogii 
Pod Vyšehradem, Anna Městecká, Boček, časo
vě situované do období husitských válek, a po
stavou pana Bočka z Kunštátu, strýce Jiřího 
z Poděbrad, lokalizované do spisovatelova rod
ného kraje. J. se tu jako první v české historické 
próze opíral o Palackého koncepci husitství, 
které pojímá jako nábožensky, mravně i národ
ně obrodné a sociálně spravedlivé hnutí. Přesto
že se ani v trilogii nezbavil některých starších 
klišé (zejm. v podání milostných příběhů) a za
tížil dílo obšírnými historickými a topografic
kými výklady i málo funkčními a nadměrně 
patetickými dialogy, podařilo se mu přiblížit se 
novému typu historického románu, v němž mi
nulost není jen rámcem rozbujelých novelistic- 
kých příběhů. Zájmem o husitství, jeho ideovou 
koncepcí i úsilím o historicky věrnější zpodobe
ní doby se tak J. stal bezprostředním předchůd
cem V. Beneše Třebízského a A. Jiráska.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: B. J. Cidlinský, Boh. 
J. Cidlinský, J. B. Cidlinský, V. Lánský (Máj 1858); 
B., B. J., B. J-a (Lumír 1852), B. J. C., J. (Lumír 1851), 
J. B., J. Cl. I PŘÍSPĚVKY in: Besedník (1861-64); 
Čas (1860); Humoristické listy; Květy (1866-67); alm. 
Kytice (1859); Lada (1862); alm. Lada Nióla (1855); 

Lumír (1851-65); alm. Máj (1858-62); Naše listy 
(1869); Obrazy života (1859-62); sb. Po desíti letech. 
Vzpomínky na F. J. Rubeše (1863); Pokrok; Pražské 
noviny (1858); Obec; Rodinná kronika (1863); alm. 
Růže (1860); Světozor (1867-73; 1868 Pod Vyšehra
dem); Zlatá Praha (1855-56); Zlaté klasy (1855-56). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Jaroslav (P 1857); Obraz z mi
nulého desetiletí (P 1857); Jan Talafús z Ostrova (B 
1864); Pod Vyšehradem (P 1869); Anna Městecká (R 
1870); Boček (R 1871); Básně (1873). ■ REDIGO
VAL časopis: Zlatá Praha (1865). I KORESPON
DENCE: F. Strejček: „Zvadlé růže“ našich romantic
kých básníků (K. Vranému z 1852-56, úryvky), Zvon 
24, 1923/24. ■

LITERATURA: • ref. Jan Talafús z Ostrova: A (J. 
Neruda), Hlas 8. 6. 1864→ Literatura 1 (1957); an. (V 
Hálek), Zlatá Praha 1864, s. 145; an., Krit. příloha 
k NL 1864, s. 236 •; an.: ref. Anna Městecká, NL 19. 
11. 1870; an.: B. J., Světozor 1871, s. 330; F. Zákrejs: 
ref. Básně, Osvěta 1873, s. 705; • nekrology: F. Zák
rejs, Osvěta 1875, s. 879; an., Světozor 1875, s. 477; 
an., NL 30. 9. 1875 •; E. Krásnohorská: Obraz nověj
šího básnictví českého, ČČM 1877; -is-: ref. Pod 
Vyšehradem, NL 1. 8. 1902; an. (A. Macek): ref. 
trilogie, Svět 1, 1915/16, s. 47; M. Hýsek: B. J., Osvěta 
1920; ne (A. Novák): Sté narozeniny B. J. C., LidN
1. 5. 1931.

mř

Václav Jandit
17. století

Autor latinsky psané mluvnice českého jazyka, jejíž 
pozdější vydání obsahují také výklady z teorie drama
tu a o metodě překládání.

Psán též Jandy t, Jandýt a asi omylem Jandy ta, 
podle domnělého rodiště Tynhorsjoviensis. - 
O jeho životě téměř neexistují spolehlivé zprávy, 
údaj, že byl členem jezuitského řádu (od 1625), 
je nevěrohodný, možná se i některé z dalších 
údajů o něm (*1607 v Horšovském Týnu, 19 let 
misionářského působení, † 4. 7. 1669 v Itálii) 
vztahují k jiné osobě. Prokazatelně pobýval na 
dvoře toskánského velkovévody Jana Gastona 
z Etrurie a učil ho češtině; jemu také jako „ne
obyčejnému milovníku“ češtiny je připsáno 
1. a 2. vydání J. gramatiky.

Toto jediné známé dílo J., Grammatica lin- 
guae Boěmicae... (do 1753 celkem 6 vyd.), na
vazuje koncepcí i uspořádáním na české barok
ní mluvnictví (J. Konstanc, M. V. Šteyer, 
V. J. Rosa). V předmluvě je stručný nárys dějin 
jazyka podáván s apologetickou tendencí v du
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chu balbínovského vlastenectví a tato nota se 
ozývá i v jiných partiích. Pouze 1. vydání obsa
huje výklad o prozódii, který se (stejně jako 
výklad o rozdělení hlásek) přidržuje Rosová 
pojetí, soustřeďuje se však jenom na jeho nejdů
ležitější pravidla; je doplněn ukázkami z Ko
menského časoměrného překladu Katona 
v Rosově přepracování. Od 2. vydání obsahuje 
Gramatika kapitolu Krátká zpráva, kterak a dle 
jakých pravidel Cechové v jazyku českém v tyto 
časy komedije skládají a k spatření vydávají, 
ilustrativně spojenou se synopsemi dvou her 
„nedávno udělaných“ (Žalostné vale aneb Vlas
tislav, rodu a vlasti své v cizích zemích rek 
slavný; Bellům religionis aneb Pobožná hádka 
a pře mezi dvěma hlavními městy Prahou 
a Hnězdnem o tělo a svaté ostatky sv. Vojtěcha, 
b. pražského). Tato dramatická teorie je myš
lenkově závislá na příslušném pojednání v Bal- 
bínově díle Verisimilia humaniorum disciplina- 
rum... z 1666 (a tímto prostřednictvím na starší 
jezuitské teorii dramatu), je však podstatně 
stručnější než Balbínův výklad a při zjednodu
šení zejména upouští od rozlišení mezi přísně 
normovaným dramatem klasickým a novým 
typem divadelní hry, v dramatické výstavbě da
leko uvolněnějším. Tomuto typu také svým me
lodramatickým charakterem odpovídají jak 
připojené synopse, tak i většina české dramatic
ké produkce 17. a 18. stol. Pozdější vydání Gra
matiky jsou též rozšířena o kapitolu o zásadách, 
jimiž se má řídit překládání z cizích jazyků do 
češtiny; teorie překladu se tu soustřeďuje výluč
ně na popis jazykových postupů (vystižení smy
slu překládaného textu, zřetel k české frazeolo
gii, slovosledu a vůbec k českému způsobu vyja
dřování, nutnost vyhýbat se opisům apod.). Ob
sah a forma J. Gramatiky se i jinak od 2. a dal
ších vydání (3.-5. nákl. K. Vusína) proměňuje: 
objevuje se tu báseň na V. Jandita od A. Koniá
še, antologie pochvalných projevů o češtině, 
stručná latinsko-česko-německá konverzace, 
soupis frází a úsloví civilního a náboženského 
života; od 2. vydání jsou nadpisy překládány do 
češtiny, od 3. vydání se dílo mění na učebnici 
latinsko-česko-německou. Jako není jisté, že 
1. vydání dával do tisku sám autor, tak ani není 
vyloučeno, že změny a přídavky již ve 2. vydání 
(včetně pojednání o teorii dramatu a o překla- 
datelství) nejsou jeho dílem. Je tu však zjevná 
spojitost těchto doplňků s anonymním vydá
ním českého Katona (Moudrého Katona mrav
ná poučování..., b. d., asi 1705, Knihopis 

č. 1 498). Na prozodická pojednání v této knize 
totiž Gramatika odkazuje, když sama vypouští 
výklad o prozódii, a v této knize je také ve 
shodné verzi otištěna zmíněná Krátká zpráva, 
kterak... Čechové... komedije skládají....

KNIŽNĚ: Grammatica linguae Boěmicae... in Or- 
thographiam, Etymologiam, Syntaxím et Prosodiam 
divisa... Specialiter insertae šunt Regulae orthogra- 
phicae accuratissimae R. P. Konstancii... (1704). 
■ EDICE (částí z Gramatiky): Z. Kalista in České 
baroko (1941, Krátká zpráva, kterak... Čechové... 
komedije skládají...); J. Levý in České teorie překla
du (1957, Přídavek neboli upozornění o metodě 
a správném způsobu, jak náležitě překládat z cizích 
jazyků do jazyka českého). I

LITERATURA: A. Hlavinka: Obránce jazyka čes
kého za zlých časův. O P. V. Jandytovi T. J., Obzor 
1884; J. Herben: Stará mluvnice česká, Hlas národa 
10. 11. 1886; J. Král in O prozódii české, LF 1893 
→ O prozódii české 1 (1923); B. Ryba: Literární 
činnost Karla Kolčavy (závislost J. teorie dramatu na 
Balbínových Verisimiliích), ČMM 1926, s. 442; J. Va- 
šica: Jezuité pobělohorští a český jazyk, in České 
literární baroko (1938); Z. Kalista in České baroko 
(1941); J. Levý in České teorie překladu (1957).

mo

Jaroslav Janeček

* 28. 1. 1870 Pardubice
† 24. 12. 1953 Praha

Překladatel z ruštiny, latiny, němčiny, francouzštiny 
a angličtiny, náboženský publicista, prozaik, básník.

Podepisoval se též Jaroslav Immanuel J. - Ab
solvoval vyšší reálnou školu v Pardubicích 
(mat. 1887) a učitelský ústav v Jičíně. Při učitel
ském povolání literárně tvořil, překládal z ruš
tiny a vydával okultní časopis Hvězda záhrob
ní. Ze školské služby odešel 1897 a od té doby 
se živil až do penzijního věku redaktorskou 
prací: 1897-1908 a 1911-20 ve Vilímkově nakla
datelství, 1908-10 v deníku Hlas národa. Pro 
Vilímka zpracoval katalog vynikajících osob
ností českého národa se základními biografic
kými údaji a fotografiemi, jichž bylo částečně 
použito v Národním albu (1899); celý katalog 
shořel při požáru nakladatelství 1899. Více než 
čtvrt století byl J. propagátorem učení švédské
ho mystika 18. stol. E. Swedenborga a vydava
telem okultních časopisů. Pro výklad a překlad 
Swedenborgova díla založil a redigoval edici 
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Náboženství a život, revuí Nový Jeruzalém, zří
dil Swedenborskou charitní jednotu a stal se 
duchovním správcem swedenborské sekty 
u nás. Jeho pseudonym Emil Wiesner byl odvo
zen od rodného jména manželky Emilie.

J. se v mládí pokoušel o samostatnou tvorbu, 
později se věnoval překladům a náboženské 
publicistice. Debutoval statí Subjektivnost a li
teratura (Hlídka literární 1890) a románem ze 
života soudobé rakousko-uherské inteligence 
Ambrož, v jehož epilogu vyzvedl víru v Boha 
jako životní východisko. K próze se ještě vrátil 
detektivkou Závěť bankéřova. Sbírku meditativ- 
ní lyriky Podzimní růže ovládla elegická nálada, 
vyjadřovaná přírodními obrazy a motivy vyje
vujícími autorovu víru v posmrtný život. V poz
dějších verších, uveřejňovaných v okultních ča
sopisech, mystika převládla. J. překládal jednak 
beletrii, hlavně z ruštiny (L. N. Tolstoj, A. A. 
Bestužev-Marlinskij) a francouzštiny pro edice 
Vilímkova nakladatelství (1000 nejkrásnějších 
novel, Z knihy do srdéčka), jednak spisy 
E. Swedenborga a náboženskou publicistiku 
z latiny, angličtiny a němčiny.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. M. Barbour, B. Čech, 
Emil Wiesner; E. W, J. J. I PŘÍSPĚVKY in: Hlídka 
literární (1890); Humoristické listy (1907); Hvězda 
záhrobní (1893-97); sb. Jos. R. Vilímek (1937); Lit. 
listy (1890-94); Malý čtenář (1890-91); Nár. album 
(1899); Nár. listy (1906-07); Nár. politika (1903); 
Nové slunce (1903—04); Nový Jeruzalém (1911—35); 
Pražský deník; Rozkvět (1912); Velehrad (Brno, 
1899); Velehrad (Kroměříž, 1901); Venkov (1930—31); 
Vesna (1893-94); sb. Vínek ku prvé studentské me- 
rendě uvitý studentstvem vysokých a středních škol 
z Pardubic (1885); Vlast’ (1891—93, román Ambrož). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Podzimní růže (BB 1892); Slo
vanské pohádky (b. d., 1899); O králích a vílách 
(pohádky, b. d., 1899, pseud. B. Čech); Závěť banké
řova (R b. d., 1908, pseud. A. M. Barbour, údajně 
přel, pseud. E. Wiesner); Volání ke břehům věčnosti 
(P b. d., 1908). - Překlady: G. A. Mačtět: Dvě sibiřské 
povídky (1894) + Druhá spravedlnost (1914, in 1000 
nej krásnějších novel, sv. 70); J. Verne: Dvacet tisíc mil 
pod mořem (1897); A. S. Puškin: Piková dáma a os
tatní krásná próza (1899); T. M. Reid: Za běloušem 
(1899); V. I. Kryžanovskaja: Světla Čech (b. d., 1904); 
G. Sand: Dobráček (b. d., 1909); L. N. Tolstoj: Albert 
a jiné povídky (b. d., 1911) + Kozáci (b. d., 1911) 
+ Rodinné štěstí (b. d., 1911) + Statkářovo jitro 
a jiné povídky (b. d., 1911) + Válečné obrazy sevasto
polské (b. d., 1911) + Kreutzerova sonáta a jiné 
povídky (b. d., 1912, s F. Husákem) + Korněj Vasilev 
(1914, in 1000 nej krásnějších novel, sv. 68); E. Swe- 
denborg: Nebe a peklo (1912) + Náboženská filozo

fie nového křesťanství obsažená ve spisech E. Swe
denborga (1913) + Okamžiky po smrti (z kn. Nebe 
a peklo, 1913) + Styk duše s tělem (1918) + Nový 
Jeruzalém a jeho nebeská nauka (1918) + Nauka 
Nového Jeruzaléma o víře (1919) + Poslední soud 
a ztroskotaná Babylonie, Pokračování o posledním 
soudu (1921) + Nauka Nového Jeruzaléma o Písmu 
svátém (1924) + Nauka Nového Jeruzaléma o účinné 
lásce (1926) + Tělesa světová v naší sluneční sousta
vě, zvaná oběžnice, jakož i tělesa na hvězdném nebi, 
jejich obyvatelé, duchové a andělé (1927) + Stručný 
výklad učení Nové církve (1930) + Desatero přikázá
ní, jich význam podle smyslu zevnějšího a vnitřního 
(1932); Ch. Giles: Duch a duchovní svět (1913); 
D. Duncker: Idyla královské lásky (b. d., 1913); 
C. Lathbury: Náš věčný život (b. d., 1913) + Jak Bůh 
nás získává (1932); A. A. Bestužev-Marlinskij: Zrádce 
(1915, in 1000 nej krásnějších novel, sv. 86); L. A. 
Čarskaja: Smělý život (b. d., 1915); A. O. Brickmann: 
Bůh, člověk, věčnost (1918, s E. Horou). - Ostatní 
práce: Před branou vyšších světů (1903); Emanuel 
Swedenborg, apoštol nového křesťanství (1912). 
■ REDIGOVAL časopisy: Hvězda záhrobní 
(1894-97), Nové slunce (1903-06), Pokoj tobě (1905), 
Nový Jeruzalém (1911-35); knižnici: Náboženství 
a život (1912-25); spisy: Spisy E. Swedenborga 
(1912-30, 10 sv.). I

LITERATURA: • ref. Podzimní růže: 71 (F. Patoč
ka), Lit. listy 13, 1891/92, s. 159; -a- (F. V. Vykoukal), 
Světozor 26, 1891/92, s. 240; J. Korec, Hlídka literární 
1893, s. 454 • .

is

Dalibor Janek

* 10. 7. 1907 Třebíč
† 28. 2. 1968 Praha

Novinář a prozaik.

Vyrůstal v Třebíči, kde byl otec přednostou 
stanice. Po maturitě na místním gymnáziu stu
doval J. 1926-31 v Brně práva, už tehdy však 
(spoluprací s košickým čas. Slovenský východ) 
směřoval k novinářské dráze. 1931-43 byl zpr
vu v Košicích, pak v Brně členem redakce Lid. 
novin, poté pracoval v ostravské redakci Mo
ravských novin. Kromě causerií a reportáží, 
přibližujících hlavně kulturní život na Sloven
sku, resp. Ostravsku, publikoval v novinách 
rovněž divadelní referáty, básně a povídky. Ože
nil se 1930, syn Dalibor J. (nar. 1937) se stal 
publicistou a autorem knih z oblasti automobi
lismu a zejména motoristického sportu. Po o
svobození působil J. při zakládání brněnské 
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redakce Práce, od 1948 pracoval v tiskovém 
oddělení ÚRO v Praze, 1951-54 vedl rubriku 
vědy a techniky v čas. Svět práce. Po krátkém 
působení ve Večerní Praze přešel do Novin vni
třního obchodu, kde pracoval až do své smrti 
jako vedoucí rubriky pro odbor cestovního ru
chu a veřejného stravování a zástupce vedoucí
ho redaktora. Zemřel náhle na záchvat mozko
vé mrtvice, pohřben byl v Kostelci n. Orlicí.

Těžiště J. literární činnosti leželo v žurnalisti
ce, uplatnil se však také jako beletrista. Knižně 
debutoval povídkou Horváth, král primášů, 
zpracovávající beletristicky skutečné osudy 
slavného cikánského houslisty z Banské Bystri
ce, který svou hudbou okouzloval koncem mi
nulého století Evropu. Úsilím zachytit svět 
ostravských dolů v jeho sociální rozpornosti se 
vyznačovala románová prvotina Měsíční záře', 
mezi životními osudy havířů za předmnichov
ské republiky dominuje příběh mladého horní
ka, který nachází své životní uplatnění v nezišt
né pomoci přátelům, hraničící až se sebeoběto
váním. Příběh manželské nevěry, který tvoří 
dějovou osnovu románu Jednou se vrátím..., je 
laděn mravoličně; myšlenku bdělosti chtěl mlá
deži vštípit dobrodružný prázdninový příběh 
z pohraničí roku 1945 Poklad na hranicích.

ŠIFRY: dj, jv + aj (spol. šifra s J. Votavou). I PŘÍ
SPĚVKY in: Budujeme; Lid. noviny (1931—43); Mor. 
noviny (Brno-Ostrava); Noviny vnitřního obchodu 
(1956-68); Práce; Pravda (Bratislava, 1957); Přítom
nost (1938); Slovenský východ (Košice); Svět práce 
(1951-54); Večerní Praha (1955). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Horváth, král primášů (P 1934); Měsíční záře (R 
1942); Jednou se vrátím... (R 1944); Poklad na hrani
cích (P pro ml., 1950).l

LITERATURA: • ref. Měsíční záře: K. P. (Polák), 
KM 1942, s. 327; vbk. (V. Běhounek), Nár. práce 
4. 10. 1942 •; kp. (K. Polák): ref. Jednou se vrátím..., 
Nár. práce 15. 8. 1944; • ref. Poklad na hranicích: 
V. Škutina, LidN 14. 7. 1950; F. Tenčík, Štěpnice 4, 
1950/51, s. 43 •;• nekrology: (r), Práce 29. 2. 1968; 
an., Noviny vnitřního obchodu 1.3. 1968; F. K. Ze
man, Čs. novinář 1968, s. 94 •.

mu

František Josef Janke

* 13. 4. 1848 Dvůr Králové nad Labem
† 15. 7. 1888 Hradec Králové

Regionální žurnalista; dramatik, zejména autor fra
šek, veseloher a vlasteneckých obrazů pro divadelní 
ochotníky.

Pocházel z rodiny živnostníka; po základním 
školním vzdělání v rodišti byl zaměstnán v ot
cově závodě a přitom se aktivně podílel na kul
turně spolkové činnosti ve Dvoře Král, (zpěvác- 
ký spolek Záboj, Sokol), zejména jako nadšený 
divadelní ochotník (od 1865 jednatel, režisér, 
herec i dramatik spolku Hanka). Po sňatku 
odešel 1880 do Prahy, kde se pokusil o vlastní 
podnikání (jako majitel tiskárny); po obchod
ním neúspěchu žil krátce jako soukromník na 
Vinohradech, pak byl existenčně nucen nalézt si 
zaměstnání. 1882 přesídlil do Hradce Král., kde 
se stal redaktorem časopisu Polabské noviny. 
Pro příznaky propukající duševní choroby se 
musel zaměstnání vzdát; za přechodného zlep
šení stavu byl 1886 redaktorem Kutnohorských 
listů, ale koncem roku odešel pro nemoc už 
natrvalo do soukromí.

J. literární činnost vycházela z jeho všestran
ného podílu na aktivitě divadelních ochotníků 
ve Dvoře Králové. Pro potřeby jejich repertoá
ru psal jednoaktové i celovečerní veselohry 
a frašky, těžící z komiky situačních zápletek 
a zkonvenčnělých charakterů; díky své jedno
duchosti a snadné proveditelnosti se J. hry na 
ochotnických jevištích rozšířily a udržely až do 
90. let (aktovka Byl v Paříži byla 1874 vydána 
i ve slovenském překladu V. Paulíny-Tótha). 
Řada J. dramatických prací vznikla jako adap
tace nebo volně upravený překlad cizích her 
(zejm. z nenáročného německého repertoáru) či 
jako dramatizace próz (Světlá, Wenzig). V poz
dějších letech začal J. dramaticky zpracovávat 
i vážné náměty, bud spjaté s historickými udá
lostmi Dvora Králové (k otevření Hankova di
vadla 1874 napsal např. podle RK slavnostní 
hrdinskou hru Jaroslav, vítěz nad Tatary), nebo 
zaměřené k vlastenecké výchově lidu (životopis
ná montáž o práci a utrpení J. K. Tyla). Vedle 
dramatických textů psal J. pro ochotníky i in
struktivní stati a přehledy. Do novin, které redi
goval, přispíval kromě místních zpráv i fejetony, 
často vycházejícími z jeho divadelních a spolko
vých zkušeností.
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ŠIFRY: —e, F. J. J., ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes.
Thalia (1870-71); Divadelní almanach (1869); Diva
delní listy (1881, seriál Praktická pokynutí našim 
divadlům ochotnickým); Kutnohorské listy (1886); 
Merendy (1882); Nový besedník (1869); Polabské no
viny (Hradec Král., 1882-84); Věstník královédvor
ský (1883). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle: 
Komedie života (div. kuplet, 1865); Byl v Paříži (D 
1866); Letopis ochotnického divadla... města Dvoru 
Králové (1867); Nehas, co tě nepálí! (D 1870); Mon- 
tek a Kapulet (D 1870); Půl hodiny knížetem (D 
1871); Krakonoš (D 1871); Fidlovačka (D 1871, 
s B. Vrzalem); Jaroslav, vítěz nad Tatary (D 1875, 
prem. 1874); Jen proč? (D 1882); Josef Kajetán Tyl 
aneb Všechny naše kroky musí vésti láska k národu 
a jeho štěstí! (D 1882). - Dramatizace, adaptace a pře
klady: Zdali mne miluje? (D 1865, prem. 1866, podle 
novely J. Wenziga); Už ho máme! (D 1867, úprava 
aktovky J. J. Stankovského); Zázračná princezna ane
bo Dobrodružství v zemi bláznů (D 1870, podle 
A. Kotzebue); Oběť lásky (D 1873, podle povídky 
K. Světlé Společnice); Tichý nájemník (D 1874, podle
J. Wimmera); Tkalcovský tovaryš (D 1874, podle
K. H. F. J. von Steina); Můj medvěd a má neť (D 1876, 
prem. 1872, podle K. A. Görnera); L. Anzengruber: 
Červ svědomí (1875); Bezděční družbové (D 1877, 
podle E. R.); Cikán v dílně kamenické (D 1881, podle 
F. Kaisera). I SCÉNICKY. Hry: Ahasver, věčný žid 
aneb Zvon sv. Jana Křtitele (1886); Braniboři v Če
chách. I REDIGOVAL periodika: Polabské noviny 
(Hradec Král., 1882-84), Kutnohorské listy (1886); 
knižnici: Divadelní knihovna (1882). I

LITERATURA: • ref. Můj medvěd a má neť: uh 
(V. Guth), Politik 24. 12. 1872; O. H. (Hostinský), 
Pokrok 31. 12. 1872 •; E Zákrejs: ref. Fidlovačka, 
Osvěta 1885, s. 473; • nekrology: N. L., Čes. Thalia 
1888, s. 234; an., Lit. listy 1888, s. 299; an., Polaban 
21. a 28. 7. 1888 •.

//

Jaroslav Janouch

* 22. 10. 1903 Světlá nad Sázavou
† 7. 9. 1970 Praha

Autor pohádek a dobrodružných próz pro mládež, 
překladatel z polštiny a propagátor česko-polských 
kulturních styků.

Otec František J. (1. 12. 1869 Choltice u Pře
louče - 11. 12. 1955 Humpolec) byl ředitelem 
měšťan, školy v Ledči n. Sáz. a zároveň činný 
jako beletrista pod pseud. Jaroslav Choltický. 
Knižně vydal prózu Vychovatel (Chicago 1905) 
a román Dvě zlatá srdce (1944), kromě toho 

přispíval do řady časopisů, novin a kalendářů: 
Cep (1911), Lidové listy (zde na pokr. romány 
Zámecký vychovatel, 1939, a Přebytečný člo
věk, 1942), Národní noviny (1939), Newyorské 
listy (1918), Nové ilustrované listy (1912-17), 
Smíšek (kal., 1913-14), Veselý agrárník (kal., 
1913-14). - J. J. po měšťan, škole v rodišti 
(1914-18) absolvoval učitelský ústav v Kutné 
Hoře (mat. 1922). Učil ve Světlé n. Sáz. a záro
veň studoval na Škole vysokých studií pedago
gických v Praze (1922-24). Od 1930 byl učite
lem, 1947-64 ředitelem zvláštní školy v Praze 
v Ostrovní ul. 1934 zastával funkci zástupce 
ředitele dvouměsíčníku Slovanská revue. 
1939-45 působil zároveň jako externí redaktor 
nakl. Vyšehrad, 1946-47 jako vedoucí redaktor 
nakl. Atlas.

Vlastní i přeloženou poezii a informace o no
vinkách polské kultury publikoval J. časopisec
ky, a to zejména v katolicky orientovaných 
periodikách. V knihách určených výhradně 
mládeži preferoval jednak pohádku, jednak do
brodružný román. J. pohádky jsou charakteris
tické humornou zápletkou a dramatickým spá
dem děje, v němž lidoví hrdinové vstupují do 
světa nadpřirozených bytostí chránících ctnost 
a napomáhajících spravedlnosti. J. dobrodruž
né romány s dějem umístěným do exotického 
prostředí nebo do minulosti souvisejí ve volbě 
protagonistů se silnou domácí tendencí beletrie 
z počátku 40. let, která příklady české zdatnos
ti, odolnosti, dělného a demokratického vlaste
nectví mobilizovala mravní energii svých čtená
řů. Hrdiny románů Zajatci džungle a Zpěv 
z pralesa jsou Češi zvládající tvrdé podmínky 
indické džungle, resp. jihoamerického pralesa, 
próza Plachty nad oceánem je adaptací zápisků 
námořníka F. Doležala vzpomínajícího na do
brodružnou plavbu podniknutou světovými 
oceány na rakousko-uherské školní plachetnici. 
Osudy středověkého španělského hrdiny Cida 
zpracoval J. volně v próze U Toledské brány, 
próza Pro ěest a slávu situuje dobrodružný pří
běh malého chlapce do Brna obléhaného za 
třicetileté války švédskými vojsky. Rovněž 
v překladatelské činnosti se J. orientoval na typ 
beletrie, který sám psal, tj. na prózu dobrodruž
nou, historickou a cestopisnou.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Vojtěch Vlk; J. Ch., 
J. J. I PŘÍSPĚVKY in: Akord (1931-34); Cesta 
(1929); Čes. slovo (1932-33); Českosl. republika 
(1932-33); Českosl. noviny; Dětský svět (1935-36); 
Fórum (1928); Hospodář (1938—39); Kvart (1937);
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Lid. demokracie (1956); Lid. listy (od 1932); Lid. 
noviny (od 1937); Nár. osvobození (od 1932); Našinec 
(Olomouc, 1939); Plamen (1966-67); Poezie (1933); 
Práce (od 1947); Právo lidu (od 1936); Pražské noviny 
(od 1933); Rozhledy po literatuře a umění (od 1933); 
Rozpravy Aventina; Rudé právo (od 1936); Slovanská 
revue (1934); Venkov (od 1932). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Rozmarné pohádky (1930, 1944 přeprac. s tit. Křišťá
lové zrcadlo); Pro čest a slávu (R pro ml., 1940);) 
Pohádka za pohádkou (1941, 1957 přeprac. s tit. Ve 
stínu jabloně); Zajatci džungle (R pro ml., 1943); 
Zpěv z pralesa (P 1943); U Toledské brány (R pro ml., 
1944); Plachty nad oceánem (P pro ml., 1967). - Pře
klady: C. Norwid: Litanie k nejsvětější Panně Marii 
(1934); W. Berent: Živé kameny (1937); S. Žeromski: 
Mučedníci (1937); Z. Kossak-Szczucka: O Kristovu 
korunu 1, 2 (1937; 1948 přeprac. s tit. Křižáci) + Puš- 
kař Orbano (1939) + Malomocný král (1958); S. Pia- 
secki: Milenec hvězd (1938) + Král hranice (1938); 
J. Andrzejewski: Mír v duši (1941) + Řád srdce 
(1947); H. Sienkiewicz: Křižáci (1949); W. Wasilevý
ská: Ujařmená země (1950); K. Tetmajer-Przerwa: 
Legenda Tater (1953); Z. Mlynarski: Z dějin polského 
demokratického hnutí (1954); J. Korzeniowski: Šlech
tická vesnice, Spekulant (1956); H. Malewska: Jaro 
Řecka (1960); A. Godlewski: Tahiti nejkrásnější 
(1960). - Úpravy pro ml.: K. Makuszyhski: Okřídlený 
chlapec (1934, i překl.); C. Lupati: Norimberské lout
ky (1942, i překl., pseud. Vojtěch Vlk); Ch. Dickens: 
Oliver Twist (1947, i překl.); K. Minařík: Rytíř v žíně
ném rouchu (1947); F. Marryat: Miloslav Vlnovský 
(1948, s použitím prvního čes. zprac. od J. Zimmer- 
manna). - Výbor: Plachty nad oceánem (1978, ed. 
J. Novák). I REDIGOVAL časopisy: Blok (1930, 
s J. Heydukem; 1936 edice obou vyšlých čísel formou 
sborníku), Slovanská revue (1934), Radostné mládí 
(1946-48); knižnice: Raná setba (1939-42), Dětské 
knihy Vyšehradu (1939-45). I

LITERATURA: • ref. Pro čest a slávu: dr. Šretro- 
vá, Úhor 1940, s. 157; vz. (V. Zelinka), Zvon 41, 
1940/41, s. 250; vpa (V. Pazourek), LidN 6. 2. 1942 
↓ •; J. P. (Pilař): ref. Pohádka za pohádkou, Venkov 
21. 3. 1942; • ref. Zpěv z pralesa: -šp- (F. Kašpar), 
NO 23. 5. 1947; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský), 
Komenský 71, 1946/47, s. 493 •; • ref. Pro čest a slávu 
(další vyd.): EFM (E. F. Míšek), NO 1. 5. 1947; 
F. H. (Holešovský), Komenský 72,1947/48, s. 240 ↓ •; 
V. K. (Kalívoda): ref. úpr. Rytíř v žíněném rouchu, 
LD 15. 2. 1948; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský): ref. 
U Toledské brány, Komenský 73, 1948/49, s. 223; jšr. 
(J. Šnobr): J. J., ZM 1968, č. 6, příl.; V. Nezkusil: ref. 
Plachty nad oceánem, ZM 1968, s. 352; • ref. Pro čest 
a slávu (další vyd.): S. Vykopal, ZM 1971, s. 479; (yd), 
LD 9. 7. 1971; J. Fiedler, ZM 1974, příl., s. 61 •; 
M. Tmé: ref. Plachty nad oceánem (další vyd.), Ko
menský 103, 1978/79, s. 128.

mn

Jaroslav Janoušek
* 20. 4. 1906 Nemělkov (Nemilkov) u Sušice

Prozaik a básník rodného Pošumaví, přední organi
zační činitel a kritik skupiny Aktivisté.

Syn řídícího učitele. Po studiích na nižším reál, 
gymnáziu v Klatovech (1917-21) absolvoval 
tamtéž obch. školu (1921-23) a obch. akademii 
v Berouně (1923-27). 1928-43 pracoval jako 
ekonom v Pojišťovně průmyslu kvasného v Pra
ze; 1928-29 byl členem voicebandu E. F. Buria
na. Krátce byl zaměstnán v nakl. Cesta 
a v Podnikohospodářském ústavu (1944-48); 
poté působil v podniku zahraničního obchodu 
Oleaspol (1949-51), v učebním oddělení 
n. p. Rico (1952-53), na Vysoké škole ruského 
jazyka a literatury jako její tajemník (1954-56), 
v Ústavu pro zdravotní výchovu (1957-60), 
v Ústředním klubu zdravotníků (vedoucí 
1961-64), v ČKD Dukla (1965-68). 1969 přešel 
na civilně správní úsek min. vnitra, kde do 1978 
vykonával funkci revizora pro věci hospodář
ské.

Literárně debutoval J. v časopise Šumavan 
fejetonem Pověsti z vesnice Kydlin u Klatov. 
Silně se angažoval pro vytvoření „literárního 
uměleckého kruhu“ Aktivisté (1936-44), byl 
jedním z jeho vůdčích představitelů, redigoval 
časopisy skupiny. Po studentském románu 
z maloměsta Dynamitové mládi, vyzdvihujícím 
silácké, živočišné lidské typy, se pokoušel svými 
dalšími knihami cílevědomě naplnit program 
Aktivistů. Romány Parno v polích a Vichřice letí 
krajem, jakož i povídkou Zplanělá ves chtěl 
oslavit silnou lidskou osobnost, jejíž životní jis
totou je pevné sepětí s rodným krajem a vesnic
kou pospolitostí. Mytizací půdy a selství i lpě
ním na tradicích se tato tvorba blížila ruralis- 
mu. Podobně v románu z pražského umělecké
ho prostředí Socha rozčísnutá bleskem domino
val motiv osudové přitažlivosti k domovu, která 
přivádí sochaře zpět do kraje, odkud vzešel.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Fela Hron, Felix Hron; 
arak, arjan, —jj—, J.J., Jšk, -on- I PŘÍSPĚVKY in: 
Ahoj (1978); Aktivisté (1936-42); Čes. deník (Plzeň, 
1938-39); Kult, měsíčník D 34 (1933); Kult, práce 
(1964); Květy (1970); Lit. listy (1967); Pionýr (1959); 
Práce (1963-65); Pravda (Plzeň, 1972-78); Rudé prá
vo (1966—68); Společenský skeč (1933-34); Student
ský časopis (1924-27); Svět práce (1967-75); Svět 
v obrazech (1963-67); Šumavan (Klatovy, 1924); Ta
neční revue (1931-33); Technický týdeník (1963); 
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Uboj (1938-42); Večerní Praha (1966-67); Venkov 
(1939); Vysoká škola (1963); Zdravotnická pracovnice 
(1962-65); Zdravotnické noviny (1962-65); Zvon 
(1937-38); Živá tvorba (1942-44). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Dynamitové mládí (R 1932); Parno v polích (R 
1937); Zplanělá ves (P 1938); Slovy sukovitými (BB 
1941); Vichřice letí krajem (R 1943); Socha rozčísnutá 
bleskem (R 1944). - Ostatní práce: Krajina kolem 
Úhlavy (rozhlas, pásmo, 1948). I REDIGOVAL ča
sopisy: Aktivisté (1936-42), Uboj (1938-42, s V. Ko
látorem), Živá tvorba (1942-44, s V. Kolátorem); 
sborník: O jedenácti doktorech a pacientech k tomu 
(1955, vyd. Ústřední klub zdravotníků). I

LITERATURA: • ref. Dynamitové mládí: 
A. H. (Hoffmeister), LitN 6, 1931/32, č. 8; V. Zelinka, 
Zvon 32, 1931/32, s. 602; I. Liškutín, LidN 14. 10. 
1932 •;• ref. Parno v polích: vbk (V. Běhounek), PL 
2. 7. 1937; J. Strnadel, Čin 1937, s. 138; V. P. (Peká
rek), U 1937, s. 298; K. Sezima, Lumír 64, 1937/38, 
s. 514; A. Veselý, Aktivisté 1, 1936/38, č. 7 •; HF. in 
J. J.: Zplanělá ves (1938); d. b. (J. Borecký): ref. 
Zplanělá ves, Zvon 39, 1938/39, s. 209 ↓;« ref. Slovy 
sukovitými: vbk (V. Běhounek), Děln. osvěta 1942, 
s. 117; jšr. (J. Šnobr), Čes. osvěta 1941/42, s. 282 
ref. Vichřice letí krajem: A. Č., Živá tvorba 1, 1942/ 
43, s. 69; Kp. (K. Polák), Nár. práce 23. 5. 1943 
• ; • ref. Socha rozčísnutá bleskem: an., Živá tvorba 
2, 1943/44, s. 76; kp. (K. Polák), Nár. práce 13. 8. 
1944; J. Machoň, LidN 14. 8. 1944 •; Kp. (K. Polák): 
ref. Zplanělá ves (další vyd.), Nár. práce 20. 2. 1945.

mu

Matěj z Janova

* před 1355 snad Janov u Mladé Vožice
† asi 30. 11. 1393 Praha

Teolog, příslušník předhusitského reformního hnutí.

Snad syn jednoho z drobných zemanů na krá
lovském vožickém panství. Navštěvoval pravdě
podobně některou farní nebo kolegiátní školu 
v Praze, kde se stal krátce žákem Jana Miliče. 
1373-81 studoval na pařížské univerzitě (1376 
mistr svobodných umění; poté pokračoval stu
diem teologie - nedosáhl však další hodnosti - 
a zároveň působil na artistické fakultě). Již vy
svěcen získal 1378 v Římě papežskou rezervaci 
na církevní beneficium z patronátu pražského 
arcibiskupa, probošta, děkana nebo pražské 
kapituly. 1381 navštívil Řím znovu a dostal od 
Urbana VI. exspektanci na kanovnictví praž
ského kostela; t. r. se vrátil z Paříže přes Norim
berk do Prahy, v říjnu byl přijat za kanovníka 
pražské kapituly, avšak bez prebendy. V exis

tenční tísni se ho ujal Vojtěch Raňkův z Ježova; 
poskytl mu útočiště ve svém domě a snad na něj 
upozornil Jana z Jenštejna, který ho ustanovil 
arcibiskupským zpovědníkem a kazatelem u Sv. 
Víta. Vedle toho pokračoval osm let ve studiu 
na pražské univerzitě. Beneficia, na něž měl 
papežské buly, nezískal ani později, třebaže 
uplatnil své nároky i soudně. 1388 se mu poda
řilo opatřit si k dosavadním nevýnosným úřa
dům faru ve Velké Vsi u Podbořan na panství 
Jindřicha z Dubé. Důchodů z ní užíval k pobytu 
v Praze, kde denně kázal (u Sv. Víta a také u Sv. 
Mikuláše na Starém Městě) a usilovně pracoval 
na vlastní teologické soustavě. Kázáními, zvi. 
odmítáním uctívání obrazů a soch svátých 
a tím, že vedl posluchače ke každodennímu 
přijímání, i ostatní činností, jak praktickou, tak 
literární, se dostal do vleklého konfliktu s kon
zistoří. 1389 byl nucen před synodou zmíněné 
názory veřejně odvolat. V červenci 1392 musel 
předložit arcibiskupovým vikářům k přezkou
mání dvě knihy, latinskou (patrně svůj stěžejní 
teologický spis nebo jeho část) a českou (není 
vyloučeno, že překlad bible). V září mu arcibis
kupský soud na základě slibu, že bude ve vě
roučných otázkách po slušen arcibiskupových 
příkazů, dovolil - zřejmě po předchozím záka
zu - vykonávat kněžský úřad. Třebaže se opě
tovně podrobil církevní autoritě, nevzdal se ani 
svých názorů, ani jejich šíření. Před novým vy
šetřováním ho, jak se zdá, uchránilo jen rozpou
tání prudkého střetnutí mezi konzistoří a krá
lem a předčasná smrt. Byl pohřben u Sv. Víta.

Literární činnost M. z J. je známa jen zčásti. 
Z jeho kázání se dochovaly nepatrné zlomky, 
některé spisy jsou ztraceny a byla vyslovena 
domněnka, že se podílel na svodu a redakci 
českého překladu bible. Rané traktáty Super 
passione Christi (O Kristově umučení, 1378) 
a De decem praeceptis (O desateru přikázání, po 
1381) se nevymykají z běžné teologicko-asketic- 
ké a exegetické dobové produkce. Regulae Vete- 
ris et Noví Testamenti (Pravidla Starého a No
vého zákona), na nichž začal pracovat 1388 
a které se proti jeho původnímu záměru 
rozrostly v rozsáhlý spis, uspořádaný při koneč
né redakci po 1392 do pěti knih, jsou naproti 
tomu jedním z nej významnějších projevů před
husitského reformního myšlení. Soubor traktá
tů, z nichž je dílo, psané slohem prosyceným 
biblickými obraty a biblickou představivostí, 
sestaveno, má za cíl odkrýt zásady pravého 
křesťanství a zdůvodnit časté přijímání eucha
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ristie. Aby k němu došel, vyvodil autor exegetic- 
kou metodou ze Starého a Nového zákona tři
náct „pravidel“, tj. základních principů bible, 
jichž užil k rozlišení pravého a nepravého křes
ťanství, k dogmatickému vymezení církve a svá
tostí a k vytčení eschatologických znamení do
by. Na těchto základech formuloval program 
návratu k prvotní církvi. Biblí a příkladem apo
štolské církve odůvodnil potřebu častého přijí
mání, pojatého na rozdíl od současné církevní 
praxe jako společný úkon všech věřících, který 
sjednocuje křesťanské obecenství. Regule nava
zují na Milíče a souvisejí s reformními proudy, 
které v celé Evropě vyvolala církevní krize, pro
hloubená 1378 papežským schismatem. Milí- 
čem a novoaugustinismem, v jehož ovzduší se 
octl na Sorbonně, byl M. z J. přiveden k důrazu 
na bibli, k jejímuž hlubšímu poznání využil roz
sáhlých znalostí patristiky. Milíčovým přesvěd
čením o eschatologické situaci církve, podepře
ným teologicko-historickými úvahami navazu
jícími na Gioacchina da Fiore (jeho myšlenky, 
prohlášené 1215 za kacířské, pronikly do Čech 
prostřednictvím Coly di Rienzo), zdůvodnil 
- souběžně s reformním programem Viklefo- 
vým - požadavek odstranění dogmatických 
a institučních novotvarů, které se během staletí 
navrštvily na původní apoštolský základ. Na 
M. z J. působila na jedné straně bojovná litera
tura, jakou byly spisy čelného představitele opo
zice proti žebravým řádům Guillauma de Saint 
Amour, s nimiž se seznámil v Paříži, na druhé 
straně niterně orientovaná zbožnost, zvi. ano
nymní spis Malogranatum, vzniklý kolem polo
viny 14. století v Čechách, z něhož přejal teorii 
tří stupňů křesťanské dokonalosti, a starší 
i souvěké směry ženské mystiky, představované 
mj. sv. Hildegardou, Brigitou Švédskou a žen
skými sdruženími v Paříži, Římě, Norimberku 
a Praze, které ovlivnily jeho eucharistickou hor
livost. Přestože myšlení M. z J. nemá konkrétně 
uskutečňovatelský charakter pozdějšího díla 
Husova, nezůstalo uzavřeno v okruhu násle
dovníků soustředěných na pěstování osobní 
zbožnosti, ale stalo se, zradikalizováno teolo
gicky i sociálně, součástí ideové výzbroje husit
ské revoluce (na Regule uvědoměle navázal Ja
koubek ze Stříbra a po něm táborští bohoslovci, 
ve svých kázáních z nich těžil Jan Želivský) 
a později jedním z ideových zdrojů Jednoty 
bratrské.

EDICE: in Documenta M. loannis Hus vitam, doctri- 
nam, causam in Constantiensi concilio actam et con- 
troversias de religione in Bohemia annis 1403-1418 
motas illustrantia (1869, Retractatio M. Matthiae... 
in synodo cleri Pragensis die 18. Oct. 1389 facta, ed. 
F. Palacký); in FRB 1 (1873, Narratio de Milicio 
z 3. knihy Regulí, ed. a přel. J. Emler); Regulae Veteris 
et Noví Testamenti 1-5 (sv. 1-4 Innsbruck 1908, 1909, 
1911, 1913, ed. V. Kybal; sv. 5 Praha 1926, ed. V. Ky- 
bal, O. Odložilík, 5. kniha Regulí dosud nevydána); 
Zlomek neznámého dosud kázání M. M. z J. (ed. 
A. Podlaha), Časopis katol. duchovenstva 1915; Ma- 
thias von Janov: Opera, Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte der Böhmischen Bruder-Unitát (Hil- 
desheim-New York 1975, faksimile domněle Huso
vých spisů vydaných O. Brunfelsem ve Štrasburku 
1524, ed. A. Molnár). - Ukázky z Regulí v překladech 
do nové češtiny: in Próza z doby Karla IV. (1938, další 
vyd. 1948, přel. J. Vilikovský); Výbor z Pravidel Staré
ho a Nového zákona (1954, přel. R. Schenk); in Du
chem i mečem (1958, přel. F. Heřmanský); in Výbor 
z české literatury doby husitské 1 (1963, přel. A. Mol
nár, R. Schenk); in Slovem obnovená (1977, ed. a přel. 
A. Molnár, N. a L. Rejchrtovi); in Antologie z dějin 
českého a slovenského filozofického myšlení (1981, 
přel. M. Mráz). ■

BIBLIOGRAFIE: P. Spunar in Repertorium auc- 
torum Bohemorum provectum idearum post Univer- 
sitatem Pragensem conditam illustrans 1 (Vratislav 
1985). I LITERATURA: V. Kybal: M. M. z J. Jeho 
život, spisy a učení (1905); F. Loskot: M. M. 
z J. (1912); O. M. Petrů: M. z J. o častém svátém 
přijímání (1946); F. M. Bartoš: Dva slavní rodáci 
podblaničtí. M. M. z J. a M. Vojtěch Raňkův z Ježova 
(1952); E. Valašek: Das Kirchenverstándnis des Pra- 
ger Magisters Matthias von Janow (1350/55-1393). 
Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Böhmens im 14. 
Jahrhundert (Řím 1971). ■ F. Palacký in: Die Vorláu- 
fer des Hussitentums in Böhmen (Lipsko 1846 pod 
jm. J. P. Jordán, 2. vyd. Praha 1869 pod vl. jm.), čes. 
Předchůdcové husitství v Čechách, in Radhost 
2 (1872) → Spisy drobné (1900-03, sv. 2); A. Neander: 
Uber Matthias von Janow ais Vorláufer der deuts- 
chen Reformation und Reprásentanten des durch die- 
selbe in die Weltgeschichte eingetretenen neuen Pri- 
nzips, Philologische und historische Abhandlungen 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 1849 + in: Allgemeine Geschichte der christli- 
chen Religion und Kirche 6 (Hamburk 1852); 
V. V. Tomek in Dějepis města Prahy 3 (1875);
K. Krofta: Kněz Jakub, stoupenec M. z J., ČČH 
1900; V. Kybal: M. M. z J. a M. Jakoubek ze Stříbra. 
Srovnávací kapitola o Antikristu, ČČH 1905 
+ M. z J., ČČH 1905; Z. Nejedlý: ref.^V Kybal: 
M. M. z J. Jeho život, spisy a učení..., ČČH 1906 
+ in Počátky husitského zpěvu (1907) → Dějiny 
husitského zpěvu 2 (1954); A. Naegle: Ist Matthias 
von Janow die Einfuhrung des Laienkelches in Böh
men zuzuschreiben, ist er uberhaupt ais ein Vorláufer 
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der hussitischen Bewegung zu betrachten?, Theologie 
und Glaube 1909 + Der Prager Kanonikus Matthias 
von Janow auf Grund seiner júngst zum erstenmal 
veröffentlichten Regulae Veteris et Novi Testamenti, 
Mitteilungen des Vereins fúr Geschichte der Deut- 
schen in Böhmen 1910; V. Kybal: Etudě sur les origi- 
nes du mouvement hussite en Bohéme. Matthias de 
Janov, Revue historique 1910; J. Sedlák: Počátkové 
kalicha, Časopis katol. duchovenstva 1911 a 1913 
+ Studie a texty k náboženským dějinám českým 1-3 
(1914-19); F. M. Bartoš: K datování a vzniku Regulí 
M. z J., ČČM 1915; V. Kybal: K edici Regulí M. M. 
z J., ČČM 1914, 1915, 1916 (repliky na kritiku J. Sed
láka ve Studiích... 1, 2 a F. M. Bartoše v ČČM 1915); 
K. Krofta in Novější badání o Husovi a hnutí husit
ském, ČČH 1915; J. Sedlák in M. Jan Hus (1915); 
V. Novotný in Náboženské hnutí české ve 14. a 15. 
století 1 (b. d., 1915); F. M. Bartoš: Otázka datování 
a vzniku Regulí M. z J., ČČM 1916; K. Chytil in 
Antikrist v naukách a umění středověku a husitské 
obrazné antiteze (1918); J. Prokeš: Brunfelsova edice 
domněle Husových spisů z r. 1524 a autorství antikris- 
tovských traktátů Sermones de Antichristo a Anato- 
mia Antichristi, ČČM 1919; F. M. Bartoš: Ještě jed
nou o muzejním kodexu M. z J., ČČM 1921 + Počát
ky kalicha v Čechách, ČČM 1922; O. Odložilík in 
Regulae Veteris et Novi Testamenti 5 (1926); S. Sou
ček: Staročeský výňatek z Regulí M. z J., LF 1927; R. 
R. Betts: The Regulae Veteris et Novi Testamenti of 
M. z J., Journal of Theological Studies 32, 1930/31; 
Ch. N. Gandev: Joachimitské myšlenky v díle 
M. z J. Regulae Veteris et Novi Testamenti, ČNM 
1937; F. M. Bartoš in Počátky české bible (1941) + 
Summa super epistolas et evangelia, Jihočeský sb. 
historický 1947 + in Čechy v době Husově (1947); 
Z. Kalista: Milíč z Kroměříže a M. z J., sb. Hrdinové 
a věštci českého národa (1948); L. Brož: Utrakvismus 
M. z J., Teologická příl. Křesťanské revue 1953; 
F. M. Bartoš: M. z J. a kalich, Teologická příl. Křes
ťanské revue 1953 (replika na čl. L. Brože); M. Ma- 
chovec in Husovo učení a význam v tradici českého 
národa (1953); M. Kafták in Výbor z Pravidel Starého 
a Nového zákona (1954, přel. R. Schenk); A. Molnár 
in Eschatologická naděje české reformace, sb. Od 
reformace k zítřku (1956); F. M. Bartoš: Nová postila 
pražského kazatele husitského z doby revoluce a nové 
zlomky postily M. z J., Teologická příl. Křesťanské 
revue 1959; J. Nechuťová: Traktát Mikuláše z Dráž
ďan De imaginibus a jeho vztah k M. z J., SPFF Brno, 
E 9, 1964; S. Bylina: Z problematyki kontaktów 
M. z J. ze Šlqskiem w drugiej polowie XIV wieku, 
Šlqski kwartalnik historyczny Sobotka, 1964; E. Win
ter in: Frůhhumanismus. Seine Entwicklung in Bö
hmen und deren europáische Bedeutung fúr die Kir- 
chenreformbestrebungen im 14. Jahrhundert (Berlín 
1964); B. Töpfer: Chiliastische Elemente in der Es
chatologie des Matthias von Janow, sb. Ost und West 
in der Geschichte des Denkens und der kulturellen 
Beziehungen (Berlín 1966); J. Nechuťová: Kategorie 

zákona božího a M. M. z J., SPFF Brno, E 12, 1967;
H. Kaminsky in A History of the Hussite Revolution 
(Berkeley-Los Angeles 1967) + On the Sources of 
Matthew of Janov’s Doctrine, sb. Czechoslovakia 
- Past and Present 2 (Haag 1968); F. M. Bartoš: Hus 
a jeho účast na staročeské bibli. Dodatek: O původce 
prvé české bible, sb. Strahovská knihovna 1968 
(1970); J. Nechuťová in Gioacchino da Fiore ed 
i principi della riforma Boema, SPFF Brno, E 14, 
1969 + De Tractatus de corpore Christi M. Mauritio 
adscripti fonte Janoviano, LF 1970 + Filozofické 
zdroje díla M. z J., Filoz. časopis 1970; H. Mainušová: 
Sociálně politické aspekty učení M. z J., SPFF Brno, 
C 17, 1970; J. Nechuťová: K předhusitské a Husově 
eklesiologii, SPFF Brno, B 19, 1972 + M. M. 
z J. v odborné literatuře, SPFF Brno, E 17, 1972; 
A. Molnár in Pohyb teologického myšlení. Přehledné 
dějiny dogmatu (skripta, 1982); V. Herold in Pražská 
univerzita a Wyclif (1985).

jl

Jaroslav Janovský

* 8. 5. 1911 Budapešť (Maďarsko)
† 31. 12. 1962 Praha

Zpočátku romanopisec, později dramatik pro dospělé 
i pro mládež; jako dramaturg a dramatik spjat hlavně 
s divadlem J. Skupy, rozhlasový pracovník.

J. studoval rok gymnázium v Čáslavi, tři roky 
reálku v Turnově, pak obch. akademii v Turno
vě (1926-29) a v Praze (mat. 1930). Zde byl 
krátce úředníkem Hasičské pojišťovny, pak ko
respondentem Hospodářského družstva statká
řů a nájemců (1931-33). Po vojen, službě 
(1933-34) byl rok bez místa; tehdy se zabýval 
studiem zpěvu, malováním, hraním tenisu (pů
sobil jako první hráč a trenér jednoho vino
hradského klubu) a literaturou. 1935-42 praco
val ve filiálce Vacuum Oil Company, pak žil až 
do konce války jako spisovatel z povolání. 1945 
byl krátce dramaturgem Východočeského diva
dla v Pardubicích, tamtéž 1945-46 programo
vým ředitelem Východočeského rozhlasu, 
1947-50 lektorem a dramaturgem Čs. rozhlasu 
v Praze a 1949-50 zároveň dramaturgem karlo
varského divadla. Od října 1950 působil krátce 
jako dramaturg Divadelní ústředny v Praze, 
1951-53 pracoval na min. školství, věd a umění, 
1953-54 ve Stát, výboru pro umění, 1954-56 na 
min. kultury jako referent divadel pro mládež. 
Pak nastoupil jako zástupce uměleckého ředite
le do Divadla Spejbla a Hurvínka, kde pracoval 
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jako autor, dramaturg a vedoucí zahraničních 
zájezdů do prosince 1959. Od té doby žil opět 
jako samostatný spisovatel; od 1960 byl tajem
níkem sekce divadelníků Svazu čs. spisovatelů.

Po prvních románových pracích, společen
ských a detektivních, knížce veršů a knížce pro 
děti, které jsou napsány rutinované, ale v kon
venčním duchu, vynikl J. po osvobození jako 
dramatik svým smyslem pro vzrušující dialog, 
umnou výstavbou děje i ideovým zaujetím, 
s nímž ztvárňoval výseky ze života slavných lidí 
(Vincenta van Gogha v Hledači světla, Matěje 
Kopeckého ve Velkém komediantovi, Mikoláše 
Alše ve stejnojmenné hře). J. zpolitizování do
kumentuje dvojí verze téhož námětu v drama
tech Proud (netištěno ani neprovozováno) 
a Soumrak bohw. nápad šíleného Švéda na sve
dení Golfského proudu jinou cestou v Proudu 
je v Soumraku bohů předveden jako projev 
německého revanšismu namířeného proti 
SSSR. Některé J. práce jsou spojeny s činností 
v Divadle Spejbla a Hurvínka (satirická hra 
Spejbl na Venuši, reportážní práce Hurvínek 
vypravuje...). Nejcennější částí autorova díla 
jsou však hry pro mládež, v nichž na osudech 
životných postav spádně vedenými ději přesvěd
čuje mládež staršího školního věku o ceně pra
vého přátelství, o škodlivosti brakové četby 
a iluzí jí vzbuzených (Tygří bratrstvo, Noc pod 
Cer chovem) a v nej starší z nich, o M. Kopec
kém, učí také úctě k tradicím lidového češství 
a práce pro lid. - Pořídil též několik dramatizací 
pro divadlo i rozhlas, 1946-48 napsal řadu roz
hlasových pásem a her pro dospělé (A hvězdy 
mlčí...?, Směšní hrdinové, Pět postav hledá ro
mantiku aj.) i mládež, zpracovával nově libreta 
klasických operet (např. Nedbalovy Polské krve 
nebo Krásné Saskie), 1948-49 psal texty pro 
politický kabaret.

PŘÍSPĚVKY in: Divadlo (1951-56); Ozvěny (1936 
R Zářivý cíl). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Alexandra (R 
1941); Návrat z plesu (R 1941); Neklidné dny (R 
1941; 1946 ve 2 sv. s tit. Bob Sheridan v Evropě, Bob 
Sheridan v Číně); Stín ve větru (R 1941); Zářivý cíl (R 
1941); O věčné touze (BB 1943); O Buclínkovi a jiné 
pohádky (1944); Modrá maringotka (P pro ml., 
1948); Velký komediant (D pro ml., 1950, i prem.); 
Noc pod Čerchovem (D pro ml., 1953, i prem.); Hle
dač světla (D 1953, prem. 1948; přeprac. vyd. 1955, 
prem. 1954); Mikoláš Aleš (D 1955, i prem.; 1. verze 
1952); V městě na severu (D pro ml., 1960, i prem.); 
Hurvínek vypravuje, co všechno zažil na zahraničních 
zájezdech s Divadlem S + H (Rp pro ml., 1960); Je 
libo cigaretu? (D 1962, i prem.); - posmrtně: Tygří 

bratrstvo (D pro ml., 1964, prem. 1965). - Dramatiza
ce: A. S. Puškin: Evžen Oněgin (1951, prem. 1949). 
I SCÉNICKY. Hry: Spejbl na Venuši (1956); Šestý 
den je sobota (1957, s jinými); Opožděná nadílka 
(1958, s J. Skupovou); Skupa stále živý (1959, s jiný
mi); Soumrak bohů (1960). - Dramatizace: M. Maje
rová: Nejkrásnější svět (1950). I

LITERATURA: • ref. Hledač světla: H. Budínová, 
Kult, politika 3, 1947/48, č. 30; jtg (J. Tráger), Práce 
10. 4. 1948; L. Fikar, Mladá fronta 10. 4. 1948; AMP 
(A. M. Píša), PL 11. 4. 1948; O. Šafránek, Divadlo 
1954 •; N. Č. (Černý), F. H. (Holešovský): ref. Modrá 
maringotka, Komenský 74, 1949/50; • ref. Velký ko
mediant: A. U. (Urbanová), LidN 3. 11. 1950;
L. Kundera, Rovnost 10. 2. 1952 •; F. Buriánek: ref. 
Noc pod Čerchovem, NŽ 1954; O. Šafránek in J. J.: 
Hledač světla (1955); • ref. Mikoláš Aleš: J. Kopecký, 
RP 13. 6. 1955; F. Götz, LitN 1955, č. 25 •; Z. Bezděk: 
ref. Šestý den je sobota, Div. noviny 1, 1957/58, č. 6; 
J. Fixa in J. J.: V městě na severu (1960); • ref. 
Soumrak bohů: Nt (E. Turnovský), LD 21. 5. 1960; 
F. Götz, Div. noviny 3, 1959/60, č. 25-26 •;• ref. Je 
libo cigaretu?: S. Machonin, LitN 1962, č. 3; J. Opav
ský, Plamen 1962, č. 3 •;• nekrology: E. Drmola, Div. 
noviny 6, 1962/63, č. 12; (b) (V. Běhounek), Práce 3.
1. 1963; zV (Z. Vavřík), LitN 1963, č. 1; O. Kryštofek, 
ZM 1963; K. Stanislav, Plamen 1963, č. 2 •.

ah

Benjamin Stanislav Jansa

* 26. 9. 1842 Praha
† 26. 1. 1860 Praha

Předčasně zemřelý básník a prozaik, mladší druh 
májovců.

Podepisoval se vždy B. St. Jansa na rozdíl od 
B. (Bohuslava) Jansy, soudobého autora cesto
pisných a národopisných črt. - Byl synem klem
píře a věnoval se chemii. Zemřel na srdeční 
vadu.

Přestože J. otiskl jen několik drobných básní 
v Nerudových Obrazech života, projevil se 
v nich jako lyrik na svůj věk neobyčejně vyzrálý. 
Převážně intimní verše písňového charakteru 
upoutávají epigramatickou sevřeností a vy- 
ostřenou pointou. Jako prozaik napsal J. dvě 
„romantické povídky“, tragédie lásky a žárli
vosti, vynalézavé ve fabulaci i v kresbě charak
terů. Překládal také poezii německého básníka 
I. F. Castelliho, zanechal po sobě i náčrt veselo
hry.
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PŘÍSPĚVKY in: Obrazy života (1859-60); Poutník 
od Otavy (Písek, 1859 „romantická povídka“ Černý 
závoj). I

LITERATURA: J. N. (Neruda): nekrolog, Obrazy 
života 1860 → Literatura 1 (1957); M. Hýsek in Ztr
hané struny zvuk (1940).

ZP

Erna Janská (nakl.) viz Hyperion

Emanuel Janský

* 22. 10. 1900 Praha
† 30. 9. 1965 Praha

Divadelní a kulturní referent denního tisku a autor 
popularizujících teatrologických statí; v mladších le
tech psal též lyrické a satirické verše a drobné nálado
vé prózy.

Vl. jm. Antonín J.; podepisoval se i A. Emanuel 
J. a A. Em. J. - 1916 absolvoval v Praze obchod
ní školu, po válce vstoupil do zaměstnání u Prv
ní české vzájemné pojišťovny, kde setrval až do 
odchodu do důchodu 1959; zastával funkci ar
chiváře a knihovníka (ve 20. letech si doplnil 
vzdělání studiem archivářství a knihovnictví při 
filoz. fakultě UK), redaktora podnikových ča
sopisů a publikací a později vedoucího studijní
ho a publikačního oddělení. Vedle tohoto trva
lého pracovního poměru prošel řadou zaměst
nání v oblasti divadelního podnikání a v tisku: 
1919 tajemník Pištěkova lidového divadla na 
Král. Vinohradech, 1920 zástupce ředitele pří
rodního divadla v Šárce, 1922 sekretář a dra
maturg společnosti Axafilm, 1924-26 kult, refe
rent týdeníku 28. říjen, 1927-40 redaktor Po
ledního listu a Expresu, 1940-45 Nár. politiky, 
1945-52 Zemědělských novin (divadelní ref.), 
1945-57 dramaturg Vesnického divadla, jež za
kládal (s A. M. Brousilem a šéfredaktorem Ze- 
měd. novin A. Nedvědem). 1923 byl spoluzakla
datelem Klubu přátel divadla, působil ve výbo
ru Kruhu českých spisovatelů, Klubu za starou 
Prahu aj.- Jeho synem je básník Pavel J. (nar. 
1929), autor sbírek Hlavou dolů (1967) a Území 
tekutých písků (Mnichov 1982).

Pro J. beletristickou tvorbu jsou příznačné 
především básně, které v podtitulu první sbírky 
Návraty sám označil za „prostou lyriku“, mi
lostnou, přírodní i reflexívní; charakterizuje ji 

intimní, melancholicky náladový tón spolu se 
sklonem k písňovosti a mírné ironii, motivicky 
pak řada obrazů vyjadřujících přimknutí k tra
dičním jistotám venkovského světa. V další 
knížce Něco z chodníku a něco modrého z nebe se 
vedle veršů objevily i drobné lyrické prózy, ob
rázky, fejetony, aforistické úvahy a milostný 
„reportážní příběh“ z prostředí kabaretu. Ve 
studii Mládi v díle Viktora Dýka se J. pokusil 
interpretovat autorovy juvenilie i jeho vztah 
k omladinářskému hnutí jako klíč k celé tvorbě. 
- Určitý ohlas získal J. divadelními referáty 
a popularizujícími statěmi o divadle; ve 20. le
tech byla jeho pozornost zaměřena zejména na 
český kabaret (výsledkem tohoto zájmu byl do
slov a poznámky v knize J. Červeného Paměti 
Mansardy, 1962) a na ochotnické divadlo 
(Ochotnické jeviště), jehož aktuálním praktic
kým potřebám se věnoval i později. Pro edici 
Národní umělci napsal faktograficky vybave
nou životopisnou monografii o L. Dostálové, 
v posledních letech života pomáhal E. Kohou
tovi při přípravě jeho memoárů. Jako kulturní 
referent denního tisku publikoval kromě diva
delních kritik i referáty o literatuře, filmu a vý
tvarném umění i poznámky obecně kulturního 
charakteru.

ŠIFRY: -an-, ej, ej., -ej- (ej), E. J., Eský, je, -k, -ký, 
-s, Udejs, us, ý. I PŘÍSPĚVKY in: Acta scaenogra- 
phica (1961-63); Čes. divadlo; Českosl. divadlo; Di
vadlo (od 1948); Divadelní noviny; 28. říjen; Dobrá 
cesta; Expres; sb. Hry lidového jeviště (1951-53); Lit. 
noviny; Lumír (1931); Nár. divadlo. List divadelní 
práce (1960, č. 2 Nár. divadlo mládeži); Národní 
divadlo 1958-1961 (ročenka, 1961); Nár. politika 
(1940-45); Nedělní list; Polední list (1927-40, kult, 
ref.); Pondělník (1921, debut); Samostatnost (týde
ník); Sdělení První české vzájemné pojišťovny; 
V. Škvor: Jak se dělá Polední list (1933); sb. Základy 
nové práce československého divadla (1948); Země
dělské noviny (od^ 1945, div. ref.); Zvon (1930-33, 
básně). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o divadle a litera
tuře'. Ochotnické jeviště. Glosy ochotnictvu i o něm 
(EE 1927); Návraty (BB 1927); Něco z chodníku 
a něco modrého z nebe (BB, PP 1930); Červené krá
lovství (BB 1933); Mládí v díle Viktora Dýka (studie, 
1937); Slovo k ochotnictvu o dramaturgii a kritice 
s bibliografií (1945); Národní umělkyně Leopolda 
Dostálová (1948); Knížka o desetiletých zkušenos
tech a práci Vesnického divadla 1945-1955 (1955, 
s F. Smažíkem). - Ostatní práce'. Cesta k pojistníkovi 
(1938); Malé dějiny První české vzájemné pojišťovny 
v Praze 1827-1946 (1946). I REDIGOVAL časopisy: 
Sdělení První české vzájemné pojišťovny (1930-47), 
Dobrá cesta (1948); edice: Lidové jeviště (1927-28), 
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Sešity Divadelní žatvy (1949-53); sborníky: Základy 
nové práce československého divadla (1948, 
s M. Kouřilem), Divadelní žatva 1948 (1948), Diva
delní žatva 1949 (1950, s V. Maškem). I USPOŘÁ
DAL A VYDAL: L. Stroupežnický: Sirotčí peníze 
(1932, úprava, šifra E. J.); Gabriel Hart. 60 let života, 
40 let umělecké práce (1954). I

LITERATURA: K. Š. (Štorch): ref. Ochotnické 
jeviště, RA 2, 1926/27, s. 198; • ref. Návraty: J. B. Ča
pek, Sever a východ 1927, s. 200; J. V. Sedlák, Tribuna 
29. 5. 1927; J. Knap, Venkov 26. 8. 1927; A. C. Nor, 
Host 7, 1927/28, s. 190; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 
28, 1927/28, s. 14 •;• ref. Něco z chodníku... : G. (F. 
Götz), NO 28. 8. 1930; F. L. (Lukáš), Čin 1, 1929/30, 
s. 866; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 31, 1930/31, s. 15 
•; Vch. (K. Vach): ref. Mládí v díle V. Dýka, Rozhledy 
1937, s. 146 ; • ref. Slovo k ochotnictvu...: ah (A. 
Holas), Rovnost 7. 2. 1946; —11—, Svob. Českosloven
sko 14. 2. 1946; DH-, Loutková scéna 2, 1945/46, 
s. 75; A. Skála, Čes. lidové divadlo 1946, s. 45 
nekrology: L. Dostálová, Divadelní a filmové noviny 
9, 1964/65, č. 5; (Gm) (P. Grym), LD 5. 10. 1965 •; 
H. Rokyta: Památce E. J., LD 22. 10. 1975.

//

Karel Janský

* 25. 10. 1890 Praha
† 18. 2. 1959 Praha

Vydavatel a redaktor bibliofilských edic, máchovský 
badatel a editor, textolog, odborný publicista, překla
datel.

Pocházel z rodiny majitele kavárny Bristol 
v Jindřišské ul., v osmi letech však ztratil otce 
a vyrůstal ve stísněných poměrech. 1901-05 
studoval nižší střední školu, potom obchodní 
akademii. Po maturitě (1909) se stal bankovním 
úředníkem v Živnostenské bance, kde pracoval 
(s výjimkou let první svět, války, která prožil na 
frontě) až do odchodu do důchodu (1950). Již 
za studií se zajímal o literaturu a umění, směr 
jeho životnímu zaměření daly osobní styky 
se spisovateli a výtvarníky (S. K. Neumann, 
K. Toman, F. X. Šalda, G. Jaroš, V. H. Brunner, 
F. Kysela, J. Štursa aj.). Jako nejmladší nakla
datel u nás vydával bez výdělečných ambicí od 
1911 bibliofilské edice Knihovna Člunu (s kniž
ní řadou Pan, 1911-12), později Hyperion 
(1913-20), Edice Hyperionu (1914), Grafická 
edice Hyperionu (1923), Stožár (1923-29), Edi- 
tio princeps (1928); ústřední z nich, Hyperion, 
dala ve 20. letech jméno nakladatelství, které 

J. převedl na svou ženu (ženat od 1919) a spolu
pracovnici Ernu J. (pokračovala místo K. J. i ve 
vydávání knižnic Hyperion, Stožár a Editio 
princeps), protože jako bankovní úředník ne
mohl být majitelem nakladatelské koncese. 
V nakladatelství pracoval dále jako redaktor, 
pořadatel a editor. S touto činností souviselo již 
od předválečných let i J. aktivní členství ve 
Spolku českých bibliofilů; 1924 byl jedním 
z iniciátorů obnovení spolkové činnosti a 1928 
znovuvydávání časopisu Český bibliofil, později 
redigoval nebo spoluredigoval spolkové časopi
sy. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech 
v Praze.

Od 1919, kdy spolupracoval s F. Krčmou na 
edici Máje v Hyperionu, se datuje J. celoživotní 
zájem o osobnost a dílo K. H. Máchy. Uplatnil 
se v této oblasti jako badatel, textolog, editor 
i sběratel. Soustředil největší máchovskou sbír
ku, obsahující rukopisy, jejich fotokopie (díky 
jim byla zachována podoba některých Mácho
vých autografů zničených 1945 při požáru Sta
roměstské radnice), všechna vydání děl, vědec
kou, vzpomínkovou i beletristickou literaturu 
o Máchovi, výstřižkový archív, osobní památky 
a doklady o jeho kultu. Na základě vyčerpávají
cího poznání máchovských pramenů zpracoval 
básníkův život a dílo po dnech, vydával jeho 
texty, psal odborné studie, doslovy a fundované 
ediční poznámky, pořádal výbory. Byl ve výbo
ru pro Máchovy oslavy 1936 a spolupracoval 
s dalšími máchovskými badateli (V. Jirát, poz
ději K. Dvořák, F. Vodička aj.). J. odborná 
studia, během nichž se stal ze zaníceného sa
mouka profesionálem, vyvrcholila po druhé 
světové válce dvojím úplným vydáním Mácho
vých Spisů a monografií K. H. Mácha. Život 
uchvatitele krásy. Výsledky jeho bádání jsou 
však obsaženy i v pracích mnoha dalších literár
ních vědců a editorů, kterým dával k dispozici 
své znalosti a sbírky. Od poloviny 30. let měl 
podstatný podíl na rozvoji máchovského stu
dia. Literárněhistorický a textologický zájem 
věnoval i jiným básníkům národního obrození 
(v posledních letech života se zabýval V. B. Ne
beským, J. Lindou, J. E. Sojkou) i básníkům 
meziválečné generace (J. Hořejší, K. Biebl).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Cajus; Kaj., kj, K.J., -ký. 
I PŘÍSPĚVKY in: Čes. literatura (1955-58); Čes. 
bibliofil (1929-45); Kmen (1928); Kritický měsíčník 
(1938-48); Kult, měsíčník (1946); Lid. noviny 
(1935-43); Listy filologické (1935-37; 1935 Nové ru
kopisy K. H. Máchy, i sep.); Lit. noviny (1930-38);
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Lit. noviny (1953); Litoměřické listy (1936); Lumír 
(1936); Marginálie (1936-50); Nár. politika (1935); 
Naše kniha (1937; mj. Tajemství Máchova Křivokla- 
du, i sep.); Naše věda (1943); Naše vojsko (1956); sb. 
Návrat K. H. Máchy (1939); Nový život (1953-54); 
Panoráma (1941); Plán (1930); Rakovnické noviny 
(1938); Rozhledy (1933-35); Rozpravy Aventina 
(1927); Slovesná věda (1952); Stopa (1911); Svobodné 
noviny (1945); Tylův herec, buditel a spisovatel Jan 
Kaška Zbraslavský a jeho doba (katalog výstavy,
1952);  Vitrínka (1926); sb. Z doby Nerudovy (1959).
■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Tajemství Křivokladu 
a jiné máchovské studie (1941, s V. Jirátem); Karel 
Hynek Mácha. Život uchvatitele krásy (1953). - Pře
klady: P. Altenberg: Amen (b. d., 1911); O. J. Bier- 
baum: Markétka a tři mládenci (b. d., 1911); A. Roda 
Roda: Jeden den králem (b. d., 1911); A. Theuriet: 
Proces froidevillský (1919); J. Marni: Hříšná láska 
(1922). ■ REDIGOVAL časopisy: Oznamovatel Člu
nu (1913-14), Český bibliofil (1942-45; 1942, seš. 
3-4: Čes. bibliofil věnovaný Janu Nerudovi, s M. No
votným; 1945, seš. 1-2: Český bibliofil J. Vrchlickému, 
s V. Jirátem), Marginálie (1944-51, s M. Novotným, 
1948-50 navíc s V. Nopem); knižnice: Knihovna Člu
nu (1911-12), Hyperion (1913—44), Stožár (1923-42), 
Editio princeps (1928-32), Duch a tvar (1941-49, 
s J. Š. Kvapilem), Svítání (1945-47); sborník: Věčný 
Mácha (1940, s jinými). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Seznam knih vydaných členy Klubu moderních na
kladatelů Kmen (1928, s J. Fromkem); K. H. Mácha: 
Život a dílo (katalog výstavy v Nár. muzeu, 1936, 
s M. Novotným, J. Malým); K. H. Mácha: Máj (1936, 
1937, 1941, 1954, 1956, 1958) + Návrat (1940) 
+ Pouť krkonošská (1940) + Dalekáť cesta má - (vý
bor, 1941) + Dílo K. H. Máchy 1-3 (1948-50) 
+ Básně (1951, s K. Dvořákem) + Cikáni a jiná 
próza (1953, s R. Skřečkem) + Zemi krásnou, zemi 
milovanou (výbor, 1956, s M. Petříčkem) + Spisy 
K. H. Máchy 1-3 (1959, 1961, 1972; s K. Dvořákem, 
R. Skřečkem); J. Arbes: K. H. Mácha (1941, s K. Po
lákem); J. Hořejší: Návrat ztraceného syna (1946); 
Shakespearovy sonety (1954, z rkp. překl. J. Vrchlic
kého); K. H. Mácha ve vzpomínkách současníků 
(1959). I

LITERATURA: K. Resler: Padesát let K. J. (1941).
■ D. S.: Tajemství Máchova Křivokladu (k J. čl. 
v LitN), LidN 9. 9. 1931; • ref. Nové rukopisy 
K. H. Máchy: K. P. (Polák), PL 21. 7. 1935; m. n. 
(M. Novotný), LidN 16. 10. 1935; B. Václavek: První 
žeň máchovské literatury, Index 1936, s. 87 •;• ref. ed. 
Máj (1936): M. M. (Majerová), Čin 1936, s. 173; 
m. n. (M. Novotný), LidN 5. 6. 1936 •; n. (M. Novot
ný): Dva katalogy máchovských výstav, LidN 2. 7. 
1936; B. Brouk: Máchův kult, sb. Ani labuť, ani Lůna 
(1936) + Prohlášení, LidN 2. 1. 1937; K. Polák: Nová 
literatura máchovská 1 (o objevených a vydaných 
rukopisech K. H. Máchy), Naše věda 1938, s. 194; M. 
N. (Novotný): Neznámá báseň K. H. Máchy, LidN 
26. 4. 1940; • ref. Tajemství Křivokladu...: J. B. (Bo

recký), Zvon 41,1940/41, s. 686; J. Š, Kvapil, LidN 14. 
9. 1941; an., Děln. osvěta 1941, s. 206; V. Černý, KM
1941, s. 277; K. P. (Polák), Nár. práce 27. 7. 1941; 
F. Krčma, Střední škola 22, 1941/42, s. 47; J. Muka- 
řovský, SaS 1943, s. 145 •; kp (K. Polák): Nakladatel 
a máchovec (k padesátinám), Nár. práce 4. 10. 1941; 
p. (A. M. Píša): ref. výbor Dalekáť cesta má -, Nár. 
práce 8.1. 1942; K. Polák: Nová literatura máchovská 
4,5 (ref. Máj, Návrat, Pouť krkonošská, Dalekáť cesta 
má -, J. Arbes: K. H. Mácha, Věčný Mácha, Návrat 
K. H. Máchy, Tajemství Křivokladu... ), Naše věda
1942, s. 139, 232; • ref. ed. Dílo K. H. Máchy: 
K. Z. (Zink), LD 28. 6. 1950; R. Havel, SaS 12, 
1950/51, s. 189 •; AB: Šedesátka máchovského vyda
vatele K.J., LD 26. 10. 1950; R. Cikhart: ref. K. H. 
Mácha. Život uchvatitele krásy, Jihočes. sb. historic
ký 1953, č. 2; O. Králík: O metodu tvůrčí práce 
Máchovy (k J. čl. v ČLit), SISb 1955, s. 402; R. Havel: 
Za K. J., ČLit 1959, s. 197; • ref. K. H. Mácha ve 
vzpomínkách současníků: mo (M. Otruba), ČLit 
1959, s. 357; (sš) (S. Šmatlák), SLit 1959, s. 382; lo 
(M. N. Kraslová), Svob. slovo 22. 3. 1959 •;• ref. 
Spisy K. H. Máchy 1: ok (O. Králík), Plamen 1960, 
č. 11; J. Wagner, Plamen 1961, č. 4 •.

sm

Karel Vojtěch Janta

* 25. 1. 1752 Neplachovice (Holasovice-N.) 
u Opavy

† 24. 2. 1806 Kokory u Přerova

Básník, epigramatik, člen Puchmajerovy družiny.

Podle křestního zápisu Karel František Josef, 
psal se též Jantha. - Syn učitele. Na kněze byl 
vysvěcen v Olomouci 1779. Známo je jeho pů
sobení jako lokalisty v Dolním Štěpánově (Ště
pánov) u Olomouce; tam byl jeho kaplanem 
jiný puchmajerovec, T. Mnich, a v nedaleké 
Velké Bystřici působil jako kaplan J. Zabran
ský. Od 1805 byl J. farářem v Kokorách u Pře
rova. Byl oblíbeným kazatelem (viz báseň 
J. Zabranského „Na V. J.“ v alm. Nové básně, 
1798).

J. verše pro Puchmajerovy almanachy posílal 
J. Zabranský J. Dobrovskému. Otištěny byly 
dva J. epigramy.

PŘÍSPĚVKY in: alm. Sebrání básní a zpěvů (1797). I 
LITERATURA: M. Hýsek: Dvě poznámky 

k Puchmajerovým almanachům, LF 1932.
mo
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Jaroslav Janů

*1.5. 1908 Říčany u Prahy
† 28. 7. 1969 Dobříš

Literární historik a kritik zabývající se českou, sloven
skou a německou literaturou; překladatel z němčiny.

VI. jm. J. Jahnů. - Otec byl železničním úřední
kem. 1919-27 studoval J. v Praze na gymnáziu 
v Truhlářské ul. a pak do 1932 bohemistíku 
a germanistiku na UK (z toho 1929-30 jako 
stipendista na berlínské univerzitě). Byl žákem 
O. Fischera, u něhož získal 1936 doktorát prací 
Ferdinand Lassalle a jeho drama Franz von Si- 
ckingen. Učil na středních školách nejprve ve 
Strakonicích a 1935-49 v Praze (vojen, služba 
1936-38). 1949-54 přednášel dějiny české a slo
venské literatury na Vysoké škole politických a 
hospodářských věd (1952-53 externě na 
FÁMU), poté do 1959 pracoval v nakl. Čs. 
spisovatel jako redaktor a 1957-58 jako šéfre
daktor časopisu Nový život. Od 1960 přednášel 
v Ústavu pro dálkové studium učitelů při rekto
rátu UK (později v Ústavu pro učitelské vzdělá
ní při pedag. fakultě UK), kde se 1965 habilito
val. Od 1968 do své smrti pracoval v Ústavu pro 
českou literaturu ČSAV, v němž získal (1968) 
titul kandidáta věd obhajobou monografie 
o F. Hečkovi. Jeho druhou ženou byla překlada
telka z francouzštiny Marie Veselá (nar. 1921).

Sledováním ideových kořenů zkoumaného 
díla (podle vzoru německé duchovědy) stály 
literárněhistorické a kritické práce J. v opozici 
k převládajícím literárněvědným tendencím své 
doby: od poloviny 30. let ke strukturalistické 
analytičnosti a zájmu o tvar, od 50. let k jedno
strannému postupu sociologickému. Z české 
literatury se J. věnoval především poezii 20. 
století; ve svých kritikách i pozdějších studiích 
publikovaných v podobě doslovů k výborům 
(A. Sova, V. Závada, F. Hrubín, B. Benešová, 
O. Březina aj.) sympatizoval zvláště se spiritua- 
listicky laděnými proudy. Také jeho větší studie 
věnované literatuře německé vyšly většinou ja
ko doslovy (R. M. Rilke, G. E. Lessing, J. R. 
Becher, J. von Eichendorf, T. Fontáne, 
J. W. Goethe aj.). Po válce se těžiště jeho kritic
ké činnosti stále více přesouvalo k literatuře 
slovenské; v ní se J. rovnou měrou věnoval 
i jiným literárním útvarům než dosud prefero
vané poezii. Svou největší publikovanou práci 
vůbec, monografii o prozaikovi F. Hečkovi, se 

snažil pojmout s kritickou náročností jako pří
spěvek k obecnější problematice vztahu spiso
vatele a doby; i zde však chtěl autora a jeho dílo 
spíše vyložit než soudit.
ŠIFRA: jj. ■ PŘÍSPĚVKY jn: Čes. literatura 
(1968—69); Čes. dělník (1940); Čteme (1939); Dnešek 
(1946-47); Host do domu; Impuls; Kritický měsíčník 
(1941-48); Kultura; Kult, politika (1948-49); Kult, 
tvorba; Kytice; Lid. noviny (od 1945); Listy (1968—69; 
1969 stať O. Březina a P Teilhard de Chardin); Lit. 
listy; Lit. noviny (1955-67, většina recenzí slovenské 
literatury); Lumír (1936-38); Nár. listy (od 1939); 
Novina (od 1938); Nový život (1954-58); Orientace; 
Plamen (od 1958); Romboid; Rozhledy (1935-38); 
Rudé právo; Střední škola (od 1941). fl KNIŽNĚ. 
Práce o literatuře'. Petr Bezruč (1947); Dějiny české 
literatury (skripta, 1950); František Hečko (1967). 
- Překlady. K. B. von Mechow: Rané léto (1939); 
G. Rendl: Radostný člověk (1942); A. Dumas: Tři 
mušketýři (1947); F. Wolf: Dva na hranicích (1950);
J. R. Becher: Obrana poezie (1954) + Poetický prin
cip (výbor, 1959). I REDIGOVAL časopis: Nový 
život (1955, č. 4 - 1958; od 1957 šéfred.); knižnici: 
České básně (1954-59, s jinými). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Před sto lety (výbor próz českého obroze
ní, 1948); I. Herrmann: Blednoucí obrázky (1955); 
Česká jar (výbor z české poezie 1945-55, 1955, 
s V. Stejskalem); A Handful of Linden Leaves (výbor 
z české poezie, 1958); Antologie odborných textů 
k dějinám české literatury 1, 2 (skripta, 1963, 1964, 
s kolektivem; přeprac. vyd. 1969). Viz též KNIŽNĚ. 
Překlady. I

LITERATURA: • ref. F. Hečko: F. Benhart, Pla
men 1967, č. 9; M. Jungmann, LitN 1967, č. 35 •;
M. Petříček: Šedesát let J. J., Plamen 1968, č. 4; -mč- 
(M. Červenka): Stať J. Janů O. Březina a P. Teilhard 
de Chardin, ČLit 1969, s. 445; • nekrology: (ju), LD 
30. 7. 1969; -il-, RP 5. 8. 1969; V. Forst, ČLit 1969, 
s. 553 •; J. Bžoch: J. J., Nové knihy 1986, č. 17.

pb

František Janura

* 3. 2. 1914 Praha
† 20. 12. 1986 Praha

Prozaik, soudničkář, publicista; autor dramat a lout
kových her pro mládež, rozhlasových a televizních 
pořadů.

Podpisoval se též Redy Janura. - Otec byl poli
cejním inspektorem civilní stráže. J. studoval na 
reálném gymnáziu (1926-30) a obchodní aka
demii v Praze (mat. 1935), po vojenské prezenč
ní službě a po absolvování dvouleté důstojnické 
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Jar loch

školy v Praze působil do 1939 jako důstojník 
v Užhorodě. 1939-45 byl úředníkem v Praze, 
1945-50 tiskovým referentem Hlavní správy 
oděvního obchodu, kde též redigoval mutaci 
časopisu Československý obchod. 1949 studo
val při zaměstnání dva semestry novinářské fa
kulty Vysoké školy politické a sociální v Praze. 
T. r. začal autorsky spolupracovat s Čs. rozhla
sem, kde pak 1951-52 působil jako redaktor; 
1953-66 byl dramaturgem a redaktorem Čs. 
televize. Od 1966 se věnoval literární činnosti.

Těžiště J. literárního díla spočívá v soudních, 
kriminálních a detektivních příbězích, pojatých 
humorně nebo satiricky a zabývajících se pře
devším hospodářskými delikty (krádeže, sabo
táže, pojišťovací podvody apod.). Za kriminální 
zápletkou se J. snažil vždy vidět člověka; dobí
ral se nejen příčin jeho protizákonného jednání, 
ale uvažoval i o cestách k možné nápravě. Pova
hu většiny J. takto orientovaného díla předzna
menala první kniha Zlodějíčkové, jejíž jednotli
vé povídky se z velké části objevovaly i v dalších 
souborech. Patří sem svazky soudniček Lišáci 
a lištičky a Pěkní ptáčci i obsáhlejší povídka 
Dívčí válka nebo hra Druhý případ, rozhlasové 
pořady a montáže scének a vtipů pro televizní 
pořad Potyčky s paragrafem. Další oblastí 
J. tvůrčího zájmu byl svět manéží a jejich záku
lisí. V knihách z tohoto prostředí (Za cirkusem, 
Svět na kolečkách) přibližoval nejen jeho exoti- 
ku, ale i těžkou práci lidí milujících své povolá
ní. J. napsal též několik loutkových her s po
hádkovými náměty pro nejmenší a her pro do
spívající mládež (Sedm pater).

PSEUDONYM: Jan Zlonický. I PŘÍSPĚVKY in: 
Ahoj na neděli; Čs. televize (od 1966); Čs. rozhlas (od
1953) ; Čs. voják (od 1954); Dikobraz (od 1945); Druž
stevní noviny (1952-58); Květy (od 1954); Mladý svět 
(od 1965); Pionýrské noviny; sb. Pohádky ze školní 
brašny (loutk. hry, 1965; D pro ml. Jak se konvička 
vychloubala); Práce; Roháč (od 1954); Sedmička pio
nýrů (od 1974); Stadión (od 1953); Svět práce (od 
1952); Svět socialismu (od 1956); Svět v obrazech (od
1954) ; Svoboda (od 1955); Tramp (od 1930); Trn (od 
1930); Večerní Praha (od 1955); Vlasta (od 1954); 
Zpravodaj (od 1932). I KNIŽNĚ. Beletrie: Zlodějíč
kové (PP 1941); Druhý případ (D 1946); Nic se nesta
lo (DD 1948); Dívčí válka (P 1951); Za cirkusem 
(RpRp 1953); Spejblovo rodinné album (D 1954, 
i prem. s tit. Spejblovo album, s J. Barchánkem); 
Lišáci a lištičky (PP 1955); Sedm pater (DD pro ml.,
1955) ; Vesele i vážně od rozhlasu k televizi (P 1956); 
Jak se pejsek a kočička rozzlobili (D pro ml., 1956, 
pseud. Jan Zlonický); Ježek soudcem (D pro ml.,

1957, pseud. Jan Zlonický); Pěkní ptáčci (PP 1957); 
Orloj karlovarských výtečníků (PP 1958); Pejsek 
a kočička detektivy (D pro ml., 1958, pseud. Jan 
Zlonický); Jak se pejsek a kočička polekali (D pro ml.,
1958, pseud. Jan Zlonický); Svět na kolečkách (PP 
pro ml., 1959); O postrašených strašidlech (D pro ml., 
1959); Potyčky s paragrafem (DD, anekdoty, 1965, 
s K. Šaškem); Malé ryby (DD 1975, s J. Čermákem). 
■ REDIGOVAL časopis: Československý obchod 
(1945-50). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Anekdoty ze 
šapitó (1975, s L. Kovandou). I

LITERATURA: D. Janek: ref. Spejblovo album, 
Svět práce 1954, č. 12; V. Lacina in F. J.: Lišáci a lištič
ky (1955); G. Laub: ref. Lišáci a lištičky, Svoboda
1955, č. 15; L. Kozáková: ref. Vesele i vážně..., LitN
1956, č. 34; V. Lacina in F. J.: Orloj karlovarských 
výtečníků (1958); Z. Vavřík: ref. Svět na kolečkách, 
ZM 1960, s. 38.
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Jarloch

* 1165
† asi před 1234 Milevsko

Autor latinsky psaného letopisu.

Psán též Gerlach. - Byl pravděpodobně příbuz
ným českého šlechtice Jiřího z Milevska, zakla
datele tamního kláštera. Určen patrně k du
chovnímu stavu, vzdělával se přičiněním želiv- 
ského opata Gotšalka od dětství na některé 
klášterní škole poblíž Wůrzburgu, 1177 odvezl 
jej odtud Gotšalk zpět do Čech a další léta 
strávil J. u něho v premonstrátském klášteře 
v Želivě až do jeho smrti (1184). 1186 byl vysvě
cen na kněze a 1187, dvaadvacetiletý, se stal 
prvním opatem nově založeného premonstrát
ského kláštera v Milevsku. Žil ještě počátkem 
20. let 13. stol., ale doba jeho smrti není známa. 
Zemřel zřejmě před 1234, protože k tomu roku 
se už v Milevsku připomíná opat jiného jména. 
- Stejně není známo, kdy J. přikročil ke kroni- 
kářské práci. Je možné, že si začal vést průběžné 
zápisky o dobových událostech velmi záhy, ale 
sestavil je v celek, který známe, nejspíše až po 
začátku 13. stol. Snad mu k tomu poskytl im
puls letopis svatovítského kanovníka Vincentia, 
jejž poznal a dal tehdy přepsat pro svůj klášter. 
Navazuje na něj totiž v témže rukopise bez 
jakéhokoli úvodu vlastními záznamy, které dá
val zapisovat po částech, jak vznikaly. Jistě pra
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coval na díle ještě po 1214, pokud celá jeho 
dochovaná podoba nevznikala až po tomto 
datu. Byla však určitě dokončena před 1222.

J. letopis vznikl sice v milevském klášteře, ale 
není klášterní kronikou jako Letopisy hradišť- 
sko-opatovické nebo dílo Mnicha sázavského. 
Klášteru je zde věnováno jen velmi málo místa, 
hlavní zájem autorův byl soustředěn k soudo
bému politickému dění. Zprávy, které o něm 
podává, jsou spolehlivé, bohaté na detaily, 
i když právě pro ně a pro několikeré porušení 
analistického schématu ne vždy přehledně 
urovnané. J. zahajuje letopis zprávou o smrti 
pražského biskupa Daniela 1167 a dále sleduje 
především domácí události poslední čtvrti stole
tí, kdy za bojů mezi Přemyslovci, provázených 
zásahy německých panovníků, docházelo k čas
tým změnám na českém knížecím stolci. Tato 
doba končí 1198, kdy Přemysl I. získává králov
skou korunu a J. zpráva o tom je také poslední, 
která je z jeho díla známa. J. se projevuje jako 
zastánce nezávislosti církve a jejích institucí na 
světské moci a jednotlivé postavy hodnotí často 
z tohoto stanoviska. Zůstává však objektivní, 
nešetří kritikou ani ty, které jinak pro jejich 
zásluhy o zájmy církve vyzdvihuje. Jedinou vý
jimkou je opat Gotšalk, jehož legendárně zabar
vený obdivný životopis, vložený k roku jeho 
úmrtí, zaujímá značnou část díla. J. si uvědomu
je i zájmy bezprávného lidu, právě tehdy, upro
střed domácích válek, nejvíce opomíjené, a při
tom nej silněji ohrožované. Je to patrné z jeho 
chvály Soběslava II., jehož nazývá selským kní
žetem pro jeho postoj k chudým a pro ochranu, 
kterou jim poskytoval. Dílo se dochovalo 
v témže jediném rukopise jako letopis Vincenti- 
ův. Nekončilo původně rokem 1198, pokračo
valo podle jedné autorovy zmínky patrně aspoň 
k 1208, ale tato část se ztratila snad ještě v stře
dověku.

EDICE: in Monumenta historica Bohemiae (1764, 
ed. G. Dobner); in Monumenta Germaniae historica, 
Scriptores 17 (1861, ed. W. Wattenbach); in FRB 1/2 
(1875, ed. J. Emler). - Překlady do češtiny: in FRB 2/2 
(1875, přel. J. Truhlář); Letopis Vincentiův a Jarlo- 
chův (1957, přel. F. Heřmanský). I

LITERATURA: A. Žák: Zur Biographie des An- 
nalisten Gerlach, Mitteilungen des Instituts fůr öster- 
reichische Geschichtsforschung, 1895; Z. Fiala in Le
topis Vincentiův a Jarlochův (1957); viz též EDICE.

Jarní almanach básnický 1940

1940

Sborník poezie čtrnácti mladých básníků, navazují
cích na dílo Horovo, Halasovo a Holanovo, ale před
znamenávajících vývojovou proměnu českého básnic
tví včetně mnohotvárnosti nových poetik.

V almanachu (nakl. Fr. Borový, duben 1940) se 
sešli významní představitelé mladé poezie (na
rození v období 1910-19), které spojoval tragic
ký životní pocit sycený katastrofickou situací 
vnějšího světa, sestup k niterné skutečnosti roz
poruplného subjektu, jejž se snažili uchopit 
v jeho původní lidské podstatě, jakož i návaz
nost na linii reprezentovanou J. Horou, F. Ha
lasem a V. Holanem, ale kteří už zároveň hledali 
tvůrčí cesty nové, což autoru úvodního slova 
V. Černému zavdalo příčinu charakterizovat je 
jako mezigeneraci.

V almanachu se formovaly začátky existen- 
ciální poezie J. Ortena (pseud. Karel Jílek) 
i poezie civilizační (J. Kaínar), později prokla
mované Skupinou 42. Mluvčí mladých K. Bed
nář zde pokračoval ve spirituální linii své tvor
by. Zastoupena byla lyrika domova (J. Pilař) 
a rodné země (L. Čivrný), objevila se i tendence 
k mallarméovské čisté poezii (J. M. Tomeš). 
Smyslově intenzívní lyrika s bohatou metafori- 
kou tu má široké rozpětí od melodického verše 
a pevně organizovaných útvarů až k převládají
cím úryvkovitým, přerývavým veršovým struk
turám plným disonancí. Kromě jmenovaných 
autorů tu vystoupili K. Bochořák, H. Bonn 
(pseud. Josef Kohout), Jiří Daniel (vl. jm. Fran
tišek Schulmann, 1916 Libáň - březen 1945 
konc. tábor Bergen-Belsen), Jiří Klan (vl. jm. 
Josef Lederer, 1917 Praha - 1984 Holandsko), 
Z. Kriebel, O. Mikulášek a J. Valja. Kresbami 
doprovodili almanach mladí malíři ze skupiny 
Sedm v říjnu J. Liesler, A. Paderlík, V. Hejna 
a Z. Seydl. Význam almanachu spočíval nejen 
ve vytvoření kolektivní platformy mladých bás
níků, ale byl i manifestací životaschopnosti čes
ké poezie v okupační době.

LITERATURA: B. Polán, KM 1940, s. 243; F. Götz, 
Čteme 2, 1939/40, s. 171; P. Bojar, Studentský časopis 
19, 1939/40, s. 282; -úhl- (B. Můhlstein), Naše zprávy 
1940, č. 40; B. Václavek, LidN 6. 5 1940; Z. Vavřík, 
LidN 6. 5. 1940.

vv
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Jaro
1907-1921

Zábavný a osvětový časopis pro děti.

Titul: Jaro; 1. ll.-l. 12. 1920 (č. 5-7 roč. 9) Nové 
Jaro. - Podtitul: Pokrokový časopis pro děti. - Re
daktor: 1907-10 (roč. 1-3) Zachar (vl. jm. A. Macek); 
1910-21 (roč. 4-9) P. Skřivan (vl. jm. J. John). - 
Vydavatel: 1907-12 (roč. 1-5) Tiskový výbor česko- 
slovanské sociálně demokratické strany dělnické; 
1912-21 (roč. 6-9) Ústřední dělnické knihkupectví, 
nakladatelství a antikvariát (A. Svěcený) s výjimkou 
č. 5-7 roč. 9 na sklonku 1920, kdy uveden Tiskový 
výbor československé sociálně demokratické strany 
dělnické, Praha. - Periodicita: 1907/08 (roč. 1)11 čísel 
od září do července; 1908/09 (roč. 2) 12 čísel od září 
do srpna; 1909-11 (roč. 3-4) po 18 číslech od září do 
srpna; 1911-14 (roč. 5-7) po 20 číslech od září do 
června; během války časopis nevycházel; 1919-21 
(roč. 8-9) po 20 číslech od září do června. Při dočas
ném přejmenování na Nové Jaro bylo při nezměně
ném číslování změněno uvádění ročníku na: roč. (9)
I. - Přílohy: 1907-14 (roč. 1-7) barevné reprodukce 
děl českých malířů: roč. 1-2 po 4 příl., roč. 3-4 po 
3 příl., roč. 5-7 po 1 příl.

Časopis, věnovaný dětským čtenářům, byl vy
dáván z popudu sociálně demokratického uči
telstva a navazoval na tradici Jarého věku 
(1883-88). Otiskoval verše, písně s notami, pró
zu zábavnou a ojediněle též poučnou. Zvláštní 
důraz byl kladen na úroveň bohatého výtvarné
ho doprovodu: kresby v textu, přetiskování pra
cí předních klasických i soudobých umělců (ne
jen v samostatných barevných přílohách), od 
5. roč. také reprodukce uměleckých fotografií. 
Pokroková osvětová tendence (antiklerikalis- 
mus, odsuzování politického a sociálního bez
práví, protialkoholismus) se uplatňovala pře
devším na obálkách, na nichž se redaktor 
A. Macek podílel též autorsky a kde byly různé 
zprávy, ale též vysvětlivky k obrazům, anekdoty, 
hádanky apod. Za redakce P. Skřivana se po
stupně zvýraznil zřetel pedagogický a zvláště po 
válce se obsah časopisu ochudil. Přispěly k to
mu jistě důvody finanční, pro které časopis na
konec přestal vycházet.

Více než původní verše (J. Bystřina, P. Jiskra,
J. Kožíšek, P. Skřivan aj.) otiskoval časopis Již 
dříve publikované verše známých autorů: S. Če
cha, V. Hálka, K. Havlíčka Borovského, 
J. S. Machara, J. Nerudy aj. Prózami nejprve 
přispívali P Jiskra, A. Macek, E. Štorch aj., za 
vedení P Skřivana: J. Batik, J. Bous, J. Brožo

vá-Malá, F. Homolka, M. Majerová aj. Překlá
dány byly prózy těchto autorů: H. Ch. Ander
sen, G. Boccaccio, M. Cervantes, A. P. Čechov, 
F. van Eeden, S. Hedin, D. N. Mamin-Sibirjak, 
B. Prus, A. Strindberg aj. Hlavními ilustrátory 
byli M. Aleš (vytvořil i obálku), A. Kašpar, 
později též J. T. Blažek, R. Lauda, P. F. Malý. 
Autoři reprodukovaných výtvarných prací: M. 
Aleš, M. Jiránek, F. Kobliha, J. Mánes, J. Ma- 
řák, A. Mucha, J. Panuška, A. Scheiner, A. Sla
víček, M. Švabinský, J. Uprka, F. Žení šek aj., 
cizí: I. Bilibin, W. Črane, I. Repin aj.

LITERATURA: J. Z. Stehlík: Stranictví a literatura 
mládeže, Úhor 1920, s. 49; Svbd. (O. Svoboda): ref.
1. a 2. č. 8. roč., Úhor 1919, s. 142 + ref. 8. roč., Úhor 
1920, s. 46 + ref. 9. roč., Úhor 1921, s. 139; V. Dostá
lová: Nad dětskými časopisy, Literatura ve škole 
1956, s. 81; S. Jareš: Vzpomínáme na A. Macka, ZM 
1958, s. 147.

pb, zpk

Jaroslav panoše

15. století

Autor deníkových zápisků o cestě poselstva krále 
Jiřího k francouzskému dvoru.

Přímé doklady o existenci J. nejsou známy; ně
kteří badatelé se domnívají, že jde o rodové 
jméno („z Jaroslavi“) zemanů sídlících na Lito- 
myšlsku. J. patrně měl univerzitní vzdělání. 
Účastnil se jako člen družiny Albrechta Kostky 
z Postupic cesty do Francie 1464. Poselstvo bylo 
vysláno Jiřím z Poděbrad, aby získalo francouz
ského krále Ludvíka XI. pro dohodu s Jiřím 
a pro spolčení křesťanských panovníků do or
ganizace, jež by řešila neshody mezi zeměmi 
a také se jednotně postavila proti Turkům, kteří 
začali ohrožovat Evropu. J. byl pravděpodobně 
již předtím členem poselstva do Říma 1462, 
vedeného Zdeňkem Kostkou z Postupic; znovu 
byl v Římě 1465.

Zápisky J. z cesty do Francie, které jsou prv
ním českým dílem cestopisného charakteru, 
mají formu deníku (jako Deník jsou také v lite
ratuře obvykle jmenovány), jenž z valné části 
lakonicky informuje den po dni o příhodách 
a o putování poselstva. Největší část zápisků se 
týká jednání českých poslů s francouzským krá
lem a tato partie má podobu jakéhosi relativně 
přímého záznamu rozhovorů obou stran. Autor 
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si všímal také cizích měst a poměrů v zemích, 
jimiž se poselstvo ubíralo, a jeho poznámky, 
zejména k různým cizím jazykům, nepostrádají 
bystrost a vtip. J. nezapřel vřelé husitské smý
šlení: dal mu průchod hlavně při líčení pobytu 
v Kostnici.

EDICE: Deník poslův krále Jiřího ke králi íránskému 
Ludvíkovi XI. léta 1464 vyslaných (ed. F. Palacký 
z budějovického rkp. neúplně), ČČM 1827; Deník 
českého poselstva ku králi francouzskému roku 1464 
(ed. J. Kalousek), Archív český 7, 1887; in Ve službách 
Jiříka krále (1940, ed. R. Urbánek); J. Kunský in 
Čeští cestovatelé 1 (1961). i

LITERATURA: J. Jireček in Rukověť 1 (1875);
J. Kalousek in Deník českého poselstva..., Archív 
český 7, 1887; R. Urbánek in Ve službách Jiříka krále 
(1940); J. Kunský: České poselství míru. Panoše J., in 
Čeští cestovatelé 1 (1961); F. Kutnar in Přehledné 
dějiny čes. a sloven, dějepisectví 1 (1973); E. Petrů: 
Staročeský cestopis z hlediska genologického, AUP 
Olomouc 1982 + in Vzrušující skutečnost (1984).

zdt

Antonín Jaroš

* 7. 4. 1882 Prosík (Praha-Prosek)
† 6. 7. 1946 Vrapice (Kladno-V.)

Autor veršů a povídek pro mládež situovaných do 
venkovského prostředí.

Po maturitě na reál, gymnáziu v Karlině (Pra- 
ha-K.) absolvoval učitelský ústav v Praze. Od 
1902 působil jako učitel v Radotíně (Praha-R.), 
Slapech, Třebotově, Zákolanech, Noutonicích, 
Vokovicích (Praha-V.) a Liboci (Praha-L.), zde 
jako řídící učitel. Intenzívní byla jeho osvětová 
činnost v různých spolcích, hlavně v Zemském 
ústředním spolku jednot učitelských v Čechách 
a v okruhu přispěvatelů časopisu tohoto spolku 
Český učitel.

J. prozaická i básnická tvorba pro mládež 
námětově čerpala převážně z venkovského živo
ta a jeho tradičního pojetí mravních hodnot. 
V povídkách výrazně výchovného vyznění (s 
důrazem na lásku k vlasti, domovu, lidem i pří
rodě, na pracovitost a touhu po vzdělání) má 
příběh i poznávací funkci: obsahuje např. i po
drobné výklady přírodopisné, exkurze do české 
historie a prehistorie; zároveň však silná vazba 
člověka s přírodou a její ochrana vedou až k po
hádkovým motivům vzájemné pomoci člověka 
a zvířete. J. poezie, tematicky i formálně odka

zující k tvorbě J. V. Sládka a J. Kožíška, svým 
písňovým charakterem souvisí i s lidovými pís
němi a říkadly (někdy se blíží až jejím variacím) 
a v duchu tradičního pojetí dětského světa se 
snaží o jeho lyrické vyjádření; umělecky nej sil
něji tam, kde využívá drobných, prostých moti
vů a reálií ze života dětí a jejich přirozené fanta
zie a hravosti (Písničky milým srdcím).

PŘÍSPĚVKY in: Čes. učitel (1919-36); Malý čtenář 
(1924-29, posmrtně 1948); Nár. osvobození 
(1925-38); Naše zprávy (1939-41). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Písničky našich dětí (BB pro ml., 1928); Luka, 
hoch ze vsi (P pro ml., 1929); Tulačka a jiné povídky 
(pro ml., 1934); Písničky milým srdcím (BB pro ml., 
1942, s nápěvy J. Křičky); Vesnice zpívá (BB pro ml., 
1944). - Ostatní práce: Padesát let Budče podbělohor- 
ské. 1870-1920 (pamětní spis, 1926). I REDIGOVAL 
časopis: Český učitel (1925-38; od 1935 s tit. Česko
slovenský učitel). I

LITERATURA: • ref. Písničky našich dětí: K. Ju
da, Střední škola 9, 1928/29, s. 285; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 29, 1928/29, s. 603 •; • ref. Tulačka 
a jiné povídky: K. J. (Juda), Střední škola 15, 1934/35, 
s. 111; A. F. J. (Fleischerová-Janovská), Úhor 1935, 
s. 11 •; JŠr (J. Šnobr): ref. Písničky milým srdcím, 
Úhor 1943, s. 40; • nekrology: (j), Svob. slovo 10. 
7. 1946; an., NO 10. 7. 1946; F. D. Bulánek, Svob. 
noviny 13. 7. 1946 •.

vs

František Jaroš

* 16. 12. 1846 Rakovník
† 19. 2. 1929 Kolín

Dramatik z přelomu 19. a 20. století, zejména autor 
divadelních her pro mládež, překladatel.

Bratr německy píšícího bohemísty a překlada
tele Alfreda Waldaua (vl. jm. Josef Valdemar J., 
1837-1882), strýc spisovatele a novináře G. Ja- 
roše-Gammy. - F. J. vystudoval reálku v rodišti 
a techniku v Praze. 1871 byl zaměstnán jako 
příručí v cukrovaru v Rakovníku, kde si později 
zřídil se svým bratrem směnární a bankovní 
obchod a také knihkupectví. 1876-77 působil 
jako podučitel v Hlinsku, později v Čes. Brodě, 
kde pak do 1916 pracoval jako městský důchod
ní. Zbytek života prožil u syna v Kolíně, po
hřben byl v Čes. Brodě.

První J. hry, určené dospělým divákům, jsou 
vesměs veselohry s jednoduchou dějovou zá
pletkou, do nichž autor někdy vklínil i závažněj
ší myšlenku. Veselohra Deklarant, situovaná do 
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maloměsta v období voleb, míří v rovině obec
ných frází proti odrodilství a panštění českých 
měšťanů, v lehkém tónu nesená veršovaná jed
noaktovka Básník a štolba, vystavěná na zámě
ně osob, vyzdvihuje poslání básníka jako mluv
čího národa. Některé J. hry mají zcela kome
diální ráz (např. Léčení lásky, kde si autor tropí 
smích z citového vzplanutí starce k mladé dív
ce). Větší část své dramatické tvorby věnoval 
J. dětem. Psal báchorky se sentimentálně poja
tou sociální tematikou (Tři halíře, Štědrovečerní 
pohádka aj.), v nichž explicitně vyjádřenou di- 
daxí zdůrazňoval zejména lásku k vlasti a bliž
nímu, bohabojnost, obětavost a pokoru. Těžko
pádná alegorie stejně jako nadnesený jazyk po
stav jsou leckdy neúměrné dětskému vnímání. 
Ke zdařilejším patří hry pro děti z pozdějšího 
období, inspirované rovněž lidovou pohádkou, 
ale zasazené do prostředí současné vesnice 
(Otesánek, O veselém ševci a smutné princezně). 
V nich se J. podařilo při zachování původních 
výchovných hledisek zachytit v humorné poloze 
i kus lidového života a vesnických zvyků.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1907); Čes. Thalia 
(1869-70). I KNIŽNÉ. Hry: Omylové světem vlád
nou (1867); Kdo umře? (1868); Léčení lásky (1869); 
Z chládku (1869); Deklarant (1870); Básník a štolba 
(1871); Český telegram (1871); (dále vesměs pro ml.:) 
Tři halíře (b. d., 1887, i prem.); Štědrovečerní pohád
ka (1892, upr. vyd. 1925); Vodní královna (1897); 
Dědouškovy sny a pohádky (1902); Krakonoš (1902); 
Krakonošova píseň (1905); Otesánek (1909); Sen 
o štěstí (b. d., 2. vyd. 1921); O veselém ševci a smutné 
princezně (1925). - Překlady: F. W. Hacklánder: Ná
měsíčník (1863) + Tajný jednatel (1866) + Léčení 
magnetické (1870). I

LITERATURA: an.: ref. Tři halíře, Jitřenka 1907, 
s. 232.

mu

František S. Jaroš

* 19. 6. 1877 Poboří (Svojšice-P.) u Kolína
† 26. 3. 1963 Praha

Autor humoresek, lidových románů a her, překlada
tel.

Syn sedláka. Zprvu studoval na reálce, pak na 
obchodní akademii v Chrudimi (mat. 1895). 
Pracoval jako korespondent a účetní u velko
obchodních firem nejprve v Kolíně, pak v Pra

ze. 1900 se stal úředníkem státních drah 
v Podmoklech (Děčín-P), pak ve Zdicích a na
konec na ředitelství v Praze. Odtud přešel na 
min. železnic, kde působil až do důchodu 1933. 
1948 se odstěhoval do Kouřimi. Před první svět, 
válkou hodně cestoval po Evropě (Německo, 
Švýcarsko, Francie, Itálie, Rakousko, Balkán). 
Byl členem Spolku českých spisovatelů Máj, 
Svatoboru a delší čas jednatelem Jednoty Sv. 
Čecha.

Své prózy, soustředěné na téma rodinného 
života, situoval J. jednak do městského prostře
dí úřednického, jednak do prostředí selského 
venkova. Nejprve psal humoresky, později na 
prostém anekdotickém půdorysu i povídky váž
ného charakteru. Jeho romány sledují co nejú
sporněji dějovou zápletku, jejich šťastné rozuz
lení bývá vedeno moralistním záměrem, který 
proti nezdravým novotám vyzvědá zbožnost 
uchovávající tradiční hodnoty. J. psal i veselo
hry a věnoval se překládání her z němčiny 
a francouzštiny (většinou nepublikováno), 
zvláště pro Švandovo divadlo.
PSEUDONYMY: Frant. J. Pobořský, Frant. Štírek, 
Jaroslav Franta. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu 
(1906-10); Čas (od 1900); Čes. slovo (1900-15); Hu
morist. listy; Kalendář Besed lidu na rok 1915; Mysli
vost; Nár. listy (1902-25); Nár. obzor (1909); Nár. 
politika (od 1900); Naše řeč; Naše úřední čeština; 
Právo lidu (1900-28); Pražská lidová revue (1907-10); 
Rudé květy (1909—11); Stopa (1910); Venkov 
(1928-39); Zvon (1931). B KNIŽNĚ. Beletrie: Rol
ničky (PP 1910); Bez závoje (PP b. d., 1911); Panáci 
a panenky (PP 1914); Mateřství a jiná próza (b. d., 
1921); Kainovo znamení a jiná próza (1921); Sen 
o štěstí (D pro ml., 1921); O veselém ševci a smutné 
princezně (pohádka, 1925); Takový je život 1, 2 (R 
1936, 1937); Rok v kriminále (R b. d., 1937); Návrat 
(R 1938); Křivopřísežník (R 1939); Byli jsme si souze
ni (R 1940); Prokletý rod (R 1940). - Překlady: 
P. Gauvalt: Secesní manželství slečny Jaqueliny (b. d., 
1911); A. Mars, M. Desvaliěres: Cudný Kazimír 
(1911); H. Stobitzer, F. Friedmann-Frederich: Slečna 
matinka (b. d., 1920). I SCÉNICKY Hry: Ředitel 
(1907); Nevěsta z inzerátu (1912); Byl první máj... 
(1913). - Překlady: H. Berény, A. Rouvier, O. Tann- 
-Bergler: Amor na Riviéře (1908); G. Davis, L. Lůp- 
schůtz: Kraječky pana knížete (1909); A. Engel, 
A. Neidhart, H. Grunbaum, R. Bodansky: O, ty ženy! 
(1909); H. Lastock, E. Revelles: Bezdrátová telegrafie 
(1909); M. Ludassy: Žebřík do nebe (1912); P. Ar- 
mont: Jeho milenka (1914); A. Engel, H. Stobitzer: 
Útok na muže (1914); F. Filippi: Aféra Fosaretova 
(1914); R. de Flers, A. de Caillavet: Benátky (1914);
K. Kraatz: Týden hrabětem (1914); H. Můller: Roz
košný Adrián (1914); H. Sturm: Čtverák Ekehardt 
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(1914) + Šalebný Theobald (1918); F. Friedmann- 
-Frederich: Meyerové (1921). I REDIGOVAL ča
sopis: Naše úřední čeština. List pro očistu a tříbení 
řeči úřední na železnicích Republiky československé 
(1921-23). I

LITERATURA: Hký (K. Horký): ref. Ředitel, 
Nár. obzor 16. 3. 1907; F. V. Vykoukal: ref. Panáci 
a panenky, Osvěta 1915, s. 544; drb (J. Borecký): ref. 
Prokletý rod, Zvon 41, 1940/41, s. 53.

jc, pb

Gustav Jaroš-Gamma

* 6. 5. 1867 Rakovník
† 17. 3. 1948 Praha

Autor realistických žánrových obrázků, esejista a kri
tik literatury a výtvarného umění, navazující zejména 
na estetické názory J. Ruskina. Představou sociální 
a mravní obrody společnosti stál blízko masarykov
skému realismu.

VI. jm. G. Jaroš, podepisoval se i G. Gamma 
Jaroš. - Jeho strýci byli českoněmecký spisova
tel, propagátor a překladatel české poezie do 
němčiny Josef Valdemar J. (Alfred Waldau, 
1837-1882) a František J., autor divadelních 
her, hlavně pro mládež. - 1878-86 studoval 
J.-G. na Akad. gymnáziu v Praze a pak na 
právnické fakultě (abs. 1890). Po skončení roční 
vojenské služby nastoupil 1891 jako konceptní 
praktikant na pražském magistrátě, kde praco
val v různých úředních funkcích až do 1917, kdy 
požádal o předčasné penzionování, aby se mohl 
plně věnovat literární a žurnalistické práci i pe
dagogickým studiím (spolupracoval např. s vý
chovným ústavem pro děti legionářů v Horním 
Krnsku). Ve 20. a 30. letech žil trvale ve vlastní 
chalupě v Klášterci n. Orl. v Orlických horách; 
jeho manželka zde byla známa svým lidumil
ným působením. Pohřben byl na Malvazinkách 
v Praze-Smíchově.

Literární jméno si J.-G. získal na počátku 
90. let povídkami, přivítanými kritikou jako na
dějný příslib realistické metody. Veršovanou 
burlesku z obrozenské doby Sláva a zejména 
knihu próz Publikáni a hříšníci charakterizuje 
žánrová drobnokresba prostředí, schopnost za
chytit jeho svérázné ovzduší a soucitný pohled 
na rázovité figurky ze všedního velkoměstského 
života, ovlivněný vedle Nerudy i ruskou realis
tickou prózou. Od beletrie se J.-G. už v 90. 
letech obrátil k umělecké kritice a esejistice 

eticko-moralizátorské orientace, kterou posta
vil do služeb tehdejšího realistického hnutí 
(zejm. v čas. Čas, kde např. 2. 9. 1893 v nepo- 
depsaném článku první upozornil na zapome
nuté Karafiátovy Broučky, a Česká stráž). Jako 
kritik literatury, hudby, hlavně však jako vykla
dač a popularizátor výtvarného umění a prů
kopník umělecké výchovy mládeže vycházel- 
navazuje na příklad J. Ruskina - z názoru o těs
né souvislosti umění se životem a z pojetí umě
lecké tvorby jako vážné životní záležitosti, které 
bylo polemicky zaměřeno jednak proti koncep
ci umění jako hry, jednak proti tzv. estetické 
kritice, soustředěné především k formálně umě
leckým kvalitám děl. V Ruskinově duchu si 
J.-G. vybudoval eticko-estetický ideál „čisté“ 
země a „krásného“ lidu jako předpoklad velké
ho umění; ztělesněn jej viděl v životním stylu 
antického Řecka a novodobého Japonska. Kri
tika umění přecházela v pojetí J.-G. v kritiku 
života a splývala tak s jeho publicistikou v jed
notný celek zaměřený už vysloveně k etickým 
a sociologickým problémům (moc církve a ka
pitálu, prodejný tisk, předsudky náboženského, 
sexuálního a rodinného života, výchova mláde
že aj.). Vedle F. X. Šaldy a F. V. Krejčího patřil 
J.-G. na počátku 20. století k průkopníkům 
formy eseje v české umělecké kritice. Po filozo
fické stránce eklekticky navazoval ve svých úva
hách, neustále se vracejících k ideálu morální, 
citové i fyzické obrody národa, na dobové názo
ry anglických, ruských a severských autorů 
o potřebě mravní regenerace úpadkové západní 
Evropy. - V rukopisné pozůstalosti zůstala sbír
ka básní, studie o A. Waldauovi a knížka pro 
mládež, věnovaná dílu B. Smetany.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adam, Adam Kříž, Gam
ma, L. Bílý, Lukáš Říha; G. J., J., L. B. (zejm. Besedy 
Času od 1912). ■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (od 
1900; 1914 esej Umění a život); Čas (od 1893); Čas. 
Beletristická příloha (1896-97); Čes. knihovnictví 
(1900-01); Hlas národa (od 1890); Jarý věk (1885); 
Kmen (1918); Lit. listy (1893); M. Aleš: Vlast (1926, 
slovní doprovod obrazů); Nár. listy (1884, 1889); Nár. 
obzor (1906-08); Nár. osvobození (od 1924); Niva 
(1892, 1922); Nové proudy (1893); Novina (1915-16); 
Právo lidu (1928-29, pak 1.10. 1947 slavnostní číslo); 
Rakovnické listy; Ruch (1888); Stopa (1911-12); Svě
tozor (1891-92); Švanda dudák (1902); Večerník Prá
va lidu (1929); Vesna (1892); Zlatá Praha (1886-87). 
I KNIŽNĚ. Beletrie a úvahy (vesměs pod pseud. 
Gamma): Sláva (B 1891, pod vl.jm.); Publikáni a hříš
níci (PP 1891, pod vl. jm.); Vánoce (úvahy, 1900, 
rozšiř, vyd. 1920); Mikoláš Aleš (E 1912); Brázda.
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Dvě knížky českého novináře (EE 1917; 1. Uměním,
2. Životem, upr. vyd. 1920); Rembrandt. O jeho grafi
ce několik nápovědí (1918); Hlas 1918 (EE 1919); 
Ovoce a strom (E 1920, pův. in Brázda 1); Ježíš, 
Tábor, bolševik (E 1920); Matka a dítě (úvahy, 1920); 
Knížka z léta (PP 1921); Pohádky (1922); O Šimonu 
řezbáři a panu králi (pohádka, 1922); O jelínkovi 
a o studánce (pohádka, 1922); Jak žáby dostaly nové
ho krále (pohádka, 1922); Besedy o obrazech
I. O Vlasti Alšově s úvodem k besedám (pro ml., 
1923); Náš tatíček Masaryk (P pro ml., 1923); V Do
mě dětství 1,2 (P pro ml., 1923); O knězi Chaloupkovi 
(P 1923). - Překlad: R. Muther: Dějiny malířství 
(1904). I REDIGOVAL časopis: Besedy Času 
(1900-01). ■

LITERATURA: • ref. Sláva: 71., Lit. listy 1892, 
s. 32 a 56; -a- (F. V. Vykoukal), Světozor 26, 1891/92, 
s. 34; L. Šolc, Hlídka lit. 1892, s. 19 •;• ref. Publikáni 
a hříšníci: jv. (J. Vodák), Lit. listy 1892, s. 35; F. V. Vy
koukal, Světozor 26,1891/92, s. 71; L. Šolc, Hlídka lit. 
1892, s. 104 •; F. X. Š. (Šalda): G. J., Kmen 1,1917/18, 
č. 15 → KP 10 (1957); • ref. Brázda: jv. (J. Vodák), 
LidN 2. 3. 1918; K. (F. V. Krejčí), PL 10. 3. 1918;
F. Skácelík, Lípa 1, 1917/18, s. 541; K. Sezima, Lumír 
46, 1917/18, s. 276; F. X. Šalda: Kritik života, Kmen 
2,1918/19 → KP 10 (1957); A. Novák: Národní kritik 
a novinář, Národ 1918 → Krajané a sousedé (1922) •;
J. Zrzavý: ref. Rembrandt, Lípa 2, 1918/19, s. 284;
J. Laichter in Uměním k životu (1919, doplň, vyd. 
1947); • ref. Ovoce a strom: I. A. Bláha, LidN 27. 7. 
1920; J. Vrba, Pramen 1920, s. 470; V. Novák, Nové 
Čechy 4, 1920/21, s. 331 •;• ref. Ježíš...: J. Kpl 
(Kopal) a Dr. J. L. F. (Fischer), Nové Čechy 4, 1920/ 
21, s. 387; J. L. Fischer, Červen 1921, s. 35 •; K. Sezi
ma: ref. Knížka z léta, Lumír 1922, s. 252; • ref. 
V Domě dětství: K. Žitný, Komunistická revue 1924, 
s. 280; J. Laichter, Naše doba 31, 1923/24, s. 439 (též 
O knězi Chaloupkovi) •;• ref. O Vlasti Alšově: J. Lai
chter, Naše doba 31, 1923/24, s. 440; J. M., Pramen 4, 
1923/24, s. 370; V. Brtník, Venkov 12. 4. 1924 «;Z. F.:
G. vychovatel, NO 28. 1. a 4. 2. 1925; • k šedesátinám: 
A. N. (Novák), LidN 6. 5. 1927; S. (P. Sula), NO 6. 5. 
1927; F. V. S. (Suk), Úhor 1927, s. 87 •;• k sedmdesá
tinám: A. N. (Novák), LidN 6. 5. 1937; G. (F. Götz), 
NO 6. 5. 1937; P. Sula, Úhor 1937, s. 117 •;• nekrolo
gy: K. Polák, PL 19. 3. 1948; Č., NO 20. 3. 1948 
•;V. K. Krofta: Vzpomínka na G., NO 27. 3. 1948; 
J. Špičák: Diskuse F. X. Šaldy s G. J. o národní očistě. 
K tradicím moderní české kritiky, Václavkova Olo
mouc 1967, AUP Olomouc 1970; J. Opelík in sb. 
Lehký harcovník (1986).

II

Jarý věk

1883-1888

Zájmově mnohostranný, slovansky orientovaný ilu
strovaný časopis pro mládež s výraznou beletristickou 
složkou.

Podtitul: Obrázkový časopis pro mládež. - Redaktor: 
J. Sokol. - Vydavatel: 1883-85 (roč. 1-3 do č. 10) 
F. Šimáček. Od č. 11 1885 (roč. 3) do č. 13 1886 (roč. 
4) v tiráži uveden F. Topič jako vydavatel a F. Šimáček 
jako majitel a nakladatel. Od č. 14 1886-88 (roč. 4-6) 
v tiráži jako vydavatel F. Hudeček, majitel a naklada
tel se nemění. - Periodicita: 1883-84 (roč. 1-2) 1 x 
měsíčně, od ledna do prosince 12 čísel; 1885 (roč. 3) 
2 x měsíčně s výjimkou ledna a prosince, kdy vyšlo po 
1 čísle, celkem 22 čísel; 1886-88 (roč. 4-6) 2 x měsíč
ně, vždy od ledna do prosince 24 čísel.

J. v. patřil k nejvýznamnějším literárním časopi
sům pro mládež v 2. polovině 19. stol. Jeho 
úroveň souvisela s náročným programem zamě
řeným jak k hodnotnému uměleckému zážitku, 
tak i k zábavě a poučení ve vlasteneckém a slo
vanském duchu. Hlavní složku časopisu tvořila 
původní beletrie pro starší děti, stranou nezů
staly ani potřeby nejmenších školáků, jimž byl 
vyhrazen oddíl Lístky a poupata↓ v 6. ročníku 
od č. 10 přestal být označován samostatným 
titulem, ojediněle se pak titul vyskytl ještě 
uč. 14. Beletristickou složku doplňovala rozsa
hem menší, avšak odborně vyspělá část poučná, 
zejména zeměpisná, dějepisná, přírodovědná 
a uměnovědná, a složka zábavná (hádanky, ré
busy, početní oříšky atd.). Zvláštní osobitost 
časopisu spočívala v pozornosti, kterou věnoval 
slovanské vzájemnosti. Projevovala se jednak 
překlady pohádek a beletrie, především z pol
ské a ruské literatury pro mládež, jednak důra
zem na znalost slovanských jazyků. 2. ročník 
přinesl na pokračování návod k osvojování si 
polštiny od K. Vrány a ruskou azbuku, další 
ročníky samostatný oddíl Slovanská čítanka, 
v němž se mládež seznamovala se čtením 
jednotlivých slovanských jazyků a v posledním 
ročníku i s pojmoslovím ruským, polským 
a charvátským.

Vysokou úroveň časopisu zajišťovala přede
vším beletristická složka, v níž se J. Sokolovi 
podařilo soustředit značný počet autorů, a to 
nejen spisovatelů pro mládež, ale i tehdejších 
předních představitelů národní literatury (V. 
Beneš Třebízský, S. Čech, A. Heyduk, A. Jirá
sek, J. Kožíšek, E. Krásnohorská, F. Kvapil, 
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T Nováková, S. Podlipská, K. V. Rais, K. Svět
lá, J. Vrchlický); slovenské spisovatele reprezen
toval M. Kukučín. Ke stálému okruhu přispěva
telů vedle redaktora patřili F. J. Andrlík, 
O. Auředníček, L. Benýšek, J. Braun, B. Čer
mák, A. Černý, F. Doubek, F. Doucha, I. Geis- 
slová, L. Grossmannová Brodská, J. K. Hraše,
K. O. Hubálek, F. Chalupa, G. Jaroš, R. Jesen
ská, K. Jiránek, J. Klecanda, A. Kosina,
5. A. Košťál, J. Kozel, K. V. Kuttan, B. Kvapilo- 
vá, V Lužická, T Mellanová, J. Milota, E. Miři- 
ovský, E. Musil Daňkovský, J. Nálevka, J. Ne
čas, V. Pakosta, B. Patera, F. Polášek, A. Potě- 
hník, V Prokop, A. Řeháková, V. Řezníček, 
J. Skuhravý, V. Sokolová, J. Soukal, B. Studnič- 
ková, A. Škampa, P. Škampová-Maternová,
L. Tesař, J. Uhlíř, jako překladatelé z polštiny 
a ruštiny J. Nečas a P. Skalický. Poučné články 
sem psali: B. Bauše, K. Čermák, J. Dolenský, 
A. Kletečka, J. Klika, E V. Kodym, J. Kořen- 
ský, V. Kurz, G. J. Lašek, K. S. Sokol (i pod 
pseud. P. Staniš), K. Vognar aj. Časopis byl 
bohatě ilustrován obrázky a kresbami, které 
pravidelně zajišťovali především A. a K. Lieb- 
scherové, E. Zillich, V. Král z Dobré Vody 
a J. Schulz. Objevily se také jednotlivé práce
M. Alše, A. Chittussiho, J. Schikanedra, B. Ha
vránka, F. Jeneweina, F. Ženíška, E. K. Lišky, 
J. Mařáka, reprodukce J. Mánesa, J. Čermáka 
aj.
LITERATURA: • ref. Jarý věk: F. Doucha, Světozor 
1884, s. 83; F. V. Vykoukal, Světozor 1887, s. 363; an., 
Hlas národa 8. 1. 1888; -aue- (H. Pittauer), Lit. listy 
1888, s. 254, 298 •; V. Marek: Dějiny J . v., Úhor 1919, 
s. 74.

hp

Jasoň
1859-1860

Literárně orientovaný časopis, vzniklý na sklonku 
Bachova absolutismu.

Podtitul: Časopis poučný a zábavný. - Redaktor: J. E. 
Sojka. - Vydavatel: J. E. Sojka. - Periodicita: 1. 4.-1.
6. 1859 3 x měsíčně (č. 7 z 1. 6. úředně zabaveno), 20.
7. 1859-20. 1. 1860 (č. 15 poslední) nepravidelně. 
J. přestal vycházet pro nedostatek odběratelů.

V patetickém úvodním Proslovu si J. klade za 
cíl „literární, umělecké i jiné zájmy, časové, čes
kou myslí pojmuté, čtenářstvu svému podáva

li“, a to „v smyslu pokroku a v novotě ducha“ 
a být prostředníkem „mezi literární minulostí 
a přítomností, mezi ideálními a reálními směry 
časovými“. Pro takto náročně koncipovaný ča
sopis se vydavateli nepodařilo získat větší 
okruh spolupracovníků. Většina příspěvků je 
nepodepsaná, část je signována Sojkovým jmé
nem nebo šifrou; podle svědectví J. V. Friče 
však vydatný podíl na J. měl anonymně K. Sa
bina, což sám dokládá ve své Obraně proti 
lhářům a utrhačům; podle Sojkova vyjádření 
mu pomáhal i K. Hof. Časopis, vydávaný býva
lým barikádníkem a přítelem J. V. Friče, byl 
pod bedlivým dozorem Bachova policejního 
aparátu: č. 7 bylo konfiskováno pro stať Časopi- 
sectvo české od r. 1515-1800, v níž mj. stálo, že 
národ bez novin, hlavně politických, je náro
dem bezhlavým, a Sojka byl odsouzen k 50 
zlatým pokuty a k úhradě nákladu za sazbu 
(ani později se vydávání J. neobešlo bez pokut, 
též pro zpoždění ve vycházení, i bez redaktoro
va krátkodobého věznění). Nedodržování časo
vého rozvrhu i zmenšení rozsahu časopisu (od 
č. 9 měl J. místo 8 novinových stran 4) se setkalo 
i s kritikou a nedůvěrou veřejnosti (slib, že ná
hradou za nevyšlá čísla obdrží čtenář portrét 
B. Němcové, Sojka nesplnil) a vedlo nakonec 
k zániku J.

J. se skládal ze dvou částí: první přinášela 
stati, druhá (s titulem Fejeton) drobné referáty 
o knižních novinkách a o českém divadle 
a zprávy z literárního života, zajímavosti a kuri
ozity ze světa (Rozmanitosti). Zvláště zpočátku 
byl obzor J. dosti široký. Jádro příspěvků tvoři
ly stati o literatuře, časopis však zahrnoval i ob
last přírodních věd a hlavně historie (Sojkovy 
příspěvky: pojednání o Erbenově práci o praž
ských primátorech, Výpisky z kroniky města 
Litoměřic, zpracované podle rukopisu V. Krol- 
muse, obsáhlá reprodukce knihy A. Gindelyho 
Historie českomoravských bratří aj.). Beletrie se 
omezila na Sabinův román Na poušti (na po
kračování, nedokončeno) a na české, ruské 
a dánské báchorky zpracované podle M. Hart- 
manna a H. Ch. Andersena hlavně V. Guthem. 
Cestopisnou literaturu zastupují informativní, 
zčásti i přejaté stati místopisného rázu o Islan
du, Itálii a Srbsku. V literární části se vedle 
článků zabývajících se uměleckou kritikou, čte
nářstvem, minulými i soudobými směry a kriti
kou časopisectva a literatury 40. let (zde jsou 
stopy Sabinovy účasti nejpatrnější) vyskytují 
i stati literárněhistorické o původu fejetonu 
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a zejm. stať Časopisectvo české od r. 1515-1800 
a pak též v 19. století, oceňující přínos Havlíč
kův a odsuzující pro romantickou orientaci Mi- 
kovcův Lumír (zde je zase patrný bombastický 
styl Sojkův). Polemicky se J. zastal RKZ proti 
kritice M. Bůdingera. Nej cennější jsou životopi
sy B. Němcové a V. K. Klicpery, jež v rozšíře
ném znění vešly i do Sojko vy knihy Naši mužo
vé. Řevnivost na jiné, lépe prosperující časopisy 
se odrazila v několika útocích na Vilímkovy 
Humoristické listy, jež na oplátku soustavně 
J. napadaly, a zejména (pro Nerudovu kritiku
J. ) na Obrazy života, které byly obviňovány 
z „heinovství“, z nedostatku „kalého směru“ 
i z toho, že „namnoze obecenstvo naše, zvláště 
ženský svět, ’hampejzními obrazy’ svými uráže
ly"-
LITERATURA: an.: Dne 10. t.m. vyšlo..., Pražské 
noviny 13. 4. 1859; an.: J., Mor. noviny 25. 3. 1859; 
Redakcí (J. Neruda): J., Obrazy života 1859 → Lite
ratura 1 (1957); J. E. Sojka: Kusy žertovné z tobolky 
českého redaktora, Posel míru 1862, s. 42; J. V. Frič 
in Paměti 1, odd. 4 (1886, nově 1960); O. Odložilík: 
Z redakční činnosti J. Nerudy, Lumír 1925, s. 546; 
I. Pfaff: J. E. Sojka a J. Neruda, ČLit 1955, s. 67;
K. Janský: Případ J. E. Sojky, sb. Z doby Nerudovy 
(1959). ’

zp

Jan Jáša

* 23. 10. 1904 Beroun
† 27. 6. 1979 Sušice

Básník a publicista, autor citově vroucích veršů, 
sloupků a fejetonů inspirovaných především šumav
skou přírodou.

Pocházel z rodiny zedníka. Ve svém rodišti na
vštěvoval obecnou školu (1910-15) a gymnázi
um (mat. 1923), poté absolvoval pedagogický 
kurs na učitelském ústavu v Praze (1924-25). 
Po jeho ukončení nastoupil dráhu učitele na 
obecných a měšťan, školách, přičemž si dále 
rozšiřoval kvalifikaci (1928, 1942). Působil nej
prve ve Stachách a Petrovicích na Prachaticku, 
později v Sušici (1928-45), kde byl po druhé 
svět, válce okresním knihovnickým inspekto
rem (1945-51) a učitelem na základní devítileté 
škole (1951-72). Dlouhá léta byl veřejně činný, 
zejména jako městský knihovník a kronikář. 
Pohřben byl v Bavorově.

Od začátku 30. let psal J. verše a básně v pró
ze s přírodními a milostnými motivy, v nichž se 
projevil jako autor s hlubokým citovým vzta
hem k Šumavě, svému domovu a celé rodné 
zemi. Tato tendence u něho ještě zesílila v bás
nických sbírkách psaných koncem 30. let a za 
nacistické okupace (Má země, Hlas)’, tehdy také 
napsal skladbu Barunka, inspirovanou posta
vou B. Němcové a tematicky blízkou dobovým 
knihám J. Seiferta (Vějíř Boženy Němcové) 
a F. Halase (Naše paní Božena Němcová). Verši 
provázel dřevoryty K. Vika, pokusil se též 
o drama. Většinu svých prací vydával bibliofil
sky, resp. vlastním nákladem. Řadu let přispíval 
do denního tisku a časopisů, regionálních sbor
níků, almanachů a ročenek, kde otiskoval bás
ně, povídky, vzpomínkové stati, hlavně však 
lyrické fejetony, sloupky a entrefilety. Z jeho 
publicistiky jsou nej cennější drobné esejistické 
projevy s přírodní tematikou, které vycházely 
v 70. letech v Lidové demokracii.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Jan Vydra; ja, jaj (Lid. de
mokracie). I PŘÍSPĚVKY in: Čes. deník (Plzeň, 
1940-41); Jihočeská pravda (Čes.Budějovice);
K. Vik: Na horách (1958); Lid. demokracie 
(1975-79); Nový den (Plzeň, 1945-48); Svob. noviny 
(1946); Venkov (1938-39); Vpřed; Západočeská prav
da (Plzeň, 1973-78); Zprávy Sušická (1946). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Zrození (BB v próze, 1932, pseud. Jan 
Vydra); Pohádka nedokončená (B v próze, 1934); 
Píseň o topolu (P 1935); Má země (BB 1939); Hlas 
(BB 1945); Šumavské jesličky (B 1948); Barunka (B 
b. d., 1960); Tvář vlasti (BB 1960, k dřevorytům 
K. Vika). ■ SCÉNICKY Hra: Bratři Petrsenové 
(1934). ■

LITERATURA: J. Vladyka in Můj Beroun (1938).
JP

Ivan Javor

* 10. 8. 1915 Bor sov (Kyjov-B.)
† 25. 7. 1944 Linec (Rakousko)

Komunisticky orientovaný básník, prozaik, dramatik 
a publicista.

VI. jm. Alois Mikula. - Narodil se jako první ze 
čtyř synů v rodině stárka (později nájemce mlý
nů). Po skončení měšťan, školy studoval na 
dvouleté obch. škole, a to nejdříve v Hodoníně 
(1929), pak ve Dvoře Král. n. L.; rodina tehdy 
bydlela na mlýnské samotě Sýkorník u Bílé 
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Třemešné (za 17 let vystřídala 14 mlýnů). 
1931-32 byl zaměstnán ve Dvoře Král, jako 
kancelářský praktikant, potom pomáhal otci ve 
mlýně v Pasekách n. Jiz. a v Dolní Dušnici 
u Jablonce n. Jiz.; zde vstoupil 1933 do KSČ 
a zapojil se do komunistického hnutí. Od počát
ku 30. let se datují jeho literární pokusy a přá
telství s K. J. Benešem, s nímž přišel do styku 
jako s lit. poradcem Družstevní práce. 1936 
získal úřednické místo v Praze ve Sboru ná
mezdních mlýnů, kde setrval až do svého zatče
ní. 1937-38 konal prezenční vojen, službu. Od 
1940 pracoval v ijegálním komunistickém hnutí 
ve Vysočanech (ČKD) a podílel se na vydávání 
ilegálního časopisu My z Kolbenky, jehož 1. čí
slo vyšlo v březnu 1942, 2. a poslední v srpnu 
1942. Po zatčení 21. 6. 1942 byl zpočátku věz
něn na Pankráci (mj. s K. J. Benešem), od 
29. 7. 1942 v Terezíně, odkud byl koncem ledna 
1943 převezen do koncentračního tábora 
v Mauthausenu. Zahynul při náletu na filiálku 
tábora v Linci (jeho snoubenka Zdeňka Lach- 
manová popravena 2. 5. 1945 v Terezíně).

Takřka celé J. literární dílo bylo zveřejněno 
až z pozůstalosti a mnohé z něho zůstalo frag
mentem. Autor se, v cílevědomém doteku se 
současnou českou literaturou, pokoušel o poe
zii, prózu i drama; práce v komunistickém hnutí 
ho přirozeně vedla k publicistice, ze specifické 
situace vězně vytěžil reportážně pojaté portréty. 
V předválečné povídce Engelbert Mikuláš, slo
hově ovlivněné V. Vančurou, vymodeloval v li
terární typ postavu svého venkovského dědeč
ka. Hru Profesor Lambert (i torzo další hry) 
osnoval kolem postav opouštějících rodný bur- 
žoazní svět a přerozujících se v stoupence revo
lučního boje dělnické třídy, v básnickém cyklu 
Zpěvy žalářní lapidárně vyslovil ideu inter
nacionalismu, nenávist k fašismu a touhu po 
svobodě.
PŘÍSPĚVKY in: Haló-noviny (1936); Lumír (1939); 
Rozsévačka. I KNIŽNĚ (posmrtně). Výbory: Za krá
su života (1951, ed. A. Mikula); V pokoře neumlknu 
(1956, ed. A. Mikula); Nepijte z řeky Léthé (1986, ed. 
A. Mikula). I

LITERATURA: J. Mikula: Kdybych se nevrátil 
(1965, 1976 přeprac. s tit. Vrátím se posledním vla
kem). I A. Mikula in I. J.: Za krásu života (1951); 
• ref.: Za krásu života: V. Běhounek, Práce 20. 9.1951; 
J. Hilčr, NŽ 1952 •; S. Bártl: I. J., básník z rodu bojov
níků, Mladá fronta 25.7.1953; K. J. Beneš: Setkání s I. 
J., NŽ 1953; J. Hájek in I. J.: V pokoře neumlknu 
(1956); A. Mikula: Básník nepokořený, Kultura 1957, 
č. 35; J. Moucha: Básník I. J., Průboj 1. 8. 1959; I. Na- 

zarov: Splněné tužby českého vlastence, Průboj 7. 11. 
1959; V. Kladivová: K historii činnosti ilegální KSČ 
v Praze v letech 1941-42, AUC Praha, Philosophica et 
historica 1962; V. Larin, I. Nazarov in Nikdy nezapo
meneme (1963); A. Bieberle: I. J. a nejtěžší doby náro
da, Od Hradské cesty (1970) a Malovaný kraj 1973, 
č. 2; J. Hájek: Mrtví nestárnou, Tvorba 1975, č. 33; 
• ref. Vrátím se posledním vlakem: V. Brett, Lit. měsíč
ník 1976, č. 10; M. Blahynka, Tvorba 1977, č. 7 •; AB: 
Poéma o I. J., Malovaný kraj 1978, č. 3; vb: Odkaz 
dosud živý, Průboj 20. 8. 1980; O. Kotík: Básníkův 
vlak poslední, Kmen, příl. Tvorby, 1984, č. 24; J. Há
jek: Mladý revolucionář, RP 10. 8. 1985 + in I. J.: 
Nepijte z řeky Léthé (1986).

sb

Pavel Javor viz Jiří Škvor

Jan Javornický

* 24. 6. 1785 Vysoké Mýto
† 20. 7. 1847 Církvice u Čáslavi

Katolický kněz a pedagog; překladatel a autor knih 
zaměřených k výchově mládeže, knížek lidového čtení 
a jazykových příruček.

Základní vzdělání získal v rodišti. V Litomyšli 
studoval filozofii (1804-05), pak teologii. Po 
vysvěcení na kněžství (1808) se stal 1809 kate
chetou v Nových Dvorech u Kutné Hory na 
škole, kterou řídil J. Rautenkranc. Jeho přičině
ním se začal J. věnovat české literatuře, zejména 
pedagogické a lidové četbě. 1817 převzal po 
Rautenkrancovi řízení školy. 1820 se stal fará
řem v Církvici u Čáslavi, kde žil až do smrti jako 
čestný děkan a biskupský notář.

Literární činnost J. je jen zčásti původní. Ob
sahuje básně a drobné beletristické příspěvky 
poučného rázu, které J. otiskoval časopisecky. 
Jeho knižní práce byly buď přímo překlady, 
nebo byly zpracovány podle vzorů; vesměs byly 
zaměřeny k pedagogické a lidovýchovné oblas
ti. Řada z nich měla výrazný beletristický cha
rakter. Poučky o chování ve škole, doma a ve 
společnosti i mravní příkazy, v nichž se vychází 
z biblického desatera, byly pro názornost ilu
strovány krátkými příběhy ze života, jejichž 
smysl byl na konci často shrnut do několika 
veršíků; v J. tvorbě se tak stíraly hranice mezi 
věcnou a krásnou literaturou. Tutéž podobu 
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mělo i rozsáhlé rozmlouvání o volbě povolání 
(Zlaté zrcadlo), jehož rozvláčně vypravované 
životní příběhy J. doprovodil básní Píseň s sta
vem svým spokojeného člověka. Psal a vydával 
knížky pro lid zaměřené proti pověrám o straši
dlech a ďáblech (Duchové a strašidla, Lucián, 
syn Fortunátův, a obec Skalenská) nebo pojed
návající o zbožnosti, výchově dětí, či poučující 
o cizích zemích, některých právních věcech 
apod. (Česká bibliotéka). Byl autorem česky 
i německy psaných učebnic němčiny a příruček 
česko-německé konverzace, které byly i posmrt
ně přetiskovány, resp. znovu přepracovávány 
(např. J. Šrůtkem), a četných spisů náboženské
ho obsahu, modliteb a kázání.

PSEUDONYMY: Ivan Javornický, Ivan Javorský. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro katol. duchovenstvo 
(1829-32); Květy (1842); Prvotiny pěkných umění 
(pak Literární příl. k Vídeňským listům; 1813-15); 
Přítel mládeže (1823-26). I KNIŽNĚ. Beletrie a prá
ce zčásti beletristické: Zlaté zrcadlo (P 1815); Písně 
pro mládež školní (1817); Kleine Sammlung deut- 
scher und böhmischer Lieder fůr die liebe Schulju- 
gend (1817); Vysvětlená přísloví česká 1, 2 (1818); 
Hora Kalvárie (modlitby, další vyd. též s tit. Hora 
Kalvárská); Žáček má zalíbení v Bohu (1821); Hora 
Sión aneb Katolické modlitby v čas výroční pro lid 
městský (1823); Duchové a strašidla (PP 1824); Podo
benství aneb Rostlinky země Svaté (PP 1824); Lucián, 
syn Fortunátův, a obec Skalenská 1-3 (P 1827-28); 
Česká bibliotéka 1-7 (1830-43); Ouplný zlatý nebe- 
klíč aneb Katolická modlitební knížka (1839); Kam 
to ten chlapec přivedl! (P 1844). - Překlady a úpravy 
beletrie: J. Jais: Krásné povídky k vzdělání rozumu 
a ošlechtění srdce roztomilých dítek 1, 2 (1812, 1813); 
J. Glatz: Paní Miroslavova aneb Povídky pro útlou 
mládež obého pohlaví (1815); Zdvořilý žák aneb Vy
obrazení krásných ctností a ohyzdných nectností 
(1818); M. Reiter: Katolické modlitby (1823); 
R. Můnster: Maria, matka Boží (1826); Desatero 
kázání božích dle Rittera vyložené (1827). - Ostatní 
práce: Německá dobropísemnost (1817, něm. verze 
1822); Německý mluvník aneb Malá gramatika 
(1817, i něm. s tit. Kleine deutsche Sprachlehre); Cvi
čení v mluvení jazykem německým (1818, rozšiř, vyd. 
spisu J. Rautenkrance, něm. verze 1820); Dokonalý 
jednatel aneb Zemský advokát (1820); Kratochvilné 
učení, jak by se dítky česky a německy slabikovati 
a čisti v krátkém čase naučily... (1820, i něm. verze); 
Bezpečný vůdce katechetův 1-5 (1823-25); Háusliche 
Lehrstunden (1832); Katechismus o koleře čili dávivé 
úplavici (1832); Nový klíč k náležitému vyslovení 
němčiny (1833, i něm.); Pobožnost ku stoleté slavnosti 
založení řádu sv. Vor šily od sv. Angely (1837). I

LITERATURA: H. Jireček: Ke stoleté památce J. 
J. (Vídeň 1885). I Z. (K. V. Zap): nekrolog, Poutník 

1847, s. 288; F. Faltus: Čtyřicetileté památce úmrtí 
kněze-spisovatele-učitele J. J., Beseda učitelská 1887, 
s. 301.

dh

Miloslav Javorník

* 7. 5. 1877 Lhota (Lhota pod Radčem) u Zbi- 
roha

† 20. 12. 1942 Roudnice nad Labem

Autor tzv. lidových povídek z počátku století, esejista, 
básník a překladatel.

VI. jm. Antonín Helebrant. - Otec byl rolník 
a hostinský. M. J. vystudoval gymnázium v Pří
brami (1889-96, spolužáci A. Bernášek-
K. Toman a H. Jelínek) a teologii v Praze (vy
svěcen 1900). 1900-02 kaplanoval v Nejdku 
a do 1908 v Plané u Plzně, pak suploval na 
gymnáziu v Plzni a na novoměstské reálce 
v Praze, od 1910 do odchodu do důchodu byl 
profesorem náboženství na reál, gymnáziu 
v Roudnicí, kde zároveň 10 let učil na střední 
hospodářské škole.

J. povídky z venkovského prostředí se sou
střeďují výhradně k dějové linii, v níž rozvíjejí 
nejčastěji téma lásky a sňatku; jsou přitom vy
hrocovány do svízelné situace, kterou vyvolaly 
sociální podmínky, lidská zloba nebo pouhé 
nedorozumění a která je na samý závěr šťastně 
vyřešena. Z referující popisnosti se J. pokouší 
zejména drobnější povídky pozvednout tím, že 
příběh podbarvuje určitou náladou (Ovoce ži
vota). - Časopisecky uveřejňoval J. též kultur- 
něhistorické a folkloristické články, básně 
a překlady z němčiny a ruštiny.
PŘÍSPĚVKY in: Archa; Čechie; Čes. lid; Eva; Křes
ťanský demokrat (od 1898); Lidové listy; Máj 
(1906-07); Meditace (1908-11); Muzeum (1896); Náš 
domov (od 1898); Našinec; Nový obzor (1911—12); 
Nový věk; Nový život; Obrázková revue (1899); Ob
zor; Selské hlasy (od 1909); Těsnopisné zábavy; Vlast’ 
(1902-07). I KNIŽNĚ. Beletrie: Lesní růže (P 1905); 
Pode mlýnem, nade mlýnem... Světlovský zámek (PP 
1908); Olešnická rybárna (P 1909); Ovoce života (PP 
1910). I

LITERATURA: an. (J. Zítek): M. J., kal. Praha 
1912; J. Obr: M. J., Náš domov 1928, s. 1.
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Javořická

Vlasta Javořická

* 25. 3. 1890 Studená u Telče
† 1. 8. 1979 Studená

Autorka velkého počtu populárních románů a poví
dek z vesnického života.

Roz. Marie Burešová, provd. Zezulková; pseu
donym zvolila podle Javořice, hory nad Stude
nou. - Narodila se jako třetí dítě v rodině ob
vodního lékaře. Chodila do místní obecné 
a měšťan, školy (1896-1904), později ještě nav
štěvovala rodinnou (hospodyňskou) školu 
v Německém (Havlíčkově) Brodě. Provdala se 
za účetního továrny na masné výrobky ve Stu
dené; měla pět dětí, rodina navíc přijala chlapce 
po zemřelé příbuzné. 1912 se přestěhovala s ro
dinou do Tišnova, kde muž usiloval založit 
vlastní podnik; po neúspěchu se 1916 vrátila 
zpátky do rodiště. Studenou opouštěla jen výji
mečně; 1965 navštívila USA, 1968 Švýcarsko 
a Itálii.

J. publikovala od 1915. Psala povídky a ze
jména romány (některé z nich i o několika dí
lech) pro dospělé i pro mládež, a také veršované 
pohádky, povídky a legendy. Snažila se navázat 
na hodnotnější větev tzv. ženské literatury, hlav
ně na R. Svobodovou a V. Lužickou. Usilovala 
o lidovou četbu; obracela se ve svých „sel
ských“, „vesnických“ románech a prózách 
k venkovskému čtenáři a ve své době patřila 
k nej oblíbenějším autorům čteným na vesnici. 
Její knihy, prodchnuté sentimentem a ušlechti
lou tendencí v duchu katolické morálky, mají 
bohatý a poutavý děj s mnoha zvraty, figury 
procházejí četnými konflikty a životními zkouš
kami (J. oblíbenou četbou byl V. Hugo 
a A. Dumas).

PŘÍSPĚVKY in: Anděl strážný; Lid. listy; Mor. novi
ny (Brno); Zemědělské noviny (1969 R Dva mlýny).
1 KNIŽNĚ. Beletrie: Dvojí jaro (R 1920); Na faře (R 
1920); Pro bratra (R 1920, společně s tit. J. J. Krejčí: 
Na novém mlýně); O šťastném člověku (P 1921, spo
lečně s tit. V. Pittnerová: Osiřelo dítě a jiné povídky); 
Pohádka jejich života (R b.d., 1921); Nebeská krůpěj 
(R 1921; na obálce tit. Na statku u Kudrnů čili Nebes
ká krůpěj); V zámku a chatrči (P pro ml., 1922); 
Rodina Ambrožova (R b.d., 1923); Popelka a jiné 
povídky (b.d., 1923); Jiřina (R b.d., 1923); Dvě růže 1,
2 (R 1923, 1925); Pro peníze, Stříbrná struna (PP 
1923); Trnitou cestou ke štěstí (R b.d., 1924); Bez 
lásky (R 1924); Duška (R pro ml., 1924); Na Veveřím 
gruntě (R b.d., 1924); Vrak rodiny Tomanovy 1, 2 (R
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1924, 1925); Milostpaní a jiné povídky (b.d., 1924); 
Duha (R 1925); Jeho pomsta a jiné povídky (b.d.,
1925, společně s tit. L. Grossmannová Brodská: Na 
rozcestí); Jan Koloděj (R b.d., 1925); Na Radosti (R 
b.d., 1925); Mezihoří 1-4 (R b.d., 1925-26); Domeček 
pod lipami (R 1926); Granáty 1, 2 (R 1926); Na nůž 
1, 2 (R 1926); Poslední ratolest (R 1926); Hruška 
v poli (R b.d., 1926); Macecha (P 1926); Vičí horovina 
(P 1926); Spasení domu Pýchova (R 1927); Prstýnek 
(R b.d., 1927); Letící hvězda (R 1927); Májová bouře 
1, 2 (PP 1927); Našim dětem (PP pro ml., 1927); 
Rozkvetlý suchopár (R b.d., 1927); Děti štěstěny 1, 
2 (R 1927); Modré zvonky (R 1928); Ve vichřici života 
(R 1928); Ticho po pěšině (PP 1928); Blýskání zdale
ka (R pro ml., b.d., 1928); Boží mlýn (R 1928); Za 
kouskem štěstí 1, 2 (R b.d., 1928); Potok (R b.d., 
1929); Brána do ráje (R 1929); Dvojí polibek (R 
1929); Zlatý ptáček (R 1929); Osudy srdcí 1, 2 (R 
1929, 1930); Dvě růže 1, 2 (R 1930); Omyl (R pro ml., 
b.d., 1930); Pohádka svatováclavských oslav (P 1930); 
Skryté drahokamy (P 1930); Šla léta (R 1930); Třtina 
ve vichřici (R 1930); Kletba miliónů 1, 2 (R b.d.,
1931) ; Do cizích rukou (PP 1931); Jitřenka (Rpro ml.,
1932) ; Modré z nebe (R b.d., 1932); Pro rodný krov 
a jiné povídky (b.d., 1932); Na hrobech zelených, Děti 
panímámy Zlatuškové (RR 1932); Ubožáci 1-4 (R
1933) ; Údolím slz (R b.d., 1934); Hory a propasti 1-4 
(R 1934—35); Mrtvé oči (R b.d., 1935); Otcovský dům 
(R 1935); Princezna se zlatou hvězdou na čele (R pro 
ml., 1935); Pod tíhou života 1, 2 (R 1936); Bílá laň (R 
1936); Míjející se hvězdy 1-4 (R 1936); Bříza v bouři 
(R b.d., 1936); Maják (R b.d., 1936); Ztrhané struny 
(R b.d., 1937); V nepříznivé půdě (R 1937); Proti 
zákonu (R 1937); Rozdrcené štěstí (R 1937); Stříbrný 
otazník 1, 2 (R b.d., 1937); Požár na obzoru (R b.d., 
1938); Fantazie na dovolené (R 1938); Cilka (R pro 
ml., b.d., 1938); Balvany v cestě 1-5 (R 1938); Střechy 
domova 1-4 (R 1939); Brzkovský dvořáci (R 1939); 
Mateřství 1,2 (R 1939); Ze životního filmu 1, 2 (R 
1939, 1940); Čejka v zajetí 1, 2 (R 1940); Láska 
Ondřeje Vazdy (R 1940-41); Vesnice u lesa 1-3 (R 
b.d., 1941); List ve větru (R 1942); Oheň bez uhlí (P 
b.d., 1942); Mezi lesy (R b.d., 1943); Předurčení 1-3 
(R b.d., 1943); V samotách (R 1944); Petra (R pro ml., 
1944); Při západu slunce (R 1944, na tit. listě chybně 
1946). I

LITERATURA: V. Brtník: ref. Bez lásky, Venkov 
14. 2. 1925; Sk. (F. Skácelík): ref. Dvě růže, Samostat
nost 5. 12. 1930; B. Havlíček in Problémy knižního 
trhu (1932, s. 57); an.: Z knihy do srdečka, Panoráma 
1934, s. 32; sch (J. Schilka): V. Javořické je 79 let, 
Jihočes. pravda 25. 3. 1969; zh (Z. Heřman): K osm- 
desátinám V. J., LD 25. 3. 1970; J. Bárta: Poslední 
setkání s V J., LD (brněnské vyd.) 8. 8. 1979.
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Javůrek

Josef Javůrek

* 16. 9. 1741 Benešov
† 26. 3. 1824 Benešov

Překladatel, autor náboženské literatury, hudební 
skladatel; jako jeden z prvních uvedl do obrozenské 
literatury významné dílo světové prózy.

Pokřtěn František Dominik, Josef je řádové 
jméno. - Otec byl benešovský kantor a varha
ník, později řídící učitel. Po absolvování piaris
tického gymnázia v Benešově (1754-59) odešel 
J. do Prahy na tzv. filozofii. Pravděpodobně 
1764 vstoupil do benediktinského řádu a zapo
čal studium teologie (1769 vysvěcen). Jako 
mnich působil v benediktinském klášteře v Sá
zavě (ředitel kůru a knihovník) až do jeho zruše
ní 1785. Od 1786 žil v Benešově, vykonávaje 
funkci kooperátora při zdejším farním kostele, 
od 1805 při vikariátu ve Vlašimi. Byl hudebním 
skladatelem, autorem houslových sonát a var
hanních skladeb. Pohřben byl v Benešově.

J. překlad Fénelonových Příběhů Telema- 
cha... je v obrozenské literatuře konce 18. stol, 
ojedinělou prací, která do češtiny uvádí vý
znamné dílo světové prózy (pozdější překl. J.
L. Zieglera z 1814-15). Jak uvádí J. v předmlu
vě knihy, překládal Fénelona podle dvou ně
meckých překladů (Ludwig Ernst von Fara- 
mond, 1749, a an. vyd. v Lipsku a Frankfurtu 
1775) a za pomoci českého překladu, zapůjče
ného od jakéhosi Soukupa (pravděpodobně 
Augustin Jan Václav Soukup, 1681-1755, cho- 
ceradský farář a spisovatel). Text je přeložen 
věrně, se značnou závislostí na jazykově stylové 
výstavbě německé předlohy, jména řecké myto
logie jsou počešťována (připojen výkladový rej
střík jmen a některých reálií). První edice spisu 
Zpráva a naučení synu Jaroslavovi... od Jana 
Hasištejnského z Lobkovic (1504), vydaná ano
nymně u téhož tiskaře a téhož roku jako překlad 
Fénelona (s tit. Pravdivý český Mentor...), je 
pravděpodobně také dílem J. V souvislosti 
s překladem Telemacha se jí pokusil upozornit 
na knihu podobného (výchovně vzdělávacího) 
zaměření v českém prostředí.

KNIŽNĚ. Překlad: F. Fénelon: Příběhové Telema
cha, syna Ulyssova 1, 2 (1796-97). - Ostatní práce: 
Rozličná poučování křesťanská na neděle přes celý 
rok 1, 2 (postila, 1819-20). I VYDAL: Jan z Lobko
vic a Hasištejna: Pravdivý český Mentor... (1796, 
dub.). I

LITERATURA: L. Kusáková: Raně obrozenská 
edice spisu Jana Hasištejnského z Lobkovic, ČLit 
1985, s. 359 + Příběhové Telemacha, syna Ulyssova 
v raně obrozenském překladu z let 1796/97, sb. Lit. 
archív PNP 21-22, 1985-86.

Ik, mo

Josef František Javůrek

* 18. 3. 1864 Hořice
† 24. 5. 1898 Turnov

Autor próz z venkovského prostředí a jedné veselohry, 
překladatel z němčiny a francouzštiny, novinář.

Vystudoval 1877-81 čtyři třídy reál, gymnázia 
v Přerově; byl poštovním a advokátním úřední
kem v Praze a v Kolíně. 1890-94 zastával funkci 
tajemníka Českoslovanské obchodnické besedy 
v Praze, redigoval časopis Obchodní obzor 
a publikoval odborné články. Posledních pět let 
života byl zaměstnán v pražských redakcích 
(Hlas národa, Úřadní listy) a uplatňoval se jako 
překladatel.

Debutoval 1887 črtou z venkovského života. 
Idylické krátké prózy s vesnickými náměty 
posílal do časopisů, nejobsáhlejší (Na dobré 
cestě) vyšla 1897 na pokračování v Pražském 
deníku. Je lokalizována do Jizerských hor a za
chycuje příkladný typ sedláka, který překonává 
vášeň po bohatství a svolí k sňatku svého syna 
s nemajetnou dívkou. J. otiskl také několik 
básní a veselohru Havelok šedé barvy aneb Na 
nepravé stopě podle humoresky F. Roháčka. 
Dobovým přínosem byly jeho překlady 
z A. Schnitzlera.

PSEUDONYMY: B. Allegri, Bohuš Allegri. I PŘÍ
SPĚVKY in: Hlas národa; sb. Laciné čtení (1892); 
Nár. listy; Pražský deník (1897); Pri kozúbku (1897); 
Rozhledy (1897); Švanda dudák (1896); Úřadní listy; 
Vesna (Brno, 1887-91); Zlatá Praha (1896); - po
smrtně: Jitřenka (Polička, 1899). B KNIŽNĚ. Belet
rie: Havelok šedé barvy aneb Na nepravé stopě (D 
b. d., 1889). - Překlady: A. Matthey (A. Arnould): 
Tisícovka (1891) + 189-H-981 (1891); A. Schnitz- 
ler: Milkování (1897) + Umírání (1898). - Ostatní 
práce: Pomocnictvo obchodní v zrcadle pravdy (b. d., 
1892). I REDIGOVAL časopis: Obchodní obzor 
(1894). I

LITERATURA: an.: nekrolog, Lit. listy 1898, 
s. 268.
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Jedlička

Augustin Jedlička
* 21. 6. 1795 Kasejovice u Blatné
† 31. 10. 1869 Záboří u Blatné

Obrozenský dramatik a básník.

Základní školu navštěvoval v rodišti, jako dese
tiletý pobyl rok v Unternalbu v Rakousku, aby 
se naučil německy, a pak ho kasej ovický kaplan 
připravoval na latinské školy. Probudil v něm 
také vlastenecké cítění, pro které měl J. zvi. 
1848 potíže s úřady. Gymnázium studoval 
v Písku, tzv. filozofii 1811-12 v Plzni a 1812-14 
v Praze, kde také absolvoval bohoslovecká stu
dia. 1819 byl vysvěcen na kněze, do 1827 kapla
noval v Loučimi u Klatov, od 1827 v Kasejovi- 
cích, od 1831 byl trvale farářem v Záboří. V Ka
sej ovicích i v Záboří rozvinul bohatou kulturní 
činnost, pořádal ochotnická divadelní předsta
vení a besedy i osvětové přednášky. Patřil k za
kladatelům Hopodářské jednoty píseckého 
kraje a stal se jejím výkonným orgánem pro 
blatenský okres.

J. psal hlavně divadelní hry; mládeži připsal 
několik nezachovaných didaktických scén, hra
ných ochotníky v okolí jeho působiště. Jeho 
jediná knižně vydaná „rytířská činohra“ Meči- 
slav a Blanka buduje svůj skrovný děj na milost
ných vztazích a na konfliktu otce se synem, 
vrcholí srážkou rytířů s loupežníky, po níž vše 
dospěje k šťastnému konci. J. se věnoval také 
hudbě, což se v pozdějších letech odrazilo 
i v básnickém souboru Písně..., rozvrženém do 
tří oddílů (písně myslivecké, lovecké a smíšené); 
vydal je v Písku pod pseud. Velebín Podtřem- 
šínský. Podílel se na přípravě obrozenského vy
dání Hájkovy kroniky.

PSEUDONYMY: Podtřemšínský, Třemšínský, Vele
bín Podtřemšínský. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro 
katol. duchovenstvo; Dalibor (1860); Škola a život. 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Mečislav a Blanka (D 1818); 
Písně Velebína Podtřemšínského (1860). ■

LITERATURA: an.: nekrolog, Věstník bibliogra
fický 1869; A. Berndorf: Zapadlí vlastenci našeho 
kraje, Otavan 1926, s. 54 + Vzpomínka na některé 
zapomenuté vlastence a buditele, Plzeňsko 1936, s. 97.

?P

Benjamin Jedlička

* 4. 11. 1897 Nový Bydžov
† 26. 4. 1967 Praha

Literární historik a kritik zabývající se zvláště obro- 
zenskou literaturou, prozaik a překladatel z fran
couzštiny a italštiny.

Otec, právník, sloužil jako okresní komisař 
v Novém Bydžově, od 1902 působil v Praze jako 
vládní rada ministerstva sociální péče. Matka 
G. Krákorová byla za svobodna herečkou a pů
sobila v Plzni u ředitele V. Budila. Obecnou 
školu a reálné gymnázium navštěvoval J. v Pra
ze (mat. 1916), 1916-20 studoval na pražské 
filoz. fakultě češtinu a francouzštinu, 1920-21 
byl jako stipendista v Paříži na Sorbonně. Stu
dia ukončil v Praze 1922 (disertace Próza
K. H. Máchy). Působil jako středoškolský pro
fesor v Opavě (1922-24), v Brně (1924-31) 
a v Praze (1931-36). Od 1937 pracoval na min. 
školství, od 1942 na min. lidové osvěty, od za
čátku 1945 až do konce války byl pomocným 
dělníkem. Pak byl zaměstnán na min. informací 
(1945-53), 1953-54 v Čs. rozhlasu jako vedoucí 
redaktor oddělení humoru a satiry. Dlouhá léta 
byl tajemníkem satirické komise při Svazu čs. 
spisovatelů.

Badatelský zájem B. J. se soustřeďoval zejmé
na na J. Dobrovského a K. H. Máchu. Jeho 
základní vědecké dílo, monografie Dobrovského 
,,Geschichte<( ve vývoji české literární historie, 
analyzuje D. látkový přínos literární historii 
a zařazuje jeho Dějiny do vývoje české historio
grafie ve vztahu k předchůdcům i k tomu, co 
následovalo; monografii doplnil J. pozdější peč
livou edicí. Z J. literárněhistorických prací se 
uplatnily Dějiny českého písemnictví, zahrnují
cí období od Dobrovského po S. Čecha; v jeho 
literárněkritické činnosti převažovaly zřetele in
formativní nad analytickými. - Jako beletrista 
debutoval 1924 pamflety Pět políčků mrtvým, 
v nichž ironizoval namyšlenost a pseudovzděla- 
nost příslušníků maloměstské honorace. Těžiště 
J. beletristické tvorby tvoří dvě knížky povídek, 
námětově značně odlišných. První z nich, Kou
zelná panenka, zahrnuje sedm psychologických 
próz s tématem citového a sexuálního probuze
ní dětí, druhá, Smrt v zrcadle, obsahující psy
chologické povídky o lidských troskách a po
divínech, má tragické ladění. Rozsáhlá byla 
J. překladatelská činnost, zahrnující vedle knih 
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Jedlička

i filmové dialogy (celkem 10 filmů, mj. Čaroděj
ky ze Salemu), zejména francouzské a italské, 
ale i text jugoslávského filmu Mrtvé město. 
V 50. a zač. 60. let překládal J. pořady pro Čs. 
rozhlas (1961 na pokr. Aido de Jaco: Krátká 
svatební cesta). Své knižní překlady i editorské 
počiny (výbory z J. Dobrovského a ze satirické 
tvorby J. S. Machara) provázel informativními 
vstupy i studiemi.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ben, B. J. Suk, Jamy, Jiří 
Kryštof, Kain; Benj. J„ B. J„ bj, In, -nj-. I PŘÍSPĚV
KY in: Beseda; Cesta (1920-21); Časopis Matice mo
ravské (1930 Poznámky k dílu K. H. Máchy); Časopis 
pro moderní filologii (1926, 1933); Čes. slovo (1936); 
Českosl. sjednocení (1921); Českosl. rozhlas a televize 
(1954); Čes. časopis historický (1935); Dikobraz 
(1953—54); Ilustrovaný svět (1924); Klub (1954); Kul
tura (1957-58); Lid. noviny (1923-25, 1927-29, 1931, 
1935-42); Lit. noviny (1953); Listy filologické (1918, 
1923, 1930, 1931); Lumír (1935); Mladá generace 
(1918-19); Morava (1925); Moravskoslezský deník 
(Ostrava, 1923); Nár. divadlo (1946); Nár. listy (1923, 
1928-29, 1932-33); Nár. noviny (1925); Náš rozhlas 
(1953); Nebojsa (1919-20); Nové Čechy (1921, 1925, 
1927-29); Nový život (1954); Praha v týdnu (1941); 
Prácheňský kraj (Písek, 1924, lit. příl.); Program 
Městských divadel pražských (1945-46, 1948); Pro
gram Nár. divadla v Brně (1929); Republika (1919); 
Rudé právo (1946-47, 1953); Salón (1940); Sborník 
filologický (1926); sb. Studie a vzpomínky (1930, In 
margine prózy J. Vrchlického); Svoboda (1954-55); 
Svobodná republika (1922-23); Svob. slovo (1959, 
1962-63); Svob. noviny (1945-46, 1948); Tvorba 
(1947-48); Zítřek (1920). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce 
o literatuře: Pět políčků mrtvým (pamflety, 1924); 
Kouzelná panenka (PP 1929, 1942 s tit. Panenka 
z žurnálu); Dějiny českého písemnictví. Doba nová
1. (1931); Dobrovského „Geschichte“ ve vývoji české 
literární historie (monografie, 1934); Mik za to nemů
že (P pro ml., 1935, s B. Sílovou); Smrt v zrcadle (PP 
1943); Vzpomínáme (B 1946); Paříž 1945 (FF 1947). - 
Překlady: J. Verne: Podivuhodná dobrodružství vý
pravy Barsacovy (1925, s F. Šimánkem) + Pět neděl 
v balóně (1958) + Dvacet tisíc mil pod mořem (1959) 
+ Tajuplný ostrov (1961) + Děti kapitána Granta 
(1964); P de Ronsard: Výbor z básní (1928); J. F. 
Regnard: Univerzální dědic (1931); G. Duhamel: Sá
ga o Salavinovi + Klub otce Legraina (1938); B. Ci- 
cognani: Velia (1943); Zpěvy nové Francie (ilegální fr. 
poezie z druhé svět, války, 1946); A. de Musset: Mimi 
Pinson (1957); M. S. Bonfanti: Speranza (1957); E. de 
Amicis: Srdce (1958); A. de Cěspedes: Předtím a po
tom (1958); M. T Nessi: V sobotu večer (1959); 
E. Triolet: Bílý kůň (1968). I SCÉNICKY Překlady: 
C. Goldoni: Veselé městečko (1941); U. Ojetti, R. Ši
moni: Svatba pana Casanovy (1943); J. Anouilh: 
Kruté štěstí (1946) + Pozvání na zámek (1947); J. Gi- 

raudoux: Bláznivá ze Chaillot (1948). I REDIGO
VAL časopis: Republika (1919, s J. Haussmannem, 
M. Novotným, J. J. Paulíkem); sborník: Studie 
a vzpomínky prof. dru Arne Novákovi k 50. narozeni
nám (1930); edici: Most - Románová knihovna pře
kladů z románských literatur (1943-47). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Vymazalova Zrnka (1931); 
J. Dobrovský: Dějiny české řeči a literatury v redak
cích z roku 1791, 1792 a 1818 (1936) + Dějiny české 
řeči a literatury (1951, kritické vyd.) + Výbor z díla 
(1953, též překl. něm. textů) + Geschichte der böh
mischen Sprache und Literatur (Halle 1955, s H. Rö- 
selem); J. Havlíček: Petrolejové lampy (1944, s J. V. 
Bečkou, J. Poberem); J. S. Machar: Plamenným jazy
kem (výbor ze satirických veršů, 1955) + Zde by měly 
kvést růže (1957). I

LITERATURA: • ref. Pět políčků mrtvým: A. N. 
(Novák), LidN 19. 8. 1924; Dr. V. Novák, Nové Če
chy 8, 1924/25, s. 104; -or (A. C. Nor), Oheň 1924, 
č. 1 •;• ref. překl. P. de Ronsard: P. M. Haškovec, 
LitN 1929, č. 1; O. Šimek, LidN 25. 5. 1929; V. Černý, 
Host 8, 1928/29, s. 165; K. Š. (Štorch), RA 4, 1928/29, 
s. 284 •;• ref. Kouzelná panenka: A. N. (Novák), 
LidN 30. 11. 1929; vz. (V. Zelinka), Zvon 30, 1929/30, 
s. 670 •;• ref. Dějiny českého písemnictví...:
A. Grund, ČMF 18, 1931/32, s. 48 a RA 7, 1931/32, 
s. 105; G. (F. Götz), NO 6. 8. 1931; M. N. (Novotný), 
LidN 1. 11. 1931; A. M. Píša, LitN 5, 1930/31, č. 11;
B. V. (Václavek), Index 1931, s. 109; -pa- (F. S. Pro
cházka), Zvon 32, 1931/32, s. 166; J. Matouš, Nové 
Čechy 1932, s. 25 •;• ref. Dobrovského „Geschich
te“ ...: A. Novák, LidN 10. 6. 1934; F. X. Šalda, ŠZáp 
7, 1934/35, s. 249 •;• ref. Smrt v zrcadle: J. K. (Ko
pecký), LidN 3. 8. 1943; J. Červinka, Akord 11, 1943/ 
44, s. 39 •;• k padesátinám: J. B. Čapek, NO 4. 11. 
1947; MilNý (M. Novotný), RP 11. 11. 1947 •; (Ns). 
(J. Nečas): Vzpomínky na B. J„ LD 3. 11. 1972; 
J. Hrabák in Život s literaturou (1982).

dv

Jaromír Jedlička

* 9. 10. 1901 Praha
† 1. 8. 1965 Zdíkov u Vimperka

Překladatel gruzínské, arménské a anglické prózy 
a poezie, literární historik a lingvista, zakladatel čes
koslovenské kaukazologie.

Narodil se po smrti svého otce, klasického filo
loga Jaromíra J. (1869-1901); jeho matkou byla 
spisovatelka Vladimíra J. (1878-1953) publiku
jící pod pseud. Edvard Klas zejm. v čas. Moder
ní revue, autorka knihy Povídky o ničem, 1903, 
s předml. J. Karáska ze Lvovic; jeho dcerou je
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lingvistka Helena Kurzová (nar. 1936). - Po ma
turitě na Akad. gymnáziu v Praze (1920) studo
val krátce práva, pak na filoz. fakultě UK anglis
tiku a slavistiku, 1923 byl na studijním pobytu 
v Anglii (doktorát prací Teorie a praxe realismu 
v románě u Johna Galsworthyho a Arnolda Ben- 
nettd). Po studiích žil jako překladatel z povolá
ní, zároveň studoval orientalistiku u V. Lesného 
a indoevropské jazyky u O. Hujera a ve Vídni 
vykonal zkoušky z arménštiny. Měl mimořádný 
jazykový talent, mluvil plynně deseti jazyky 
(němčina, angličtina, francouzština, italština, 
španělština, ruština, polština, maďarština, ar- 
ménština, gruzínština). Od 1936 byl lektorem 
arménštiny na filoz. fakultě UK, po uzavření 
vysokých škol učil od 1940 jazyky na obch. aka
demii v Praze-Karlíně. 1946-48 pracoval 
v Orientálním ústavu, 1948-53 v Národní kni
hovně, zároveň byl na filoz. fakultě UK externím 
lektorem arménštiny (od 1945) a gruzínštiny (od 
1951). Od 1953 zde působil interně, zprvu jako 
lektor-specialista, později jako odborný asistent 
arménštiny a gruzínštiny; vybudoval tu oba 
obory a vyškolil několik schopných nástupců. 
V souvislosti se zrušením oborů odešel 1962 do 
důchodu. Zemřel náhle ve Zdíkově, pohřben byl 
v rodišti své matky Čičovicích u Prahy.

J. na sebe zpočátku upozornil fejetony, po
vídkami a črtami otiskovanými v různých časo
pisech (pseud. J. Piras), ale brzy u něho převlád
la orientace překladatelská a vědecká. Jeho pře
kladatelský zájem patřil ve 30. letech prozai
kům anglickým (J. Klapka Jerome, R. Crom- 
pton, H. G. Wells, P. Fleming) a americkým (H. 
Allen, F. Prokosch), zároveň už časopisecky 
publikoval své první překlady arménské poezie 
a články o arménské historii, kultuře a literatu
ře. Po druhé světové válce se věnoval především 
gruzínské a arménské, ale v širším smyslu i kau- 
kazologické lingvistice a literární a kulturní his
torii, o níž publikoval statě v našich a zejména 
zahraničních časopisech (Bédi kartlisa, Paříž; 
Le Muséon, Lovaň; Mnaťobi, Tbilisi; Handes 
Amsorya, Vídeň; Zeitschrift fůr Phonetik, Ber
lín, aj.) a v encyklopediích; je též autorem učeb
nice češtiny pro Gruzínce. V překládání gruzín
ské a arménské literatury byl pokračovatelem 
A. Koudelky (pseud. O. S. Vetti) a vůbec prv
ním soustavným tlumočníkem a kritickým vy
kladačem starogruzínské i novogruzínské lite
ratury. V řadě J. překladů (poezie, povídky, 
pohádky, román L. Kiačeliho), které vždy pro
vázel výkladem, se nej významnějším překlada

telským a edičním činem stal epos z rozhraní 12. 
a 13. století Muž v tygří kůži Š. Rusthaveliho; 
jednak ho přebásnil, jednak převedl doslovně 
v próze, a celek doprovodil obsáhlou předmlu
vou o původu, autorství a rozporných literárně- 
historických interpretacích této světské sklad
by. Při překladech poezie (D. Guramišvili, 
G. Leonidze) spolupracoval s J. Seifertem 
a J. Aidou. Z arménské literatury přeložil ro
mán V. Ananjana.
PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Piras; J., -J., J. J. I PŘÍ
SPĚVKY in: Acta Universitatis Carolinae (1960-63); 
Archív orientální (1959-65); Cesta (1918-30); Čin 
(1930-33); Čtení o Sovětském svazu (1960); Lid. novi
ny (1920-38); Listy pro umění a kritiku (1933); Lit. 
noviny (1937, 1961); Lumír (1930); Nár. osvobození 
(1928-34); Nový Orient (1946-65); Praha-Moskva 
(1947-59); Právo lidu (1925); Rozpravy Aventina 
(1931); Svět sovětů (1947-62); Tvorba (1957); Večerní 
Tribuna (1921); Večerník Práva lidu (1930-31); Ven
kov (1926-42); Zlatý máj (1960). I KNIŽNĚ. Překla
dy: J. Klapka Jerome: Oni a já (1930); H. M. Raleigh: 
Zaměněná zavazadla (1933); R. Crompton: Jirka řádí 
(1935, 3. díl cyklu Jirka, postrach rodiny); H. Allen: 
Bronzový hoch (1936, 2. díl trilogie Anthony Adver- 
se) + Osamělý blíženec (1936, 3. díl trilogie, s L. Vy- 
mětalem); H. G. Wells: Pan Polly (1936); H. Pease: 
Zakletá loď (1937); P. Fleming: Brazilské dobrodruž
ství (1938, s A. Skoumalem); F. Prokosch: Mezi Asiaty 
(1947); Gruzínské národní pohádky (1949); L. Kiače- 
li: Obrácení Gvadiho Bigvy (1952); G. Leonidze: Za
hrada Gruzie (výbor, 1955, s J. Aidou); Kamenité 
cesty Gruzie (výbor z povídek gruzínských klasiků, 
1958); Š. Rusthaveli: Muž v tygří kůži (1958); 
V. Ananjan: Zajatci Pardálí soutěsky (1959); D. Gu
ramišvili: Veselá vesna (1963, přebásnil J. Seifert). 
- Ostatní práce: Čechuri ena (učebnice češtiny pro 
Gruzínce, Tbilisi, 1972). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: viz KNIŽNĚ. Překlady. I

BIBLIOGRAFIE: H. Kurzová: Bibliographie von 
J. J., Bédi kartlisa (Paříž) 21/22, 1966, č. 50/51, s. 100.

jb, w

Otakar Jedlička

* 22. 12. 1845 Hořiněves u Hradce Králové
† 27. 6. 1883 Smiřice

Prozaik, autor několika životopisů, lidovýchovný 
publicista a žurnalista.

Otec byl lékařem a později i starostou, matku 
ztratil J. ve třech letech. České nižší školní třídy 
navštěvoval v rodišti, německou 4. třídu v Brou
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mově (1855/56). 1856-64 absolvoval něm. gym
názium v Hradci Král, (učitel češtiny, němčiny, 
latiny a řečtiny J. E. Kosina, spolužák J. Goll). 
Po maturitě studoval na pražské medicínské 
fakultě (1864-69). Seznámil se s J. Nerudou, 
který jej uvedl do literatury a doporučoval jako 
domácího učitele (1865 po otcově smrti se ocitl 
v tíživých hmotných poměrech). Vedle kondicí 
si vydělával drobnou anonymní prací žurnalis
tickou, hlavně ve spolupráci s J. Barákem, 
s nímž se přátelsky stýkal už v Hradci Král., kde 
byl Barák koncem 1860 internován. 1864-65 
spolupracoval J. s Hlasem za redakce K. Slad
kovského, koncem 1867 vstoupil do redakce 
Nár. pokroku vedeného J. S. Skrejšovským. Mj. 
zde 1868 referoval jako účastník o tzv. první 
národní pouti do Kostnice k Husovu pomníku 
a do Curychu a o říjnovém táboru lidu na Řípu. 
Při zastavení Nár. pokroku za výjimečného sta
vu v Praze (říjen 1868-konec dubna 1869) při
spíval zprávami z Prahy do náhradní tribuny 
Skrejšovského, chrudimské Koruny. 1869-74 
působil v redakci Nár. listů (za výjimečného 
stavu tit. Naše listy); kromě toho sám 1869 vedl 
asi čtvrt roku za uvězněného Baráka jeho Svo
bodu a v 70. letech psal nepodepisované zprávy 
z Prahy do roudnických listů E. Špindlera Řip 
a Podřipan. Z redakce Nár. listů vystoupil, aby 
mohl dokončit studium. Po promoci (1875) 
praktikoval v pražské porodnici a ve Všeobecné 
nemocnici. 1876 se stal vrchnostenským léka
řem v Poličanech (Bílé P.) u Dvora Král, a od 
začátku 1878 byl praktickým lékařem (později 
v hodnosti městského lékaře) ve Smiřicích, kde 
si získal pověst lékaře lidumila. Přes podlomené 
zdraví a rozvrácené krátké manželství a vedle 
své lékařské praxe pokračoval v rozsáhlé čin
nosti literární, lidovýchovné i politické. Byl čle
nem výborů různých vlasteneckých a literár
ních spolků a podniků (Ústřední matice škol
ské, pražského Sokola, Husových oslav 1869, 
Žižkových v Přibyslavi 1874, komitétu druhé 
pouti do Kostnice 1882, výboru pro vybudování 
Hankova pomníku v Hořiněvsi a spolků 
v Chrudimi a Jaroměři, které propagovaly čes
kou literaturu) i členem Umělecké besedy 
a Spolku českých žurnalistů; s jeho osobností je 
spojeno pojmenování Babiččino údolí v Rati- 
bořicích (črta v Čes. včele 1878), pro něž usilo
val i o zřízení pomníku B. Němcové.

Jako prozaik (J. básně jsou nečetné) debuto
val anonymně venkovským obrázkem Hra živo
ta v Nerudově Rodinné kronice 1864, výběr z J. 

povídkové tvorby (Novelety) vyšel po 10 letech, 
nakonec rozšířen (s tit. Novely starší i novější) 
krátce před jeho smrtí. J. v nich vycházel 
z všedního života, jak jej poznal jako student, 
na cestách i jako lékař. Maloměstské a hlavně 
venkovské prostředí, často zachycované s folk
lórním koloritem a s figurkami pro ně typický
mi (žebrák, zpustlý inteligent, cikáni aj.), před
vádí J. s hluboce lidským pochopením, které 
proniká i do konfliktů, motivicky sice nenových 
(společenská nerovnost, láska; v povídce Pod 
horami i dělnická otázka a střetnutí dělníků 
s četníky), ale věrně odpozorovaných ze skuteč
nosti. Vyprávění je často spojeno s rozsáhlými 
popisy neporušené horské přírody, s romantic
kými scenériemi bouře apod. Zvláštní složku 
představují v J. díle práce spojené s jeho novi
nářskou a lidovýchovnou činností, vedle cesto
pisných črt (o Krkonoších), „pamětních lístků“ 
(např. o B. Němcové, sochaři V. Levém aj.) a 
životopisných brožur (o Jungmannovi, Žižkovi, 
Barákovi) patří sem především články z války 
1866, jež psal jako zpravodaj do Nár. listů (Mezi 
Josefovem a Králové Hradcem) a do Plzeňských 
novin. Později se vrátil jako amatérský historik 
s lidovýchovnými cíli k témuž období ve spise 
Boje v Čechách a na Moravě za války r. 1866; pro 
jadrný sloh a pečlivost považoval Neruda tuto 
popularizující válečnou kroniku za J. nejzávaž
nější dílo. J. povídky patřily ve své době k oblí
bené četbě a byly i překládány (např. do polšti
ny a srbochorvátštiny). Vedle E. Vávry patřil 
J. k prvním českým překladatelům díla
L. N. Tolstého (anonymně povídka Polikuška 
v čas. Koruna 1868).
ŠIFRA: O. J. I PŘÍSPĚVKY in: Akademické listy 
(1881); Čech (1864-65); Čes. včela (1876-78); Dělnic
ké listy (red. J. Barák, 1872); Dělnické listy (Cleve- 
land, 1875); Divadelní listy (1881); Hlas (1864-65); 
Jizeran (Ml. Boleslav, 1881); Kalendář čes. student
stva nar. 1882 (1881, stať o B. Bolzanovi); Koleda 
(Olomouc, 1881); Koruna (Chrudim, 1868-69); Ko
runa česká (Kolín, 1881); Květy (red. V. Hálek, 
1865-71); Květy (red. S. Čech, S. Heller, 1881-83); 
Lumír (1873-75); Nár. listy (1866-81); Nár. pokrok 
(1867-68); sb. Národ sobě (1880); Naše listy (1869); 
Obrana (1870); Obrazy života (1871-73); Pernštýn 
(Pardubice, 1880); Pilsner Reform (1. pol. 70. let); 
Plzeňské noviny (1866); Podřipan (Roudnice, 
1870-74); Polabské noviny (Kolín, 1881); Práce. Ka
lendář na r. 1871 (1870); Pravda (red. J. Barák, 1867); 
Rodinná kronika (1864); Ruch (1881-83; 1882 vzpo
mínka na nár. pouť do Kostnice); Řip (Roudnice, 
1870-74); Slavia (1875); sb. Slavín 2 (1881, stať o Janu 
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Nerudovi); Slovanský kalendář na přestupný rok 
1872 (1871) a na obyčejný rok 1873 (1872); Sokol 
(1873-82); alm. Souzvuk (1874); Studentské listy 
(1882); Světozor (1867-82); Svoboda (red. K. Rank, 
1864); Svoboda (red. J. Barák, 1867-73); sb. Vánoční 
album (1882); Vesna kutnohorská (1868). I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Mistr Jan Hus (živo
topis, 1869, s F. Göblem Kopidlanským); Josef Jung- 
mann (životopis, 1873); Novelety (1874; 1882 rozšiř, 
s tit. Novelety starší i novější); Jan Žižka (životopis, 
1875, šifra O. J.); Pomněnka z hor (P b. d., 1882; též 
obálková vyd. s tit. Pomněnky z hor Krkonošských, 
skal Abrspašských i Teplických a Průvodce po Krko
noších a skalách Abrspašských i Teplických); Josef 
Barák (životopis, 1883); Boje v Čechách a na Moravě 
za války r. 1866 1-3 (kronika, 1883-84, sešitově). I

LITERATURA: Almanach vydaný za příčinou od
halení pomníku MUDr. O. Jedličkovi (Smiřice 1884, 
red. V. Ryba). I Kchř (J. Kuchař): ref. Novelety, 
Světozor 1874, s. 308; • ref. Novelety starší i novější: 
O. M. (Mokrý), NL 27. 6. 1882; F. Bílý, Osvěta 1882, 
s. 1 043; F. V. Vykoukal, Květy 1883, 1. pol., s. 119; 
F. Dlouhý, Lit. listy 1883, s. 7; F. Chalupa, Ruch 1883, 
s. 191 •; F. Bačkovský: Čeští spisovatelé a spisovatel
ky, kteří nejsou ve velikém ani malém Slovníce nauč
ném 5, Studentské listy 1882, s. 171, 195; • ref. Boje 
v Čechách...: F. V. Vykoukal, Květy 1883, 1. pol., 
s. 499; J. Kalousek: Dějiny a zeměpis, Osvěta 1883, 
s. 1032 •;• nekrology: -a (V Ryba), NL 29. 6. 1883; 
an., Lumír 1883, s. 336; O. M. (Mokrý), Květy 1883,
2. pol., s. 248; F. Čenský, Osvěta 1883, s. 756; -dr- 
(C. S. Moudrý), Ruch 1883, s. 319; an. (J. Neruda), 
Humor, listy 1883 → Podobizny 2 (1952); an., Světo
zor 1883, s. 354 •; Bše. (J. Baše): MUDr. O. J., Zábav
né listy 1885, s. 576; K. Svoboda: Barákovy dopisy 
příteli, Čes. revue 1925.

em

Břetislav Jedlička Brodský

* 18. 4. 1873 Český Brod
† 12. 8. 1948 Praha

Básník a prozaik, beletristicko-publicistický zpodobi
tel všedních výjevů ze života Prahy a pražského okolí, 
novinář.

VI. jm. B. Jedlička. - Vyrostl v českobrodské 
učitelské rodině, vzdělání získal v Praze na reál, 
gymnáziu a učitelském ústavu (mat. 1895). Za
čal učit na obecných školách: 1895-96 ve Škvor- 
ci, Chotýši a ve Vraném, krátce v Popovičkách 
a Říčanech, poté do 1908 ve Vysočanech (Pra
ha-V.) a do 1913 v Praze II a v Praze III; 1913 
přešel na místo odborného učitele a působil na 

pražských měšťan, školách až do 1926, kdy se 
v souvislosti s restrikčním zákonem nechal pen
zionovat. Mimoto již od 1912 učil na učňov
ských školách (obuvnické, malířské a lakýrnic
ké, číšnické) a 1925-37 zastával funkci ředitele 
dívčí odborné školy kadeřnické. Byl rovněž čin
ný novinářsky, a to jako fejetonista, člen redakce 
Čs. republiky (1921-24) a Nár. politiky 
(1924-39), redaktor specializovaných časopisů 
a místopředseda Jednoty českých novinářů. Vý
znamnou součástí jeho veřejné aktivity byla čin
nost ve Svazu českých spolků pro okrašlování 
a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku; zde působil ve funkci jednatele (od 
1905), dále jako redaktor spolkových publikací 
a knižnice a četnými přednáškami a spisy jako 
propagátor spolkových zájmů. Z cizích zemí po
znal Francii, Španělsko (1937), Německo, Švý
carsko, Itálii, Jugoslávii, Belgii a Holandsko.

Jak se J. B. vyznal ve své básnické prvotině 
Kus mládí, psal, co mu diktoval život; bez 
větších uměleckých nároků v ní zaznamenal 
osobní zážitky milostné a rodinné a včlenil sem 
několik časových improvizací (např. k jubileu 
Kollárovu, k místní studentské slavnosti atd.). 
I jeho prózy jsou příležitostnými skicami izolo
vaných výseků skutečnosti: vedle školních výje
vů přinášely dojemné sociální obrázky z pro
středí venkova a dělnických Vysočan a podávaly 
krotce kritické nebo humorné pohledy na svět 
pražských maloměšťáků (Perokresby aj.). Smysl 
pro realistický detail dodával J. pracím rys do- 
kumentárnosti (zvláště v pozdějších cyklech fe- 
jetonních momentek z pražských tramvají 
a biografů). J. měl však i sklon k didaxi, a proto 
jeho obrázky vyznívají často nabádavě, leckdy 
až udivují povzbuzujícím happy endem nebo 
výstražně drastickým vyústěním příběhu. Mi
mo prózu a verše napsal libreto k opeře O. Bra
dáče; věnoval se také publicistické propagaci 
péče o přírodní prostředí.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Abietula, Břet. Brodský, 
Frant. Dvorský, K. Tichan, K. Tichý; bjb, B. J. B., Bř.
J. B., Bř. J. Br., -dl-. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1903); Čas (1908); Českosl. republika (1921-24); Čes. 
svět (1915-18); Kopřivy; Krása našeho domova (od 
1904); Lid. noviny (1907); Malý čtenář (1896-1907); 
Nár. politika (1924-39); Niva (1894); Po práci 
(1932-35); Průvodce české zahradnicko-ovocnické 
výstavy (1906, Význam české ženy při práci okrašlo
vací, i sep.); Zábavné listy (1891-92). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie: Kus mládí (BB 1897); Obžinky (libreto 
k opeře O. Bradáče, 1898, prem. 1904); Perokresby 
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(PP 1898); Cestou necestou (PP 1904); Kroky a stopy 
(PP b. d., 1920); Momentky z pražské elektriky (FF 
1923); Momentky z biografu (FF 1924). - Ostatní 
práce: 1904-1914. Deset roků Svazu českých spolků 
pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku (1916, s J. U. Jarníkem a J. Wies- 
nerem); Univ. prof. dr. T. G. Masaryk (1919). I RE
DIGOVAL časopisy: Krása našeho domova 
(1908-09, s J. Emlerem), Po práci (1932-35); kalen
dář: Kratochvilný povídkář (1946); sborníky: Průvod
ce české zahradnicko-ovocnické výstavy (1906), Stro
mové a květinové slavnosti (1908), Průvodce 2. české 
zahradnicko-ovocnické výstavy (1910), Péče o stro
moví, hlavně o zalesňování (1911), Upomínka na 
otevření Čechovy zahrady v Praze VII, Na Maninách 
(1911), Stromy svobody (1919), V Praze před šedesáti 
lety (šibřinkový list pražského Sokola, 1922); knižnici: 
Knihovna Svazu českých spolků okrašlovacích 
(1909-19). I

LITERATURA: • ref. Kus mládí: J. Karásek, Lit. 
listy 1897, s. 38; Kj. (F. V. Krejčí), Rozhledy 6, 1896/ 
97, s. 73; -a-, Světozor 1897, s. 371 •; V. (F. V. Vykou
kal): ref. Perokresby, Světozor 1898, s. 346; • ref. 
Cestou necestou: J. R. (Rowalski), Lumír 32, 1903/04, 
s. 252; E. Sokol (K. Elgart), Rozhledy 14, 1903/04, 
s. 501; V. Zanáška, Srdce 3, 1903/04, s. 85 •;• k pa
desátinám: -vb- (V Brtník), Topičův sborník 10, 
1922/23, s. 419; an., Zvon 23, 1922/23, s. 448 •.

et

Ludvík Jehl

* 25. 1. 1910 Plzeň

Básník elegické poezie, publicista orientovaný na širší 
oblast kultury, divadelní a literární referent, překla
datel z němčiny.

Původem z rodiny soustružníka a mistra plzeň
ské Škodovky (rodina byla české národnosti, 
avšak po dědovi, valcíři, působícím v Německu, 
a po otci měl J. zprvu bavorskou stát, přísluš
nost, od 1920 již čs.). V Plzni navštěvoval nejpr
ve německou (3 třídy), pak českou obecnou 
školu, dále reálku a od tercie reálné gymnázi
um; 1927-28 byl na léčení plicní choroby v No
vém Smokovci, maturitu složil 1929. Vysoko
školské studium absolvoval v Praze, 1929-31 tři 
semestry právnické fakulty, 1931-33 Svobod
nou školu politických nauk a 1932-37 filoz. 
fakultu (obor čeština-němčina, učitelé M. Hý
sek, A. Pražák, O. Fischer, J. Janko, Z. Nejed
lý); 1937 předložil doktorskou disertační práci 
(Teorie fejetonu, zvláště u J. Nerudy, oponenti 

Jehl

A. Pražák, J. Horák), avšak z pracovních důvo
dů (zahraniční zpravodaj) již nesložil rigorózní 
zkoušky. 1933-35 byl zaměstnán jako vědecký 
asistent Svobodné školy politických nauk, od 
února 1935 jako redaktor orgánu min. zahrani
čí Prager Presse, od února 1938 byl v Berlíně 
dopisovatelem téhož listu (do zastavení koncem 
1938, původně vyslán jako zpravodajský důstoj
ník), dále Lid. novin (do 1940) a ČTK (do konce 
války); po návratu v srpnu 1945 pracoval 
v pražské redakci ČTK. 1952-70 byl úřední
kem, posléze vedoucím dokumentace a propa
gace Závodů průmyslové automatizace v Praze; 
1970 byl penzionován, od 1973 ještě působil 
jako odborný překladatel při školení čs. techni
ků a programátorů v NDR (podnik Robotron 
v Lipsku). Ve 30. letech spolupracoval J. s kul
turními časopisy a rubrikami deníků, účastnil se 
také kulturního života Plzeňska (člen skupiny 
Dnešní dílo); přátelsky se stýkal s J. Koptou 
a F. Halasem. Jeho první ženou byla překlada
telka a lit. historička A. Pospíšilová.

J. básnický debut byl elegií (Roald Amundsen) 
a elegismus převážil i v jeho následujících sbír
kách (Stavby na písku, Hlas stínu). Básně pro
stoupené nostalgií za ztracenými láskami, verše 
vzpomínající na zemřelé básníky (Wolker, Cha
loupka, L. Blatný) a teskná přírodní lyrika 
zrcadlily smutky a pochybnosti vyvolané dosa
vadní životní zkušeností a nadto umocňované 
vypjatým tragismem mládí i silnými literárními 
dojmy (vztah k F. Halasovi). Záhy přestal J. po
ezii psát a plně se uplatňoval v publicistice. Jako 
zpravodaj, fejetonista i esejista komentoval růz
né kulturní události, sledoval domácí i cizí be
letrii a divadlo, ohlasy české tvorby v cizině 
i novinky odborné literatury (z oboru lit. histo
rie, též novinářství a sociologie). Zvláštní zájem 
věnoval problematice kulturního regionalismu 
jednak v referátech, jednak v esejích o umělcích 
rodného kraje (o malíři F. Michlovi a o plzeň
ském působení M. Alše). Překladatelsky spolu
působil při uvedení Oldenovy protifašistické 
knihy o Hitlerovi, drobné překlady z poezie 
poblikoval časopisecky.

ŠIFRY: jel., Jel., L. J. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1929); 
Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze 
(1935); Čes. deník (Plzeň, od 1929); Čin (1931-36); 
Dělnická osvěta (1934); sb. E. Lešehradovi k 15. listo
padu 1937 (1937); Lid. noviny (1932-43); Náměstí 
(Cheb, 1930); Nár. osvobození (1932-36, 1945-48); 
Nová doba (Plzeň, od 1929); Polední list; Politika 
a věda. Sborník k 10. výr. založení Svobodné školy 
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politických nauk (1938); Prager Presse (1935-38); 
Právo lidu (1932, 1936); Ranní noviny (1933); Rozhle
dy (1932-37); Středisko (1931-32); Studentský časo
pis (1929); Svět motorů; Svět práce; Svobodné noviny 
(1945-48); Tisk a politika, pokr. Tisk a novináři 
(1936-38); Týden (Plzeň, od 1929). ■ KNIŽNĚ. Be
letrie: Roald Amundsen (B 1929); Stavby na písku 
(BB 1930); Hlas stínu (BB 1933). - Překlad: R. Olden: 
Hitler (1936, s jinými). - Ostatní práce: M. Aleš v Plz
ni (1932); F. Michl (b. d., 1932). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: V. Dyk: Literatura a společnost (1934). I

LITERATURA: • ref. Roald Amundsen: -pa- (F. 
S. Procházka), Zvon 30, 1929/30, s. 658; K. Prach, 
Náměstí 1, 1930/31, s. 38 •;• ref. Stavby na písku: 
-pa- (F. S. Procházka), Zvon 31, 1930/31, s. 587; V. 
Palivec, Náměstí 1, 1930/31, s. 54; J. B. Č. (Čapek), 
Čin 4, 1932/33, s. 158 •;• ref. Hlas stínu: V. Hrbek (Z. 
Kalista), Lumír 60, 1933/34, s. 540; A. Černík, Čin 
1934, s. 420; AMP. (A. M. Píša), PL 22. 2. 1934 •.

et

Pavel Jehlička
* 25. 10. 1826 Benešov
† 16. 9. 1883 Plzeň

Básník, též autor povídek a poučných spisů pro mlá
dež a přírodovědných učebnic.

Po základní škole v rodišti studoval J. v Praze na 
Akad. gymnáziu, po maturitě zapisoval 1847-49 
filozofii, 1849-51 navštěvoval přírodovědné 
přednášky a zároveň pracoval jako auskultant 
(zaměstnanec školské správy). 1851-52 byl sup- 
lentem na gymnáziích v Jindř. Hradci a v Hradci 
Král., od 1853 v Chebu, kde se stal 1856 po 
zkouškách z matematiky a fyziky profesorem. 
1863 se vrátil do Prahy na Akad. gymnázium, 
1870 byl jmenován školním inspektorem pro Po
děbradsko, 1872-75 působil v téže funkci na ok
rese Příbram a 1875 na Plzeňsku a Přešticku. 
Patřil ke spolupracovníkům Riegrova slovníku, 
přispíval do Sokolových školních čítanek a byl 
členem literárního odboru Umělecké besedy.

Pro dospělé čtenáře napsal J. knihu veršů 
Upomínky na Šumavu a umělecky nenáročnou 
skladbu Ohlasy libické, líčící osudy Slavníkov- 
ců, zejména život pražského biskupa Vojtěcha. 
Po jazykové stránce silně archaicky zabarvená 
epická báseň je prostoupena lyrickými pasáže
mi, vznosný výpravný verš v ní střídá písňová 
forma a v závěru se objevují i antická metra. 
Mládeži věnoval J. historickou povídku z doby 
zrušení nevolnictví V knihách byla jejich spása 

a povídku ze současnosti Vánoce ve Lhotě Zá- 
Ictbské, n níž se po dlouhých letech navrací k ro
dině bratr ztracený v napoleonských válkách. 
Vedle vlastního skromného děje obsahují i pou
čení: v první o svízelném životě nevolníků a je
jich vztahu k vrchnosti, v druhé o hornictví 
a dalekých zemích. Mládeži byly určeny i pouč
né spisy o objevování námořních cest, o etnic
kých a přírodních rysech vzdálených zemí (Ob
razy z krajin vzdálených), čtení o císaři Františ
ku Josefovi L, průvodní texty k obrázkům z do
mova (Obrázky z Čech a Moravy) i novodobá 
obměna Komenského knihy Orbis pictus, při
nášející v próze i ve verších poznatky o přírodě, 
lidských činnostech, architektonických památ
kách, o historii Čech i Moravy, o Evropě, sta
rém Řecku a Palestině (Svět v obrázcích). 
Obdobný záměr sledoval J. i v několikasvazko
vém souboru textů k obrázkům Světozor pro 
školu a dům, zabývajícím se především přírodní
mi vědami. J. je také autorem, spoluautorem 
i překladatelem několika školních učebnic z této 
oblasti.
PŘÍSPĚVKY in: Krok (1864); Škola a život; Štěpni
ce. I KNIŽNĚ. Beletrie: Vánoce ve Lhotě Zálabské 
(P pro ml., b. d., 1865); Obrázky z Čech a Moravy (PP 
pro ml., průvodní texty k obrázkům, 1865); Svět v ob
rázcích (PP, BB pro ml., průvodní texty k obrázkům, 
b. d., 1865); V knihách byla jejich spása (P pro ml., 
b. d., 1867); Upomínky na Šumavu (BB 1873, výt. 
nezjišt.); Ohlasy libické (B 1874); Obrazy z krajin 
vzdálených 1, 2 (PP pro ml., 1875, 1878); Čtení o Jeho 
Veličenstvě našem Císaři Pánu Františku Josefu I. (P 
pro ml., 1880). - Překlady: A. Pokorného názorný 
přírodopis všech tří říší (1868); Přírodopis pro školy 
obecné a měšťanské od A. Pokorného (1875). - Ostat
ní: Nauka o nerostech (1863); Krátký přírodopis rost
lin (b. d., 1863); Stručný přírodopis všech tří říší 
(1866); Světozor pro školu a dům 1-8 (1870-75); dále 
autorství i spoluautorství několika přírodovědných 
učebnic. ■

LITERATURA: F. Zákrejs: ref. Ohlasy libické, 
Osvěta 1874, s. 792; • nekrology: F. Čenský, Osvěta 
1883, s. 1123; an., Světozor 1883, s. 464 •; F. D. Zenkl 
in Spisovatelé kraje táborského (1902).

zp

Bohdan Jelínek
* 21. 6. 1851 Choltice u Heřmanova Městce
† 19. 5. 1874 Choltice

Předčasně zemřelý básník a prozaik lumírovské gene
race, autor romanticky zabarvených reflexívních, so
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Jelínek

ciálních a zejména milostných veršů, často spojených 
prostřednictvím vzpomínky s vlastním citovým živo
tem; tematika nešťastných lásek proniká i do jeho 
povídkových črt.

Otec byl komorníkem na thunovském panství. 
J. studoval gymnázium v Hradci Král.; jeho 
spolužáky, s nimiž navázal trvalé přátelství, byli 
v nižších třídách J. Baše a v septimě (kterou J. 
- podobně jako 6. tř. - opakoval) A. Jirásek. Po 
neúspěšné maturitě se J. 1871 zapsal na lékař
skou fakultu v Praze jako mimořádný poslu
chač; jeho dalšími přáteli se stali J. Vrchlický, 
G. Dörfl, J. Thomayer a malíři M. Aleš 
a E. K. Liška. Pro onemocnění plicní chorobou 
J. studií zanechal a stal se poštovním úřední
kem, na jaře 1873 se odešel léčit k rodičům; do 
Prahy se ještě vrátil v listopadu 1873, ale v břez
nu 1874 se odebral do Choltic znovu a tam také 
po dvou měsících zemřel.

J. literární aktivita, která trvala jen pět let 
a zůstala u prvních rozběhů (většina jeho prací 
je jen torzovitá), zřetelně prozrazovala výrazný 
talent i poměrně široký rozsah tvůrčího zamě
ření. V J. díle se objevuje lyrika intimní 
a náladová, reflexívní i náběhy k lyrice vlaste
necké a sociální, právě tak jako k veršům 
humorně rozmarným a k ironické grotesce. 
Pokoušel se o větší výpravné básně se sociál
ním obsahem i o drobnou epiku baladickou, 
o povídkovou prózu a ojediněle i o překlady, 
zejména oblíbeného H. Heina, jenž zvláště 
Knihou písní ovlivnil jeho tvorbu. Jádro J. ly
rického díla tvoří intimní lyrika. Vedle reminis
cencí na dětství a venkovský život (cyklus 
Dědkovi) v ní převládají milostné verše, vyzna
čující se zpěvností, sugestivní básnickou obraz
ností a značným tematickým rozpětím. S po
stupem od čirých milostných vyznání prováze
ných tlumenou smyslností ke vzpomínce na 
chvíle milostného štěstí proniká do této intim
ní lyriky moment reflexe, spojující tklivost 
vzpomínky s motivy rezignace, obrazy přírod
ního dění s evokací rozervaneckých nálad 
a s předtuchou smrti {Sněhová růže). Hoře 
z milostného zklamání provází bohémská styli
zace plná výsměšné ironie, obracející se proti 
snům a životním ideálům a sarkasticky glosují
cí i vlastní bohémská gesta. Projevy rozerva- 
nosti dosahují zde značné básnické intenzity 
a vrcholí útočnou ironií v groteskní básnické 
vizi rozhovoru s mrtvou bábou v nedokončené 
básni Při konvici. V J. reflexívní lyrice (zejm. 

v cyklu básní Na hrobích) se výrazně obrážejí 
prvky romantické máchovské inspirace. Melo
dičností a sklonem k monotónii předjímají 
tyto verše (z tvorby lumírovské generace nej
zřetelněji) poezii Hlaváčkovu, zatímco J. sar
kasticky útočné projevy bohémského gesta 
poukazují k tvorbě časově ještě mladší, zvláště 
ke Gellnerovi. J. epika, hlavně drobné baladic
ké příběhy, se vyznačuje zpěvností, hutností 
a básnickou zkratkou. Časté výjevy ze života 
cikánů připomínají obdobnou motiviku má- 
jovců, místo oslavy volnosti se tu však setkává
me spíše s milostnou a ojediněle i sociální 
tragikou. Záliba v cizokrajných látkách a ro- 
mantičnost pojetí v obsáhlejších básních zapa
dají naproti tomu do stylu rodící se lumírovské 
poezie, kdežto lyrickoepická sociální skladba 
Vystěhovalci připomíná zvláště svou veršovou 
výstavbou erbenovskou baladiku. Lyrické prv
ky prostupují i J. prozaické dílo, jež tvoří 
konvenční, silně romanticky zabarvené 
a emočně vyhrocené vesnické povídky, dětská 
pohádka a zejména dva slibné rozběhy k dějo
vě omezené společenské novele z městského 
prostředí, sledující tragické následky nešťast
ných lásek (Z ledu. O Dublinském).

PŘÍSPĚVKY in: Čes. študent (1869); Květy 
(1870-72); Lumír (1873); Obrazy života (1872-74); 
Paleček (1873-74); Praha (1870, 1872); alm. Ruch 
(1873); Světozor (1872-74); - posmrtně: Kytice
(1947);  Lid. noviny (1937); Nové Čechy (1922); Práce
(1948);  Právo lidu (1948); Svob. noviny (1948); Topi
čův sborník (1925-26); Zvon (1911-12, 1929-30).
■ KNIŽNĚ (posmrtně). Beletrie: Spisy B. J. veršem 
i prózou (1880, ed. J. Vrchlický); Milostné písně (b. d., 
1921, ed. K. Hovorka); Na hrobích (BB 1930, ed. 
F. Pátá); Sněhová růže (BB 1948, ed. K. Cvejn). - Vý
bory: Básně (1926, přetisk z edice J. Vrchlického); 
Věnec písní (1948, ed. R. F. Šimek). - Souborné vydá
ni: Dílo B. J. (Čs. spisovatel, 1949, ed. K. Cvejn).
■ KORESPONDENCE: G. Čáp: Z dopisů B. Jelínka 
J. Vrchlickému (z 1873-74), Lit. listy (E. Lešehrad) 1, 
1923/24, též in K. Hovorka: Jirásek, Vrchlický, Jelí
nek (rozšiř, o 1 dopis z 1873; 1933); v úplnosti in Dílo 
B. J. (rozšiř, o 1 dopis A. Šolcové b. d., a 1 dopis otci 
b. d.; 1949, ed. K. Cvejn). ■

LITERATURA: K. Hovorka: Jirásek, Vrchlický, 
Jelínek (1933). I • nekrology: an. (J. Thomayer), 
Lumír 1874, s. 299; an., Světozor 1874, s. 260; an., NL 
21. 5. 1874 •; J. Vrchlický in Spisy B. J. veršem 
i prózou (1880); • ref. Spisy B. J. veršem i prózou: 
B. Čermák, Čes. včela 5, 1880, s. 71; -k. (J. V. Sládek), 
Lumír 1880, s. 63; K., NL 19. 3. 1880; an., Koleda 
1880, s. 143; S., Květy 1880, s. 379; F. Schulz, Osvěta 
1880, s. 786; an., Ruch 1880, s. 166 •; J. V. Sládek: 
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Deset let literární práce, Lumír 1883; A. Jirásek: Upo
mínka, Světozor 1886; J. Vrchlický in Černá hodinka 
(1892); A. Novák: B. J., Lumír 28, 1899/1900, s. 167; 
V. Dyk: O mrtvém básníku, Lumír 38, 1909/10, s. 38;
A. Jirásek in Z mých pamětí 1 (1911); K. Hovorka in
B. J.: Milostné písně (b. d., 1921); • ref. Milostné 
písně: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 22, 1921/22, 
s. 191; J. Hora, RP 18. 9. 1921 •; K. Hovorka: B. J., 
Tribuna 20. 6. 1926 + Z dějů literárního přátelství, 
Tribuna 8. 9. 1926 + Básník a pedagog, Rozhledy po 
literatuře a umění 1934, s. 77; O. Zich in O typech 
básnických (1937, s. 80); M. Hýsek in Ztrhané struny 
zvuk (1940); K. Bednář: Nad verši B. J., KM 1940;
K. Cvejn: Nad pozůstalostí básníka B. J., Kytice 1947 
+ in B. J.: Sněhová růže (1948); • ref. Sněhová růže: 
A. M. Píša: Básníkův návrat, Kult, politika 3, 1947/ 
48, č. 39; J. Janů: Nový lyrický klasik, Svob. noviny 
17. 4. 1948; bs (B. Slavík), LD 30. 6. 1948; Z. Hen- 
drych, KM 1948, s. 279; M. Sedloň: Splněný dluh, 
Lid. kultura 1948, č. 16 •; K. Cvejn in Dílo B. J.
(1949);  F. Hampl in Z bouřného času (1955, znovu 
1966); K. Cvejn: 100. výročí B. J., Lit. měsíčník 1974, 
č. 8; (hey) (J. Heyduk): Předchůdce Wolkrův, LD 
17. 5. 1974.

Edvard Jelínek

* 6. 6. 1855 Praha
† 15. 3. 1897 Praha

Publicista, prozaik, organizátor slovanských, hlavně 
česko-polských styků.

Studoval do 1872 na reálce v Praze, pak nastou
pil místo u pražského magistrátu, kde se 1880 
stal oficiálem, později adjunktem statistického 
odboru. Zároveň se věnoval žurnalistické, kul- 
turněorganizační a literární činnosti, jejímž cí
lem bylo rozvíjení slovanské vzájemnosti, zvláš
tě česko-polských vztahů. Cestoval po slovan
ských zemích (Rusko, Bulharsko, Lužice, Char- 
vátsko, Slovinsko), od 1876 často navštěvoval 
různé kraje Polska (1881 doprovodil z Polska do 
vlasti ostatky básníka B. Jablonského) a Litvu, 
byl i ve Francii a Itálii. Stýkal se s předními 
představiteli polské inteligence a stal se jedním 
z nejlepších znalců polských záležitostí u nás. - 
Byl členem četných domácích i zahraničních 
polonofilských společností, pro něž uspořádal 
řadu přednášek, psal do polských a jihoslovan- 
ských časopisů o problematice Slovanů, přispí
val i do časopisů ve Vídni a v Paříži. Patřil 
k zakládajícím členům literárního a řečnického 

spolku Slavia, pracoval ve výborech literárního 
odboru Umělecké besedy i Máje. Sbližování 
slovanských národů na základě soustavného 
vzájemného poznávání sloužil J. především jako 
zakladatel (1881) a redaktor odborně fundova
ného a všecky oblasti společenských věd pokrý
vajícího měsíčníku Slovanský sborník. Vyhle
dával a vedl spolupracovníky doma a získával 
i významné cizí přispěvatele. Z J. vlastních 
početných příspěvků vynikají mj. Slovanské ka
pitoly o aktuálních problémech slovanské vzá
jemnosti. Věnoval v nich mimořádnou pozor
nost Polsku, stejně jako ve fejetonistických cyk
lech, statích a úvahách v novinách a časopisech 
mimo Slovanský sborník. Snažil se českému 
čtenáři přibližovat polský život a dějiny 
a obdobně působil pro poznání české kultury 
v Polsku (Obrazy z nynější Polsky, Nár. listy 
1880, Polské črty, Čes. noviny 1881 aj.; Listy 
z Czech, Klosy 1877, Listy o towarzystwie czes- 
kim, Czas 1890-91, aj.).

J. rozsáhlá beletristická tvorba je tematicky 
i tvarově spjata s pracemi publicistickými, s ni
miž někdy splývá. Ve vzpomínkových causeri- 
ích, obrázcích a novelistických črtách si J. vy
tvořil osobitou žánrovou variaci povídky, ja
kousi dobovou literaturu faktu. Hlavním jejím 
rysem je důvěrný vztah k předmětu a citová 
účast vyprávěče, spojení jeho osobního pohledu 
a zážitku s příběhem ze života, s portrétem, 
s historickou či cestopisnou kresbou. Také zde 
převládá polská tematika, ovlivněná snahou 
zachytit specifičnost polského prostředí: kraj, 
pohostinnost šlechtických samot, politické 
ovzduší, družnost rodinného i společenského 
života, národní uvědomění a hrdost vzdělanců, 
zajímavé lidské i sociální typy. Subjektivní za
ujetí J. próz (které se mnohde neuvarovalo kon
venčně romantických prvků a sentimentálního 
přídechu) chtělo probouzet porozumění pro 
polskou současnost i historické tradice. J. čer
pal i z korespondence, zápisků a memoárů, na 
jejichž základě dokázal často vytvořit živé po
dobizny osobností (A. Mickiewicz, A. E. Ody- 
niec, J. B. Zaleski, Z. Krasiňski aj.) a vylíčit 
pohnuté lidské osudy z minulých dob. Se zvlášt
ní úctou a obdivem kreslil tragické postavy žen, 
které se zapsaly do polských dějin a kultury; 
vyzdvihoval ideje národní rovnosti a svobody 
i obětavé polské vlastenectví. Všemi těmito pra
cemi se J. připravoval k velkému dílu o úpadku 
a znovuzrození Polska. (Podle svědectví A. Čer
ného měl pro tisk přichystány i soubory Slovan
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ské projížďky, Panské sediby, Staré obrázky). - 
Z J. literárněhistorických prací je nej význam
nější studie o J. I. Kraszewském, připojená 
k českému vydání spisovatelových děl (1883). 
J. také sestavoval bibliografické přehledy čes
kých prací o slovanských literaturách pro 
carskou bibliotéku v Petrohradě, pro Srbské 
učené družstvo v Bělehradě a pro Akademii věd 
v Krakově. Zanechal i rozsáhlou korespondenci 
(přes 8000 listů, nevydáno) s vynikajícími osob
nostmi slovanského, zejm. polského světa (těs
ně před druhou svět, válkou byla zapůjčena do 
Lvova a během války se ztratila). - Málo úspěš
né byly J. divadelní hry stejně jako jeho román 
a povídky ze soudobého českého života {Benát
ské zrcadlo, Pro společnost). Do polštiny J. pře
ložil Tylova Jana Husa a Magelonu J. J. Kolára. 

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. G. Popov, E. J. Pravda,
E. J. Pražský, E. Pravda; E. J., J. P, -k, Prav. I PŘÍ
SPĚVKY in\ Beseda (Olomouc, Brno); Beseda učitel
ská (1881); Besedy lidu; ČČM (1878-90); Čes. noviny 
(1881); Čes. lid (1893); Domácí hospodyně 
(1886—89); Hlas národa (1886-90); Jitřenka (Polička, 
1888); Koleda (Olomouc, 1877-79); Květy (1879-97); 
Lumír (1877-97); Malý čtenář (1897); alm. Na pome
zí (1885); Nár. listy (1879-82); alm. Nitra (Bratislava, 
1876—77); sb. O bídě lidské (1890); Obrazy života 
(1873); Osvěta (1878-79); Podřipan (Roudnice, 
1879); Pokrok (1877-86); Politik (1886); Ruch 
(1879—88); Slovanský sborník (1881-87); Světozor 
(1875-97); Urbánkův Věstník bibliografický 
(1880-81); Vesna (Brno, 1889); Věstník ČAVU; Zlatá 
Praha (1884-97). - Mimoto zahraniční časopisy- 
polské: Bluszcz (Varšava, od 1880); Czas (Krakov, 
1890-91); Dziennik poznaňski (od 1875); Klosy (Var
šava, od 1877); Kurier Warszawski; Lech (Poznaň); 
Przeglgd polski (Krakov); Przeglgd poznaňski 
(1894-96); Przegl^d tygodniowy (Varšava, 1878-92); 
Ruch literacki (Lvov, od 1877); Šwiat (Krakov, od 
1888); Tygodnik ilustrowany (Varšava, od 1880); Ty- 
godnik wielkopolski (Poznaň, 1873-74); Wisla (Var
šava, od 1890); ruské: Iskusstvo; Kraj (Petrohrad, od 
1892); Slavjanskij mir (Petrohrad, od 1878); jihoslo- 
vanské: Agramer Zeitung (Záhřeb, 1876); Glasnik 
(Bělehrad); Srpska Zora (Vídeň, 1878—80); Vienac 
(Záhřeb); ostatní: Messager de Vienne; Revue univer
salie Internationale (Paříž). ■ KNIŽNĚ. Beletrie 
a práce o literatuře: Domácí přítel (D 1879, fiktivní 
překlad díla neexistujícího A. G. Popova); Vzpomín
ka na B. Jablonského poslední návrat do vlasti (1881); 
Historické humoresky (b. d., 1884, pseud. E. J. Praž
ský); Polské paní a dívky (PP 1884); Črty kozácké (PP 
1885); Črty litevské (PP 1886); Ukrajinské dumy (PP 
1888); Dámy starších salónů polských (PP 1888); 
Slovanské návštěvy (vzpomínky, 1889); Slovanské čr
ty ze života společenského, literárního a uměleckého 

(PP 1889); Črty varšavské (PP 1890); Korouhevník (D 
1890); Jasem i stínem 1, 2 (PP 1891, 1894); Z posled
ního polského hnutí (PP 1892); Motýlek z norské 
pohádky (R b. d., 1893); Zakopané v polských Tat
rách (cestopis, 1893); Zapomenutý kout slovanský 
(cestopis, 1894); Honorata z Wišniowských Zapová 
(biografie, 1894); Obrazki czeskie z czasów odrodze- 
nia (PP 1895); Nahodilosti. Křídové rysy (PP 1895); 
Pro společnost (PP 1895); Pohledy do Litvy (PP 
1895); - posmrtně: Benátské zrcadlo (R 1900); Vzpo
mínky (1904, ed. A. Černý). -Překlady: P. Wilkoňska: 
Svatý obrázek (b. d., 1875); A. N. Ostrovskij: Úpis na 
ženění (1877). - Ostatní práce: Idea Slowianska 
w Czechach (Krakov, 1881); Pro shodu česko-polskou 
(1887); Ke sporu rusko-polskému (polemiky, 1881); 
Listy o towarzystwie czeskim (1891); Listy o wystawie 
czeskej (1891); Věci polské (1893); Listy o rzeczach 
morawskich psaných przes Czecha (Krakov, 1884). 
■ SCÉNICKY Hra: Soirée pana Záhorského (1894, 
podle románu Motýlek z norské pohádky, pseud. E. 
J. Pražský). I REDIGOVAL časopis: Slovanský sbor
ník statí z oboru národopisu, kulturní historie a dějin 
literárního i společenského života (1881-87); edici: 
Polská bibliotéka (1885, 1 sv.). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: D. A. Špachta: Mluvnice polská (4. vyd., 
1882, se slovníčkem a novou čítankou); A. Fredro: 
Pan Geldhab (1885, polský text v Polské bibliotéce); 
Korespondencyja pana Adama Junosza Rósciszew- 
skiego z Waclawem Hank^ 1829-44 (Poznaň 1894); 
Listy Wojciecha Cybulskiego do Waclawa Hanki 
1844-47 (Poznaň 1894); Dwa listy Tytusa Dzia- 
lyňskiego do Waclawa Hanki (Krakov 1894). I

BIBLIOGRAFIE: an.: Bibliografie statí a listů, 
které mimo češtinu napsal E. J. (nedokonč.), Lit. listy 
1889. I LITERATURA: A. Černý: Za E. Jelínkem 
(1897; t. r. též v čas. Světozor). I • ref. Historické 
humoresky: Č., Lit. listy 1884, s. 162; F. Bílý, Osvěta 
1885, s. 283 •;• ref. Črty kozácké: A. F. Tichý (F. 
Dlouhý), Lit. listy 1885, s. 149; B. Čermák, NL 13. 3. 
1885; an., Zlatá Praha 1885, s. 214; an., Lumír 1885, 
s. 239; F. Bílý, Osvěta 1886, s. 84 •;• ref. Črty litevské: 
as., Hlas národa 9. 5. 1886; A. F. Tichý (F. Dlouhý), 
Lit. listy 1886, s. 262; K. (F. Kvapil), Ruch 1886, 
s. 271; F. V. Vykoukal, Světozor 1886, s. 524, též 
Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 45 a Osvěta 1887, 
s. 189 •; an.: E. J., Zlatá Praha 1886, s. 426: • ref. 
Ukrajinské dumy: A. F. Tichý (F. Dlouhý), Lit. listy 
1888, s. 168; F. V. Vykoukal, Světozor 1888, s. 288, též 
Osvěta 1888, s. 384 a Hlas národa 8. 4. 1888 •; an. 
(J. Neruda): E. J., Humor, listy 1889 → Podobizny 
4 (1957); • ref. Slovanské návštěvy: F. V. Vykoukal, 
Světozor 1889, s. 84 a Hlas národa 2. 4. 1889; K. Ko
řínek, Lit. listy 1889, s. 72, 87; T. Nováková, Domácí 
hospodyně 1889, s. 170; L. Šolc, Hlídka lit. 1889, 
s. 152 •;• ref. Črty varšavské: š. (J. Kuffner), NL 20. 
12. 1889; F. V. V (Vykoukal), Hlas národa 20. 3. 1890;
F. S. (Schulz), Zlatá Praha 1890, s. 84 •; F. V. V. 
(Vykoukal): E. J., Světozor 1891, s. 262; • ref. Jasem 
i stínem 1,2 : F. V. Vykoukal, Světozor 1891, s. 192; 
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J. Klenek, Hlídka lit. 1891, s. 197; -zka (A. Procház
ka), Lit. listy 1894, s. 359; jv (J. Vodák), Lit. listy 1895, 
s. 296 •;• ref. Motýlek z norské pohádky: -ej- (F. V. 
Krejčí), Rozhledy 1893, s. 278; FVV (F. V. Vykoukal), 
Světozor 1893, s. 323; jv (J. Vodák), Lit. listy 1895, 
s. 296 •;• ref. Soirée pana Záhorského: A. Schulzová, 
Zlatá Praha 1894, s. 299; F., Světozor 1894, s. 288; 
J. Flekáček, Vlast’ 10, 1893/94, s. 930 •; jv (J. Vodák): 
ref. Nahodilosti, Rozhledy 5, 1895/96, s. 458; • ref. 
Pro společnost: jv. (J. Vodák), Lit. listy 1896, s. 256; 
J. Karásek, Niva 1896, s. 125 •;• nekrology: an., Lit. 
listy 1897, s. 192; an., Rozhledy 6, 1896/97, s. 609; an., 
Zlatá Praha 1897, s. 226; an., Květy 1897, s. 538; an., 
Lumír 1897, s. 216; an., Niva 1897, s. 195 •; 
A. Č. (Černý): Poláci o E. J., Světozor 1897, s. 444; 
A. Novák: ref. Benátské zrcadlo, Obzor lit. a umělec
ký 1901, s. 73; • ref. Vzpomínky: V. Č. (Červinka), 
Zlatá Praha 21, 1903/04, s. 381; O. Josek, Osvěta 
1904, s. 648; J. r., Přehled 2, 1903/04, s. 562 •; B. Pru- 
sík: Za E. J., Hlas národa 1904, č. 305; Slovanský 
přehled 1935 (číslo věnované E. J.); A. F. (Frinta): 
K 50. výročí smrti E. J., Slovanský přehled 1947; 
J. Karník: Památce E. J., LD 15. 3. 1947; B. Křeme- 
nák: Neznámá korespondence E. J. s dr. H. Zathe- 
yem, Slovesná věda 2, 1948/49; J. Šliziňski: Bohemica 
v bibliotéce J. I. Kraszewskiego, Slavia 1954; V. Dvo
řáčková: Dva průkopníci česko-polského přátelství, 
Slovanský přehled 1956; B. Jaroszewicz-Kleindienst: 
Dzialalnošc E. J. na lamach Przegladu tygodniowego 
v latach 1878-1892, Slavia occidentalis 1961; O. Bar
toš: Vztah českých polonofilů k Rusku, Bulletin Ústa
vu rus. jazyka a literatury 1963.

mř, zp

Hanuš Jelínek

* 3. 9. 1878 Příbram
† 27. 4. 1944 Praha

Básník, literární, divadelní a výtvarný kritik; překla
datel francouzské literatury, propagátor sblížení fran
couzské a české kultury.

VI. jm. Jan Křtitel J., čas. prvotiny podepisoval 
Jan O. (Otakar) J. - Předčasně zemřelý otec 
(1888) byl městským úředníkem v Příbrami. 
J. navštěvoval v rodišti obecnou školu (od 1883) 
a 1888-96 gymnázium (spolužáci mj. V. Ertl, 
L. Suchý, K. Sezima, K. Toman, Arn. Dvořák). 
Od 1896 studoval na filoz. fakultě v Praze 
němčinu a češtinu, kterou po jednom semestru 
vyměnil za francouzštinu (začal sejí učit sám už 
na gymnáziu). Zimní semestry 1897/98 
a 1899/1900 studoval jako stipendista na Sor
bonně a Collěge de France v Paříži. Ve škol. 

roce 1898/99 při studiích učil němčinu, češtinu 
a francouzštinu na dvoutřídní městské obch. 
škole v Mělníku, 1900/01 byl suplentem reálky 
na Žižkově, 1901-18, kdy odešel ze školských 
služeb, působil jako profesor na Českoslovan- 
ské obch. akademii v Resslově ul. v Praze-No- 
vém Městě. Státní zkoušky z němčiny a fran
couzštiny složil 1902, doktorát 1908 (disertace 
kniha Melancholikové). 1900-03 vedl rubriku 
Lettres tchěques v pařížském čas. Mercure de 
France. Na sklonku 1909 odjel do Francie, kde 
měl od ledna 1910 čtyřměsíční přednáškový 
kurs o české literatuře na pařížské univerzitě 
(pozvání E. Denise). Od studentských let byl 
J. iniciativním účastníkem společenského života 
pražských literárních a uměleckých kruhů 
(uplatňoval se i jako temperamentní zpěvák, 
recitátor a tanečník); k jeho nej bližším přáte
lům patřili J. Kamper, přírodovědec A. Šolc 
a zejm. V. Dyk (J. mu připsal svou ranou prózu, 
jeho smrtí byl inspirován k básnické sbírce, jeho 
dílu věnoval řadu článků, 1931 úvod k výboru 
Básně, dále smuteční projev a monografickou 
studii). 1902 byl J. jedním ze zakladatelů literár
ního spolku mladších autorů Kruh českých spi
sovatelů a stal se jeho jednatelem; současně byl 
jednatelem a od 1933 předsedou Literárního 
odboru Umělecké besedy a funkcionářem Spo
lečenského klubu Slavia (od 1904). Pořádal pro 
ně přednášky, jako překladatel a organizátor se 
podílel na divadelních cyklech Kruhu ve Švan
dově divadle a v Uranii (1904-07) i na polemic
ké brožuře Národní divadlo a české drama 
(1904). 1905 se oženil s dcerou A. Jiráska malíř
kou Boženou J. (1880-1951), absolventkou 
Uměleckoprůmyslové školy a žákyní A. Slavíč
ka, později členkou SVU Mánes (pro mládež 
napsala a ilustrovala knížku Patero pohádek, 
1925). 1919 (leden - září) se J. jako člen zahra
niční komise Nár. výboru a dopisovatel Nár. 
listů účastnil mírových jednání ve Francii (své 
fejetony shrnul v knihu Pařížské kroniky)', 1920 
byl jmenován generálním sekretářem mezimi- 
nisterské plebiscitní komise v Těšíně, na podzim 
t. r. se stal úředníkem min. zahraničí (do důcho
du odešel 1932), 1922-25 byl pověřen řízením 
ČTK v Paříži. J. styky s cizinou a cesty do 
zahraničí se po válce rozmnožily působením 
v řadě mezinárodních organizací (zejm. Pen- 
klub a Mezinárodní ústav pro duševní spolu
práci, subkomise v Ženevě). 1927 se podrobil 
vážné krční operaci, při níž mu byly odstraněny 
hlasivky. Ve 30. letech se věnoval především 
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překladatelství, v posledních letech života, po
stižen i oslabením zraku, diktoval své memoáry. 
Pohřben byl na vyšehradském hřbitově. - J. 
kulturní aktivita ovlivnila činnost jeho mladší
ho bratra Františka J. (1883-1940), který po 
univerzitních studiích němčiny a francouzštiny 
působil 1907-12 jako operní tenorista (Vino
hradské divadlo, pohostinsky Nár. divadlo, 
krátce opera ve Štrasburku), později jako stře
doškolský profesor; byl spoluautorem někte
rých prozaických překladů H. J. a z francouz
ské prózy překládal i samostatně (G. Flaubert, 
A. France, R. Rolland aj.).

J. debutoval za studentských let sbírkou mi
lostné poezie Dedyke men ha selana kai pléiades 
(Zapadl měsíc i plejády, citát ze Sapfó); na po
čátku 20. století vydal další básnickou sbírku 
a drobnou lyrickou prózu založenou na 
autobiografické osnově a ovlivněnou dekadent
ní náladovostí. Významová poloha J. tehdejší 
tvorby souzní s ironizujícím gestem generace 
z přelomu století: melancholie, smutek, okouz
lení ženou, milostná deziluze, apostrofy vášně 
jsou poznamenány trvalou tendencí hluboké 
emoce zlehčovat, zakrývat city maskou světác- 
tví a měnit erotiku v galantní hru. Pozdější J. 
verše byly převážně příležitostné, ať šlo o roz
marnou veršovanou travestii, líčící s heinovskou 
ironií autorovu těžkou operaci a ztrátu hlasu 
(Laryngiada...), o nénii nad ztrátou nejlepšího 
přítele V. Dýka (Harrachovské elegie) nebo 
o veršovaný vzpomínkový fejeton (Na Svaté 
hoře). Pohotovost básnického výrazu a formál
ní vybroušenost verše, vlastní už prvotině, se 
staly předpokladem tvorby překladatelské, kte
rá brzy přerostla význam J. původní poezie. Ze 
široké škály J. překladů z francouzské literatury 
zaujímá vůdčí místo poezie, jejíž tlumočení- 
navazujíc na iniciativu Vrchlického - předsta
vuje úsilím o stylovou sourodost s originálem, 
a tím i o jeho maximální počeštění, nový vývo
jový stupeň českého překladatelství (s K. Čap
kem, V. Dykem a dalšími mladšími autory se 
J. 1916 podílel na neuskutečněném projektu 
velké antologie z francouzské poezie pro nakla
datelství F. Borový; z přípravných prací vzešla 
J. antologie Ze současné poezie francouzské). 
Tematický objev znamenaly překlady staro- 
francouzského středověkého (legendy, fabliaux, 
básnická povídka) a hlavně pololidového bás
nictví; jsou spíš adaptacemi se silnou účastí 
překladatelovy tvůrčí individuality a tíhnou 
k poloze básnického ohlasu. J. překladatelská 

aktivita zahrnovala i prózu a hlavně dramatické 
texty (vedle dobového repertoáru zejm. hry Mo
hérový); jeho celoživotní úsilí o sblížení české 
a francouzské kultury se projevovalo jak mno
hostranným šířením francouzského vlivu u nás 
(překlady provázely studie, medailóny, přehle
dy, příručky a přednášky), tak seznamováním 
s českou literaturou a uměním ve Francii (teore
tickým i praktickým problémům této propaga
ce věnoval už před válkou stať Naše věc před 
fórem ciziny). Od 1900, kdy napsal francouzský 
svou první stať, se J. věnoval informování o čes
ké kultuře články ve francouzských časopisech, 
přednáškami, literárněhistorickými příručkami 
a překlady beletristických i odborných textů 
(v případech poezie se na nich někdy podíleli 
francouzští spolupracovníci M. Legrand, 
J. Pasquier aj.). Tato činnost začala na počátku 
století překlady uměleckohistorických statí 
(Z. Braunerová, K. B. Mádl), pokračovala pře
klady národních písní, české prózy (povídka 
A. Jiráska, V. Dýka, I. Herrmanna aj., i čas.) 
a divadelních her (A. Jirásek, K. Čapek, 
V. Dyk), o jejichž uvedení na zahraniční scéně 
J. usiloval, a vyvrcholila v 30. letech překlady 
Máchova Máje a Kalasových Starých žen. Pod
statnou složkou J. působnosti byla i kritika 
(literární, výtvarná a zejm. divadelní) a dlouho
letá redakční účast v Lumíru, jehož poslední 
ročníky (po smrti V. Dýka) formoval. Příleži
tostný ráz mají portréty věnované autorům lid
sky mu blízkým (Jirásek, Dyk).
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jean Otakar, Otakar Jean 
(obojí zejm. Mercure de France), O. Popelka, Otakar 
Popelka; H. J., šk. I PŘÍSPĚVKY in: Les annales des 
nationalités (Paříž, 1913-14); Cesta (1918-25); Co- 
moedia (Paříž, od 1910); Courrier Européen (Paříž, 
od 1902); Čteme (1938); Den (1907); Divadlo (1910); 
L’Europe Centrále (od 1926); L’Européen (Paříž, 
1902); Gazette de Prague; Grande revue (Paříž, od 
1910; 1911 překl. Nerudovy povídky Jak to přišlo...); 
Groš (1937); Hlas národa (1901-02); Haló noviny 
(1935, překl. z H. Barbusse); Horymír (Příbram, 1893, 
debut); Jeviště (1920); Journal de débats (Paříž); Kri
tický měsíčník (1938, překl.); Kurýr ilustrovaný 
(1902); Kvart (1937); Lid. noviny (1939 ukázky pamě
tí); Listy pro umění a kritiku (1933-35); Lit. noviny 
(1927, 1938); Lit. rozhledy (1925-26); Lumír 
(1900-40, též výtv. a div. ref.); Magazín DP (1937); 
Máj (1906); Mercure de France (Paříž, od 1900, rubr. 
Lettres tchěques); sbírka Mílie nouvelles nouvelles 
(Paříž, překl. české prózy); Moderní život (1903); Le 
monde nouveau (Paříž, 1929); Musica (Paříž, 1913); 
Národ (1902, 1918); Nár. listy (1897 F o pražských 
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bouřích, 1919 FF z Paříže); Nár. obzor (1910-11, mj. 
stať Naše věc před fórem ciziny); Nár. osvobození (od 
1926); Nár. politika (1913-22, div. ref.); Naše doba 
(1921—22); La nation tchěque (Paříž); Niva (Brno, 
1894); Nová česká revue (1904); Nová politika (1906); 
Obzor literární a umělecký (1902); L’Opinion (Paříž); 
Panoráma (1936-38); Poésie (Paříž); Pokroková re
vue (1907); Pražská lidová revue (1905-06); Ranní 
noviny (1932); Revue bleu (Paříž, zejm. rubr. Bulletin 
tchěcoslovaque a překl. české prózy: 1911 J. Neruda: 
Upír, 1932 V. Dyk: Idyla z Výmaru); Revue critique 
(Paříž, 1909); Revue des études franco-russes (Paříž); 
La revue ďEurope (1910, studie Un centenaire ro- 
mantique en Bohéme); La revue fran^aise de Prague 
(od 1922; 1929 překl. písně Svatý Václave); Revue de 
Geněve (1929); Revue universelle (Paříž, 1900); Roz
hledy (1901); Rozpravy Aventina (1925-31); Rudé 
právo (1930, překl. z H. Barbusse); Samostatnost 
(1911-13,1928-38); Srdce (1902); Světozor (1927); Le 
temps (Paříž, 1930); Topičův sborník (1917); Tvorba 
(1935, překl. z H. Barbusse); La vie des lettres (Paříž, 
od 1912); Volja Rossiji (Praha, 20. léta, zprávy o čes. 
lit.); Volné směry (od 1897; 1900 samostatné zvláštní 
číslo - franc. překl. studie Z. Braunerové o F. Bílkovi); 
Výr. zpráva Českoslovanské obchodní akademie 
v Praze na šk. rok 1904/05 (studie Melancholie v lite
ratuře francouzské. Do Chateaubrianda; i sep.); sb. 
Vzduch Paříže (1938); Zář (Příbram, 1894); Zlatá 
Praha (1901-03, 1918); Zvon (1912, 1921-35). 
I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře a divadle: 
Dedyke men ha selana kai pléiades (BB 1898); Konec 
karnevalu (BB 1902); Sentimentalita mládí (P 1902); 
Melancholikové (E 1908); La littérature tchéque con- 
temporaine (Paříž 1912); Květnové noci (BB 1916, 
obs. změn, a rozšiř, vyd. sbírek z 1897 a 1902; rozšiř, 
vyd. 1924); Pařížské kroniky (FF 1920); Alois Jirásek 
(E 1921); Lucerna (operní libreto podle hry A. Jirás
ka, 1923, i prem., hudba V. Novák; krit. vyd. 1962, ed. 
V. Lébl); Z prvního balkónu 1-3 (div. kritiky, 1924); 
Abrégé de 1’histoire de la littérature fran^aise (1927); 
Études tchécoslovaques (Paříž 1927); Laryngiada 
aneb Žalostná píseň o ztraceném barytonu a naleze
ném basu (B 1929); Alois Jirásek (E 1930); Histoire de 
la littérature tchěque 1-3 (Paříž 1930, 1932, 1935); 
Viktor Dyk (smuteční projev, b. d., 1931); Viktor Dyk 
(E 1932); Na Svaté hoře (B 1933); Harrachovské 
elegie (BB 1936); - posmrtně: Podobizny básníků 
sladké Francie (1946, ed. J. Kopal); Zahučaly lesy 
(memoáry, 1947). - Překlady: Ch. Baudelaire: Malé 
básně v próze (1901); L. de Robert: Něžný (1902); 
H. Becque: Pařížanka (1906); F. Jammes: Klára d’El- 
lébeuse čili Historie dívky ze zašlých dob (1906);
G. A. Caillavet, R. de Flers: Láska bdí (1908); M. Al- 
coforado: Portugalské listy (1910); G. de Porto-Riche: 
Zamilovaná (1911); Stendhal: Kartuziánský klášter 
v Parmě (1912, s J. Kamperem; 1925 sám s tit. Kar- 
touza v Parmě); G. J. Wied: 2 x 2 = 5(1913, pseud. 
O. Popelka); J. Renard: Zrzek, Modlářka (1914); 
M. Prévost: Podzim ženy (1916, s F. Jelínkem); A. Du

máš ml.: Dáma s kaméliemi (1917); H. Barbusse: 
Oheň (1917); A. de Musset: Marianiny rozmary 
(1918); Moliěre: Don Juan aneb Kamenný kvas 
(1918) + Směšné precieusy (1920; scénicky 1902 s tit. 
Preciosky) + Lékařem proti své vůli, Sicilián aneb 
Láska malířem, Hraběnka z Escarbagnas (1936); 
J. H. Rosný: Rudá vlna (1919) + Vytoužená (1926);
L. Weiss: Milan R. Štefánik (1920); Ze současné 
poezie francouzské od symbolismu k dadaismu (vý
bor, 1925); Zpěvy sladké Francie (výbor, 1925); 
Ch. Lálo: Krása a láska (1926, s F. Jelínkem);
M. a A. Leblond: Černá magie (1928, s F. Jelínkem); 
M. Janin: Má účast na československém boji za svo
bodu (1928); R. Martin du Gard: Rodina Thibaultů 
(1929-38, s F. Jelínkem); Nové zpěvy sladké Francie 
(výbor, 1930); an.: Povídka o Aucassinovi a Nicolettě
(1936);  Starofrancouzské zpěvy milostné i rozmarné 
(výbor, 1936); Má Francie. Francouzští básníci nové 
doby (výbor, 1938). - Mimoto překlady z češtiny do 
francouzštiny: K. B. Mádl: J. Uprka (1901); A. No
vák: La beauté de Prague (1911, úvod k leptům 
T. A. Šimona); Chansons populaires tchécoslovaques 
(Ženeva 1925, s M. Legrandem, hudební doprovod 
J. Křička); Anthologie de la poésie tchěque (Paříž 
1930); K. H. Mácha: Poésie (Paříž 1936, s J. Pasquie- 
rem); F. Halas: Vieilles femmes (1936, s J. Pasquie- 
rem). I SCÉNICKY. Překlady: M. Donnay: Houpač
ka (1905) + Průkopnice (1913); R. Coolus: Raphael 
(1906) + Nezbeda (1927); E. a. J. Goncourtové: Hen- 
rietta Maréchalová (1907); J. Jullien: Moře (1907); G. 
A. Caillavet, R. de Flers: Papá (1912) + Pozdní štěstí 
(1930); A. Guinon: Štěstí (1912); E. Guiraud: Marie 
Viktorie (1913, pseud. Otakar Popelka); G. Courteli- 
ne: Boubouroche (1916); E. Brieux: Bělinka (1916); 
G. A. Caillavet: Pan Brotonneau (1917); J. Renard: 
Domácí chléb (1921); F. de Curel: Nová modla 
(1919); R. Rolland: Danton (1920); R. de Flers, 
F. Croisset: Vinice Páně (1924); E. Bourdet: Slabé 
pohlaví (1932); P. Raynal: Marna (1935); Moliěre: 
Manžel z donucení (1935); A. Birabeau: Nezletilá
(1937);  - mimoto přeložil do francouzštiny dramata: 
A. Jirásek: Otec (1920); K. Čapek: RUR (1924); 
V. Dyk: Zmoudření dona Quijota + Ranní ropucha. 
■ REDIGOVAL časopisy: Lumír (1913-40), La nati
on tchěque (1919); sborník: Padesát let Umělecké 
besedy 1863-1913 (1913). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: výbory z francouzské moderní, staré a pololi- 
dové poezie a antologie ukázek z české slovesnosti pro 
francouzské čtenáře - viz KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: • ref.: Dedyke men...: P. Kunz 
(F. X. Šalda), Lit. listy 1898, s. 344 → KP 4 (1951); an. 
(S. K. Neumann), Nový kult 2, 1898/99, s. 30 → Stati 
a projevy 1 (1964); J. Karásek, MR 1898, sv. 8, s. 168 

ref. Konec karnevalu: O. Theer, Lumír 30, 1901/ 
02, s. 228; M. Marten, MR 1901/02, sv. 13, s. 295; 
A. Novák, Rozhledy 12, 1901/02, s. 491 •; L.: ref. 
Sentimentalita mládí, Moderní život 1902, s. 102; 
• ref. Melancholikové: O. Theer, Čes. revue 1, 1907/ 
08, s. 572 + Lumír 36, 1907/08, s. 331; M. Marten, 
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MR 1907/08, sv. 20, s. 574; E. S. (K. Elgart), MS IR 
4, 1907/08, s. 277; F. Sekanina, Zvon 8, 1907/08, 
s. 461; F. X. Šalda, Novina 1, 1907/08 → KP 7 (1963) 
•; • ref. La littérature tchěque contemporaine: 
A. Novák, Přehled 10, 1911/12, s. 505; K. V. H. (Ha
vránek), Zvon 12, 1911/12, s. 526; G. W. (Winter), PL
23. 6. 1912 •; • ref. Květnové noci: J. B. (Borecký), 
Topičův sborník 4, 1916/17, s. 327; rd (R. Weiner), 
LidN 2. 1. 1917; K. Fiala, MR 1917, sv. 31, s. 246 •; 
• ref. Z prvního balkónu: A. N. (Novák), LidN 
7. a 8. 11. 1924; F. Götz, NO 31. 8. 1924 •; • ref. 
Zpěvy sladké Francie: A. N. (Novák), LidN 
31.1. 1926; V. D. (Dyk), Lumír 53, 1926/27, s. 102 •; 
F. Götz: ref. výbor Ze současné poezie francouz
ské..., NO 14. 2. 1926; R. W. (Weiner): ref. Études 
tchěcoslovaques, LidN 28. 12. 1926; • ref. Histoire de 
la littérature tchěque...: A. N. (Novák), LidN
24. 4. 1932 a 14. 4. 1935; V. Černý, LitN 7, 1934/35, 
č. 14; O. Šimek, Lumír 61, 1934/35, s. 407; A. Mazon, 
Les nouvelles littéraires 1935 (Paříž) •;• k padesáti
nám: S., NO 4. 9. 1928; J. O. Novotný, Cesta 10, 
1927/28, s. 744; Š. Jež, Lit. rozhledy 13, 1928/29, č. 1; 
A. Novák, Lumír 55, 1928/29, s. 181; F. Baumal: J. H. 
a jeho dílo ve Francii, Lumír 55, 1928/29, s. 256;
E. Siblík, RA 4, 1928/29, s. 47; -btk- (V. Brtník), 
Zvon 29, 1928/29, s. 27 •;• ref. Laryngiada...: A. N. 
(Novák), LidN 12. 10. 1929; F. Skácelík, Lumír 56, 
1929/30, s. 387 •;• ref. překl. Anthologie de la poésie 
tchěque: A. M. P. (Píša), PL 23. 10. 1930; -tr (G. Win
ter), PL 6. 11. 1930; R. Weiner, Lumír 57, 1930/31, 
s. 102 •; V. Závada: Návštěvou u H. J., RA 6, 1930/31, 
s. 75; • ref. Nové zpěvy sladké Francie: M. M. (Maje
rová), Čin 2, 1930/31, s. 426; A. H. (Hoffmeister), 
LitN 5, 1930/31, č. 2 •; rd (R. Weiner): ref. překl. 
Vieilles femmes, LidN 29. 3. 1936; • k šedesátinám: 
A. N. (Novák), LidN 3. 9. 1938; Z. Dyková, O. Šimek,
F. Skácelík, Z. Kalista, vše Lumír 64, 1937/38, č. 9-10 
•; V. Černý: H. J., překladatel, Program D 39, 1939, 
s. 121; • nekrology: s. (J. Seifert), Nár. práce 
29. 4. 1944; A. Pražák, Naše věda 23, 1944/45, s. 139 
•; J. Kopal in H. J.: Podobizny básníků sladké Fran
cie (1946); • ref. Zahučaly lesy: P. Eisner, Kult, politi
ka 3, 1947/48, č. 30; F. Šimek, Obrana lidu 24. 3. 1948; 
bs (B. Slavík), LD 2. 4. 1948; V. Štěpánek, LF 1949, 
s. 225 •; M. S. (Sedloň), Vzpomínka na H. J., RP 
2. 9. 1948; J. Brambora: Umělec, LidN 3. 9. 1948; 
O. Novák in H. J.: Zpěvy sladké Francie (1956); 
V. Stupka in Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFF 
Brno 11, řada literárněvědná, 1962; M. Majerová in
H. J.: Zpěvy sladké Francie (1963); E. B. Lukáč: 
Vzpomínky a dnešek, RP 16. 4. 1967; hey (J. Hey
duk): Pražský Francouz, LD 26. 4. 1974; J. Fryčer in 
H. J.: Básnické překlady (1983); V. Bízek: Mistr pře
kladu, Svoboda 4. 5. 1984.

II

Ivan Jelínek

* 6. 6. 1909 Kyjov na Moravě

Lyrický básník, překladatel z angličtiny a němčiny, 
esejista.

Jeho otec Karel L. Jelínek (1871-1934), povolá
ním soudce, byl též literárně činný (1898 vydal 
knihu povídek Od Bzenca, v čas. Lumír a Niva 
otiskoval básně pod pseud. Michal Rojar, Zde
něk Světlík a Zorislav Vichor). - Do obecné 
školy chodil I. J. v Židlochovicích a pak v Brně, 
kde 1928 vystudoval gymnázium a 1932 získal 
doktorát na právnické fakultě. Dva semestry 
(1930-31) studoval na univerzitě ve Štýrském 
Hradci. Po studiích pracoval v Brně nejprve 
jako právní praktikant krajského soudu, 
1933-38 jako redaktor Lid. novin, 1933-36 byl 
zároveň lektorem brněnské činohry a už od 
konce 20. let spolupracoval s literární redakcí 
brněnské odbočky Cs. rozhlasu. 1938 se odstě
hoval do Prahy, kde se stal redaktorem progra
mů Čs. rozhlasu vysílaných pro cizinu. V čer
venci 1939 uprchl do Jugoslávie a odtud do 
Francie, kde byl pověřen českou redakcí vysílá
ní stanice Svobodné Československo. Po zrušení 
stanice odešel do čs. armády na jihu Francie, 
odkud byl evakuován do Velké Británie. 
1940-41 organizoval v britském rozhlasu pro
gram pro Československo a pak pracoval jako 
redaktor čs. vojenského deníku Naše noviny. 
1944 byl odvelen k Prvnímu čs. armádnímu 
sboru do SSSR, na frontu ve středním Sloven
sku se dostal zjara 1945. Po osvobození organi
zoval na min. informací oddělení pro kulturní 
styky s Británií a USA. 1947 odešel do Londý
na, kde pracoval jako nezávislý novinář pro čs. 
vysílání Britského rozhlasu a jako komentátor 
českých verzí dokumentárních filmů. Od 1949 
pracoval v Kanadě jako novinář, přístavní děl
ník a kovodělník, od 1951 v New Yorku jako 
novinář, hlavně pro české redakce stanic Svo
bodná Evropa a Hlas Ameriky, po roce odešel 
do Kalifornie, kde učil češtinu na americké 
armádní škole. Od 1956 byl kulturním redakto
rem českého vysílání britského rozhlasu v Lon
dýně, s nímž externě spolupracoval i po odcho
du do penze 1969.

J. lyrika z 30. let spojuje nej různější vlivy od 
poetistické nápaditosti přes písňovou melodič
nost až po holanovsky konstruovanou reflexi. 
Tříšť ostře zaznamenávaných přírodních dojmů 
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je převáděna metaforickými náznaky do du
chovní oblasti. V poezii z let válečných promítá 
J. dobové události a osobní zážitky do roviny 
nadčasově pojatého lidského údělu. V pozděj
ších sbírkách vystupují stále výrazněji tři tema
tické oblasti: vztah k Bohu, k přírodě a k ženě. 
Biblické motivy jsou vyváženy neméně častými 
motivy antickými. Zvukové kvality J. volného 
verše se od původní melodičnosti přesouvají 
k významově založené eufonii, úsilí o preg- 
nantnost vede ke kupení jmenných tvarů 
a k novotvarům. Své eseje, uveřejňované v časo
pisech (Studie, v angličtině Aréna, aj.), věnoval 
J. důsledkům tzv. vědecké revoluce, obecným 
otázkám historie a modernímu umění. Kromě 
knižně publikovaných překladů pořídil v 30. 
letech několik překladů pro Zemské divadlo 
v Brně a pro brněnský rozhlas.

PŘÍSPĚVKY in: Aréna; Čechoslovák (Londýn, od 
1940); Čteme (od 1938); Host do domu (1967); Index 
(od 1935); Krit. měsíčník (od 1938); Kvart; Lid. novi
ny (od 1925 Dětský koutek); Nár. osvobození (od 
1933); Naše noviny (list Čs. armády v zahraničí); New 
Writing (Londýn, BB v překl. E. Muira); Nový život 
(Řím); Obzor (Londýn, od 1941); Právo lidu (od 
1936); Proměny (New York, od 1966); Rozhledy po 
literatuře a umění (od 1935); Salón; Sešity pro mla
dou literaturu a diskusi (1968); Středisko (od 1932); 
Studie (Řím); Svědectví (Paříž, od 1959); U (od 1936); 
dále řada zahraničních časopisů. I KNIŽNĚ. Básnic
ké sbírky: Perletě (též D, 1933); Nedělní procházka 
(1936); Kudy (1939, rozšiř, vyd. 1946); Básně
1938- 1944 (Londýn 1944, 1946 rozšiř, s tit. Básně
1939- 1945); Ulice břemen (Vídeň 1956); Skutečna 
(Mnichov 1960); V sobě letohrad (Řím 1965); Sochy 
(Řím 1970); Ódy (Řím 1971); Posel (Řím 1975); Kolo
vá stavba (Řím 1980); Akropolis (Mnichov 1982); 
Slovozpěv (Řím 1983); Se sluncem na prsou a lvem 
(Los Angeles 1986); Hoře věčnosti (Mnichov 1988); 
Bocca della veritá (Řím 1989). - Překlady: I. Stone: 
Žízeň po životě (1938); H. Waddell: Abélard a Heloisa
(1938);  E. Ludwig: Kleopatra (1939); J. Duguid: Plášť 
z opičí kůže (1940); Ch. Morley: Trojský kůň (1941); 
R. Warner: Letiště (1947). I REDIGOVAL časopisy: 
Aréna (Londýn, 1961-64, s jinými), Studie (Řím, 
č. 14-17, 1968-69, s K. Skalickým). I

LITERATURA: • ref. Perletě: A. Černík, Čin 
1934, s. 421; B. V. (Václavek), Středisko 1934, s. 38 
ref. Nedělní procházka: B. V. (Václavek), Index 1936, 
s. 114; A. N. (Novák): Glosy k nejmladší české lyrice, 
LidN 1. 11. 1936; L. Č. (Čivrný), U 1937, s. 210 
ref. Kudy: V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 65, 1938/39, 
s. 478; sš, LitN 1939, s. 158; vz. (V Zelinka), Zvon 39, 
1938/39, s. 642 •; V Černý: Česká beletrie emigrační 
(ref. Básně 1938-1944), KM 1947, s. 12; I. Diviš: 
Verše I. J., Kult, tvorba 1968, č. 30; J. L. (Lederer): ref. 

Ódy, Svědectví 1973, č. 45, s. 150 + ref. Posel, Svědec
tví 1975, č. 52, s. 747; A. Kratochvil: ref. Kolová 
stavba, Studie 1981, s. 95; J. Fuchsová: Poezie ostro
vana I. J., Obrys (Mnichov) 1981, č. 2; Z. Rotrekl in 
Skrytá tvář české literatury (Toronto 1987, Brno 
1991); J. Trávníček: ref. Hoře věčnosti, Tvar 1990, 
č. 2; J. Čulík: S básníkem I. J. (rozhovor), Obrys 1990, 
č. 2.
Pb

Josef Jelínek

* 18. 3. 1854 Choltice u Heřmanova Městce
† 3. 10. 1930 Praha

Lyrický básník.

Mladší bratr básníka Bohdana J. Narodil se 
v rodině panského komorníka hrabat Thunů. 
Gymnaziální studia absolvoval v Hradci Král. 
(1868-72) a na Akad. gymnáziu v Praze (mat. 
1875); zde na univerzitě vystudoval klasickou fi
lologii a češtinu. Jako profesor působil na gym
náziích v Písku, Třeboni, Rychnově n. Kněžnou, 
Německém Brodě (Havlíčkův Brod) a Čáslavi. 
Zemřel v Praze-Bohnicích.

J. nevýrazná melodická lyrika je zasvěcena 
nostalgii po uplynulém mládí a nenaplněné lás
ce. Bolestné vzpomínky na milostné prožitky, 
jimiž jsou básně písňové formy neseny, doplňuje 
motiv věrnosti a věčnosti básníkova citu. Na J. 
tvorbě je patrný vliv díla Bohdana J. v cítění, 
básnickém výrazu a obraznosti.

PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1889-90); Kvítí od 
Vltavy (1881); Ohlas chrudimský (1881); Otavan (Pí
sek, od 1880); Program čáslavského gymnázia (1889, 
B Zlatá pohádka); Program gymnázia třeboňského 
(1894); Světozor (1874-75); Zvon (1929). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Květy lásky a upomínek (BB 1898); Smír (B 
1908). I

LITERATURA: -a-: ref. Květy lásky a upomínek, 
Máj 6, 1907/08, s. 256.

vs

Karel L. Jelínek viz in Ivan Jelínek

Stanislav Jelínek viz Pavel Viklan
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Joe Jenčík

* 22. 10. 1893 Královské Vinohrady (Praha-V.) 
† 10. 5. 1945 Praha

Tanečník a choreograf, provázející uměleckou praxi 
teoretizujícími úvahami o baletu; prozaik zachycující 
svět varietních divadel, autor široce založeného so
ciálního románu o revolučním zrání pražského prole- 
tariátu.

VI. jm. Josef J. - Narodil se v rodině řezníka; od 
1907 se učil strojním zámečníkem v Českomo
ravské továrně v Libni a navštěvoval pokračo- 
vací a nižší průmyslovou školu. 1910-11 praco
val jako montér v lokomotivce Českomoravské 
továrny, pak v oddělení výbušných motorů 
Ringhofferovky a 1912 krátce v tiskárně Nár. 
listů; zároveň se učil soukromě tanci u baletní
ho mistra A. Viscussiho a 1912 se s jeho balet
ním souborem zúčastnil zájezdu do Londýna. 
1913 přijal angažmá v baletním sboru Nár. di
vadla, odešel však po několika měsících a půso
bil ve Vinohradském divadle (1913) a v Rona- 
cherově divadle ve Vídni (1914). 1914-18 byl 
jako voják na frontě (zejm. v Haliči); po návratu 
z války nastoupil dráhu kabaretního tanečníka 
a choreografa, jež mu měla umožnit - nezávisle 
na oficiálních scénách - umělecký experiment 
v oblasti výrazového tance. J. byl též průkopní
kem davové choreografie a jedním ze zakladate
lů moderního českého jevištního tance. Hlav
ním jeho působištěm byl po 1918 kabaret Čer
vená sedma; zde se stala jeho uměleckou part
nerkou (a načas manželkou) bývalá tovární 
dělnice a modelka H. Škrdlantová (nar. 1898), 
působící později pod jménem La Gattanera ja
ko primabalerina milánské Scaly (dobově pro
slulým vystoupením baletní dvojice Joe a Hana 
Jenčíkovi byl Tanec s mrtvou). 1922 byl J. na 
turné po Německu, další umělecké zájezdy pod
nikl do Rakouska a do Anglie. Ve 20. letech 
působil v Alhambře, Edenu, Vinohradské zpě
vohře (1923), Varieté (1924, baletní mistr), No
vém německém divadle (1925), Rokoku; 1923 
byl autorem davové choreografie v inscenaci 
Nové Oresteie (Arn. Dvořák) na Výstavišti, 
1927 scény „Porobou k osvobození“ na 2. děl
nické spartakiádě. Od 1927 byl choreografem 
a 1928 uměleckým ředitelem kabaretu Lucerna, 
jehož programy povznesl na vynikající úroveň, 
odkud však sám odešel pro nekompromisní 
postoj v uměleckých otázkách. 1929 vstoupil 

s taneční skupinou „6 děvčátek Lucerny“ do 
Osvobozeného divadla (pod názvem „Jenčíkovy 
girls“ zde proslula zejm. tanečními mezihrami). 
Jako choreograf se J. podílel na 12 revuích 
V+W a 1930-36 podstatně spoluvytvářel profil 
Osvobozeného divadla. Od 1932 byl J. stálým 
hostem Nár. divadla, trvalou smlouvu baletní
ho mistra a choreografa však uzavřel až 1937, 
prosazoval se s obtížemi a jeho pracovní příleži
tosti neodpovídaly jeho uměleckým předpokla
dům i ambicím (z tvorby: choreografie k Špalíč
ku a Hrám o Marii od B. Martinů, balety 
V. Nováka Signorina Gioventú, J. Křičky Král 
Lávra, P. Bořkovce Krysař). Od 1937 byl J. pro
fesorem scénického tance na konzervatoři hud
by v Praze; rozsáhlá byla i jeho spolupráce 
s filmem, kde působil jako choreograf, tanečník, 
herec, režisér a libretista. - Zemřel několik dní 
po záchvatu srdeční mrtvice, který ho postihl 
v době Pražského povstání; urna byla uložena 
v Nár. divadle.

J. literární činnost byla započata teoretizují
cími úvahami o podstatě, společenském smyslu 
a výrazových prostředcích moderního taneční
ho umění, rozbory jednotlivých kreací soudo
bého baletu a portréty jeho výrazných před
stavitelů (Anita Berberova) nebo komentáři 
k vlastní choreografické tvorbě (zejm. v progra
mech Nár. a Osvob. divadla). Všechny J. stati 
charakterizuje vyhraněná a temperamentní for
mulace názorů (v boji proti ustrnulým konven
cím klasického baletu i proti diletantismu a ký- 
čovitosti kabaretních tanců), jakož i úsilí auten
ticky popsat a zachytit prchavý výtvor taneční
ho umělce. Také J. vlastní beletrie, již začal psát 
v polovině 30. let a k níž se uchyloval v době, 
kdy se nemohl plně umělecky realizovat na scé
ně (zejm. za protektorátu), souvisí s jeho taneč
ní profesí. Do tematiky svých románů (Zloděj 
kroků, Omyl Mea Mara Indry) vnesl tutéž umě
leckou i sociální problematiku tanečníka, kte
rou formuloval ve svých úvahách a kritikách: 
vracel se zejm. k tvorbě experimentujícího ka
baretního umělce a jeho vztahu ke kapitalistic
kým podnikatelům. Sugestivnost J. románů, 
syžetově založených na milostné zápletce, kotví 
v živém zachycení svébytného prostředí meziná
rodních varieté; působivost obrazu přitom ply
ne zejm. ze stálé konfrontace vnějšího lesku 
tohoto světa a tvrdých životních podmínek ar
tistů. Autenticita kontextu vnějšího světa je 
i kladem posmrtně vydaného sociálního romá
nu Byly ztráty na mrtvých', v nejtěžší době nacis
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tické okupace (psán 1942-43) se v něm autor 
vrátil k proletářskému prostředí svého mládí 
(svět libeňských továren), v němž hledal životní 
oporu a jež zobrazoval jako zdroj morálních 
a ideových jistot. Tato umělecky nejnáročnější 
J. próza, kompozičně navazující na schéma ge
neračního románu, sleduje na proplétajících se 
osudech dvou pokolení dělnické a továrnické 
rodiny společenský vývoj od vzniku republiky 
po léta okupace. Individuální osudy hrdinů 
přerůstají přitom v široce koncipovaný obraz 
sociálně politického dění, zejm. líčením cesty 
několika obyvatel jednoho libeňského činžáku 
ke komunistickému přesvědčení a k sabotážní- 
mu protinacistickému boji. - V rukopise zůstaly 
J. odborné práce Balet kouzla zbavený čili Psí 
život, Pražská dvacetiletka baletu a tance, Tech
nika klasického baletu a romány Polepšení Zan- 
dy Lutrynové a Zatemněné město.

PŘÍSPĚVKY in: sb. Abeceda filmového scenáristy 
a herce (1935); The Dancing Times (Londýn); Divadlo; 
Hlas pravdy; Kino (1926); Klíč; Lit. svět (1927-28); 
Magazín DP; Nár. divadlo (1933-38); Nár. práce 
(Mor. Ostrava, 1943); Naše doba; Osvobozené divadlo 
(od 1930); Panoráma (1935); Praha v týdnu; Ročenka 
Sirotčího spolku členů ND v Praze (1942); Rozpravy 
Aventina (1928-29); Salón; Taneční listy (1934-35); 
Venkov (1931); Živý tanec (1938-39). I KNIŽNĚ. Be
letrie a studie o tanci: Tanec a jeho tváření (1926); Anita 
Berberová (1930); Tanečník a snobové (EE 1931); 
Uspavač (baletní libreto na motiv z Andersena, 1932, 
i prem., hudba F. Schmitt); Zloděj kroků (R 1935); 
Omyl Mea Mara Indry (R 1944, pod vl. jm.); - posmrt
ně: Taneční letopisy (EE 1946, pod vl. jm., ed. J. Rey); 
Skoky do prázdna (EE 1946, pod vl. jm., ed. J. Rey); 
Byly ztráty na mrtvých (R 1948, pod vl. jm., upr. vyd. 
1949, ed. V. Macháčková). I SCÉNICKY. Baletnílibre- 
to: J. Křička: Král Lávra (1940). I

LITERATURA: J. Tráger: ref. Tanec a jeho tváře
ní, Studentský časopis 6, 1926/27, č. 4; • ref. Anita 
Berberová: AMP (A. M. Píša), PL 2. 10. 1930; J. 
Wenig, Venkov 13. 11. 1930 •;• ref. Zloděj kroků: B. 
Jedlička, LidN 23. 9. 1935; K. J. Beneš, Panoráma 
1935, s. 73; K. Sezima, Lumír 63, 1936/37, s. 221 •; 
amp. (A. M. Píša): nekrolog, Práce 12. 5. 1945; J. Rey: 
J. memento, Divadlo 1945, s. 44 + Vzpomínka na 
mrtvého choreografa, Nár. divadlo 21, 1945/46, s. 37 
+ Předčasný odchod choreografa J. J., Divadelní 
zápisník 1, 1945/46, s. 377 + Rok od smrti J. J., Práce 
11.5. 1946 + in J. J.: Taneční letopisy (1946) a Skoky 
do prázdna (1946); O. S. (Srbová): ref. Taneční letopi
sy, Práce 17. 11. 1946; an.: ref. Skoky do prázdna, Lid. 
kultura 1947, č. 17; F. Towen: Dvojí setkání s J. J., 
Divadlo 1948, s. 44; J. Procházka in J. J.: Byly ztráty 
na mrtvých (1948); V. Macháčková in J. J.: Byly ztráty 
na mrtvých (1949); • ref. Byly ztráty na mrtvých: 

F. Buriánek, NŽ 1949, s. 38 a Zeměd. noviny 5. 8. 
1949; P. Reiman, Tvorba 1949, s. 38; Z. K. Slabý, 
Kult, politika 1949, č. 25 a Mladá fronta 19. 2. 1949; 
R. Grebeníčková, RP 15. 2. 1949; M. Grygar, LidN 
9. 2. 1949; vbk (V. Běhounek), Práce 8. 1. 1950; rp (R. 
Patera), Obrana lidu 4. 1. 1950 •; an.: Pět let od smrti 
J. J., Obrana lidu 10. 5. 1950; J. Procházka: Tvůrce 
jevištního tance, LD 11. 5. 1955; V. Wassermann: 
Scenárista J. J., Film a doba 1957, s. 252; L. Schmido- 
vá in Československý balet (1962); V. Vašut: J. J., 
Kult, politický kalendář 1963.

II

Jan Jeník z Bratříc

* 6. 1. 1756 Radvanov u Mladé Vožice
† 26. 8. 1845 Praha

Autor memoárů, sběratel lidových písní, shromaždb- 
vatel a komentátor historických dokumentů. Byl prv
ní u nás, kdo pojímal lidové písně jako synkretický 
umělecký výtvor a kdo reprodukoval jejich texty v au
tentickém znění.

Pokřtěn Jan Nepomucký Vojtěch Baltazar Ig
nác. - Pocházel z vladycké rodiny, nejmladší 
dítě Josefa Jiřího Vavřince J. z B., majitele grun
tu v Radvanově, zvaného Šafařík, a Karolíny, 
roz. Malovcové z Malovic. 1763 byl dán do 
Prahy do jezuitského semináře sv. Václava, tam 
vystudoval gymnázium, tzv. filozofii a začal stu
dovat práva. 1773 (zrušení jezuitského řádu) 
nebo 1774 se snad dal na vojnu (příslušnost 
k Wallisovu pluku doložena od 1776), od 1778 
se účastnil různých válečných tažení, bojoval 
proti Turkům i Francouzům, poznal balkánské 
kraje, západní Německo, Francii, Belgii, Ho
landsko; byl několikrát raněn, dosáhl (1797) 
hodnosti setníka neboli hejtmana (zhruba dneš
ní hodnost kapitána). Zdědil panství Střezimíř 
po strýci z matčiny strany, 1799 (vstup Rakous
ka a Ruska do války s Francií) vystoupil z voj
ska a natrvalo se potom usadil v Praze. Vykou
pil z vojny svého sluhu Lukáše Buriana, otce 
autora české mluvnice Tomáše B., který se stal 
J. vychovancem. V Praze byl oblíbeným členem 
starší vlastenecké společnosti, stýkal se 
i s mladšími (F. L. Čelakovský, F. Palacký), 
s pozdějšími mladými spisovateli 30.-40. let se 
již nesblížil. Osmdesátiletý si pohmoždil ruku 
a nemohl psát, od 1843 byl téměř slepý. Jeho 
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smrt česká periodika ani nezaznamenala. Pohř
ben byl v Chotýšanech v rodinné hrobce votic- 
kých Vratislavů z Mitrovic.

Od 1778 do konce své vojenské služby 1799 
psal J. německy ve formě deníku své vojenské 
paměti (Tagbuch der merkwůrdigen Vorfdílen 
meiner Dienstzeit 1778-1799). Ve 20. letech je 
krasopisně přepsal, rukopis proložil jako dokla
dovým materiálem originály i opisy úředních 
dokumentů a jinými vzácnými nebo kuriózními 
listinami, obrazy postav, měst a krajin, vlastní
mi kresbami (siluety a portréty milenek, vyob
razení vojáků), drobnými předměty, letákovými 
tisky, dobovými karikaturami apod. Jako pozo
ruhodný historický pramen dokládají J. paměti 
duchovní růst svého autora, jeho sbližování 
s některými humanistickými idejemi evropské
ho osvícenství i národní uvědomování a podá
vají také autentický obraz převratné doby, teh
dejšího vojenského života a určitých historic
kých událostí, jichž byl J. svědkem. Po 1800 
přestává J. jako memoáristu zajímat vlastní 
osobnost i soudobý pražský život; jen ojediněle, 
a to již česky, zaznamenává ještě události svého 
mládí (pobyt v Svatováclavském semináři) nebo 
novými záznamy nesoustavně doplňuje své dří
vější paměti {Rozličné příběhy z let 1770 až 
1813). Tyto nečetné memoárové zápisky jsou 
však již zařazeny do jeho sbírky originálů a pře
devším opisů památek minulých dob, které se 
J. věnoval až do konce života a kterou doplňo
val, přepisoval a různě přeskupoval do rukopis
ných svazků s názvy např. Pamětihodno všelija
kých... národu českého se dotýkajících věcí... 
a Bohemica neb Sbírka rozličných příběhů a pa
mátných věcí Království českého se tejkajících... 
Z těchto dvou řad se dochovalo 24 svazků vždy 
o několika stech stranách; k tomu přistupují 
další rukopisy drobnější. Svazky představují ně
kolik verzí komentovaných materiálů k českým 
dějinám od husitství po autorovu současnost. 
Jsou dílem především sběratelským; zvláštním 
předmětem J. zájmu jsou osobnosti Husa, Žiž- 
ky, Jiřího z Poděbrad, Valdštejna, individuálně 
motivovaný byl zájem o nenáviděné jezuity; 
J. registroval i zprávy o vraždách, exekucích, 
katastrofách apod. Někdy byly takto dochová
ny také unikátní historické dokumenty, avšak 
hodnota těchto sbírek spočívá jednak v autoro
vých komentářích, které vypovídají o vztazích 
jeho i jeho generace k české minulosti, jednak 
v tom, že tu J. zaznamenal (nejčastěji z vlastní
ho poznání) i doklady o hmotné situaci lidu 

a jeho kulturního obzoru a projevech (pověsti, 
zvyky, slavnosti), jež dobové dějepisectví větši
nou opomíjelo. J. byl prvním českým sběrate
lem, který se soustavněji zajímal o lidové písně 
a hodnotil je jako projev uměleckých schopnos
tí lidu, jeho představivosti i charakteru; i když 
notačně nezaznamenával nápěvy a charakteri
zuje je někde jen slovními komentáři, viděl 
v písni synkretický umělecký výtvor (spojení 
poezie, hudby a tance). Ve dvou verzích existuje 
jeho sbírka Písně krátké, větším počtem staro
dávné lidu obecného českého... Orientoval se 
zřejmě na skladby dobově nejvíce oblíbené (stav 
z J. mládí a z počátku jeho pražského pobytu); 
jádrem sbírky jsou lyrické a lyricko-epické pís
ně vesnického původu (Táborsko, Plzeňsko), 
dále obsahuje skladby z folklóru městského 
(Praha) a písně umělého původu, včetně kra- 
mářských (celkem 160 písní lidových a 9 umě
lých nebo kramářských); pro srovnání je tu 
i několik německých písní, převážně z městské
ho folklóru. J. zaznamenával písně v té podobě, 
jak je slyšel zpívat, neprováděl ani korektury 
estetické, ani cenzuru morální; zachoval v au
tentické podobě i ryzí písně erotické a skatolo- 
gické, jimž se pozdější sběratelé vyhýbali. 
Z J. sbírky, autorem neurčené k tisku, po úpra
vách těžily pozdější soubory (J. Rittersberk, 
F. L. Čelakovský). J. pojetí lidové písně a způ
sob jeho výběru a záznamu se natolik lišily od 
teorie a sběratelské i ediční praxe romantických 
folkloristů, že se o jeho zápisy textů a dopro
vodní komentáře začala zajímat folkloristika 
teprve od 80. let 19. století (Č. Zíbrt) a vskutku 
vědecky jich využívat až od poloviny 20. století.

PŘÍSPĚVKY in (posmrtně; edice výňatků z pamětí 
a sbírek): Čas. Beletristická příloha (1897); Čes. lid 
(1902-03, 1907-08); Květy (1879); Lid. noviny (13. 2.
1920);  Lumír (1861, 1862); Nár. osvobození (14. 9. 
1924); Poutník (1848); Večerník Pražských listů (30. 
5. 1914). ■ KNIŽNĚ (posmrtně): Albrecht Chanov- 
ský z Dlouhé Vsi aJ. J. z B. o výročních obyčejích, 
pověrách a slavnostech staročeských (1895, ed. Č. Zí
brt ← Věstník KČSN, tř. filoz.-hist.-jaz., 1895); in 
Erotika českého obrození 1780-1850 (1928, ed. 
J. Hrubý, bibliof. tisk); Písně krátké lidu českého 
obecného (1929, ed. M. Novotný, bibliof. tisk); Dvě 
kuriózní zprávy o společenském i nespolečenském 
životě v Praze na rozhraní 18. a 19. stol. (1929, ed. 
M. Novotný, bibliof. tisk); Incognito (Pokradmo). 
Peprné verše na všecky stavy. Od učeného kněze Voj
těcha Sedláčka... (Plzeň 1930, ed. J. Volf, soukr. tisk); 
Z mých pamětí (1947, ed. a přel. J. Polišenský); Roz
marné písničky (1959, ed. J. Markl); Písně starodávné 
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Jeník z Bratříc

lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohor
šlivě (1989, ed. K. Dvořák). I KORESPONDENCE: 
F. Čenský: Z dob našeho probuzení (T. Burianovi 
z 1826-41; 1875); in J. Polišenský, E. Illingová: J. J. 
z B. (L. Berchtoldové z 1843; 1989). I

BIBLIOGRAFIE: in Č. Zíbrt: Bibliografický 
přehled českých národních písní (1895); J. J. z B. 200 
let od narození ... Katalog výstavy v Náprstkově 
muzeu v Praze, duben-červen 1956 (1956, ed. P. Knei- 
dl, rukopisy, vydání, literatura). I LITERATURA: 
F. Strejček: Proslov k odhalení pamětní desky 
J. J. z B. v Radvanově 16. 8. 1936 (Litomyšl 1936, 
bibliof. tisk); A. Kučík: J. J. rytíř z B. (1948); J. J. 
z B. 200 let od narození ... Katalog výstavy v Náprst
kově muzeu v Praze, duben-červen 1956 (1956, ed. 
P. Kneidl, úvod K. Dvořák); J. Polišenský, E. Illingo- 
vá: J. J. z B. (1989, s ukázkami z díla). I an.: Vzpomín
ka na J. J. z B., Lumír 1854; A. Rybička: O vládycké 
rodině a erbu Jeníků z B., Památky archeologické 
a místopisné 1860; F. Čenský: Vojenské a vojensko- 
-literární vzpomínky, Světozor 1873 + Bohemica 
J. Jeníka z B., Světozor 1873 + in Z dob našeho 
probuzení (1875); J. B. Píchl in Vlastenecké vzpomín
ky (1936, ed. M. Hýsek ← Čes. včela 1876-80); P. 
Sobotka: J. J. z B. a jeho zápisky, ČČM 1880; Č. 
Zíbrt: České písně o Valdštejnovi a Harantovi ze 17. 
a 18. věku, Věstník KČSN, tř. filoz.-hist.-jaz., 1894 
+ Zpráva J. J. rytíře z B. o trestech lidu poddaného 
ve stol. 18. a trestech řemeslníků nepoctivých, ČL 
1895 + Zápisky J. J. z B. v bibliotéce Muzea Králov
ství českého, ČČM 1897 + Zápisky T. Buriana v bib
liotéce Muzea Království českého, ČČM 1898; F. 
Palacký in Autobiografie a zápisky 2 (1898, ed. 
V. J. Nováček); A. Jirásek: Z pamětí českého důstojní
ka, Zvon 4, 1903/04 → Rozmanitá próza 2 (1905 
a 1930), Z dávna i nedávná (1913) a O panu Jeníkovi 
(1930, ed. F. Strejček); O. Gintl: Muzejní exemplář 
zápisků J. J. z B., ČČM 1905; Č. Zíbrt: Neuberkův 
exemplář zápisků J. J. z B., nyní v muzejní bibliotéce, 
ČČM 1907 + Hostašův exemplář zápisků J. J. z B., 
ČČM 1909; A. Jirásek: O staré, bělohorské elegii 
(elegie Jana Stencze a hodnocení jejího autora J. Jení
kem), LidN 7. 11. 1920; R. Tschorn: Milostná dobro
družství J. J. z B., Topičův sborník 13, 1925/26 + J. J. 
z B., in Z galérie českých vojáků (1925); M. Novotný: 
„Zbírky české“ J. J. z B., Kuriózní revue 1925 + Kro
nikář českého obrození (rukopisná pozůstalost 
J. J. z B. v Knihovně NM), 28. říjen, 1926, č. 89, 133, 
139; F. Strejček: Po stopách posledního tábority, Náš 
kraj 1934 + Památce posledního rytíře, Čes. jih 1936; 
F. M. Bartoš: Poslední táborita a čeští evangelíci, 
Kostnické jiskry 1941, č. 8; J. Polišenský: Mezi výročí
mi tohoto památného roku 1945, KM 1945; F. Paur: 
Jak jsme objevili portrét J. J. z B., Obrana vlasti 13. 8. 
1946; V Křísá: J. J. z B. (portrét v muzeu v Soběslavi), 
Jubilejní sborník Měst, muzea v Soběslavi 1897-1947 
(1947); M. Novotný: Vlastenec v bílém kabátě, in J. J. 
z B.: Z mých pamětí (1947); J. Polišenský: Dvojí tvář 
osvícenského dějepisectví: J. J. z B. cesta k české 

minulosti, Slovesná věda 3, 1950; V. Vycpálek: Vožic
ko v písni, ČL 1950; R. C. (Cikhart): K rodopisu 
Jeníků z B., Jihočeský sb. historický 1951; R. Hr. 
(Hrdlička): K životopisu J. J. z B. (zpráva z dopisu T. 
Buriana J. E. Vocelovi z 1844), Jihočeský sb. historic
ký 1952; J. Rypka: Z deníku J. J. z B., LitN 1953, 
č. 39; J. Tichý: Valdštejnský exemplář Jeníkových 
Bohemik, Sborník NM, řada C, 1959; J. Markl in J. J. 
z B.: Rozmarné písničky (1959) + Sběratel písní 
J. J. z B., ČL 1960; F. J. Čapek, E. Vošický: K původu 
rodu Jeníků z B., Sb. vlastivědných prací z Podblanic- 
ka 1966; V. Cvek: J. J. z B., in Lidé kraje mezi třemi 
vrchy (Pelhřimov 1967); J. Holeyšovský: K původu 
Jeníků z B., Sb. vlastivědných prací z Podblanicka 
1968; J. Skutil: Paralela dvou postav kronikářského 
literárního díla A. Jiráska (F. Vavák a J. J. z B.), 
Vlastivěd, ročenka Okr. archívu v Blansku 1973; B. 
Slavík in Od Dobnera k Dobrovskému (1975); K. 
Dvořák in J. J. z B.: Písně starodávné lidu obecného 
českého... (1989).

mo

Antonín Jenne

* 2. 12. 1881 Osek u Milevska
† 17. 2. 1935 Praha

Autor próz a dramat pro dospělé i mládež, tematicky 
těžících zejména ze znalosti středočeského venkova 
a ze zážitků v ruském zajetí a legiích; dobovou popu
laritu získal cyklus humoristických románů o Kačce 
Vomáčené a její rodině.

Syn učitele. Po absolvování učitelského ústavu 
v Soběslavi (mat. 1900) působil na venkovských 
národních,^ později měšťan, školách, krátce 
v jižních Čechách, pak v Polabí a přilehlém 
povodí Cidliny (Poděbrady, Svobodné Dvory, 
Městec Králové a okolí). Za první svět, války 
byl na ruské frontě a dostal se do zajetí; ze 
zajateckého tábora na Ukrajině přešel na práci 
do Feodosie na Krymu, kde byl metařem a hlí
dačem ve skladu uhlí. Vstoupil do čs. legií (6. 
hanácký střelecký pluk) na Volyňsku; zde pře
chodně působil jako učitel na škole českých 
kolonistů ve Volkově, po dobytí města Němci se 
až do brestlitevského míru skrýval. Do ČSR se 
vrátil 1919 přes Polsko na vlastní pěst a větši
nou pěšky. V Praze působil jako odborný učitel 
na měšťan, škole v Nuslích, pak na dívčí měš
ťan. škole v Kobylisích, později byl inspektorem 
pro menšinové školy na min. školství. 1935 
krátce před smrtí byl jmenován ředitelem 
měšťan, chlapecké školy na Starém Městě.
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Po časopisecky otiskovaných verších debuto
val J. jako prozaik knížkou drobných příběhů 
pro mládež Tvrdý život↓yás o pásmo obrázků ze 
života chudé venkovské rodiny v průběhu roku. 
Relativně samostatné scény, jejichž účastníkem 
nebo pozorovatelem je malý vesnický chlapec, 
zachycují především všední dění na vsi a rodin
né vztahy prostých lidí; popřením konvenční 
dějové konstrukce vžité v soudobé povídce 
o chudých dětech vytvořil J. s nenásilnou vý
chovnou tendencí živý obraz světa venkovského 
dítěte. Pro další literární činnost získal J. roz
hodující zkušenosti na frontě, v zajetí a v rus
kých legiích. Vytěžil z nich řadu povídek pro 
mládež, zachycujících především epizodické 
příběhy dětí a zvířat uprostřed válečných udá
lostí (Sivka a jiné povídky, Zajatecký pes a jiné 
povídky)', znalost ruského prostředí, sympatie 
k prostým lidem, pochopení pro trpící a z toho 
vyplývající humanistický důraz oslabuje však 
J. v mnoha případech explicitně formulovanou 
výchovně vlasteneckou tendencí v duchu ofi
ciální osvobozenecké legendy. Z prací pro do
spělé vyniká autenticitou líčení memoárový ro
mán V gorodském dvoře, líčící na autobiografic
kém základě situaci českého zajatce v Rusku. 
Snaha vystihnout specifičnost ruského života se 
projevuje i v dramatickém pokusu Báryňa, situ
ovaném do doby mezi únorovou a říjnovou re
voluci 1917; v zobrazení tragického střetu vy
střízlivělého revolucionáře z roku 1905, jeho 
ženy - původem prosté a přirozeně cítící ven
kovské dívky - a vzbouřených mužiků si J. po
ložil náročný úkol ideového a historického vý
kladu revoluční reality. Značnou popularitu zís
kal J. rozsáhlými seriály humoristických epizod 
spojených s postavou neomalené řečné venko
vanky a válečné zbohatlice Kačky Vomáčené 
z Řepochrást a s karikaturními figurkami členů 
její rodiny. Příběhy, které vycházely nejprve na 
pokračování v novinách (příl. Práva lidu), vydá
val J. postupně knižně jako jednotlivé části hu
moristického cyklu o sociálním vzestupu maza
né primitivní ženy, postupující bez skrupulí 
k bohatství a společenskému postavení. V kari- 
katurně zjednodušené podobě promítl J. do jed
notlivých epizod i obraz proměny poválečné 
vesnice. Vedle těchto nenáročně koncipovaných 
humoristických prací, kolísajících mezi póly 
účinného satirického zobecnění a banální komi
ky, pokusil se J. ve 30. letech i o vážnější povíd
kové prózy z vesnického prostředí {Lopuchy 
u cesty), v jejichž často tragických konfliktech 

chtěl zachytit drsnou sociální i mravní tvář téže 
vesnice v úrodném kraji, ztrácející vlivem války 
a poválečného vývoje svou patriarchálně idylic
kou tvář. - J. byl i plodným autorem učebnic, 
školních příruček a publikací lidovýchovného 
rázu.

PSEUDONYMY: J. Vok, Klára Legerová (Malý čte
nář). I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1912); Besídka 
malých (1903-09); Horkého týdeník (1909); Máj 
(1904-05); Malý čtenář (1923-31); Nár. obzor (1909); 
Nár. osvobození (1926, 1936); Právo lidu (1921-34); 
Večerník Práva lidu (1926-35; 1926 V gorodském 
dvoře, 1934-35 poslední část cyklu o Kačce Vomáče
né Tahle krize!); Venkov (1919-24); Zvon (1912). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Tvrdý život (P pro ml., 1911); 
Čarovný proutek (D pro ml., 1913); V červáncích (PP 
pro ml., b. d., 1917); Pohádky národní a jiné (1920); 
Do zajetí (P pro ml., 1920); Dobrý boj jsme bojovali 
(P pro ml., 1920); Pod starý prapor (P pro ml., 1920); 
Skály a srdce (P pro ml., 1920); Naši vojáci (P pro ml.,
1921);  Razvědčíci (P pro ml., 1921); Z nevole k svobo
dě (P pro ml., 1921); Na ústupu (P pro ml., 1921); 
Z holuba sokol (P pro ml., 1921); Pouta (P pro ml.,
1921) ; Snítky vavřínu (BB 1921); Sivka a jiné povídky 
(pro ml., b. d., 1921); O královně Popelušce (pohádka,
1922) ; O Matěji Peciválu (pohádka, 1922); O třech 
starých tovaryších (pohádka, 1922); Paní Masaryko
vá (životopis pro ml., 1923); Paprsky štěstí (PP pro 
ml., 1924); Ranní mlhy (R pro ml., 1925); Zajatecký 
pes a jiné povídky (pro ml., 1926); Požár lesa (D
1926) ; Kačka Vomáčená 1, 2 (R 1926, 1928); Pohád
kový věneček (z ruských a ukrajinských pohádek,
1927) ; Z temnoty věků (PP 1927); Pabouček a jiné 
podivné historie (PP pro ml., 1927); V gorodském 
dvoře (R 1927); Báryňa (D 1927, prem. 1925); Boha
týrské pověsti západních národů (1927); Na statku (R 
1928, z cyklu o Kačce Vomáčené); Součkova ženitba 
(R 1928, z cyklu o K. V.); Jenda a Ferda (PP pro ml., 
1929); Dědečkovy povídačky (1929); Krvavá lavina 
(PP 1930); V bouřlivém víru (R pro ml., 1931); Hlu
chý král (D pro ml., 1931); Kačka Vomáčená (D 1931, 
i prem., s F. Bartošem); Frantík (R 1932, z cyklu o K. 
V.); Krůpěj za krůpějí (PP pro ml., 1933); Lopuchy 
u cesty (PP 1933); Po stopách lidské práce (beletrizo- 
vaná hist. studie, 1934); Muzikanti (P pro ml., 
1934); - posmrtně: Tonička se vdává (R 1935, z cyklu 
o K. V.); Jirka v zajetí pohádek (P pro ml., 1935). - 
Ostatní práce (učebnice a příručky): Zeměkoule 
(1920); Země Československé republiky (1920); Státy 
středoevropské (1920); Evropa 2 (1920); Stručné ději
ny všeobecné (1921); Stručný český dějepis (1921); 
Český občan (1922); Dětské dovednosti (1924); Poeti
ka a metrika pro školy měšťanské (1925); Sloh na 
škole měšťanské (1928). - Souborné vydání: Spisy 
A. J. (vyd. Za svobodu, 1932-33, 3 sv.). I REDIGO
VAL časopis: Malý čtenář (1926-31, s F. S. Procház
kou). I VYDAL: Pohádky našeho krbu (1920). I
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LITERATURA: B. Beneš: ref. V červáncích, Úhor 
1917, s. 146; Promyk (H. Sedláček): ref. Sivka a jiné 
povídky, Úhor 1921, s. 120 + ref. Paní Masaryková, 
Úhor 1923, s. 83; • ref. Zajatecký pes...: an; (F. 
S. Procházka), Zvon 27, 1926/27, s. 221; Topol, Úhor 
1927, s. 112; F. V. S. (Suk), Střed, škola 9, 1928/29, 
s. 94 •;• ref. Pohádkový věneček: -och- (F. S. Pro
cházka), Zvon 27, 1926/27, s. 183; F. Homolka, Úhor 
1927, s. 65 •; J. D. (Dýmá): ref. V gorodském dvoře, 
NO 30. 1. 1927, příl. Legionářský týden; • ref. Pabou- 
ček...: J. Petrus, Čes. osvěta 24, 1927/28, č. 8; Pro
myk (H. Sedláček), Úhor 1928, s. 13 •; • ref. Na 
statku: a (E. Vachek), PL 18. 11. 1928; J. Petrus, Čes. 
osvěta 25, 1928/29, č. 9-10 •; J. Petrus: ref. Součkova 
ženitba, Čes. osvěta 25, 1928/29, č. 2; • ref. Jenda 
a Ferda: V. Brtník, Venkov 14. 11. 1929; O. Pospíšil, 
Úhor 1929, s. 175 •;• ref. Dědečkovy povídačky: F. 
V. S. (Suk), Střed, škola 10, 1929/30, s. 186; J. Petrus, 
Čes. osvěta 26, 1929/30, č. 9-10; O. Pospíšil, Úhor 
1930, s. 107 •; If (I. J. Fischerová): ref. dramatizace 
Kačky Vomáčené, NO 19. 1. 1931; • ref. V bouřlivém 
víru: F. V. S. (Suk), Střed, škola 12, 1931/32, s. 242; 
O. Pospíšil, Úhor 1932, s. 66 •; M. H. (Holas): ref. 
Lopuchy u cesty, RA 9, 1933/34, s. 68; E. Štorch: ref. 
Po stopách lidské práce, NO 28. 2. 1934; -el-: ref. 
Krůpěj za krůpějí, PL 13. 4. 1934; D. Filip: ref. Muzi
kanti, Úhor 1935, s. 33; • nekrology: K. (F. V. Krejčí), 
PL 19. 2. 1935; -á-, NO 19. 2. 1935; an., Večerník PL
20. 2. 1935; P. Kofránek, PL 20. 2. 1935; K. Vika, 
Ranní noviny 22. 2. 1935; J. Boudyš, NO 28. 2. 1935, 
příl. Legionářský týden; -btk- (V. Brtník), Zvon 25, 
1934/35, s. 335; an., Úhor 1935, s. 46; J. Petrus, Úhor 
1935, s. 57 •;• ref. Tonička se vdává: drb. (J. Borec
ký), Zvon 35, 1934/35, s. 574; vbk (V. Běhounek), PL
21. 7. 1935 •; A. F. J. (A. Fleischerová-Janovská): ref. 
Jirka v zajetí pohádek, Úhor 1935, s. 196.

//

Jenský kodex

Počátek 16. století

Pozdní slovesný a výtvarný dokument bojovné husit
ské tradice.

J. k. dal pořídit počátkem 16. stol, pražský 
utrakvista, člen Loudovy koleje a ctitel Husův 
a Žižkův Bohuslav z Čechtic. Na obrazové slož
ce, která nepředstavuje sice vrcholnou úroveň 
dobového výtvarného projevu, ale je dokumen
tárně cenná zachycením množství dobových re
álií z přelomu 15. a 16. stol., se podílelo několik 
malířů, mj. i známý malíř utrakvistických kan
cionálů Janíček Zmilelý z Písku. J. k. je zřejmě 
novým výtvarným zpracováním a přepisem 

starší předlohy nebo předloh z různých období 
15. stol.; kořeny některých z nich sahají až do 
doby vlastního husitství. O síle tradice, z níž 
památka vyrostla, svědčí existence jeho staršího 
protějšku, tzv. Göttingenského kodexu asi z 60. 
let 15. stol., obsahujícího obrazové antiteze 
a některé textové části, shodné s J. k.

J. k. je souborem vyobrazení a textů, zaměře
ných jako ostré satirické invektivy proti zlořá
dům římské církve se zvláštním zřetelem k to
mu, jak se projevovaly v české společnosti. Ob
sahuje řadu obrazových, zčásti cyklicky uspo
řádaných protiřímských pamfletů s orientující
mi časovými přípisky a vysvětlivkami, několik 
textových částí rukopisných a jednu tištěnou 
(kališnický dodatek k prvotisku českého Pasio- 
nálu z 1495, přinášející čtyři Husovy listy 
z Kostnice, „pašijová“ vyprávění o smrti Huso
vě a Jeronýmově, protestní list české a morav
ské šlechty proti Husovu odsouzení a překlad 
Poggiova listu Leonardu Brunimu z Arezza 
s obdivným vylíčením Jeronýmova konce). Cen
trum J. k. tvoří rozsáhlý cyklus Antithesis Chris
ti et Antichristi (Odpornost Kristova s Anti
kristem), zčásti zpracovávající útočný spisek 
horlivého pražského husity Mikuláše z Dráž
ďan Tabulae veteris et novi coloris (Desky staré 
a nové barvy). Cyklus konfrontuje novozákonní 
představy o Kristu, jeho chudobě, prostotě 
a utrpení se životem současných církevních kní
žat a také další obrazově vyjádřené protiřímské 
invektivy jsou založeny na stejném principu 
zdůrazňované protikladnosti, která je ještě 
stupňována doprovodnými texty a biblickými 
citáty. Ostatní práce obsažené v kodexu se ideo
vě blíží centrálnímu dílu a tvoří spolu s ním 
sborník pozoruhodné názorové jednotnosti.

EDICE částí: Z. Nejedlý: List Luciperův ke Lvovi 
z Rožmitála z roku 1478, Věstník KČSN 1903 (s 
popisem J. k.); dodatek k Pasionálu in O mučednících 
českých knihy paterý (1917, ed. V. Flajšhans); Pasio- 
nál všech svátých (1926, faksimile, ed. Z. Tobolka). I

LITERATURA: Z. Drobná: J. k. (1970, s podrob
ným popisem). I J. Dobrovský in: Literarische Nach- 
richten von einer im Jahre 1792 unternommenen Rei- 
se nach Schweden und Russland (1796); J. Goll: Bo
hemika ve sbírce rukopisů knihovny v Gottinkách, 
ČČM 1873; K. Chytil in Vývoj miniaturního malířství 
českého za doby králů rodu Jagellonského (1896); 
Z. Nejedlý: Satirický list Luciperův ke Lvovi z Rož
mitála z roku 1478, Věstník KČSN 1903; J. Sedlák: 
Mikuláš z Drážďan, Hlídka 1914; K. Chytil in Anti
krist v naukách a umění středověku a husitské obraz
né antiteze (1918); J. Volf: Tzv. Jenský Pasionál, LF 
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1926; V. Denkstein: Husitský kodex z Jeny, ČNM 
1951; J. Kudrna: O J. k. a zvláště o jeho kališnickém 
dodatku, Slovesná věda 4, 1951; Z. Drobná: Český 
život 15. stol, v zrcadle J. k., ČL 1952; R. Urbánek: 
Starší obdoba Rukopisu jenského, Rukopis göttin- 
genský. Věstník ČAVU 1952 → Z husitského věku 
(1952); F. M. Bartoš: J. k. a jeho původce, Jihočes. sb. 
historický 21, 1952 → Ze zápasů české reformace 
(1959) 4- O původce antitezí J. k., Jihočes. sb. histo
rický 22, 1953 + Husitský mučedník Mikuláš Dráž
ďanský, Kostnické listy 1954, č. 30 + J. k. a mučed
níci Jednoty bratrské, tamtéž, č. 31; Z. Drobná: Ryti
na Schongauerova v ilustracích J. k., ČNM 1955 
+ Janíček Zmilelý z Písku a J. k., Umění 1955; V. V. 
Hnízdo: Příspěvek k umělecko historické analýze hu
sitského kodexu z Jeny, Umění 1956; V. Husa: O době 
vzniku J. k., Sb. historický 5, 1957; K. Stejskal: Po
známky k současnému stavu bádání o J. k., Umění 
1961; M. Vlk: Na okraj nejnovější datace J. k., LF
1962 + K otázce předlohy J. k., Sborník NM, A 17,
1963 + Paleografický rozbor J. k., Sborník historický 
14, 1966 + J. k. Kodikologický rozbor rukopisu IV 
B 10 v Knihovně Nár. muzea, Sborník NM, A 21, 
1967; J. Hrabák: Okrajové téma, ale nikoliv okrajový 
význam pro literární historii, ČLit 1971.

jk

Jan z Jenštejna

* 27. 12. 1350 Jenstejn u Prahy
† 17. 6. 1400 Řím (Itálie)

Pražský arcibiskup, autor latinských hymnů a spisů 
církevně politických, asketických a homiletických.

Latinsky psán loannes (de) lenstein, Jenczen- 
stein, Genzenstein. - Pocházel ze zámožné rodi
ny, jejíž členové působili už v druhé generaci 
v královských službách. Jeho otec Pavel (od 
1360 notář král, komory) a otcův bratr Jan 
Očko z Vlašimi (od 1364 pražský arcibiskup) 
patřili k úzkému okruhu rádců Karla IV. Určen 
k duchovnímu stavu nabyl Jenštejn vzdělání na 
univerzitách v Praze, Padově, Boloni, Montpel- 
lieru (1374) a v Paříži (1375-76, hodnost baka
láře kanonického práva). Dříve než studia do
končil a než přijal kněžské svěcení, stal se 1376 
biskupem v Míšni a 1379 pražským arcibisku
pem, když byl 1378 Očko jmenován kardinálem 
a se svolením papeže Urbana VI. se vzdal arci
biskupství v synovcův prospěch. Současně Ka
rel IV. vybral J. za kancléře římské říše. Ve snaze 
o odstranění církevního schizmatu usiloval 

J. o obecné uznání římského papeže Urbana VI. 
Tvrdým postupem vůči straníkům avignonské- 
ho papeže Klimenta VIL ve svatovítské i vyše
hradské kapitule vzbudil proti sobě nevoli 
a neústupným vymáháním respektu k právům 
církve i svým vlastním popudil proti sobě dvůr 
i krále Václava IV., který jej 1384 zbavil kancléř- 
ství. Tento úřad byl však J. už delší dobu přítěží, 
protože po uzdravení z morového onemocnění 
1380 se odvrátil od světského života ke kajícné
mu, provázenému askezí. S tím souviselo i jeho 
vystupňování mariánské úcty (1386 zavedení 
nového svátku Navštívení P. Marie); přivedlo jej 
do dalších nesnází, když proti němu vystoupil 
jménem kapituly M. Vojtěch Raňkův z Ježova 
(† 1388), s nímž vedl J. současně spor o uplat
ňování odúmrtního práva na církevních stat
cích, zastávaje přitom proti kapitule stanovisko 
příznivé poddaným. 1390 navštívil Řím, aby 
poznal postoj nového papeže Bonifáce IX. a své 
vyhlídky na setrvání v úřadě arcibiskupa; po 
návratu znovu těžce onemocněl. Spory mezi 
ním a dvorem vyvrcholily v březnu 1393 (po 
J. zmaření králova záměru zřídit nové biskup
ství v západních Čechách na arcibiskupovu 
újmu), kdy otevřené střetnutí s králem stálo 
život J. generálního vikáře Jana z Pomuku a vy
ústilo v požadavky dvora pro J. nepřijatelné. 
Vydal se proto v dubnu 1393 do Říma se stíž
ností na krále, ale vrátil se s nepořízenou. Tehdy 
se připojil k panskému odboji proti králi, který 
jej za to 1395 stihl záborem arcibiskupských 
statků. J. se znovu vydal do Říma, 1396 se tam 
vzdal úřadu a v Benátkách očekával konečné 
urovnání svého případu. Na jeho návrh byl na 
arcibiskupský stolec dosazen jeho synovec 
Olbram ze Škvorce, který mu měl vyplácet doži
votní rentu. J. pak žil na hradě Helfenburku 
(Hrádek na Litoměřicku), ale když synovci pů
sobilo vyplácení renty obtíže, uchýlil se 1398 
naposledy do Říma, kde, obdařen titulem ale
xandrijského patriarchy, zanedlouho zemřel 
a byl pochován v klášteře sv. Praxedy (zde strá
vil konec života). - Záhy po J. smrti byl sepsán 
(mezi 1400-02) jeho latinský životopis, soustře
děný na J. zbožné skutky; za autora je považo
ván roudnický převor Petr Clarificator, J. dů
věrník a duchovní rádce. J. sochařský portrét 
z Parléřovy dílny je zasazen v chórovém triforiu 
pražské katedrály.

Dílo J. známe především ze sborníku jeho 
prací, jejž dal sám pořídit za posledního pobytu 
v Římě; kodex ve vatikánské knihovně objevil 
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a popsal F. Palacký. Kromě skladeb hymnic- 
kých (k nim lze přidružit také liturgická oficia) 
a spisů homiletických zahrnuje J. dílo práce 
spjaté s jeho církevní politikou (1379-89), za
měřené k odstranění schizmatu: Tractatus de 
potestate clavium (Traktát o moci klíčů), Trac
tatus de veritate Urbani (Traktát o pravosti 
Urbanově), Liber considerationis (Kniha rozjí
mání); s jeho činností v úřadě souvisí též práce 
spjaté s úsilím o zavedení nového mariánského 
svátku, jako Miracula beatae Mariae visitationis 
(Zázraky navštívení bl. Marie, po 1388), a pole
miky vedené proti Vojtěchovi Raňkovu ve spise 
Contra Adalbertům (Proti Vojtěchovi, 1388). 
Zvláštní skupinu tvoří práce asketického obsa
hu, jako raný Liber dialogorum (Kniha dialogů, 
1380), věnovaný s několika jinými spisy Janovi 
ze Středy, nedatovaný čtyřdílný spis, uváděný 
podle prvního oddílu pod tit. Libellus quod ne- 
mo laeditur nisi a se ipso (Knížka o tom, že 
nikdo nemůže být uražen, než sám sebou), dále 
autobiografické práce De bono mortis (O pro
spěšnosti smrti), sepsaná po uzdravení 1390, 
a Libellus de fuga saeculi (Knížka o útěku před 
světem, po 1395). J. apologií je spis o sporu 
s králem in curia Romana (Jednání v řím
ské kurii, 1393) a Libellus apologorum (Knížka 
obhajob, po 1396), seznamující s motivy abdi
kace a věnovaný hlavě panské jednoty Jindři
chovi z Rožmberka. Dílo doplňují J. listy a bý
vají k němu připojována též jeho synodní usta
novení. - Celé J. dílo je latinské. Charakteristic
ké pro ně je, že namnoze vznikalo z autobiogra
fických podnětů a rovněž po stylové stránce 
nejednou odpovídá svou myšlenkovou neurov- 
naností impulzivnímu založení svého tvůrce. 
Tím se liší od obsahově i stylově neosobních 
projevů latinsky píšících současníků. J. hym- 
nická tvorba, v níž příznačně převládá složka 
mariánská, nezřídka dokládá nedostatek auto
rovy péče o tvarovou dokonalost, jak o ni usilo
vala soudobá latinská poezie. Nedostatky však 
vyvažuje opravdovost zaujetí, vlastní všem smě
rům J. činnosti a zřetelně patrná v jeho díle. 
Dovedl stejně neústupně vystupovat proti po- 
horšlivému životu duchovenstva a na druhé 
straně se zastávat prostých zbožných lidí proná
sledovaných pro beghardské sektářství. Jeho 
neokázalá zbožnost byla provázena snahou 
o důsledné naplňování příkazů evangelia, kte
rým dával ve svých spisech přednost před oblí
benými církevními autoritami. V tom byl i zdroj 
jeho pozorného vztahu k chudým, odtud v roz

poru s vlastním původem a vychováním dospí
val k přesvědčení o lidské rovnosti a k pojetí 
pravého šlechtictví založeného nikoli na uroze
nosti, ale na ctnostném životě. Přes své postave
ní se tak ocital v blízkosti soudobého domácího 
reformního hnutí (jeho představitelům zůstalo 
J. dílo neznámo).

EDICE: in K. Höffler: Geschichtsschreiber der hussi- 
tischen Bewegung in Böhmen 2 (1860, De fuga saecu
li); in J. Loserth: Beitráge zur Geschichte der hussiti- 
schen Bewegung 2 (Vídeň 1879, úryvky z Contra 
Adalbertům); Die Hymnen J. von J. (1886, ed. 
Q. M. Dreves); G. Vielhaber: Der „Libellus de bono 
mortis“ des Erzbischofs J. von J., Festschrift des Ver- 
eins fůr Geschichte der Deutschen in Böhmen (1902); 
J. Zítek: Tractatulus (Tractatus) de potestate clavium 
od arcibiskupa J. z J., Časopis katol. duchovenstva 
1904; Analecta hymnica medii aevi 48 (BB, Lipsko 
1905, ed. M. Dreves, C. Blume, přetisk Frankfurt 
n. M. 1962); J. Zítek: Ke sporu J. z J. s Václavem IV 
(Acta in curia Romana), Časopis katol. duchovenstva 
1909; in J. Sedlák: M. Jan Hus (1915, Tractatus de 
veritate Urbani, De bono mortis, Libellus apologo
rum, část De fuga saeculi); Studie a texty k nábožen
ským dějinám českým 2 (1915, De consideratione, ed. 
J. Sedlák); in R. E. Weltsch: Archbishop John of 
J. (Haag-Paříž 1968, Liber dialogorum, De fuga sae
culi). - Překlady do češtiny: V. Bitnar: Svatováclavské 
hymny J. z J., Časopis katol. duchovenstva 1926; J. 
z J.: Narození Páně (přel. Č. Vránek), Řád 1942; in 
Výbor z české lit. od počátků po dobu Husovu (1957, 
Panenská matka v chlévě dlí, přel. F. Stiebitz); 
- (ukázky:) in Próza z doby Karlovy (1938, znovu 
1948: Miracula beatae Mariae visitationis, De bono 
mortis, De fuga saeculi, Quod nemo laeditur nisi a se 
ipso, list matce; ed. a přel. J. Vilikovský); in Výbor 
z české lit. od počátků po dobu Husovu (1957, Kniha 
obranná, přel. R. Holinka); in sb. Sestra Múza (1990, 
ed. A. Vidmanová). I KORESPONDENCE: in 
J. Loserth: Beitráge zur Geschichte der hussitischen 
Bewegung 1 (Vídeň 1877, neúpl.). ■

BIBLIOGRAFIE: P. Spunar in Repertorium auc- 
torum Bohemorum provectum idearum post univer- 
sitatem Pragensem conditam illustrans 1 (Vratislav 
1985; heslo lohannes de lenstein). I LITERATURA: 
A. Friedl: Kodex J. z J., iluminovaný rukopis české 
školy malířské ve Vatikánu (1931); R. Holinka: Cír
kevní politika J. z J. za pontifikátu Urbana VI. (1933); 
V. Bitnar: J. z J. (1938); R. E. Weltsch: Archbishop 
John of J. (Haag-Paříž 1968). I F. Palacký in: Litera- 
rische Reise nach Italien (1838); J. Kalousek: Traktát 
J. z J. proti Vojtěchovi z Raňkova o odúmrtech, Věst
ník KČSN 1882; J. Zítek: Kodex J. z J. ve vatikánské 
knihovně v Římě, Památky archeologické 1903; B. 
Červinka: Příspěvky k životopisu J. z J., Sborník hist. 
kroužku 1933, 1934; A. Neumann: Z kázání arcibis
kupa J., Hlídka 1935, s. 359,406 + Účast arcibiskupa 
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J. na zavedení svátku Navštívení P. Marie, Pax 1935, 
s. 430, 468 + Nový pramen k životopisu arcibiskupa 
J. z J., Hlídka 1938, s. 263, 297, 332, 362, 389; 
F. M. Bartoš: J. z J. in Světci a kacíři (1949); J. Snížko- 
vá: J. z J., Slovesná věda 1952; V. Plocek: Nově naleze
ná sekvence o sv. Dorotě a její poměr k J. „Decet 
huius“, Ročenka UK 1956; J. Kadlec: L’oeuvre homi- 
létique de Jean de J., Recherches de théologie ancien- 
ne et médiévale 1963; F. Fišer: Nejstarší exemplář 
J. oficia Navštívení P. Marie, sb. Strahovská knihovna 
3, 1968; J. V. Pole: ref. Archbishop J. of J., Mediaeva- 
lia Bohemica 1969, č. 1; in sb. Jenštejn (Brandýs 
n. L.-St. Boleslav 1977).

ep

Zdeněk Jerman

* 29. 4. 1910 Opava
† 14. 6. 1971 Praha

Beletrista a novinář; své prózy zakládal zejména na 
intenzívním zážitku generačním a světoběžnickém.

VI. jm. Josef Heller. - Po maturitě na gymnáziu 
v Opavě (1929) odešel natrvalo do Prahy. Zde 
studoval na Svobodné škole nauk politických 
žurnalistiku a na filoz. fakultě UK dějiny srov
návacích literatur a češtinu; časopisecky debu
toval 1934. Od 1936 působil jako novinář v kul
turních rubrikách listů Melantricha (zvi. v Čes. 
slově), od 1939 jako nakladatelský redaktor 
(Toužimský a Moravec, A. Neubert, 1945-46 
Naše vojsko, Orbis). V 30. letech hojně cestoval 
po zemích střední, jižní a západní Evropy, ze
jména po Jugoslávii a Itálii. 1951 pracoval ve 
Vojenském hist. ústavu, 1952 v dolech ostrav
ského revíru, poté v n. p. Kniha, 1954-61 znovu 
ve Vojenském hist. ústavu, 1962-65 v Ustř. do
mě lid. umělecké tvořivosti, 1965-70 ve vydava
telství Úřadu pro normalizaci a měření. V dů
chodu (od 1970) žil v Praze.

V literatuře se J. etabloval jako beletrista, 
novinář (literární, divadelní a výtvarné referáty, 
reportáže z cest, fejetony), překladatel z němči
ny a rozhlasový autor (literárněhistorické pořa
dy, 1947 hra Slečna hromosvod). Jeho prózy 
vytvářejí celek poměrně úzce založený přede
vším svým autobiografismem, jenž se opírá jed
nak o silný zážitek generačního vstupu do lite
ratury, jednak o zkušenost svobodného světo
běžnictví (do jisté míry rovněž generačně deter
minovaného). Zkušenosti svého putování vyje

voval J. v prózách komponovaných jako sledy 
historek ze společného cestování nahodilých 
souputníků (takto vcházel do kontaktu s tradicí 
anglosaské beletrie představované jmény J. B. 
Priestley, Jerome Klapka Jerome aj.) a zaměře
ných na evokaci nikoli turistických pamětihod
ností, nýbrž rázovitých místních obyvatel (Ces
ta bez kompasu, Rozmarné putování, rozsáhlé 
partie i v kn. Ve znamení Panny, Odcházím 
z Oceánie); slohově vyznačuje tyto prózy du
chaplný dialog souputníků a fejetonistická zá
bavnost. Zážitek generačního debutu (konkreti
zovaný i klíčovou formou) se stal východiskem 
jednak pro prózu románového rozsahu (nikoli 
však tvaru) Odcházím z Oceánie, kterou J. na
stavil křivé zrcadlo novinářskému provozu 
v tiskovém koncernu 1. republiky, jednak pro 
román Ve znamení Panny, autorovu knihu nej
starší (rukopis datován 1938) a umělecky nej
ambicióznější (mj. náběh k formě román v ro
mánu). V tomto typickém vývojovém románu 
snímá se obtížná hrdinova cesta za pravým ži
votním obsahem převážně v rovině dialogické 
výměny názorů nebo traktátové monologičnos- 
ti. Opačnou cestu, cestu zrady na vlastním ži
votním poslání, dal J. projít hrdinovi novely 
Rezignace.

ŠIFRY: jer, J. H. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Haló 
noviny (1934); Lid. noviny (od 1939); Lit. noviny (od 
1937); Nová svoboda; Obrana lidu; Rudé právo; 
Svob. Československo; Tvář (1936); Úhor; Volnost. 
I KNIŽNĚ. Beletrie: Cesta bez kompasu (P 1942); 
Rozmarné putování (P 1943); Ve znamení Panny (R 
1944); Rezignace (P 1945); Odcházím z Oceánie (P 
1949); Vojáci, stráž republiky (P pro ml., 1951). - Pře
klady: R. Brunngraber: Cukr z Kuby (1943); E. Link- 
later: Juan v Americe (1943); E. Ludwig: Bolívar, rytíř 
slávy a svobody (1948). - Ostatní práce: E. St. Vráz 
(1947). I SCÉNICKY Hra: Kaolín a Majolika (1933, 
s R. Kristiánem). I REDIGOVAL kalendář: Vojen
ský kalendář na rok 1947 (1946); knižnici: Češi, kteří 
objevili svět (1947). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: 
E. S. Vráz: S lovci lebek na Borneu (1948, s V. Vrázo- 
vou). ■

LITERATURA: Inz. (L. N. Zvěřina): ref. Cesta bez 
kompasu, Čteme 1942, s. 143; • ref. Rezignace: J. Lin
hart, KM 1946, s. 245; B. P. (Pavlok), Akord 12, 
1945/46, s. 238; Ik (L. Kundera), Rovnost 19. 3. 1946; 
V. T. (Tichý), PL 20. 4. 1946 •; kš (K. Šubert): ref. 
Odcházím z Oceánie, Lid. kultura 1949, s. 70.
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Jeroným Pražský

Jeroným Pražský

* asi 1378-80 Praha
† 30. 5. 1416 Kostnice (Německo)

Představitel českého reformního hnutí, jako filozof 
a řečník stoupenec a obhájce viklefismu, spolupracov
ník Husův.

Psán též J. z Prahy, lat. Hieronymus Pragensis. 
- Původem z pražského Nového Města, z rodi
ny patrně nezámožné, studoval asi od 1395 na 
pražské univerzitě a stal se 1398 jako Husův žák 
bakalářem svobodných umění. Ve studiích po
kračoval 1399-1401 v Oxfordu, odkud přivezl 
do Prahy opisy některých Viklefových spisů, do 
té doby zde neznámých. Do 1403 bývá kladena 
jeho návštěva Palestiny (mohla se uskutečnit 
také až 1408), 1404 je zapsán na univerzitě 
v Paříži, 1405 tam dosáhl mistrovské hodnosti, 
1406 působil jako mistr na univerzitách v Hei
delbergu a v Kolíně n. R., 1407 se vrátil do 
Prahy, byl přijat mezi mistry univerzitního čes
kého národa a stal se věrným Husovým násle
dovníkem. Jako na dřívějších působištích, tak 
i v Praze neskrýval obdiv pro Viklefovo učení 
a obhajoval platonsko-viklefské realistické po
jetí univerzálií. Toto pojetí sdílela též rozhodují
cí skupina českých mistrů kolem Husa, jak pro
kázal 1409 univerzitní kvodlibet M. Matěje 
z Knína, uzavřený J. rozsáhlou, vlastenecky 
laděnou řečí k chvále svobodných umění; bylo 
to těsně před vydáním Dekretu kutnohorského, 
o něž se J. rovněž přičiňoval. Za projev před 
králem Zikmundem v Budíně 1410, v němž 
vyzdvihoval povinnost světské moci řídit 
a spravovat duchovenstvo, byl J. vzat ostřihom
ským arcibiskupem krátce do vazby. Téhož ro
ku se mu podařilo uniknout z Vídně, kde byl 
vyšetřován pro šíření viklefismu, když se tam 
vypravil, aby hájil svou pravověrnost. Na od- 
pustkových bojích v Praze 1412 se podílel na 
straně Husově slovem i účastí na pouličních 
demonstracích. Na pozvání krále Vladislava 
a jeho bratrance Vitolda podnikl 1413-14 cestu 
do Polska a na Litvu, veden zájmem o východní 
liturgii. Do Prahy se vrátil 1414 ještě před Hu
sovým odchodem do Kostnice, kam za ním 
podle svého slibu přišel v dubnu 1415. Když 
jeho žádost ke králi Zikmundovi a koncilu o za
ručení osobní bezpečnosti zůstala bez odpově
di, nastoupil zpáteční cestu, dříve než na něj 
koncil vydal obsílku. Na jejím podkladě byl 

cestou zadržen a vydán koncilu. V Kostnici byl 
uvězněn, vyšetřován komisí koncilu a po těžké 
nemoci byl za použiti násilí přinucen v září 1415 
odvolat a odříci se Viklefa i upáleného Husa, 
ale na svobodu propuštěn nebyl. Naopak po
čátkem 1416 byl vyslýchán novou komisí na 
základě obžaloby z dalších bludných článků 
kromě odvolaných. Na opětovnou žádost mu 
bylo povoleno veřejné slyšení před koncilem. 
Statečným a řečnicky podmanivým vystoupe
ním 26. 5. 1416, při němž odsoudil předchozí 
vynucené odvolání, se přihlásil k Husovi a ob
vinil koncil ze zaujatosti a bezpráví, vzbudil 
obdiv u přítomných (i mezi odpůrci); výrazem 
toho je latinský list italského humanisty Poggia 
Braccioliniho, srovnávající J. s antickými filozo
fy a hrdiny. Protože se J. ani v příštích dnech ve 
vězení nedal přemluvit k dodatečnému odvolá
ní, byl 30. 5. 1416 odsouzen pro kacířství a té
hož dne upálen. Jeho kostnické osudy vypsal 
jejich svědek Petr z Mladoňovic v Pašijí Mistra 
Jeronýma.

J., spojovaný v památkách i v povědomí již 
záhy po smrti s Husem, patří spolu s ním 
k hlavním představitelům vrcholné fáze českého 
reformního hnutí stimulované viklefismem, kte
rá vyústila v husitskou revoluci. J. činnost, na 
rozdíl od Husovy, se však soustřeďovala více do 
oblasti mimoliterární. Nebyl teolog ani kněz, 
třebaže se ve svém myšlení i projevech nemohl 
vyhnout některým teologickým otázkám filozo
fické povahy, jako bylo např. tajemství Trojice. 
Filozofii hodnotil nejvýše ze všech věd. Jako 
filozofa jej přivedly ke studiu Viklefa zejména 
jeho filozofické názory, které dovedl domýšlet 
v jejich společenském dosahu. Své současníky 
obdivované vzdělání zužitkoval především jako 
působivý a pohotový řečník, přímo vyhledávají
cí příležitost k diskusi s protivníky. Také jeho 
časté cesty, za nichž poznal značnou část tehdej
šího křesťanského světa tak jako málokterý ze 
současníků, mu popřávaly málo času pro širší 
literární uplatnění. Kromě Řeči k chvále svo
bodných umění {Recommendatio liberalium ar- 
tium) dochovalo se po něm několik filozofic
kých projevů spojených s jeho univerzitní čin
ností, některé kostnické projevy a tři listy; snad 
přeložil některé Viklefovy spisy. Skládal i du
chovní a satirické písně, které se nedochovaly, 
nebo aspoň nikoli s jeho jménem.

EDICE: in K. Höfler: Geschichtsschreiber der hussi- 
tischen Bewegung 2 (1865, Recommendatio liberali- 
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um artium, za autora omylem označen Jan Hus); in 
Výbor z literatury české 2 (1868, List panu Lackovi 
z Kravař, ed. K. J. Erben); in Studie a texty k nábo
ženským dějinám českým 2(1916, Quaestio de univer- 
salibus, ed. J. Sedlák), 4 (1925, kvestie Utrum veritas 
generalis, ed. J. Kratochvíl). - Překlady do češtiny 
(ukázky): in Výbor z české literatury doby husitské 
1 (1963, závěr Řeči k chvále svobodných umění, přel. 
A. Molnár); in F. Šmahel: J. P. (1966, závěr Řeči 
k chvále svobodných umění a další ukázky, přel. 
A. Molnár). ■

BIBLIOGRAFIE: F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis 
pramenů k literární činnosti M. Jana Husa 
a M. J. P. (1965); in P. Spunar: Repertorium auctorum 
Bohemorum provectum idearum post universitatem 
Pragensem conditam illustrans (Vratislav 1985, nověj
ší literatura). I LITERATURA: J. V. Frič: M. J. P., 
stálý soudruh, obránce i spolutrpitel... M. Jana 
z Husince (1883); E. Denis: Jéróme de Prague (Paříž 
1916); J. Putna: Mistr J. P. (1916); F. Šmahel:
J. P. (1966); A. Molnár: Hieronymus von Prag (Kassel 
1987). I A. Frinta: Rodný dům M. J. P, ČČM 1914; 
M. B. Šárecká: Hus a Jeroným, Čes. svět 14, 1917/18, 
s. 9; Historické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy 
a paměti o M. Janovi Husovi a M. J. z P, FRB 
8 (1932, Poggiův list a Mladoňovicova Pašije, ed. V. 
Novotný); R. R. Betts: J. P., ČsČH 1957; A. Molnár: 
Humanismus J. P., Křesťanská revue 1966; F. Šmahel: 
Leben und Werk des Magisters Hieronymus von 
Prag. Forschungen ohne Probléme und Perspekti- 
ven?, Historica 13, 1966 + Pramen J. Chvály svobod
ných umění, sb. Strahovská knihovna 5-6, 1970-71;
K. Stejskal: Klášter na Slovanech a Mistr J. P., Dějiny 
a současnost 1967; J. Sousedík: M. Hieronymi Pra- 
gensis ex lohanne Scoto Eriugena excerpta, LF 1975; 
A. Molnár: Mírový aspekt patristického argumentu 
v české reformaci, Křesťanská revue 1981, s. 122; 
F. Šmahel: Univerzitní kvestie a polemiky Mistra J. P., 
AUC Pragensis - Historia Universitatis Carolinae 
Pragensis 22, 1982.

eP

Čestmír Jeřábek

* 18. 8. 1893 Litomyšl
† 15. 10. 1981 Brno

Prozaik, dramatik a divadelní kritik wolkrovské gene
race; po expresionistických začátcích se ve svých spo
lečenských, historických a biografických románech 
a novelách přiklonil k psychologickému realismu.

Syn spisovatele V. K. Jeřábka, vnuk správce 
Augustovy tiskárny v Litomyšli J. V. J. (tiskaře, 
který se mj. podílel i na tisku spisů B. Němcové 
za autorčina dohledu); otec literárního histori

ka, profesora brněnské univerzity Dušana 
J. (nar. 1922). - Dětství prožil v Pršticích na 
Oslavansku, 1906 se rodina přestěhovala do 
Obřan (dnes předměstí Brna). Gymnázium stu
doval v Litomyšli (1904-06) a v Brně (jedním ze 
spolužáků byl L. Blatný), po maturitě (1912) 
práva na univerzitách v Praze a v Innsbrucku 
(letní semestr škol, roku 1914/15); zároveň na
vštěvoval na pražské filoz. fakultě přednášky F. 
X. Šaldy, J. Máchala, Z. Nejedlého a O. Fische
ra. V lednu 1917 se stal výpomocným redakto
rem brněnského listu Moravská orlice (zde 1916 
debut). V únoru narukoval (k doktorátu práv 
musel být uvolněn z vojenské služby) a byl po
slán nejdřív na haličskou, 1918 na italskou fron
tu. 1919 se stal úředníkem brněnského magi
strátu (od 1928 jeho školského úřadu), do dů
chodu odešel 1950 ve funkci přednosty osvěto
vého úřadu; ženat od 1919. 1921 patřil k zakla
datelům Literární skupiny, 1945-48 byl předse
dou Sdružení moravských spisovatelů. Mezi 
oběma válkami podnikl řadu cest, především do 
Itálie (1925, 1926, 1929, 1931, 1936, 1938), dále 
do Jugoslávie, Belgie, Rakouska, Švýcarska, 
Německa, Francie, Španělska, Anglie a Ho
landska {Evropské meziaktí).

J. rozsáhlé, tematicky i žánrově mnohostran
né dílo charakterizuje vývoj od expresionismu 
k psychologickému realismu, od povídek a dra
matu k románu a dále novele, od abstraktnosti 
k stále sílícímu uplatnění dokumentárního fak
tu. S vírou ve smysluplnost lidské tvořivosti 
postihoval J. životní usilování jedinců v kontex
tu společenské situace a historického vývoje, 
mapoval napětí mezi jejich citovostí a racionali
tou, vnitřním prožíváním a vnějšími postoji. 
Základním a neměnným rysem jeho tvůrčí me
tody byl psychologický akcent (určující pravi
delně - mnohdy spekulativně - způsob výstav
by jednotlivých próz), snaha ukazovat zejména 
bezprostřední i objektivní příčiny jednání sub
jektu (především pomocí vnitřních monologů 
a dialogů), vytvářet obraz reality obrazem duše, 
činit vývoj událostí korelátem proměn vnitřní
ho světa jejich účastníků. Od 1916 J. publikoval 
příležitostné kritiky a básně v časopisech, začát
kem 20. let se představil jako dramatik a pře
devším prozaik. Jeho první prózy (Výzva, Za
sklený člověk, Předzvěsti), spjaté s programním 
úsilím Literární skupiny, vznikaly ve znamení 
abstraktní koncepce lepšího individuálního 
i kolektivního života (otázky rozumu a víry, 
splynutí s nadosobní ideou), subjektivní exprese 

505



Jeřábek

a protiměšťáckého gesta (téma pokusu o naru
šení zaběhnutého řádu myšlení a žití), převláda
la v nich fabulační konstruovanost a symboliza- 
ce postav i prostředí. Posun k epice znamenaly 
detektivní román Lidumil na kříži a utopický 
román o účelnosti zla ve světě Firma prorokova, 
prózy s etickou druhoplánovou symbolikou 
touhy po spravedlnosti a vítězství principu 
dobra; překonání celkové spekulativnosti 
J. tvorby přinesl až román Svět hoří. V něm 
J. dospěl ke své typické metodě psychologické
ho realismu, zachytil válečnou atmosféru a zku
šenost vlastní generace (voják zraněný na ital
ské frontě se v závěru první svět, války vrací 
domů a obnovuje svou duševní rovnováhu), 
hledání a nalézání východisek z existenční kri
ze. Od 30. let se vydal cestou rozsáhlejších psy
chologických románů {Pekelný ráj, Světlo na 
přídi, Dvojí svědectví aj.), v nichž zobrazoval 
osudy intelektuálů svíraných přízemností měš- 
ťáckého prostředí, morálními, rodinnými 
a existenčními problémy. Myšlenkové pochody 
a prožitky ústředních postav zde vycházejí 
z konfrontace generací, individualit, milostných 
citů, ze sváru snů a reality, umělce a okolí (mo
tiv neumlčitelné tvořivé vůle umělce symbolicky 
gradoval v románech Nedohráno a Letopisy ěes- 
ké duse, psaných za druhé svět, války). V histo
rických variantách psychologického románu 
J. posílil dějovou dynamiku a vytvořil svébyt
nou syntézu dějinných fakt se smyšlenými prv
ky, s tendencí postihnout psychiku postav 
a motivaci jejich jednání na pozadí střetu dobo
vých idejí. Podnícen soudobou dějinnou situací 
národa, aktualizoval na sklonku 30. let předhis- 
torickou látku (přemyslovský stát v 8. a 9. stol.) 
v trilogii Legenda ztraceného věku (analogické 
motivy zachování a posílení státnosti a národní 
jednoty v ohrožení, nástupu křesťanství, boje 
starého s novým apod.). Obdobnou problema
tiku a způsob pohledu zvolil později v trilogii 
Sága našeho rodu (počátek, průběh a tragický 
konec vlády knížete Václava v 10. stol.). V ro
mánu Zvedni se, město! rekapituloval v širokém 
záběru brněnské okupační události, postihuje 
přitom jak společenskou atmosféru, tak rozma
nitost psychických reakcí na těžkou dobu druhé 
světové války. J. celoživotní úsilí o nezjednodu
šený obraz lidského nitra našlo od 50. let v zá
věru autorovy tvůrčí dráhy svůj nej vlastnější 
a zároveň vrcholný tvar v novele. Tragika nove
ly Podivuhodný návrat bratra Anselma (příběh 
mladého mnicha na počátku renesance v Itálii) 

vyrůstala z dramaticky vystupňovaného střetu 
víry, citu a lidského neporozumění. V novele 
Někomu život, někomu smrt J. zkonstruoval 
mezní situaci (sovětský a německý voják se ocit
nou pohromadě v zasypaném stalingradském 
sklepě), aby konfrontací dvojího způsobu myš
lení demonstroval diametrální odlišnost staré
ho a nového světa a s jasnou ideovostí zúčtoval 
s nesmyslností fašismu a války. K problematice 
umělcova života a tvůrčího úsilí, již učinil už 
dříve námětem románů Nedohráno a Letopisy 
české duše, se J. vrátil v novelistickém triptychu 
ex post nazvaném Život a sen, v němž zachytil 
(proti proudu času, v letech 1861, 1852 a 1845) 
životní osudy B. Němcové, složitost tvůrčích 
i lidských osudů české vlastenky drcené malostí 
a konformitou měšťáckého prostředí (při zamě
ření na vnitřní svět spisovatelky postupně sílí 
charakteristika povahy a atmosféry doby). 
V novele Jitro se zpěvem zobrazil život rodičů 
B. Smetany v Litomyšli 20. let 19. století. Stále 
sílící sklon k tvůrčímu použití reálných faktů se 
mohl plně uplatnit v žánru cestopisné črty 
a úvahy {Evropské meziaktí) a ve vzpomínko
vých knihách V zajetí Antikristově (o letech 
nacistické okupace), Zelená ratolest (lyricky la
děné obrazy dětství prožitého ve vesnici nedale
ko Brna), V paměti a v srdci (ovzduší meziváleč
ného literárního Brna a především vývoj Lite
rární skupiny), dokumentujících J. spjatost 
s brněnským prostředím. V nepříliš úspěšných 
hrách {Cirkus Maximus, Nové vlajky, Vetřelky- 
ně) těžil J. z problematiky i metody expresionis- 
tického dramatu. Úzký vztah k divadlu proka
zoval také soustavnou recenzní činností v Lido
vých novinách, Národním osvobození a Roz
pravách Aventina 20. a 30. let, zaměřenou 
zejména na brněnskou činohru a akcentující 
čistotu a přesvědčivost divadelní formy v proti
kladu k dobové manýře a amatérismu, úvahami 
o obecnějších otázkách divadla a monografií 
brněnské herečky Ema Pechová.

PSEUDONYM, ŠIFRY: K. E. Barrey; ABE, Č. J., čj, 
--čj-, K. E. B. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1919-30); 
Čes. slovo; Čin (1929-36); Divadelní noviny 
(1969-70); Host (1921-29); Host do domu (1956-58); 
Index (1935-37); M. Jeřábková: Maminčin zápisník 
(1925, J. dětské lit. pokusy); Kmen (1920); Knižní 
kultura (1965); Kritika (1924); Kultura doby (1936); 
Lid. demokracie (1963); Lid. noviny (1920-38); List 
Sdružení mor. spisovatelů (1946-48); Lit. měsíčník 
(1980); Lit. noviny (1927-37); Lit. noviny (1957-59); 
Lit. svět (1928); Lumír (1932); Mor. orlice (Brno, od 
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1916); Moravskoslez. revue (1919-20); Nár. osvobo
zení (1924-28); Národopisné aktuality (1967); Niva 
(Brno, 1921, 1930); Nový život (1956, 1959); O kni
hách a autorech (1957); Od Trstenické stezky (Lito
myšl, 1947); Obzor (Přerov); Ostravský deník; sb. 
Pocta a výzva (1934); Práce (1963); Rovnost (od 1945; 
1969 román Uder, 1973 paměti Dvacet roků, na léta 
1945-65); Rozpravy Aventina (1928-34); Sborník Li
terární skupiny (1923); Socialistická budoucnost (Br
no, od 1920); Stan (1930); Topičův sborník (1922); 
Tribuna (1921-25); Tvorba (1959, 1971-72, 1982); 
U (1937); Věda a život (1959); Vzlet (Plzeň, 1919); 
Zlatý máj (1959-61); Zvon (1919-22). ■ KNIŽNĚ. 
Beletrie a práce o umění: Výzva (P 1921); Cirkus 
Maximus (D 1922, prem. 1924); Nové vlajky (D 1922, 
prem. 1925); Zasklený člověk (PP 1923); Předzvěsti 
(PP 1924); Lidumil na kříži (R 1925); Firma proroko
va (R 1926); Svět hoří (R 1927); Pekelný ráj (R 1930); 
Světlo na přídi (R 1933); Vetřelkyně (D b. d., 1933,
1 prem.); Cesta pozemská (R 1935; 1947 s knihou 
Neumřela, ale spí, pod tit. Dvojí svědectví); Legenda 
ztraceného věku 1-3 (RR: Hledači zlata, 1938; Med
vědí kůže, 1939; Bohové opouštějí zemi, 1939); Neu
mřela, ale spí (R 1941; 1947 s knihou Cesta pozemská, 
pod tit. Dvojí svědectví); Poselství z druhého břehu 
(R 1942); Nedohráno (R 1943); V zajetí Antikristově 
(paměti, 1945); Evropské meziaktí (FF 1945); Ema 
Pechová (monografie, 1946); Letopisy české duše 1,
2 (RR 1946: Podivná průvodkyně, Kvetoucí sad); 
Zelená ratolest (P 1946); Zvedni se, město! (R 1947); 
Podivuhodný návrat bratra Anselma (P 1948); Něko
mu život, někomu smrt (P 1957); Odcházím, přijdu (P 
1957, 3. část volného triptychu o B. Němcové); Ales
poň ve snu (P 1959, 2. část triptychu); Sága našeho 
rodu 1-3 (RR 1959: Propast, Tvé jméno, štěstí, 
V sousedství šelem); V paměti a v srdci (paměti, 
1961); Kam jde tvá cesta (P 1972, 1. část triptychu); 
Jitro se zpěvem (P 1973); Život a sen (souborné vyd. 
tří novel, označ, jako R, 1974: Kam jde tvá cesta; 
Alespoň ve snu; Odcházím, přijdu). I REDIGOVAL 
časopis: Host (1922-26; 1922/23 s F. Götzem, 1923/24 
s L. Blatným, F. Götzem, Z. Kalistou, 1924/25 
s L. Blatným, F. Götzem, do č. 3 ještě s J. Ježkem, 
J. Seifertem, K. Teigem, 1925/26 s L. Blatným); sbor
ník: Sborník Literární skupiny (1923, s L. Blatným, 
F. Götzem, Z. Kalistou, J. Zamazalem). I KORES
PONDENCE: J. Hek: Z dokumentů a korespondence 
Literární skupiny 1919-1935 (L. Blatnému z 1921-25, 
F. Götzovi z 1926), Sborník NM, ř. C, 1967. I

LITERATURA: • ref. Výzva: J. Hora, RP 10.
4. 1921; M. Pujmanová-Hennerová, Tribuna 8. 5. 
1921; J. Krecar, MR 1920/21, sv. 36, s. 285; J. O. No
votný, Cesta 3, 1920/21, s. 731; B. P. (Polán), Nové 
Čechy 4, 1920/21, s. 330; fg (F. Götz), Niva 1921, s. 39 
→ Anarchie v nejmladší české poezii (1922); J. Knap, 
Pramen 1921, s. 424; A. M. Píša, Červen 1921, s. 279 
•; J. Knap: ref. Cirkus Maximus, Cesta 5, 1922/23, 
s. 464; • ref. Zasklený člověk: M. Pujmanová-Henne
rová, Tribuna 20. 5. 1923; B. Vlček, Cesta 6, 1923/24, 

s. 379 ref. Nové vlajky: F. Götz, Host 3, 1923/24, 
s. 21; K. H. (Hikl), Naše doba 31, 1923/24, s. 245; Z. 
Kalista, Přerod 2, 1923/24, s. 35; J. Krecar, MR 1923/ 
24, sv. 39, s. 231; B. Vlček, Cesta 6, 1923/24, s. 224 
↓ •;• ref. Předzvěsti: A. N. (Novák), LidN 27. 5. 1924; 
A. Pražák, PL 27. 7. 1924; J. V. Sedlák, Kritika 1924, 
s. 255; B. Václavek, Host 3, 1923/24, s. 162; B. Vlček, 
Cesta 6,1923/24, s. 583; E. Urx, Studentské listy 1924, 
č. 4 + Pravda chudoby 1924, č. 51, obojí → Umění 
a proletariát (1979) •;• ref. Lidumil na kříži: Fred (B. 
Václavek), RP 18. 8. 1925; M. Pujmanová-Hennerová, 
Tribuna 23. 8. 1925; an., Pásmo 1, 1924/25, č. 2; jbč. 
(J. B. Čapek), Host 4, 1924/25, s. 281; J. O. Novotný, 
Cesta 7, 1924/25, s. 281 a 762; K. Sezima, Lumír 1925, 
s. 345 → Krystaly a průsvity (1928); an., Naše doba 
33, 1925/26, s. 126; E. Vachek, Pramen 6, 1925/26, 
s. 75 •;• ref. prem. Nové vlajky: E. S. (K. Elgart 
Sokol), LidN 11. 10. 1925; B. B. (Babánek), NO 13. 
10. 1925; L. Blatný, Host 5, 1925/26, s. 63 •; 
A. M. Píša: Duše a svět. In margine prozaického díla 
Č. J., Sever a východ 1925, s. 145; B. Václavek: Idyla 
generace, Pásmo 2, 1925/26, s. 40; • ref. Firma proro
kova: J. Staněk, LidN 3. 10. 1926; an. (J. Hora), RP 
10. 10. 1926; P. F. (Fraenkl), RA 1, 1925/26, s. 118; 
J. O. Novotný, Cesta 8, 1925/26, s. 518; A. M. Píša, 
Host 5, 1925/26, s. 195; J. B. Čapek, Kritika 1926, 
s. 125; K. Sezima, Lumír 54, 1927/28, s. 67 •; F. Götz 
in Jasnící se horizont (1926); • ref. Svět hoří: F. Götz, 
NO 20. 11. 1927 → Básnický dnešek (1931); P. Fraen
kl, Host 7, 1927/28, s. 142; B. V. (Václavek), ReD 1, 
1927/28, s. 156; A. C. Nor, Nár. práce 8. 3. 1928; 
A. M. Píša, Děln. osvěta 1928, s. 11; K. Sezima, Lumír 
55, 1928/29, s. 223 •; B. Václavek in Od umění k tvor
bě (1928); • ref. Pekelný ráj: G. (F. Götz), NO 13. 11. 
1930; A. N. (Novák), LidN 13. 12. 1930; P. Fraenkl, 
Naše doba 38, 1930/31, s. 183; A. G. (Grund), RA 6, 
1930/31, s. 191; M. M. (Majerová), Čin 2, 1930/31, 
s. 232; A. M. Píša, LitN 5, 1930/31, č. 3; K. Sezima, 
Lumír 57, 1930/31, s. 503 •;• ref. Vetřelkyně: Ot. 
F. (Fischer), LidN 26. 5. 1933; jtg (J. Tráger), Čin 4, 
1932/33, s. 983 •;• ref. Světlo na přídi: G. (F. Götz), 
NO 9. 7. 1933; A. N. (Novák), LidN 9. 7. 1933; A. M. 
Píša, PL 10. 9. 1933; vz (V. Zelinka), Zvon 33, 1932/ 
33, s. 685; J. Šnobr, Rozhledy 1933, s. 100; P. Fraenkl, 
Naše doba 41, 1933/34, s. 627; K. Sezima, Lumír 60, 
1933/34, s. 106 •;• ref. Cesta pozemská: G. (F. Götz), 
NO 16. 6. 1935; K. P. (Polák), PL 23. 6. 1935; A. N. 
(Novák), LidN 1. 7. 1935; as (M. Holas), Rozhledy 
1935, s. 139; K. Sezima, Lumír 62, 1935/36, s. 53; R. 
Habřina, Čin 1936, s. 30 •;• ref. Hledači zlata: F. 
Götz, NO 1. 5. 1938 → Literatura mezi dvěma válka
mi (1984; zde na s. 244 o G. soustavné kritické pozor
nosti věnované J. dílu); K. Sezima, Lumír 65,1938/39, 
s. 302 •;• ref. Medvědí kůže: AMP. (A. M. Píša), Nár. 
práce 4. 6. 1939; A. N. (Novák), LidN 11. 6. 1939; F. 
Křelina, Venkov 31.8. 1939 •;• ref. Bohové opouštějí 
zemi: B. Jedlička, LidN 18. 12. 1939; AMP. (A. M. 
Píša), Nár. práce 4. 2. 1940; F. Götz, Čteme 2, 1939/ 
40, s. 58 •; F. Soldan in Č. J.: Cesta pozemská (1940);
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• ref. Neumřela, ale spí: B. Slavík, LidN 25. 5. 1941; 
vbk. (V. Běhounek), Nár. práce 15. 6. 1941; J. Novot
ný, KM 1941, s. 307; K. S. (Sezima), Čteme 1941, 
s. 212 •; J. Černý (M. M. Dědinský): ref. Nedohráno, 
LidN 31.8. 1943; • ref. V zajetí Antikristově: G. (F. 
Götz), NO 28. 3. 1946; vbk (V. Běhounek), Práce 15.
5. 1946; J. Machoň, List Sdružení mor. spisovatelů 
1946, s. 121 •;• ref. Letopisy české duše: G. P. (Pal
las), Svob. noviny 19. 6. 1946; O. Kryštofek, Doba 1, 
1945/47, s. 249; jm (J. Machoň), List Sdružení mor. 
spisovatelů 1946, s. 177 •; Ný (J. O. Novotný): ref. 
Zvedni se, město!, Moravskoslezská osvěta 2,1947/48, 
s. 334; • ref. Podivuhodný návrat...: R. K. (Koneč
ný), KM 1948, s. 310; jšk (J. Š. Kvapil), Naše doba 
1948, s. 421 •; J. Hrabák: K šedesátinám Č. J., ČMM 
1953, s. 406; B. Macák in Č. J.: Zelená ratolest (1956);
• ref. Zelená ratolest: J. V. Pleva, RP 16. 10. 1956; 
J. Hrabák, NŽ 1956, s. 1 226 •;• ref. Někomu život, 
někomu smrt: M. Jungmann, RP 12. 6. 1957; A. 
Jelínek, LitN 1957, č. 31; J. Opelík, Kultura 1957, 
č. 19; V. Běhounek, NŽ 1957, s. 872; J. Vohryzek, 
Květen 3, 1957/58, s. 23 •; M. B. (B. Macák): Č. J. pě- 
tašedesátníkem, HD 1958, s. 369; • ref. Sága našeho 
rodu: Z. Kožmín, LitN 1959, č. 26; F. Götz, HD 1959, 
s. 471 •; F. Götz: ref. Odcházím, přijdu, NŽ 1958, 
s. 292; • ref. Alespoň ve snu: J. Opelík, Kultura 1960, 
č. 5; K. Homolová, H. Hrzalová, ČLit 1960, s. 342 (též 
o Odcházím, přijdu); Z. K. Slabý, Plamen 1960, 
č. 3 (též o Odcházím, přijdu) •; A. Jelínek in Č. J.: 
V paměti a v srdci (1961); • ref. V paměti a v srdci:
D. Šajtar, Červený květ 1961, s. 284; V. Válek, HD 
1961, s. 426; A. Závodský, SPFF Brno, řada D, 1961; 
Z. Mráz, Český jazyk a literatura 12, 1961/62, s. 224 
•; S. Vlašín: Brno v díle Č. J., Brno v minulosti a dnes 
5 (1963) + Novely Č. J., sb. Cesty k dnešku (1964) 
+ in Kulturněpolitický kalendář 1968 (1967); • k 80. 
nar.: J. Hrabák, Tvorba 1973, č. 33; V. Pazourek, Lit. 
měsíčník 1973, č. 7; Š. Vlašín, ČLit 1973, s. 502 
+ Práce 18. 8. 1973, příl. s. 5 → Ve škole života 
(1980); V. Čech, Brněnský večerník 16. 9. 1973 
ref. Jitro se zpěvem: Š. Vlašín, RP 12. 6. 1973; M. 
Janů-Veselá, Práce 13. 6. 1973; D. Kořínková, Rov
nost 2. 8. 1973; J. Mourková, Tvorba 1973, č. 32 
ref. Kam jde tvá cesta: H. Hrzalová, RP 16. 1. 1973;
D. Kořínková, Rovnost 6. 3. 1973; J. Hrabák, Rov
nost 18. 8. 1973 + Tvorba 1973, č. 33; -jg- (J. Galík), 
Lit. měsíčník 1973, č. 2 •; A. Hájková: Psycholog- 
-realista, Lit. měsíčník 1975, č. 8 + ref. Život a sen, 
Rovnost 23. 5. 1975; • k 85. nar.: J. Hrabák, Rovnost
18. 8. 1978; S. Bartůšková, Kam v Brně za kulturou, 
30. 8. 1978; V. Pazourek, Svob. slovo 18. 8. 1978 
nekrology: A. Hájková, Brněnský večerník 19. 10. 
1981; J. Hrabák, Rovnost 20. 10. 1981 + Lit. měsíč
ník 1982, č. 2 •; Š. Vlašín: Historické romány Č. J., 
SPFF Brno, řada D, 1982; in J. Wolker: Dopisy 
(1984).

Im, šv

František Jeřábek

Působnost 1759-1799, 1790-1834

Pražské tiskárny vybavené nakladatelskými právy.

F. J. st. (1737-1799 Praha; pův. v tiscích užívaný 
pravopis příjmení: Gerzabek, Gerzabek) pochá
zel ze starého pražského tiskařského rodu, je
hož zakladatel Jiří Karel J. získal tiskárnu sňat
kem s vdovou po tiskaři Jiřím Černochovi Kate
řinou a tiskl s Janem Karlem J. 1686-1705; 
1705-09 vedli tiskárnu za nezletilého syna Jana 
Karla J. dědici; 1710-36 tiskl Karel Josef J., 
1733-54 Jan Julius J., 1754 I. J. Jeřábková. 
F. J. st. se psal i Franz, též otec nebo starší, 
v literatuře František Václav. Po vyučení praco
val v tiskárně J. J. Klausera. Vlastní tiskárnu 
měl 1759-99. 1765-69 byl členem pražského 
vzájemně se podporujícího tiskařského bratrst
va, 1768-69 jeho revizorem. Tiskárna byla 
umístěna 1759-94 na Starém Městě pražském 
v Michalské ul. v Železných dveřích v domě čp. 
436 (st. čp. 245; dnes Michalská 19 - Jilská 18) 
a 1794-99 v domě čp. 435 (st. čp. 246) U půl 
zlatého kola vedle Železných dveří (dnes Mi
chalská 21). Po smrti F. J. st. vedla (1800-14) 
tiskárnu U půl zlatého kola vdova Johana Je
řábková. - F. J. ml. (* 1766) se psal i Franz, též 
syn, n literatuře František Alois', vyučil se rovněž 
tiskařem. Zpočátku tiskl ve své tiskárně, později 
převzal tiskárnu otcovu. 1801-03 byl titulárním 
tiskařem Cis. král, společnosti hospodářské 
v Království českém, rovněž byl tiskařem Cis. 
král, učené společnosti v Praze a 1820 krajským 
tiskařem mladoboleslavského kraje. V Praze 
tiskl a nakládal 1790-1834. Pražská tiskárna 
byla umístěna na Starém Městě: 1791-93 v do
mě čp. 403 (st. čp. 200) U modrých sloupů vedle 
Zlatého kola (dnes Rytířská 16), 1790 
a 1794-1816 v domě čp. 539 (st čp. 284) v kláš
teře sv. Havla v Kotcích (dnes Železná 24 - Ry
tířská 31 - Havelská 24 - Havelská ulička 1), 
1815-16 v Michalské ul. v domě čp. 436 (st. čp. 
245) v Železných dveřích (dnes Michalská 19 
- Jilská 18), 1815-30 v Michalské ul. v domě čp. 
435 (st. čp. 246) U půl zlatého kola vedle Želez
ných dveří (dnes Michalská 21), pak na Novém 
Městě: 1831-34 v domě čp. 73 (st. čp. 66) U bí
lého střevíčku ve Spálené ul. - Po F. J. ml. 
převzala podnik Kateřina Jeřábková.

F. J. st. i ml. tiskli především náboženskou 
literaturu v jazyce latinském, německém i čes
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kém. V 2. polovině 18. století začal F. J. st. 
vydávat pro lidovou potřebu české minuce 
a kalendáře; mimo modlitební nebeklíče byly 
často jedinými knížkami po chalupách a přispí
valy k udržování české řeči i gramotnosti. Tepr
ve ke konci 18. století tiskl F. J. st. české kra- 
mářské písně a jinou světskou českou i bohe- 
mistickou literaturu (např. práce F. M. Pelcla). 
F. J. ml. prohloubil toto zaměření soustavněj
ším vydáváním a tiskem obrozenské literatury; 
k jeho produkci patří mj. první novočeské pře
klady z evropských (i klasických) literatur (S. 
Gessner, Homér, Ch. L. Montesquieu) a původ
ní beletristické práce včetně divadelních her (Š. 
Hněvkovský, V. Nejedlý, J. N. Štěpánek).

Z TISKAŘSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRODUK
CE. Beletrie, filologie: A a b c d (abeceda, 1773); 
Český slabikář pod titulem sv. Anny, matky Marie 
(1773); F. Recht: Pro memoria. Na celé slovutné used
lé plzeňské měšťanstvo... (1786); F. M. Pelcl: Grund- 
sátze der böhmischen Grammatik (1795, rozšiř, vyd. 
1798) + Nová kronika česká... od léta 1230 až do 
léta 1378 (1796); P. J. Sautel: Vejtah dvojsmyslných 
libozpěvů z latinského a jiných jazyků do češtiny 
přeložený od jednoho staročeské nezlíčenosti milov
níka (1797); S. Gessner: Smrt Ábelova (2. opr. vyd., 
1804, překl. a nakl. J. Nejedlý) + Vyobrazení potopy 
světa (1801, přel. B. J. Dlabač); V. L. (Linda): Vzbuzo
vání k českému pluku - Rychle, Čechové, jen rychle... 
(1800); J. Rulík: Na den uvedení král, profesora české 
literatury p. Jana Nejedlého na učitelskou stolici 
v slavné učené pražské universí... (1801); J. Nejedlý: 
Akademische Antrittsrede... an der Karl-Ferdinan- 
deischen Prager Universitát... (1801); Homérova 
Iliada (1802, přel. J. Nejedlý); Ch. L. Montesquieu: 
Chrám gnídský (1804, přel. A. J. Puchmajer); V. Ne
jedlý: Poslední soud (1804); Š. Hněvkovský: Děvín 1, 
2 (1804 s podtít. Báseň hrdinská, výtisk 1. dílu nezjiš
těn; 1805 s podtít. Báseň směšnohrdinská); J. A. Ko
menský: Labyrint světa a ráj srdce (1809, ed. J. Nejed
lý); J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švejdů aneb 
Věrnost a udatnost česká (1812) + Břetislav První, 
český Achilles, aneb Vítězství u Domažlic (1813) 
+ Čtyry stráže na jednom stanovišti (překlad, 1813) 
+ Vlastenci aneb Zpráva o vítězství (1813) + Jan 
z Nepomuku (1814) + Osvobození vlasti aneb Kory- 
tané v Čechách (1814) + Tlachač (1816) + Beroun
ské koláče (1818) + Jak to as vypadne? (1818) 
+ Půjčka za oplátku (překlad, 1818). - Historie: 
C. J. Biener v. Bienenberg: Geschichte der Stadt Kö- 
niggratz (1780); J. F. J. Schaller: Kurzgefasste Ge
schichte der k. k. Bůcherzensur und Revision im Kö- 
nigreiche Böhmen (1796) + Kurze Lebensbeschrei- 
bungen jener verstorbenen gelehrten Mánner aus dem 
Orden der frommen Schulen, die sich... um die Lite
ratur und Wissenschaften... ausgezeichnet haben

(1799); F. Novotný z Luže: Bibliotéka českých biblí... 
od 13. věku až do léta 1810 (1810, výt. nezjišt.). - Pís
ně: Píseň o robotě sedlské (b. d., před 1789); J. J. G. 
Meinert: František Druhý. Zpěv vlastenský (b. d.,
1796) + Válečný zpěv pro český pluk (1800, přel. 
J. Nejedlý); Nová píseň o slavném vítězství prince 
Karla nad Francouzi (1797); Nová píseň ku pochvale 
hrdinských Rusů na světlo vydána (1799); Nová píseň 
o nynějších nešťastných časích a příhodách (1799); H. 
J. v. Collin: Válečné zpěvy pro České země obránce 
(1809, přel. J. N. Štěpánek); J. A. Dlabač: Kantáta 
zpívaná od školní mládeže dne 9. října 1820 při... 
posvěcení školy... města Nymburka (1820). - Modlit
by: Martin v. Cochem: Malý zlatý nebe klíč (1763, 
1784, 1788) + Malý nebe klíč... (1769, 1775, 1784,
1797) + Zlatý nebeský klíč (1775, 1778, 1788); Lev 
český k sv. Václavu, knížeti a králi svému, se utíkající 
(b. d., mezi 1770 a 1794). - Ostatní práce: J. A. Janiš: 
Oučinlivé spravování včel pro obecného krajana 
v Království českém... (1789); J. F. J. Schaller: Be- 
schreibung der königlichen Haupt- und Residenz- 
stadt Prag... 1-4 (1794-97); Jednání o rozplemenění 
a potřebě kopřiv (1799, přel. B. J. Dlabač, nakl. Cis. 
král, společnost hosp. v Král, českém); Prohlášení, 
kteréž za příčinou uvedení své vlasti do předešlého 
stavu... sjednocení Švejcaři svým milým vlastencům 
a spoluměšťanům... podali (1799, přel. B. J. Dlabač); 
Domluva jednoho Čecha přivtěleného k vlastencům 
svým v důležitosti zachování jejich zdraví (1800); Fr. 
de P. Dušek: První základy umění polesného pro 
začátníky v hospodářství lesním... (1800, nakl. Cis. 
král, společnost hosp. v Král, českém); Schematism 
fůr das Königreich Böhmen auf das gemeine Jahr... 
(1801); A. Holý: Čtení o užívání kuřlavého a šňupavé- 
ho tabáku (1802, přel. B. J. Dlabač); V. P. Skřivánek: 
Popsání konané slavnosti v městě Planian dne 9. pro
since roku 1804... (b. d., 1804-05); B. J. Dlabač: 
Rozmlouvání o nynější vojně mezi farářem a sedlá
kem českým (1809) + Udatnost slavného českého 
národu podle vlastenské historie... představená 
(1809). - Minuce a kalendáře: Minucí hospodářská ke 
cti sv. Václava (1773, 1774, 1781, 1785); Minucí hos
podářská ke cti sv. Vojtěcha (1777, 1783, 1784); A. 
Fischer: Minucí hospodářská, to jest Kalendář sedl- 
ský... na rok Páně 1792 (1791), ... 1795 (1794); 
Minucí hospodářská na rok přestupný 1796, ke cti sv. 
Václava vyd. od Král. čes. vlastenské hospodářské 
společnosti... (1795); S. Khambl: Nový psací kalen
dář na rok Páně 1776 (1775); M. Hell: Nový kalendář 
na rok Páně 1777 (1776); Nový hospodářský kalendář 
na rok Páně 1779 (1778), ...1780 (1779), ...1781 
(1780),... 1782 (1781),... 1783 (1782),... 1787 (1786), 
... 1792 (1791), ... 1793 (1792), ... 1795 (1794); A. Fi
scher: Nový hospodářský a kancelářský kalendář na 
rok Páně 1792 (1791), ... 1793 (1792), ... 1794 (1793), 
... 1795 (1794), ... 1796 (1795), ... 1799 (1798). I

LITERATURA: J. V. Jahn: Vývoj knihtlačitelství 
v Čechách a jiných zemích slovanských, Veleslavín 
1875; V. Lev: O vývoji umění knihtiskařského v Če
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chách, Veleslavín 1877; C. P.: Nejstarší stávající knih
tiskárny české, Veleslavín 1882; F. Bareš: Knihotisk 
v městě Boleslava Mladého, Památky archeologické 
a místopisné 19, 1900/01; K-ch.: Tiskárny r. 1740 
a 1782, Typografia 1907; K. Kabát: Kousek histo
rie knihtiskáren pražských, Dorost knihkupecký 
1924/25; E. Šebesta in Popis obyvatelstva hl. města 
Prahy z roku 1770, d. 1 (1933); R. Smetana: Tiskaři 
a nakladatelé českých písní kramářských, ČMM 
1934; J. Volf: Podpůrné bratrstvo knihtiskařů v letech 
1766-69, Čes. bibliofil 1934; J. Dobrovský in O zave
dení a rozšíření knihtisku v Čechách (1954, ed. 
M. Daňková).

oh

František Věnceslav Jeřábek

* 25. 1. 1836 Sobotka
† 31. 3. 1893 Královské Vinohrady (Praha-V.)

Dramatik z období Prozatímního divadla, autor vese
loher a tragédií, tvůrce první české hry zobrazující 
sociální zápas novodobého průmyslového dělnictva; 
publicista.

Otec byl švec a houslař samouk; ze syna chtěl 
mít kněze, a proto byl J. v 9 letech dán pod 
dohled strýce F. Rolejčka, teologa a učitele 
náboženství na gymnáziu v Litoměřicích. Po 
ukončení měšťan, školy v Litoměřicích vychodil 
J. 1847-49 první 3 třídy gymnázia v Chomutově 
(tehdy sí oblíbil německou poezii, zvi. N. Le- 
naua a F. Schillera). Na gymnáziu v Ml. Boles
lavi (1849-51) se národně uvědomil a začal psát 
česky lyrické verše. V septimě na Akad. gymná
ziu v Praze (1852) se seznámil s V. Hálkem, 
G. Pflegrem aj.; přispíval do studentského ruko
pisného časopisu Flora a vedl bohémský život. 
Měl být vyšetřován, proto přestoupil na gymná
zium v Jičíně (abs. 1854, mat. 1855 v Praze). 
Teologická studia v litoměřickém semináři 
(1854-55) zaměnil za studium klasické filologie 
na univerzitě v Praze (1856-57), ale onemocně
ní tyfem jej přinutilo odejít do Sobotky a pro 
nedostatek finančních prostředků se vrátit do 
semináře v Litoměřicích (1857-58). V rodném 
městě hrál ochotnické divadlo (s V. Šolcem); 
poznal přitom svou budoucí ženu a napsal pro 
ni svou první hru, historickou dramatickou bá
seň Hána, která měla 1858 premiéru na zdejším 
jevišti. T. r. definitivně vystoupil ze semináře 
a vrátil se do Prahy na filozofii; při studiích, 
která dokončil 1864, si začal vydělávat žurnalis

tikou, novinářem z profese se však nestal. Vypo
máhal jako divadelní referent v redakcích Praž
ských novin (1858-60) a Nár. listů (1861-66), 
zde i jako politický komentátor (hl. za prusko- 
-rakouské války); pro neshody s J. Nerudou 
přestoupil do staročeského Pokroku (1867-77).
1878— 89 byl poslancem českého sněmu,
1879- 84 říšské rady. Suploval na reálce v Pan
ské ul., od 1866 působil jako profesor němčiny, 
češtiny a estetiky na malostranském gymnáziu 
a na městské Vyšší dívčí škole (1869-90). 1879 
získal doktorát filozofie, 1884 se bez úspěchu 
pokusil o habilitaci na pražské univerzitě prací 
Stará doba romantického básnictví. Politická 
zvídavost jej vedla k opakovaným cestám po 
Itálii (1869, 1873) a k návštěvě Petrohradu 
a Moskvy (1872). Účastnil se spolkové práce (i 
přednáškami) ve Svatoboru, Umělecké besedě, 
Jednotě dramatických spisovatelů (od 1877 
předseda) a Spolku českých žurnalistů. Těžce 
nesl kritické výtky vůči svým dílům a v mlad
ších letech o jejich interpretaci polemizoval s J. 
Nerudou a J. Durdíkem. Po kritice habilitační 
práce v Athenaeu zatrpkl a kromě recenzování 
české poezie už téměř nepsal, i když po Proza
tímním divadle jeho starší hry opakovaně uvá
dělo i Nár. divadlo. Pohřben byl na Vyšehradě.

V mládí publikoval J. časopisecky verše, poz
ději se soustředil na drama a publicistiku. De
butoval dramatickou básní Hána (odkazuje 
k romantickým hrám F. Grillparzera), v níž 
kulisu k milostnému příběhu tvoří boje mezi 
Přemyslovci a Vršovci. Ve veseloherním oboru 
prokázal J. smysl pro frašku; časté satirické 
aktuálně politické výpady, obsažené v jeho ve
selohrách, narážely leckdy na nepochopení, 
i když základní konflikty J. v podstatě řešil 
v mezích stanovených dobovým národním pro
gramem (Cesty veřejného míněni, Tři doby země 
České v Komárově). Úspěšné byly J. idylické 
veseloherní hříčky, jejichž zábavnost je založena 
na tradičních prostředcích: situační komice, zá
měně osob a jmen, konverzačním vtipu; společ
nou veseloherní situaci v nich tvoří přechod 
z jednoho prostředí do druhého - z velkého 
města na venkov, z domova do ciziny (Veselo
hra, Zde je žebrota zapovězena, Kterak sláva 
omrzí). Zvláštní postavení v J. dramatickém díle 
mají tři tragédie. V nej významnější z nich, hře 
Služebník svého pána (mj. přeložena do něm
činy, ruštiny, charvátštiny), se J. jako první 
v českém dramatu dotkl vážného současného 
tématu: moderního průmyslového vykořistbvá- 
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ní. Oba protagonisté kusu - vynálezce elektric
kého stroje Budil a továrník, šlechtic z Dornen- 
kronu - jsou v podstatě obměnou romanticky 
vyhraněných typů (Budil: rozervanec, postava 
s tajemstvím; továrník: ztělesněné zlo) a také 
osnova hry je budována na romantických po
stupech (náhoda, ztracená a nalezená láska). 
Zvuková kulisa rozbouřeného dělnického zá
stupu, výbuch stroje a citové efekty umocňují 
sociální a psychologickou vyhrocenost drama
tických situací. V tomto dramatu překonal 
J. sklon ke kompromisu a vykreslil Budilův 
marný boj proti moci jako zápas s tragickým 
koncem; hrdina z něho vychází psychicky zlo
men, jeho smrt při dělnické demonstraci má 
zároveň symbolický význam. J. ideologické dra
ma, tragédie Syn člověka čili Prusové v Cechách 
r. 1757, též psané ve vysokém stylu a široce 
tematicky založené, mělo být příspěvkem 
k problému vlastenectví a částečným přehodno
cením obrozenských tradic české kultury. V de
batách jednajících postav (hrabě Harrach, 
G. Dobner, skladatel Ch. W. Gluck) exponoval 
J. různá pojetí vlastenectví, od zemského po 
herderovsky humanistické, a ve dvou čelných 
postavách Židů nastínil téma člověka bez vlasti 
a jeho volby, komu sloužit. Námětem historické 
tragédie ve verších Závist, situované do 1453, je 
odboj Jana ze Smiřic proti správci země Jiřímu 
z Poděbrad a soupeření Johany Rožmitálské 
s Johanou Smiřickou. Do charakteristiky býva
lých husitských bojovníků vložil J. aktualizující 
prvky - paralelu s pozdějšími proměnami smý
šlení někdejších aktérů revolučních událostí 
1848. Poslední J. dílo, Magdalena našeho věku, 
napsané 1891 na motivy románu W. Collinse, je 
invenčně nepůvodní hra, zcela závislá na ně
meckém zpracování od A. W. E. Winterfelda 
(čes. překlad pod názvem Kainovo znamení). 
- V politické publicistice popularizoval J. názo
ry F. Palackého, v otázce slovanské stranil Polá
kům.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Josef Souček, Kazimír Pa- 
ličák, Miloslav Toužimský; F, F J., Fr. V. Jbk., F. V. 
J., J., -j-, -ř-. I PŘÍSPĚVKY in: Antologie české 
lyriky (1872); Besedník (1862); Boleslavan (1860-61); 
Boleslavsko (pamětní list 1881); sb. České květy (b. d., 
1886); Divadelní listy (1881, 1886); program Ch. 
W. Gluck: Orfeus a Eurydika (1864); alm. Horník 
(1862); Květy (1865-66); Květy (1883); alm. Kytice
(1859);  Lit. listy (1865); Lumír (1857-60); alm. Máj
(1860);  Mor. orlice (1886); Nár. listy (1861—67, 1874, 
1879-80,1883,1887-88); sb. Národ sobě (1880); Nár. 

noviny (1867); Nár. pokrok (1867); Obrazy života
(1861);  Osvěta (1863); Osvěta (1877, 1880, 1882, 
1888); sb. Památník soboteckých a okolních rodáků 
(1883); Pamětní list Sokola soboteckého (1893); Po
krok (1869-83); Politik (1870, 1872, 1878, 1882-83, 
1886, 1889-92); Posel z Prahy (1877); Pražské noviny 
(1858-60); Rodinná kronika (1862-65); alm. Růže 
(1860); Světozor (1870-78); - posmrtně: Lid. noviny 
(1936); Malý čtenář (1898-1916); Zvon (1906). 
i KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Veselohra 
(D 1866, prem. 1862); Cesty veřejného mínění (D 
1866, i prem.); Tři doby země České v Komárově (D 
1871, prem. 1870); Služebník svého pána (D 1871, 
prem. 1870); Zde je žebrota zapovězena (D 1872, 
prem. 1870); Syn člověka čili Prusové v Čechách
r. 1757 (D 1882, prem. 1878); Stará doba romantické
ho básnictví (pojednání, 1883); - posmrtně: Závist (D 
1898, prem. 1884); Magdalena našeho věku (D 1898, 
prem. 1897); Svatopluk (D 1923, prem. 1859); Hána 
(D 1928, prem. 1858); Kterak sláva omrzí (D 1928, 
prem. 1887 pod pseud. Josef Souček). - Ostatní práce: 
Proslov při odhalení pomníku Jaroslava Langera 
v Bohdanči dne 8. září 1861 (b.d., 1861); Estetika 
(1878). - Výbor: Dramatické spisy (1883). - Souborná 
vydání: Dramatické spisy Fr. V. J. (Družstvo Jeřábko
vo v Sobotce, 1923-28, 11 sv., ed. J. Voborník). 
■ SCÉNICKY Překlad a úprava: M. T. Leclerq: Z ko
mára velbloud (1869). ■ KORESPONDENCE:
E. Tréval: Praha je zase jednou... (úryvek z dopisu 
z 1892 neznámému adresátu), Zvon 18, 1917/18,
s. 467. I

BIBLIOGRAFIE: Bibliografický přehled, in J. Vo
borník: F. V. J. (1923). I LITERATURA: J. Vobor
ník: F. V. J. (1923). I • ref. Hána: -a, Lumír 1859, 
s. 162; J. Neruda, Obrazy života 1859 → České diva
dlo 1 (1959); R., Pražské noviny 6. 2. 1859; -a, Lumír 
1860, s. 43, 66 •;• ref. Veselohra: J. Neruda, Hlas 13.
I. 1862 → České divadlo 1 (1959); H. (V. Hálek), NL
14. 1. 1862; J. Neruda, Hlas 22. 10. 1864 → České 
divadlo 2 (1951); -dl<NL 25. 10. 1864 •;• ref. Cesty 
veřejného mínění: F. Schulz, NL 16. a 17. 3. 1866; 
= (G. Pfleger), Politik 17. a 18. 3. 1866; J. N. (Neru
da), NL 24. 4. 1866 → České divadlo 3 (1954); J. Mar
tinec, Lumír 1866, s. 190; J. V. (Vrchlický), Hlas 
národa 20. 4. 1866 •;• ref. Zde je žebrota zapovězena:
J. Neruda, NL 28. 7. 1870 → České divadlo 4 (1958); 
uh (V. Guth), Politik 27. 7. 1870; V. G. (Guth), Po
krok 28. 7. 1870; J. B., Světozor 1870, s. 280;
O. H. (Hostinský), Pokrok 26. 10. 1872 •;• ref. Tři 
doby...: an., Květy 1870, s. 271; J. Neruda, NL 19. 8. 
1870 → České divadlo 4 (1958); V. G. (Guth), Pokrok 
20. 8. 1870 •;• polemika: Spisovatel frašky Tři doby 
země České v Komárově (F. V. J.): Zasláno, Pokrok
24. 8. 1870; J. Neruda: Ješitnost spisovatele propadlé 
frašky Tři doby..., NL 24. 8. 1870 → České divadlo 
4 (1958); Spisovatel frašky Tři doby... (F. V. J.):
P. Janu Nerudovi, div. recenzentu Nár. listů, Pokrok
25. a 27. 8. 1870; an. (J. Neruda): Divadelní recenzent 
Nár. listů, NL 26. 8. 1870 → České divadlo 4 (1958)
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ref. Služebník svého pána: V. G. (Guth), Pokrok 
23. a 30. 11. 1870; J. Neruda, NL 23. 11. 1870 → Čes
ké divadlo 4 (1958); an., Politik 24. 11. 1870; an., 
Květy 1870, s. 383; D. (J. Durdík), Světozor 1870, 
s. 391, 407 → Kritika (1874) ↓ •;• polemika: F. V. J., 
Světozor 1870, s. 399; J. Neruda: Česká panna - pan- 
nopanna, NL 7. 5. 1871; G. P. M. (Pfleger Moravský): 
Z českého divadla, Pokrok 9. a 10. 5. 1871; J. Neruda, 
NL 10. 5. 1871; F. V. J., Pokrok 18. 5. 1871 •;• ref. 
Syn člověka čili Prusové v Čechách r. 1757: an., Kole
da 1878, s. 103; an. (J. Arbes), Lumír 1878 → Literaria 
(1954); J. Neruda, NL 27. 3. 1878 → České divadlo 
5 (1966); F. Zákrejs, Osvěta 1878, s. 628; J. Durdík, 
Světozor 1878, s. 179, 207; š. (J. Kuffner), NL 30. 12. 
1883 a 1. 1. 1884; T. (J. L. Turnovský), Pokrok 30. 12. 
1883; Nemo (J. Vrchlický), Lumír 1884, s. 32 •; an.:
F. V. J., Světozor 1878, s. 165; O. Hostinský: ref. 
Služebník svého pána, NL 27. 9. 1881 ↓ ; an. (J. 
Neruda): F. V. J., Humor, listy 1882 → Podobizny 
2 (1952); V. J. Černý in Památník soboteckých 
a okolních rodáků (1882); J. L. Turnovský: Dramatic
ké spisy J., Pokrok 16., 18. a 20. 5. 1882 → F. V. J.: 
Dramatické spisy (1883); E. Lipnicki: F. W. J., Prze- 
gl^d polski 1883, s. 173; an. in Gazeta warszawska 18. 
11. 1883; • ref. Závist: J. Kuffner, Květy 1884, 1. pol., 
s. 743; Nemo (J. Vrchlický), Lumír 1884, s. 240; V. V. 
Zelený, Světozor 1884, s. 266; F. Zákrejs, Osvěta 1884, 
s. 557; J. L. T. (Turnovský), Pokrok 4., 10., 11. a 13.
4. 1884 •;• ref. Stará doba romantického básnictví:
E. Miřiovský, Pokrok 25. 9. 1883; F. S. (Schulz), NL
3. 11. 1883; M. B. (T. G. Masaryk), Athenaeum 1884, 
s. 123; B. F, Světozor 1884, s. 415 •; an.: F. V. J., 
Zábavné listy 1883, s. 641; S. Heller: F. V. J., Květy
1885, s. 221; J. L. Turnovský: F. V. J., Zlatá Praha
1886, s. 250; • ref. Kterak sláva omrzí: R. Růžička, 
Rozhledy literární 1, 1886/87, s. 362; M. A. Š. (Šimá
ček), Světozor 1887, s. 351; J. V. (Vrchlický), Hlas 
národa 19. a 27. 4. 1887, a Ruch 1887, s. 192; F. Zá
krejs, Osvěta 1887, s. 566 •; J. Arbes: Bilance původní 
dramatické literatury české, Lit. listy 1889; • nekro
logy: an., Lit. listy 1893, s. 163; an., Světozor 1893, 
s. 250; J. L. Turnovský, Osvěta 1893, s. 171 a Hlas 
národa 1. 4. 1893; an., Lumír 1893, s. 132; an., Zlatá 
Praha 1893, s. 250; an., Zábavné listy 1893, s. 334; 
J. Štolba, Almanach ČAVU 1894 •; J. L. Turnovský:
F. V. J., sb. Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti 
Umělecké besedy 1863-1893 (1894); J. Arbes: Písně 
kosmické (vztah Neruda - F. V. J.), tamtéž; F. X. 
Šalda: Cyklus Jeřábkův, Rozhledy 1894 → KP 
2 (1950); P: Cyklus dramat F. V. J., Světozor 1894, 
s. 216; J. Kamper: Portréty dramatiků z let šedesá
tých, Věstník čes. profesorů 10, 1902/03 + F. V. J., 
Divadlo 4, 1905/06; J. Borecký: F. V. J., Máj 4, 1905/ 
06, s. 789; Dr. W. (Z. Winter): Vzpomínka, Zvon 6, 
1905/06; Š. Jež: F. V. J., Scéna 1914, s. 23; O. Fischer: 
Reliéfy českých dramatiků, Lumír 1918; • ref. Služeb
ník svého pána (ND 1918): jv (J. Vodák), LidN 15. 5. 
1918; H. Jelínek, Lumír 1918, s. 331; -tr. (G. Winter), 
PL 14. 5. 1918 ↓ •; A. N. (Novák): F. V. J., LidN 25. 

1. 1936; m. n. (M. Novotný): F. V. J. o svých prvoti
nách, tamtéž; amp. (A. M. Píša): F. V. J., PL 25.
I. 1936; O. Fischer: K jubileu F. V. J., in Čtyři ze 
Sobotky (1937); Jbč. (J. B. Čapek): F. V. J., LidN 31. 
3. 1943; • ref. Služebník svého pána (Realistické diva
dlo 1945); J. H. (Hájek), RP 18. 9. 1945; K. P. (Polák), 
PL 18. 9. 1945; kd (E. Konrád), Svob. noviny 18. 9. 
1945; Břz. (B. Březovský), NO 18. 9. 1945; Sjc (J. 
Sajíc), LD 18. 9. 1945; jtg. (J. Tráger), Svob. slovo
19. 9. 1945; O. S. (Srbová), Práce 20. 9. 1945 •.

is

Viktor Kamil Jeřábek

* 4. 2. 1859 Litomyšl
† 16. 4. 1946 Litomyšl

Autor realistických povídek z moravského venkova, 
též cestopisů, historických próz, litomyšlských malo
městských obrázků a cenných memoárů.

Syn tiskaře J. V. Jeřábka, správce Augustovy 
tiskárny v Litomyšli. Rodina pocházela z Teplic 
a knihtiskařská tradice v ní trvala už od 1650.
J. otec spolupracoval jako faktor s B. Němco
vou při vydávám jejích Sebraných spisů, znal se 
s K. Havlíčkem a J. Nerudou. - Po absolvování 
hlavní školy u piaristů vstoupil J. na nově zříze
nou reálku v Litomyšli (mat. 1875), pak vystu
doval roční pedagogium v Kutné Hoře (vděčně 
vzpomínal na řed. G. A. Lindnera) a začal učit 
v Osiku u Litomyšle. 1881 přešel na podučitel- 
ské místo do Oslavan u Brna, 1882-87 působil 
v nedalekých Silůvkách. Tamější zážitky („spo
kojený, šťastný život mezi prostým srdečným 
lidem“) promítl do prózy Idyla staničky třeš- 
ňůvské. Drsné, konfliktní podmínky měl nao
pak v dalším působišti Pršticích (1887-1906; 
v J. díle jako Válčíce, srov. ironický titul „obra
zů z moravské dědiny“ Počestná obec Válčíce), 
kde prožil naplno rozpory zaostalého venkova. 
1906-24 učil v Obřanech (dnes předměstí 
Brna), po odchodu na odpočinek žil v Brně a od 
1944 v Litomyšli. - Byl prvním předsedou 
Moravského kola spisovatelů (1912-21), 1929 
jednatelem spolku Svatobor pro Moravu. Za 
působení v Silůvkách a Pršticích se čtvrt století 
věnoval osvětové a buditelské práci, obřanské 
období bylo zase nejplodnějším obdobím jeho 
literární tvorby. Publikoval řadu pedagogických 
článků v učitelských časopisech, přednášel, pů
sobil jako funkcionář Sokola a učitelských jed
not (Komenský v Rosicích, Budeč na okrese 
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Brno-venkov). Procestoval Německo, Itálii, 
Švýcarsko, Francii a své zážitky zpracoval ve 
čtyřech cestopisných knihách. Za působení 
v Pršticích se oženil; měl čtyři syny, z nichž 
Čestmír J. se stal rovněž spisovatelem.

Do literatury vstoupil J. 1881 verši v časopise 
Šotek, od 1882 uveřejňoval povídky a črty z his
torie a z litomyšlského studentského mládí 
v deníku Moravská orlice a v čas. Niva. První 
období jeho tvorby, které je spjato se zážitky 
z rodného města, bylo zřetelně ovlivněno Jirás
kovými Maloměstskými historiemi. J. se v něm 
projevuje jako kronikář maloměstského ovzdu
ší se silným zaujetím pro starosvětský půvab 
a se značným sklonem k sentimentalitě; svou 
látku čerpal ze vzpomínek a romanticky ji za- 
barvoval, jeho obrázky z denního života, 
v nichž se silně uplatňuje složka popisu, se vy
značují patriarchálním idylickým klidem (Ob
razy života, Ze světa prostých lidí, Bodří malo
měšťáci, konvenční román ze života učitelky 
Anna Bystřička). Nejzdařilejší z tohoto tematic
kého okruhu je román Štěstí domova, jakási 
do maloměsta přesazená paralela k Babičce 
B. Němcové. K těmto žánrovým prózám, pro
hřátým citem a prosvětleným jadrným humo
rem, se řadí i Idyla staniěky třešňůvské, čerpaná 
z moravského prostředí. Poznání jihomoravské 
vesnice, na kterou rozkladně působí blízké Br
no a Vídeň, vedlo J. v období zralosti k tvorbě 
realistických próz, objevujících osudová dra
mata manželských vztahů, narušených alkoho
lismem, karbanem, chamtivostí, pytláckou váš
ní, pohlavní nevázaností. Nejzdařileji vystihl 
J. rozpory zaostalé vesnice a její mravní úpadek 
v kratších prózách Proklaté peníze, Dílo saně, 
Černý chléb, válečné zbohatlictví a zpustlost 
mravů v zázemí zachycují povídky Dědina za 
války. V románě Dobytí Podolan se stává lékař 
podněcovatelem národního probuzení v jiho
moravském maloměstě. - Některé pozdější 
J. práce tíhnou ke konvenčnímu řešení problé
mů (např. příběh nešťastného manželství mladé 
Italky a záletného lesníka Gloria Manzoni, 
Magnáti Růžové ulice aj.). Z učitelského pro
středí čerpají povídky Rechtor Kvěch a jiná pró
za. Do rodné Litomyšle se J. vrátil idylickými 
prózami pro děti O, mladosti radostná! a Honzí
ček dobrodinec. Čtenářsky vděčné jsou memoá
rové prózy, vyznačující se nemalou poznávací 
hodnotou (Jak život šel, Život, Mezi Litomyšlí 
a Brnem). Kromě nich zůstávají nejživější slož
kou J. odkazu drsně pravdivé romány a povídky 

z jihomoravské vesnice na přelomu století, které 
se také objevují v nově vydávaných výborech 
z jeho díla. Na rozdíl např. od A. Mrštíka potla
čuje J. vizuální dojem ve prospěch prvku audi- 
tivního; své postavy charakterizuje především 
jazykem (hanácko-horácké nářečí pokažené ře
čí brněnské periférie) a v nej lepších dílech podá
vá přesvědčivou psychologickou analýzu mrav
ně rozkolísaných jedinců.

PSEUDONYMY: Camile Jeřábek, V. Camill Jeřábek 
(obojí Mor. orlice), Vítězslav Jeřábek (Šotek). I PŘÍ
SPĚVKY in: Besedy lidu (1894-1921); Cesta 
(1918-29; 1920/21 Svatá dědina, 1924/25 Magnáti 
Růžové ulice); Čes. svět (1918-19); Husův sborník 
(1915); alm. Chudým dětem; Kolo (1930-38); Lid. 
noviny (1920-29); Lit. zpravodaj Mor. kola spisovate
lů; Máj (1906-12); Malý čtenář (1905-22); Mor. orli
ce (1882-93); Nár. listy (1902); Niva (1891-95, 1921, 
1925-36); Rozpravy Aventina (1929-31; 1929/30 Má 
literární bilance, 1930/31 Mé styky s literáty); Rozhle
dy po literatuře a umění (1934); sb. Sto let ve službách 
knihy (1935); Šotek (1881-82); Venkov (1917-41); 
Vesna (1889); Zlatá Praha (1902-22; 1902 Idyla sta
ničky třešňůvské); Zvon (1924-40); Ženský svět 
(1922). I KNIŽNĚ. Beletrie: Obrazy života (PP 
1891); Nové povídky a obrázky (1894); Z minulých 
dob (PP 1894); Anna Bystřická (R 1898); Ze světa 
prostých lidí (PP 1898); Doma (P pro ml., 1899); 
Bodří maloměšťáci (PP b. d., 1901, 1920 s tit. Naši 
maloměšťáci); Drobnosti z cest (FF b. d., 1902); Idyla 
staničky třešňůvské (P 1904, 1935 s tit. Stanička pod 
lesy, Spisy sv. 7); Ku břehům Baltu (FF b. d., 1905); 
Napříč Itálií (FF 1907); Dobytí Podolan (R 1908); 
Humoresky (1909); Proklaté peníze (PP 1909); Po
čestná obec Valčice (PP 1909); Jak život šel (FF 1909); 
Z oblastí jezerních (FF b. d., 1909); Dílo saně a jiná 
próza (1910); Špetka koření (PP 1910); Štěstí domova 
(R b. d., 1911); Ó, mladosti radostná! (P pro ml., 
1911); Černý chléb (PP 1913); Trýzeň duše a jiné 
povídky (1918); O sirotka (P 1919, 1928 s tit. Ve 
vichřici); Dědina za války a jiná próza (PP 1920); 
Honzíček dobrodinec (P pro ml., b.d., 1922); Perun 
a červ a jiná drobná próza (1922); Krista a jiné povíd
ky (1922); Život (paměti, 1924); Magnáti Růžové 
ulice, Kruliš dobrodruh (PP 1926); Ostrov trosečníků 
(PP 1926, Spisy sv. 1); Zátoka (PP 1927, Spisy sv. 2, 
obs. částečně Dílo saně a jiná próza); Gloria Manzoni 
(R 1927, Spisy sv. 3); Hospoda zbožných příkladů (PP 
1929); Otcovství (R 1932); Děvečka Páně, Ve víru (PP 
1929); Rechtor Kvěch a jiná próza (1933, Spisy sv. 7); 
Bouře a jiné dědinské kroniky (1935, Spisy sv. 8, obs. 
částečně Dědina za války a jiná próza); Mezi Lito
myšlí a Brnem (FF 1941). - Výbory: Těžké vlny 
(1945); Lidé na zemi (1947); Moravské povídky (1960, 
ed. D. Jeřábek). - Souborné vydání: Spisy V. K. 
J. (nakl. F. Borový, péčí Moravského kola spisovatelů,
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1926-36, 10 sv.). I REDIGOVAL časopisy: Čtení 
besední (1901), Niva (1910-11), Divadelní šepty 
(1920-25); edici: Slovanské besedy (1893-96). I

BIBLIOGRAFIE: an.: Soupis tvorby V. K. J., sb. 
V. K. J., člověk a dílo (1926). I LITERATURA: 
V. Martínek: V. K. J. (1919); sb. V. K. J., člověk a dílo 
(1926, red. Ad. Veselý). I • ref. Obrazy života: an. (F. 
Jeřábek), Niva 1891, s. 367; F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 1892, s. 132; jv. (J. Vodák), Lit. listy 1892, 
s. 176; M. Zavoral, Hlídka lit., 1893, s. 240 •;• ref. 
Nové povídky a obrázky: F. V. V. (Vykoukal), Světo
zor 1894, s. 576; a-a (A. Procházka), Lit. listy 1895, 
s. 170 a MR 1894/95, sv. 1, s. 90 •;• ref. Bodří 
maloměšťáci: Vbk (J. Voborník), NL 24. 1. 1902; F. V. 
Vykoukal, Osvěta 1902, s. 151; Rek, Moderní život 
1902, s. 59 •;• ref. Ku břehům Baltu: -ka (K. Červin
ka), Zvon 5, 1904/05, s. 694; an., Lid. revue moravsko
slezská 1905, s. 123 •; Ds. (J. D. Konrád): ref. Idyla 
staničky třešňůvské, Máj 4, 1905/06, s. 63 ↓ ; V. Dre
sler: V. K. J., MS1R 3, 1906/07, s. 97; R. K. (R. 
J. Kronbauer): V. K. J., Máj 7, 1908/09, s. 242; • ref. 
Dobyti Podolan: F. Sekanina, Zvon 9, 1908/09, s. 62; 
-ad-, Nár. obzor 12. 12. 1908 •;• ref. Počestná obec 
Valčice...: an. (O. Šimek), Novina 2, 1908/09, s. 313; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1909, s. 461; M. Hýsek, MS1R 
6, 1909/10, s. 286 •;• ref. Dílo saně...: F. V. Vykou
kal, Osvěta 1910, s. 503; Ds. (J. D. Konrád), Máj 8, 
1909/10, s. 275 •;• ref. Ó, mladosti radostná!: F. 
Sekanina, Zvon 11, 1910/11, s. 669; Ds. (J. D. Kon
rád), Máj 9, 1910/11, s. 532 ↓ •:• ref. Štěstí domova: 
Ant. Veselý, Čes. revue 5, 1911/12, s. 251; Ds. (J.
D. Konrád), Máj 10, 1911/12, s. 191; M. (V. Martí
nek), MS1R 8, 1911/12, s. 339; -ejč- (J. Krejčí), Naše 
doba 19, 1911/12, s. 541; R. (V. Červinka), Zlatá 
Praha 29, 1911/12, s. 266; K. Hikl, Přehled 10, 1911/ 
12, s. 507; F. V. Vykoukal, Osvěta 1912, s. 471 •;• ref. 
Černý chléb: Ant. Veselý, Čes. revue 7, 1913/14, 
s. 502; M., Máj 12, 1913/14, s. 212; K. V. H. (Havrá
nek), Zvon 14, 1913/14, s. 303; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1914, s. 392 •;• ref. Trýzeň duše...: G. P. (Pallas), 
Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 287; J. F. (Folprecht), 
Zvon 18, 1917/18, s. 350 a MS1R 1918, s. 38 a Cesta 
1, 1918/19, s. 22 •; V. Martínek: V. K. J., Ostravský 
deník 28. 1. 1918, Temná kresba moravské dědiny, 
Moravskoslez. sb. 1, 1918/19, obojí → Živné zdroje 
(1972); an.: V. K. J., Cesta 1, 1918/19, s. 943; MilNý 
(M. Novotný): ref. Idyla staničky třešňůvské, Trýzeň 
duše, O sirotka, Nové Čechy 3, 1919/20, s. 332; an.: 
V. K. J., Niva 1921 (obálka č. 1); • ref. Dědina za 
války...: F. Š. (Šimek), Zlatá Praha 37, 1919/20, 
s. 386; O. Šimek, LidN 8. 8. 1920; Š. Jež, Cesta 3, 
1920/21, s. 226; -btk- (V. Brtník), Zvon 21, 1920/21, 
s. 111 •;• ref. Perun a červ...: J. V. Sedlák, Tribuna 
22. 10. 1922; J. Staněk, LidN 19. 12. 1922 •; Svbd. (O. 
Svoboda): ref. Honzíček dobrodinec, Úhor 1923, 
s. 84; • ref. Život: J. Kopal, Nové Čechy 8, 1924/25, 
s. 194; Aa, Zvon 25, 1924/25, s. 463; K. Juda, Ces. 
revue 1925, s. 176; A. N. (Novák), LidN 26. 2. 1925; 
drv. (B. Václavek), NO 24. 5. 1925 •; J. Staněk: ref. Ó, 

mladosti radostná!, Čes. osvěta 22, 1925/26, s. 38; 
• ref. Magnáti Růžové ulice: A. N. (Novák), LidN 20.
5. 1926; A. M. Píša, PL 11. 7. 1926; V. Brtník, Venkov 
7. 10. 1926; K. H. (Hikl), Naše doba 34, 1926/27, 
s. 120; drb. (J. Borecký), Zvon 27, 1926/27, s. 84 
ref. Ostrov trosečníků: A. N. (Novák), LidN 26. 5. 
1927; V. Brtník, Venkov 7. 7. 1927; drb. (J. Borecký), 
Zvon 27, 1926/27, s. 699 •;• ref. Zátoka: O. Šimek, 
Lit. svět 1, 1927/28, s. 7; vz (V. Zelinka), Zvon 28, 
1927/28, s. 154 •; J. Knap: ref. Gloria Manzoni, 
Venkov 19. 8. 1927; • ref. Štěstí domova: V. Brtník, 
Venkov 12. 7. 1928; J. Staněk, Čes. osvěta 25, 1928/29, 
s. 347 •;• k sedmdesátinám: A. N. (Novák), LidN 3.
2. 1929; J. Knap, Venkov 5. 2. 1929; F. Götz, NO 5. 2. 
1929; V. Martínek, RA 4, 1928/29, s. 205; M. B. 
Böhnel, Lit. rozhledy 13, 1928/29, s. 165; drb. (J. 
Borecký), Zvon 29, 1928/29, s. 295 •;• ref. Děvečka 
Páně, Ve víru: A. N. (Novák), LidN 13.4. 1929; vz. (V. 
Zelinka), Zvon 29, 1928/29, s. 446 •;• ref. Hospoda 
zbožných příkladů: vr. (V. Ryba), PL 2. 3. 1930; 
J. Staněk, LidN 5. 4. 1930; drb. (J. Borecký), Zvon 30, 
1929/30, s. 489 •;• ref. Otcovství: drb. (J. Borecký), 
Zvon 32, 1931/32, s. 530; F. Neužil, Středisko 3, 1932/ 
33, s. 16; Kp. (J. Knap), Venkov 3. 12. 1932 •;• ref. 
Rechtor Kvěch...: A. N. (Novák), LidN 27. 3. 1934; 
drb. (J. Borecký), Zvon 34, 1933/34, s. 266 •; J. B.: 
Dva lidoví vyprávěči, Rozhledy 1935, s. 44; • ref. 
Bouře...: j. t. (J. Taufer), Index 1935, s. 34; B. Slavík, 
LidN 1. 4. 1935; vbk. (V. Běhounek), PL 24. 5. 1935 
•; drb. (J. Borecký): ref. Stanička pod lesy, Pepina, 
Zvon 36, 1935/36, s. 334; B. Václavek: Básník vesnice 
a půdy, Přítomnost 1937, č. 18; • k osmdesátinám: A. 
N. (Novák), B. S. (Slavík), LidN 4. 2. 1939 + Zvon 
39, 1938/39, s. 389; J. Knap, Venkov 4. 2. 1939 •;
G. P. (Pallas): ref. Mezi Litomyšlí a Brnem, LidN 22.
6. 1941; • nekrology: jm (J. Machoň), A. N. (Novák), 
Svob. noviny 17. 4. 1946 (Novákův článek napsán 
před sedmi lety); an., Práce 17. 4. 1946; vba, Rovnost
18. 4. 1946; mi (B. Mičan), Svob. Československo
18. 4. 1946; M. P., LD 19. 4. 1946; Zka, Svob. slovo
19. 4. 1946; G. (Götz), NO 20. 4. 1946; R. K. (Koneč
ný), List Sdružení mor. spisovatelů 1946, s. 126 •; 
F. Pražák in Paměti českých spisovatelů z dětství 
(1946) a in Spisovatelé učitelé (1946); M. Jeřábková: 
Poslední měsíce života V. K. J., Od trstenické stezky 
23,1947/48, s. 111; rk (Č. Jeřábek): Před sto lety, LitN 
1959, č. 5; em: Výročí lidového spisovatele, Rovnost
4. 2. 1959; D. Jeřábek in V. K. J.: Moravské povídky 
(1960); vl (Š. Vlašín): Vzpomínáme V. K. J., Rovnost
15. 4. 1966; Č. Jeřábek: Vzpomínka, Rovnost 
30.4.1971.
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Kateřina Jeřábkova
Působnost 1834-1861

Pražská tiskárna a nakladatelství.

K. J., roz. Sieglová (* 1807 Most, † 1867 Praha) 
byla poslední představitelkou známého tiskař
ského rodu, jenž držel v Praze tiskárny od 1686. 
Své tisky označovala i iniciálami K. J., starším 
pravopisem K. G. (K. Geržabek, K. Gerzabková, 
Katharine Geržabek). Po smrti F. Jeřábka pře
vzala 1834 jeho nevelkou tiskárnu (2 lisy), při 
které bylo také nakladatelství. Závod vedla pro
střednictvím faktorů (B. Rohlíček 1834-48, 
J. Hlaváček 1849-54). Od konce 40. let byl u ní 
jako korektor trvale zaměstnán V. Filípek. 
V březnu 1849 přestěhovala J. podnik ze Spále
né ul. 73 (dům U bílého střevíčku) do Uršulin
ské ul. 140 (dům Ditrichštejnský, dnes Voršilská 
12). 1861 převzal její podnik K. Seyfried, jenž 
používal názvu Jeřábkovská knihtiskárna (tis
kárna) Karel Seyfried nebo Karel Seyfried, dříve 
Geržabek. (Po K. Seyfriedovi držel tiskárnu J. S. 
Skrejšovský, též pod jmény JUDr. F. Skrejšov- 
ský, dr. K. L. Klaudy, V. Nágl. 1879 se stala 
majitelkou závodu společnost Politika, po 1945 
odborový podnik Práce.)

V bibliografiích (Jungmann) nacházíme tisky 
označené K. J. (i chybně K. Jeřábek) již od 
1826, v době, kdy vedl tiskárnu F. Jeřábek. 
Samostatně začala J. působit od 1834. Zpočát
ku se věnovala převážně činnosti tiskařské 
(v 30. letech tak spolupracovala s nakladatelem 
M. Neureutterem), ve 40. letech vytiskla mj. 
Kalinův Věstník (1842) a 2. vydání Jungmanno- 
vy Historie literatury české (1849). Sama vydá
vala až do začátku 50. let převážně literaturu 
náboženskou. V době bachovské reakce se stala 
jedním z mála nakladatelů, kteří nejen vydávali 
české knihy, ale též napomáhali rozvoji české 
beletrie. K nej významnějším nakladatelským 
činům J. patří Bibliotéka českých původních ro
mánů historických i novověkých (1855-60, cel
kem 60 svazků). Přinášela romány a povídky 
několika autorských generací, od obrození až 
po přítomnost. Zaměření knižnice odpovídalo 
rostoucí čtenářské oblibě prózy i snaze české 
literární kritiky (K. Sabina, V. Hálek) napomoci 
vývoji žánru, který má předpoklady k širokému 
zobrazení života české společnosti. V prvním 
knižním vydání zde mj. vyšla díla B. Němcová: 
Pohorská vesnice (1856); K. H. Mácha: Cikáni 
(1857); K. Sabina: Blouznění (1857), Hedvika 
(1858), Jen tři léta (1860); G. Pfleger Moravský: 

Dvojí věno (1857), Dva umělci (1858); K. Svět
lá: Láska k básníkovi (1860). V pěti ročnících 
Bibliotéky byla zastoupena většina soudobých 
českých prozaiků: J. Formánek Činoveský (2 
sv.), J. Ehrenberger (1 sv.), G. V.Herrmann (2 
sv.), P. Chocholoušek (10 sv.), B. Janda Cidlin- 
ský (1 sv.), V. K. Klicpera (7 sv.), J. Křičenský 
(5 a půl sv.), K. H. Mácha (1 sv.) B. Němcová 
(2 sv.), G. Pfleger Moravský (3 sv.), F. Pravda 
(2 sv.), F. F. Prokop (1 sv.), L. Rittersberg (2 
a půl sv.), J. J. Řezníček (1 sv.), K. Sabina (7 sv.), 
J. Svátek (2 sv.), K. Světlá (2 sv.), M. Straka 
(1 sy.), A. Štrauch (1 sv.), S. Werner (1 sv.), 
V. Žížala Donovský (4 a dvakrát půl sv.). J. se 
také pokusila o Sebrané romány J. J. Kolára; 
vydán byl pouze první díl, obsahující drobné 
práce Libuše v Americe, Pražská čarodějnice, 
Malíř Rajner, Cesty života (1854). 1857 uzavře
la J. smlouvu na vydání sebraných spisů K. H. 
Máchy s jeho bratrem Michalem; po vydání 
Cikánů (1857 v Bibliotéce...) ji postoupila
I. L. Kobrovi, který pak ve své edici Cikánů 
(v souborném vydání Máchova díla) použil 
zbylé tiskové archy J. - Rozvoji lidového diva
delnictví měla sloužit knižnice Divadelní ochot
ník (1861, 6 svazků), inspirovaná a redigovaná
J. Mikulášem Boleslavským. (Po J. ji 1863 pře
vzalo Slovanské knihkupectví, 18671. L. Kober, 
t. r. pak Mikuláš a Knapp, 1869 J. M. Srp, 1901 
B. Kočí.) Kromě původních her a adaptací 
a překladů (J. S. Haštalský, J. Mikuláš Boles
lavský, J. V. Žák, V. Žížala Donovský; P. Cho
choloušek, V. K. Klicpera; K. A. Görner, F. L. 
Schröder) zahrnovala i poučení a rady amatér
ským hercům od V. Žížaly Donovského, J. Kaš- 
ky aj. - Mezi beletrií vydávanou mimo edice byl 
na počátku 50. let výrazně zastoupen evropský 
historický a senzační román romantického typu 
(zvi. E. Sue, dále M. Czajkowski, G. P. R. James,
K. Spindler, M. N. Zagoskin; překladatelé V. F. 
Bambas, V. Filípek, K. Hradecký, F. B. Koří
nek, K. Stefan). Ostatní produkce, většinou pů
vodní, měla poměrně rozmanitý charakter: hu
moristické sborníčky F. Hajniše, almanachy 
Kytice (1859) a Máj (na rok 1860, red. V. Há
lek), německy psané studie A. Waldaua o čes
kých naivních básnících a o národním českém 
tanci, populárně naučné práce aj. Pro nej širší 
vrstvy čtenářů vydávala K. J. Vlastenský kalen
dář (1852-61, roč. 1-10, red. V. Filípek). - Do 
centra literárního dění vstupovalo nakladatel
ství K. J. beletristickým týdeníkem Lumír 
(1851-61, roč. 1-11, red. F. B. Mikovec). Krát
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kodobou záležitostí bylo vydávání humoristic
kého časopisu Diblík, který zanikl 4. svazečkem 
(1855, red. A. Štrauch a J. Gros). 1850-54 tiskla 
J. ČČM, 1860-61 Čas, na němž je od července 
1861 uváděna i jako nakladatelka (red. A. Krá
sa, od června 1861 V. Vávra). Z ostatních tisků 
J. zasluhuje pozornost sbírka Srpske národně 
pjesne. Sa prevodom českijem, a časti poljski- 
jem. Vydala jugoslavjanska mládež (1852), jejíž 
čistý výtěžek byl věnován českému Národnímu 
divadlu.

KNIŽNICE: Bibliotéka českých původních románů 
historických i novověkých (1855-60); Divadelní 
ochotník (1861). ■ SOUBORNÉ VYDÁNÍ: J. J. Ko
lár (nedokoná). I Z OSTATNÍ PRODUKCE. Belet
rie: E. Sue: Děti lásky 1, 2 (1850-51, přel. K. Hradec
ký) + Věčný žid 1-4 (1850-51, přel. V. F. Bambas) 
+ Prorokování osudu 1, 2 (1852, přel. V. Filípek); G. 
P. R. James: Kardinál Richelieu (1852, přel. V. F. 
Bambas); M. N. Zagoskin: Jiří Miloslavský aneb Ru
sové 1612 (1850, přel. K. Stefan); M. Czajkowski: 
Vernyhora, věštec ukrajinský... 1,2 (1852, přel. F. B. 
Kořínek); V. Filípek: Turek na mostě pražském (1851, 
nedokonč.); A. v. Kotzebue: Tobolka (1852, adapt. 
A. a J. Nováková); F. Hajniš: Kopřivy (1853) + Ště- 
betálek čili Sto žertovných anekdot... (1853) + Poví
dálek, Štěbetálkův kamarád... (1853) + Všehochuť, 
pro obveselení a zasmání... (1856); L. z Rittersbergu: 
Jaromíra Radimská (1853); M. Čacká: Písně (1857); 
alm. Kytice (1859); Máj. Jarní almanach na rok 1860; 
sb. Básně, deklamace a písně z rozličných básníků 
národních pro dospělejší mládež (1861); an. (K. A. 
Vinařický): Der Spracheklangmesser in der böhmi
schen Ortographie... Moto: Strč prst skrz krk (1861);
E. Vittych: Lov krále Václava IV. (hudebnina, 1861). - 
Ostatní: F. S. Kodym: Hospodářský klíč... (1857) 
+ Listy o konstituci (1861); H. Jáger: Na vesnici aneb 
Američané v Němcích - či v Čechách, jak se líbí. 
Kratochvilné i poučné čtení pro rolníky... (1858, 
přel, a adapt. F. S. Kodym a V. Filípek); J. Lubieniec- 
ki: Včelařství (1858, přel. F. S. Kodym); J. Smolík: 
Nauka o slohu pro gymnázia a školy reální (1858); A. 
Waldau: Böhmische Naturdichter (1860) + Ge- 
schichte des böhmischen Nationaltanzes (1861); E. 
Herold: Malebné cesty po Čechách (1861). I PERIO
DIKA: Lumír (1851—61, od března 1854 s přílohou); 
Vlastenský kalendář (1852-61); Diblík (1855); Čas 
(1861). I

LITERATURA: A. Kučera: Historická črta o vý
voji knihtiskařství, Typografia 1894; V. K. Jeřábek: 
Impresoři Jeřábkové, LidN 18. 4. 1924; V. Liška: 
Největší český podnik tiskařský, Typografia 1925, 
s. 173; J. Volf: Dějiny českého knihtisku do r. 1848, 
Typografia 1925, s. 227 + Tiskárna Jeřábků v Praze, 
Marginálie 1930, s. 43; K. Janský: Smlouva o vydání 
sebraných spisů K. H. Máchy, Marginálie 1930, s. 40.

oh

Milena Jesenská

* 10. 8. 1896 Praha
† 17. 5. 1944 koncentrační tábor Ravensbrúck

Novinářka, překladatelka z němčiny.

Pocházela z pražského patricijského rodu; otec 
Jan J. byl odborníkem a pedagogem evropské
ho věhlasu v oboru zubního lékařství, její tetou 
byla spisovatelka R. Jesenská. - 1915 maturo
vala J. na dívčím gymnáziu Minerva (vliv profe
sorky A. Honzákové; spolužačky S. Procházko- 
vá-Jílovská, J. Ambrožová-Haasová-Nečasová, 
A. Kreidlová), na otcovo přání začala studovat 
medicínu, po dvou semestrech přešla na konzer
vatoř, záhy však studium opustila. Bohémský 
život ji přivedl do německé židovské společnos
ti, scházející se v kavárně Areo (F. Kafka, M. 
Brod, F. Werfel, J. Urzidil, R. Fuchs, P. Eisner, 
P. Kornfeld, O. Baum, O. Piek, E. Polák aj.), 
i do konfliktů se zákonem i s otcem (následkem 
byl 1917-18 pobyt v nervovém sanatoriu ve 
Veleslavíně a dlouhodobá závislost na drogách). 
1918 se provdala za E. Polaka a odstěhovala se 
s ním do Vídně, kde neutěšenou finanční situaci 
řešila mj. překlady a příspěvky do pražského 
tisku. Z původně překladatelského zájmu o F. 
Kafku vznikl 1920-23 důvěrný vztah. Po ne
zdaru manželství zajížděla do Prahy (1925 krát
ce pobývala s hrabětem X. Schaffgotschem 
v Buchholzu u přátel A. Gerstlové a O. Rúhla, 
majitelů levicového nakladatelství), soustavně 
přispívala do Nár. listů, kde 1924 získala za
městnání. Kromě fejetonů publikovala v růz
ných časopisech především překlady; průkop
nický význam měla její činnost v ženských rub
rikách. Soustředila skupinu žen (Z. Foustková- 
-Wattersonová, B. Friedlánderová, R. Illnero- 
vá-Kučerová, M. Mayerová, N. Papáčková, M. 
Šindelářová, M. Šindlerová, H. Šklíbová, J. 
Vondráčková aj.), z nichž mnohé získaly vzdělá
ní na evropských a amerických školách a s je
jichž pomocí pozvedla úroveň ženských hlídek 
ke koncepčnímu působení a racionální osvětě. 
Zároveň se kontaktovala se soudobou umělec
kou a politickou avantgardou (společnost De
větsilu, především K. Teige, A. Hoffmeister, J. 
Fučík) a seznámila se se svým druhým manže
lem, architektem J. Krejcarem (sňatek 1927). 
Počátkem 30. let patrně byla členkou KSČ, pra
covala v redakcích stranického tisku (Tvorba, 
Svět práce). Po rozpadu manželství (1933) 
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a rozchodu se stranou (nejpozději v době mos
kevských procesů) publikovala jen příležitostně 
a neúspěšně usilovala o trvalé zaměstnání. 1937 
získala místo v čas. Přítomnost, kde pracovala 
až do svého zatčení v listopadu 1939. Od počát
ku okupace byla zapojena do rozsáhlé odbojové 
činnosti (zejm. podpora německých, rakous
kých a židovských emigrantů, zajištění odcho
du letců do Anglie, vydávání ilegálního časopi
su V boj; spojení s L. Čivrným a dalšími), z níž 
byla také obviněna a vězněna na Pankráci. Pro 
nedostatek důkazů nebyla v Drážďanech od
souzena, po převozu do Prahy však nebyla pro
puštěna, ale v srpnu 1940 deportována do kon
centračního tábora Ravensbrůck, kde po těžké 
nemoci zemřela. Dcerou J. byla spisovatelka 
Jana Černá (1928-1981).

Počátky J. žurnalistické činnosti jsou pozna
menány nevyhraněností záměru a přizpůsobo
váním se konvenčním požadavkům. Z vídeňské 
korespondentky, přispívající do společenských 
rubrik převážně běžnými zprávami o denních 
událostech, společenskými causeriemi, postřehy 
o módě či knihách a obecnými úvahami o li
dech, se záhy vyhranila v novinářku již progra
mově zaujatou, projevující v úvahách o psycho
logii moderní společnosti, o pojetí životního 
slohu i o sociální problematice svébytnou logi
ku, sociální soucit, voluntaristický optimismus 
a zřetelnou tendenci k harmonizaci. J. fejetony, 
filmové kritiky, recenze i poznámky svědčí o in
tenzitě emocionálního zaujetí a kultivovanosti, 
uplatňuje se v nich smysl pro detail a pro gro
teskní a absurdní situace, humor a ironie. 
V článcích určených ženám tendenčně prosazo
vala ideál moderní emancipované ženy a radila 
k jeho dosažení propagací střízlivé módy, účel
nosti, jednoduchosti, praktičnosti, správné ži
votosprávy, sportu, moderní užité kultury 
a vzdělání. J. z nich uspořádala výbory fejetonů 
o moderním způsobu života (Cesta k jednodu
chostí), o módě a odívání (Člověk dělá sáty) 
a o cestování (ve sb. Šťastnou cestu). Ani za 
svého působení v komunistickém tisku se plně 
neidentifikovala s tím, co psala, a teprve ve 
společenských komentářích a politických re
portážích z konce 30. let se (v čas. Přítomnost) 
projevila jako průbojná novinářka pronikavého 
intelektu: byla senzitivní komentátorkou sou
dobého evropského dění, zaměřujíc pozornost 
k situaci v československém pohraničí, k ně
meckým a rakouským emigrantům v Praze, ke 
vzniku pogromových nálad vůči Židům, pozdě

ji k situaci po Mnichovu a k okupaci republiky. 
J. reportáže, úvahy a fejetony vynikají neiluzív- 
ním přístupem ke skutečnosti, věcnou informo
vaností, intelektuální brilantností a střízlivým 
slohem. Významná je i překladatelská činnost 
J. (publikována převážně časopisecky): jako 
první překládala prózy F. Kafky, dále přeložila 
G. Meyrincka, F. Werfela, L. Franka, W. Haa
se, T. Manna, R. Luxemburgovou, W. Schlam- 
ma, F. Junga, F. C. Weiskopfa aj. Prostřednic
tvím němčiny příležitostně překládala i z litera
tury francouzské (F. Jammes, A. Gide, R. Rol- 
land, Ch. Péguy, Ch. L. Philippe, J. Laforgue, 
O. Mirbeau, P. Claudel, C. Gollová, G. Flau- 
bert, Ch. Vildrac aj.), angloamerické (R. L. Ste- 
venson, J. Swift, E. A. Poe aj.), ruské (L. N. 
Tolstoj, M. Gorkij, A. T. Averčenko aj.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. X. Nessey (Nár. listy, 
Tribuna), Marie Kubešová (Přítomnost); AXN, j. s.-, 
M., Mi, Milena, Milena J., M. J., M. K., m. k., mk, 
M. P. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta (od 1920, 1923 překl.
F. Kafka: Soud); sb. Civilizovaná žena - Civilisierte 
Frau (Brno, 1929); Červen (od 1920); Kmen (od 1919; 
1920/21 překl. F. Kafka: Topič, Z knihy prózy 
a překl. F. Werfel: Blasfemie blázna); Lid. noviny 
(1929-30, 1934-36); Nár. listy (1921-1928; 6. 6. 1924 
nekrolog Franz Kafka, 1924 překl. R. L. Stevenson: 
Rytíř z Ballantrae); Pestrý týden (od 1926,1928 překl.
S. Elvestad: Zmizení otce Montrosa); Přítomnost 
(1937-39); Rozpravy Aventina (od 1926); Světozor 
(1927, 1936-37); Svět práce (1933-36); sb. Šťastnou 
cestu (1927); Tribuna (1919-1922, 1920 překl. F. Kaf
ka: Nešťastný, Zpráva pro Akademii); Tvorba 
(1930-33); V boj (1938-39, ilegální čas.); Žijeme 
(1932-33). ■ KNIŽNĚ. Fejetony: Cesta k jednodu
chosti (1926); Člověk dělá šaty (1927). - Překlady: 
L. Frank: Příčina (1922); O. Růhle: Jak zacházet 
s dětmi (1928), H. L. G. Kalmer: Habeš, země africké
ho neklidu (1935); H. Erman (F. Herman): Modrý 
prach (1936). - Výbor: Alles ist Leben (články 
z 1919-39, Mnichov 1984, ed. D. Rein; franc. Paříž 
1986). I REDIGOVALA časopisy: Pestrý týden 
(1926-27, s jinými), Žijeme (1932-33), Svět práce 
(1933), TvQrba (1933, se Z. Kalandrou); edice: Dětská 
četba (1925), Žena (1926-28, sv. 1-6). ■ USPOŘÁ
DALA A VYDALA: Mileniny recepty (1925). ■

LITERATURA: M. Buber-Neumannová: Kafkas 
Freundin Milena (Mnichov 1963, 1977 přeprac. s tit. 
Milena, Kafkas Freundin); J. Černá: Adresát Milena 
Jesenská (1969). I W. Haas in F. Kafka: Briefe an 
Milena (Frankfurt 1952); M. Brod: Franz Kafka 
(Frankfurt 1954, česky 1966); F. Weltsch: Kafkas 
Briefe an Milena, Der Monat (Berlín) 1957; P. Eisner: 
Franz Kafka, Světová literatura 1957, č. 3; M. Bu
ber-Neumannová in Ais Gefangene bei Stalin und 
Hitler (Stuttgart 1958); J. Dresler: Kafkas Milena- 
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Legende und Wirklichkeit, Aréna (Londýn) 1962; 
G. Fučíková: Jak by se nemělo kritizovat, Kult, tvor
ba 1963, č. 47; S. Vondráčková: Hledání ztracených 
ovcí, Kult, tvorba 1965, č. 11; E. Goldstúcker: Á pro- 
pos M. J., LitN 1966, č. 33; F. J. Kolár: Zhrzená láska 
jedné renegátky, Kult, tvorba 1966, č. 34; F. Kautman 
in F. Kafka: Dopisy Mileně (1968); M. Buber-Neu- 
mannová: Die erloschene Flamme. Schicksale meiner 
Zeit (Mnichov 1976); J. Dresler: Kafkova Milena, in 
reedice M. J.: Cesta k jednoduchosti (Eggenfelden 
1982); J. Born, M. Múller in F. Kafka: Briefe an 
Milena (Frankfurt 1983); D. Reinová: Biographische 
Skizze, in M. J.: Alles ist Leben (Frankfurt 1984); 
M. Jirásková, J. Vondráčková: Deset adres Mileny 
J. (korespondence, dokumenty, svědectví), Svědectví 
(Paříž) 1987, č. 80, s. 887; E. Janovcová: Zapomenuté 
jméno, Tvar 1990, č. 3; R. Grebeníčková: Nezapome
nutelná jména, LidN 26. 4. 1990 (příl. LitN, č. 4).

jip

Růžena Jesenská
* 17. 6. 1863 Smíchov (Praha-S.)
† 14. 7. 1940 Praha

Básnířka lyrických, citově spontánních veršů, autorka 
povídek, novel, románů, dramat a knih pro mládež. 
Představitelka novoromantické prózy navazující na 
umělecké tendence literatury konce století.

Nej starší dcera z početné rodiny nedostudova- 
ného právníka, úředníka radotínské cementár
ny a později obchodníka; absolvovala v Praze 
základní školy a učitelský ústav (1882). Učila 
dva roky na obecné škole v Ml. Boleslavi a pak 
na různých školách v Praze, od 1889 až do 
předčasného odchodu na odpočinek (1907) na 
měšťan, škole u Sv. Tomáše na Malé Straně. 
Působila také jako redaktorka časopisů pro děti 
a kalendářů pro ženy, krátkou dobu psala diva
delní kritiky pro Ženský svět (1921). Patřila 
k zakládajícím členům nakladatelského druž
stva Máj, s nímž se však brzy rozešla (1905). 
Hojně cestovala, navštívila 1893 baltické země, 
1901, 1913-14 i po válce Francii a Itálii, 1911 
Rusko.

J. začínala v polovině 80. let soustavněji pub
likovat verše v časopisech pro děti a mládež, 
později i pro dospělé (pseud. Eva z Hluboké); 
první sbírky jí vydal J. Neruda v Poetických 
besedách. Intimní verše J. mají zprvu jednodu
chou formu, melodičností a prostotou se blíží 
ohlasové poezii. Pod vlivem symbolismu a de
kadence nabývá jejich výraz na obraznosti (ně

kdy však jen dekorativní); jemněji a s větší od- 
stíněností zachycuje duševní stavy a nálady. 
Verše J. jsou výrazem vroucího milostného citu, 
zrcadlí stesk a zklamání nenaplněné lásky, smu
tek pomíjivosti a marné touhy. V pozdní tvorbě 
se J. znovu vrátila k prosté formě písně, jež 
vyjadřuje smíření, vnitřní harmonii plynoucí 
z vědomí trvalých životních hodnot a vykoupe
nou častým zklamáním a smutkem (Srdce). 
Poměrně brzy se J. pokoušela i o prózu, první 
novely publikovala ve Světozoru pod pseud. 
Martin Věžník. Právě tak jako v poezii stává se 
jádrem jejích próz tragika lidí usilujících marně 
o realizaci svého snu. Individuální psychologie 
postav, většinou ženských, je neprokreslená, 
J. se soustředila výhradně k zachycování citů, 
které dovedla vystihnout jemně a s vnitřní prav
divostí. Lyrický živel, který v jejích prózách 
dominuje, je dán i podbarvováním prožitků 
dojmy z přírody a malebností scenérií. V nejlep
ších novelách J. dosahuje kultivovanosti a vy- 
tříbenosti stylu, činí slovo nositelem subtilních 
dojmů a vnitřní citové intenzity. Výstavba 
příběhu bývá však příliš zatížena vnějškově ro
mantickými rekvizitami, obraznost se stává sa
moúčelným zdobným prvkem a důraz na cit 
přechází v exaltovanost. Novoromantická (vliv
J. Zeyera) a dekadentní stylizace se projevuje 
výrazně bizarností založenou na prudkých kon
trastech, zálibou v tajemných, chmurných sce
nériích i volbou výlučných povah a osudů. 
V cyklu novel Mimo svět dává J. svým hrdinům 
překonat disharmonii vnitřního a vnějšího svě
ta únikem do snu, zároveň však poukazuje na 
iluzornost tohoto řešení. Dalšími pracemi pro
hlubuje toto přesvědčení o nemožnosti žít mi
mo realitu; staví své hrdinky tváří v tvář životní 
pravdě, kterou buď mají sílu přijmout a vyrov
nat se s ní, nebo se pod její tíhou hroutí a větši
nou tragicky umírají (Tanečnice, Román dítěte). 
N těchto novelách dosahuje J. psychologické 
prohloubenosti i výrazové a kompoziční sevře- 
nosti. Také obraz prostředí je konkrétnější frag- 
mentárními náznaky sociální problematiky. 
Přes zálibu v exotických a výlučně působících 
scenériích je častým dějištěm próz J. i Praha. 
Atmosféra staré Prahy není přitom jen rámcem 
děje, ale přímou součástí významové výstavby 
próz, kterým dodává sugestivní náladovost. J. je 
také autorkou tří biografických románů: v Le
gendě ze smutné země zachytila osudy dcery
K. Havlíčka Zdenky, k románu Láska ji podní
til život kritika Moderní revue K. Fialy a v pró
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ze Dětství podala kus vlastního životopisu. Jako 
dramatička rozvíjela J. hlavně typ konverzační 
veselohry z měšťanského prostředí a společen
skou komedii. Hry J. spočívají často na uměle 
aranžovaných situacích a konvenčních záplet
kách, převažuje v nich humoristické ladění 
a často se uplatňují lyrické složky. Největší 
úspěch dosáhla veselohra Devátá louka: hrála se 
v Praze, v Brně i v Mor. Ostravě, byla podle ní 
zkomponována opera (J. Zelinka), byla i zfil
mována. Se ctižádostí napsat náročné básnické 
drama v novoromantickém duchu vznikly 
J. veršované historické tragédie milostných 
a vladařských vášní (Estera, Attild). Část tvorby 
J. byla věnována dospívajícím dívkám (prózy 
Jarmila, Jarnípíseňý pro děti napsala J. několik 
básnických sbírek výchovného zaměření, vy
značujících se však svěžestí bezprostředního 
kontaktu s realitou. V menší míře se J. věnovala 
práci překladatelské, z ukrajinštiny přetlumoči
la básně T. Ševčenka.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Eva z Hluboké, Martin 
Věžník, Milena Důrasová; -ská. I PŘÍSPĚVKY in: 
Beseda učitelská (1888); Besedy Času (1902); Besedy 
lidu (1893, 1920); Budečská zahrada (1886-89); Cesta 
(1918—28); Časopis učitelek (od 1903); Čes. svět 
(1918-20); sb. Čeští spisovatelé českým dělníkům ná
rodním (1898); Hlas národa (1902); alm. Chudým 
dětem (1940); Jarý věk (1885-88); Jitřenka (1890); 
Kalendář paní a dívek (od 1909); Květy (1888-1907); 
Květy mládeže (1897); alm. Kytice (1889, 1893); Lu
mír (1887-1930); Máj (1902-03, Román dítěte); Malý 
čtenář (1885-99); Moderní revue (1910-25); Moderní 
život (1902-03); Mor. slez, revue (1911); Národ 
(1917); Nár. a Stavovské divadlo (1926, 1931); Nár. 
listy (1884-1902); Nár. obzor (1913); Niva (1921); 
Osvěta (1909-13); sb. Potštýn (1897); Pramen (Plzeň, 
1920—24); Rozhledy (1902); Rozpravy Aventina 
(1928-30); Rudé květy (1913); Ruch (1888); Samo
statnost (1924, 1938); Světozor (1888-1917); sb. Ta
nec smrti (1917); Topičův sborník (1916—24); Venkov 
(1924-40); sb. Z hor jsme (1927); Zábavné listy 
(1891); Zlatá Praha (1902-19); Zvon (1901-31; 1904/ 
05 Legenda ze smutné země); Ženské listy (1887); 
Ženský obzor (1916-17); Ženský svět (1909-30); Ži
vot (1902-03). I KNIŽNÉ. Beletrie: Pozdrav Praze 
slovanské (B 1882); Úsměvy (BB 1889); Básničky (pro 
ml., 1890); Dvě povídky (pro ml., b. d., 1890); Pohád
ky veršem (pro ml., 1890); Okamžiky (BB 1891); 
S vlaštovkami (BB 1892); Tři listy (B 1892); Konec 
idyly (BB 1892); V žití proudech (D 1893); Jarmila (R 
pro ml., b. d., 1894); Slitování a láska (BB 1895); Písně 
k tvé duši (BB 1899); Novely (PP 1900); Nina a jiná 
próza (b. d., 1902); Jarní píseň (P pro ml., 1902); 
Touha a láska (PP b. d., 1902); Balady a písně (1904); 
Rudé západy (BB b. d., 1904); Román dítěte (1905); 

Legenda ze smutné země (R 1907); V pozdní chvíli 
(BB 1909); Mimo svět (PP 1909); Estera (D 1909); 
Nokturno moře (R 1910); K stínům (BB 1912); Ta
nečnice (R 1912); Z nepřístupných zahrad (PP 1912); 
Paní z Rosenwaldu (D 1913); Cirkus (D 1915); Hud
ba plachet (BB 1917); Ivana Javanová (R 1917); V zá
vojích touhy (BB 1918); Tajemství srdcí (R 1918); 
Attila (D 1919, i prem.); Z kouzla světelných nocí (PP 
b. d., 1919); Poslání (BB 1919); Pohledy do duší (PP 
1920); Cizinka (R 1920); Odchod lásky (BB 1922); 
Hrdinství (R 1923); Odhalená srdce (PP 1923); Devá
tá louka (D 1924); Princezna a krásný pošta (D 1925, 
prem. 1916); Čaj u Hostanů (P pro ml., 1925); Starý 
markýz (D 1926, Spisy sv. 4); Je veliká láska na světě? 
(D 1926, i prem.); Srdce (BB 1927); Lhostejný člověk 
(D 1929, prem. 1930); Dětství (vzpomínky, 1929, Spi
sy sv. 5); Láska (R 1933, Spisy sv. 9); Deset let a Rajna 
(D 1933, prem. 1934); Zlato (D 1936); Kouzelný dare
bák (D 1938, prem. 1939). - Překlad: T. Ševčenko: 
Výbor básní (b. d., 1901). - Výbory: Mládí (BB 1925, 
Spisy sv. 2); Básně života a smrti (1932). - Souborná 
vydání: Spisy (Pražská akciová tiskárna, 1925-33, 
9 sv.); Souborné vydání her (nakl. Rosendorf, in Hry 
českého jeviště, 1936-38, 3 sv.). I KORESPONDEN
CE: O. Zilynski: E. Jelínek a první české vydání Šev- 
čenkových básní (E. Jelínkovi z 1893), Čs. rusistika 
1961. ■ REDIGOVALA časopisy: Dětské besedy Má
je (1902-03), Koule (1926-28); kalendář: Kalendář 
paní a dívek (1911-20). I

BIBLIOGRAFIE: in J. Opolský: R. J. (1944). I LI
TERATURA: J. Opolský: R. J. (1944). ■ • ref Úsmě
vy: J. V. S. (Sládek), Lumír 1889, s. 107; B. Čermák, 
NL 11. 4. 1889; J. V. (Vrchlický), Hlas národa 22. 5. 
1889; N. T. (T. Nováková), Domácí hospodyně 1889, 
s. 206 •;• ref. Okamžiky: Astur (H. G. Schauer), Lit. 
listy 1891, s. 158; J. S. (Sládek), Lumír 1891, s. 59; -a- 
(F. V. Vykoukal), Světozor 1891, s. 204 •; A. V. 
(Vrzal): ref. S vlaštovkami, Hlídka lit. 1892, s. 253; 
• ref. Konec idyly: A. P. (Procházka), Niva 1892, 
s. 350; J. Karásek, Lit. listy 1893, s. 68 •;• ref. V žití 
proudech: A. P. (Procházka), Niva 1893, s. 335; 
F. X. Šalda, Rozhledy 1894 → KP 2 (1950); -a- (J. Vo
dák), Lit. listy 1894, s. 71 •;• ref. Novely: O. Theer, 
Rozhledy 10, 1900/01, s. 468; J. Rowalski, Lumír 31, 
1902/03, s. 172 (též ref. Nina...) •;• ref. Touha 
a láska: A. N. (Novák), Ženský svět 1902, s. 235; K. Z. 
Klíma, LidN 3. 10. 1902; M. Marten, MR 1902/03 
sv. 14, s. 79; E. Sokol, Rozhledy 13, 1902/03, s. 267 
ref. Nina...: A. Pražák, ČČM 1903, s. 408; M. Mar
ten, MR 1902/03, sv. 14, s. 167; -á. (F. S. Procházka), 
Zvon 3, 1902/03, s. 194; F. V. Vykoukal, Osvěta 1903, 
s. 364 •;• ref. Balady a písně: O. Theer, Lumír 32, 
1903/04, s. 239; V. Č. (Červinka), Zlatá Praha 21, 
1903/04, s. 239; L.-, Zvon 4,1903/04, s. 294; P. Mater- 
nová, Ženský svět 1904, s. 99 •;• ref. Rudé západy: J. 
R. (Rowalski), Lumír 33, 1904/05, s. 294; an. (A. 
Procházka), MR 1904/05, sv. 16, s. 190; O. F. (Fi
scher), Naše doba 12, 1904/05, s. 311; A. Novák, 
Přehled 3, 1904/05, s. 597; K. Z. Klíma, Rozhledy 15, 
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1904/05, s. 1 109; cd., LidN 16. 3. 1905 ref. Ro
mán dítěte: A. Novák, Přehled 4, 1905/06, s. 480; Sk. 
(F. Skácelík), Zlatá Praha 23, 1905/06, s. 288; V. Kol. 
(V. Červinka), Zvon 6, 1905/06, s. 285; F. V. Vykou
kal, Osvěta 1906, s. 753; č, Lumír 35, 1906/07, s. 91; 
P. Maternová, Ženský svět 1906, s. 9 •;• ref. Legenda 
ze smutné země: A. N. (Novák), Ženský svět 1907, 
s. 250; an. (F. X. Šalda), Novina 1908 → KP 7 (1953);
E. Krásnohorská, Osvěta 1908, s. 253; O. Theer, Čes. 
revue 1, 1907/08, s. 242, 254; Ds. (J. D. Konrád), 
Máj 6, 1907/08, s. 391; V. Kol. (V. Červinka), Zvon 8, 
1907/08, s. 188 •;• ref. Mimo svět: M. Marten, MR 
1908/09, sv. 21, s. 252; B. B.-ová (Benešová), Novina 
2, 1908/09, s. 252; A. Novák, Přehled 7, 1908/09, 
s. 625; F. Sekanina, Zvon 9, 1908/09, s. 443; F. V. Vy
koukal, Osvěta 1909, s. 560; K. Sezima, Lumír 58, 
1909/10, sv. 352; P. Maternová, Ženský svět 1909, 
s. 58 •;• ref. Estera: O. Theer, Přehled 8, 1909/10, 
s. 316; B. B-ová (Benešová), Novina 3, 1909/10, s. 155; 
K. Kamínek, Lumír 1909, s. 266; J. Karásek, MR 
1909/10, sv. 22, s. 280; a-e. (D. Panýrek), Máj 8, 1909/ 
10, s. 214; -jm-, LidN 9. 1. 1910; K. (F. V. Krejčí), PL
9. 1. 1910; an. (K. Horký), Stopa 1,1910/11, s. 117 
ref. Nokturno moře: B. B-ová (Benešová), Novina 3, 
1909/10ts. 441; A. Novák, Přehled 8, 1909/10, s. 872;
F. X. Šalda: Dekorační romantismus, Novina 3, 
1909/10 → KP 8 (1956); J. Karásek, MR 1909/10, sv. 
22, s. 578; F. Sekanina, Zvon 10, 1909/10, s. 540; 
-il,LidN 18. 7. 1910; F. V. Vykoukaly Osvěta 1910, 
s. 893 •;• ref. Tanečnice: O. Šimek, Čes. kultura 1, 
1912/13, s. 154; -il., LidN 6. 10. 1912; K. (F. V. Krej
čí), PL 1. 12. 1912; an. (K. Horký), Stopa 3, 1912/14, 
s. 256; F. V. Vykoukal, Osvěta 1913, s. 144 •;• ref. 
Paní z Rosenwaldu: F. V. Krejčí, PL 1. 5. 1913; 
K. (J. Kodíček), Přehled 11, 1912/13, s. 568; O. Fi
scher, Čes. revue 6, 1912/13^ s. 574; C., LidN 1. 5. 
1913; B. B-ová (Benešová), Čes. kultura 1, 1912/13, 
s. 506; A. P. (Procházka), MR 1913, sv. 27, s. 134; 
Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 30, 1912/13, s. 419; 
-r.- (R. J. Kronbauer), Máj 11, 1912/13, s. 387; A. 
Dvořák, Scéna 1913, s. 180 •; M. Marten: R. J., 
Ženský svět 1913; • ref. Cirkus: O. Fischer, Čes. revue 
8, 1914/15, s. 639; H. Jelínek, Lumír 1915, s. 333; 
A. Procházka, MR 1915, sv. 29, s. 194; K. Čvančara, 
Osvěta 1915, s. 630; K. (F. V. Krejčí), PL 22. 6. 1915

ref. Princezna a krásný pošta: O. Fischer, Čes. 
revue 10, 1916/17, s. 63; an. (J. Vodák), LidN 30. 7. 
1916; -t., PL 5. 8. 1916; K. Čvančara, Osvěta 1916, 
s. 573 •;• ref. Ivana Javanová: -tr. (G. Winter), 
PL 16. 12. 1917; Z. Hásková, Ženský svět 1917, s. 375; 
Kolda (E. Konrád), Kmen 1, 1917/18, č. 43; K. Sezi
ma, Lumír 46, 1917/18, s. 453; K. Fiala, MR 1917/18, 
sv. 32, s. 273; jv. (J. Vodák), LidN 13. 2. 1918; J. Šimá- 
nek, Osvěta 1918, s. 178; E. Jurčinová, Ženský svět 
1918, s. 70e;«ref. Attila: O. Fischer, Cesta 1, 1918/19, 
s. 913; F. X. Šalda, Kmen 2, 1918/19 → KP 11 (1959); 
jv. (J. Vodák), LidN 30. 1. 1919; K. (F. V. Krejčí), PL 
26. 1. 1919; M. Majerová, Ženský svět 1919, s. 57; K. 
Engelmúller, Zlatá Praha 36, 1918/19, s. 175; ALAP 

(A. Procházka), MR 1919, sv. 34, s. 211; J. Borecký, 
Osvěta 1919, s. 188 •; J. Krecar: ref. Poslání, MR 
1919/20, sv. 35, s. 143; • ref. Cizinka: J. H. (Hora), PL 
5. 9. 1920; J. Knap, Cesta 3,1920/21, s. 240; O. Šimek, 
LidN 18. 3. 1921 •; J. Karásek: Dílo R. J., Ženský svět 
1923; • ref. Devátá louka: Kazetka (K. Z. Klíma), 
LidN 15. 5. 1924; M. Majerová, RP 15. 5. 1924; W. 
(V. Vančura), NO 15. 5. 1924 → Řád nové tvorby 
(1972); no. (Ant. Veselý), PL 15. 5. 1924; E. Konrád, 
Cesta 6, 1923/24, s. 622; O. Fischer, Kritika 1924, 
s. 285; H. Jelínek, Lumír 1924, s. 332; ALAP (A. 
Procházka), MR 1923/24, sv. 39, s. 268; Et. (E. Tré- 
val), Zvon 24, 1923/24, s. 503; E. S. (Sokol), LidN 25.
10. 1924; J. B. Svrček, NO 26. 10. 1924; J. Fučík, 
Pramen 5, 1924/25, s. 63 ↓ •;• ref. Starý markýz: 
Cassius, LidN 11.5. 1926; J. H. (Hilbert), Venkov 11.
5. 1926; M. M. (Majerová), RP 12. 5. 1926; -jk- (J. 
Kodíček), Tribuna 11. 5. 1926 •;• ref. Je veliká láska 
na světě?: M. M. (Majerová), RP 4. 12. 1926; Cassius, 
LidN 4. 12. 1926; -FR- (J. Frejka), NO 4. 12. 1926;
E. Konrád, Cesta 8, 1925/26, s. 519 a 9, 1926/27, 
s. 163; J. H. (Hilbert), Venkov 4. 12. 1926; O. Š. M. 
(Štorch-Marien), RA 2, 1926/27, s. 82 •;• ref. Srdce:
F. Götz, NO 8. 1. 1928 a Lit. svět 1, 1927/28, č. 8; -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 26, 1927/28, s. 219; J. Opol- 
ský, Lumír 55, 1928/29, s. 40 •; J. Karásek in Tvůrco
vé a epigoni (1929); • ref. Lhostejný člověk: AMP. (A. 
M. Píša), PL 17. 6. 1930; kd. (E. Konrád), NO 17. 6. 
1930; Ot. F. (Fischer), LidN 18. 6. 1930; J. J. Paulík, 
RA 5,1929/30, s. 503; M. Novotný, Cesta 12,1929/30, 
s. 699; an., Tvorba 1930, s. 400 •; Kp. (J. Knap): ref. 
Básně života a smrti, Venkov 19. 1. 1933; • k sedmde
sátinám: A. N. (Novák), LidN 17. 6. 1933; H. Jelínek, 
Lumír 59, 1932/33, s. 471 •;• ref. Láska: drb. (J. Bo
recký), Zvon 33, 1932/33, s. 671; K. Sezima, Lumír 60, 
1933/34, s. 106 •;• ref. Deset let...: O. F. (Fischer), 
LidN 13. 4. 1934; AMP. (A. M. Píša), PL 13. 4. 1934; 
s. (J. Seifert), Ranní noviny 13. 4. 1934; J. J. Paulík, 
RA 9, 1933/34, s. 124; J. V. (Vodák), Naše doba 41, 
1933/34, s. 498 •; M. Majerová in Spisovatelky dnes 
(1934); AMB. (A. M. Brousil): ref. Devátá louka 
(nová insc.), Venkov 16. 12. 1938; • ref. Kouzelný 
darebák: kd (E. Konrád), LidN 24. 3. 1939; amp. (A. 
M. Píša), Nár. práce 24. 3. 1939; AMB. (A. M. Brou
sil), Venkov 24. 3. 1939 •;• nekrology: pí (F. Píšek), 
LidN 15. 7. 1940; amp. (A. M. Píša), Nár. práce 16. 7. 
1940; J. Knap, Venkov 16. 7. 1940; -btk- (V. Brtník), 
Zvon 40, 1939/40, s. 659 •; E. Lešehrad: R. J., LD 14. 
7. 1945; F. Pražák in Spisovatelé učitelé (1946); skn 
(F. Sekanina): Vzpomínka na lyrickou lovkyni lásky, 
NO 17. 6. 1948 + Na paměť R. J., LD 18. 6. 1948; 
K. Zahaňský: Výročí spisovatelky R. J., LD 13. 7. 
1950; hey (J. Heyduk): Básnířka dívčích snů, LD 15.
6. 1973; V. Hellmuth-Brauner in R. J. Literární 
pozůstalost (LA PNP 1974).

jc
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Jestřábský

Valentin Bernard Jestřábský

* 1630 Ostrava
† 26. 12. 1719 Říčany u Prahy

Autor česky psaných věroučných a morálně vzděláva
cích spisů pro lid a latinsky psaných rozsáhlých sou
borů kázání.

Psán též Jestřábský, Jestřábecký, podle rodiště 
Moravo-Ostravský; některá svá knižně vydaná 
díla označil jako práce „od jednoho faráře dioe- 
cesis Olomucensis“ (někdy s dodatkem „mora- 
vo-ostravského“), resp. „ab uno parochorum 
dioecesis Olomucensis Moravo-Ostraviensi“. - 
Po otcově smrti odešel z Ostravy na studia do 
jezuitské koleje v Uherském Hradišti, kde byl 
jeho učitelem svobodných umění M. Lassota 
a v rétorice ho vzdělával J. Kruger. Teologii 
studoval v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 
1663. Jako kaplan působil dva roky v Lošticích 
a 1665-67 ve Střelících na Brněnsku. Od března 
1667 byl farářem ve Veverské Bítýšce u Brna, 
kde teprve v posledním dvacetiletí svého dlou
hého života začal tiskem zveřejňovat svá díla. 
Zemřel náhle v Říčanech, pohřben byl ve far
ním kostele ve Veverské Bítýšce.

Pro kněze své diecéze psal J. latinsky rozsá
hlá díla homiletická, v nichž těžil jak ze svých 
životních zkušeností, tak z hlubokých znalostí 
latinské i české literatury. Z české literatury 
uváděl mj. práce Balbínovy, Pešinovy, Hájkovu 
Kroniku českou, cestopisy Prefátův, Harantův 
ap., využil i překladů Veleslavínova, Kocínova 
a spisu Respublica Bohemiae od exulanta P. 
Stránského. Homiletickou tvorbu J. představují 
tří dílný soubor Opus novum tripartitum concio- 
num moralium (Nový tří dílný spis mravoučných 
kázání) a dvoudílný Concionator extemporane- 
us (Improvizující kazatel). Česká tvorba J. byla 
programově určena prostým venkovským li
dem. Literárně nej hodnotnější je próza Vidění 
rozličné sedláčka sprostného, která byla dlouho 
v oběhu také v opisech. Líčí, jak sedlák za 
doprovodu anděla, který ho poučuje podle zá
sad katolické mravouky a věrouky, prochází 
různými prostředími tohoto i nadpozemského 
světa a poznává jeho hrůznou podobu. Jakkoli 
připomíná Komenského Labyrint, liší se od něj 
přístupem ke skutečností, různým cílem (k ně
muž však oba autoři zvolili nápadně podobný 
rámec pro dílo společenskokritické) i schop
nostmi a vzděláním autorů. J. hrdina poznává 

pasivně, spokojuje se i se zprostředkovanými 
poznatky, kritika společnosti není tak ostrá ani 
tak vtipná a hluboce pojatá jako u Komenské
ho, jehož poutník - vzdělanec si předkládanou 
pravdu o světě ověřuje, srovnává, přemýšlí o ní. 
Také ostatní česká díla J„ jako je např. Knížka 
pobožná o svátých anjelích, Stellarium novum, to 
jest Knížka pobožná o blahoslavené Panně Mari- 
ji, Kazatel domácí proti sedmi hlavním smrtedl- 
ným hříchům... nebo Katechismus domácí pod 
titulem a spůsobem rozmlouvání hospodáře 
s hostem, mají tematiku věroučnou a mravouč
nou. Pro názornost a účinnost výkladu užívá J. 
kazatelských prostředků, některá díla jsou psá
na v dialogické formě. Historicky dokumentár
ní hodnoty dnes nabývají pasáže zpodobující 
dobový lidový život a mentalitu, z hlediska tex
tové výstavby je pozoruhodný J. způsob práce 
s exemply. I když J. sloužil svými spisy přede
vším utužování katolictví, nelze přehlížet dru
hou stranu jeho úsilí: cílevědomou snahu o kul
turní povznesení prostého člověka doby pobě
lohorské, stranění znevolněným sedlákům, udr
žování tradice dobré literární češtiny i v době 
„temna“ a vlastenecký postoj.

KNIŽNĚ. Knížka pobožná o svátých anjelích... 
(Olomouc 1699, Opava 1717); Stellarium novum, to 
jest Knížka pobožná o blahoslavené Panně Mariji... 
(Olomouc 1701); Kazatel domácí proti sedmi hlavním 
smrtedlným hříchům... (Brno 1709); Colloquium 
parthenium super canticum B. V. Mariae Magnificat. 
To jest: Rozmlouvání duchovní svátého Josefa s bla
hoslavenou Pannou Mariji na její svátou píseň Velebí 
duše má Hospodina etc. (Brno 1710); Vidění rozličné 
sedláčka sprostného. To jest: Vypsání obyčejův 
a mravův i činův lidských... (Opava 1710 nebo 1716, 
2. vyd. 1719); Colloquium ss. senům super canticum 
s. Simeonis. To jest: Rozmlouvání duchovní svaté 
Anny prorokyně s sv. Simeonem na svátou píseň jeho 
Nyní propouštíš služebníka tvého... (Brno 1711); 
Opus novum tripartitum concionum moralium... 1-3 
(Brno 1712); Katechismus domácí pod titulem a spů
sobem rozmlouvání hospodáře s hostem... (Olomouc 
1715); Concionator extemporaneus... 1, 2 (Vídeň- 
Brno 1717). ■ EDICE: Vidění rozličné sedláčka 
sprostného (1973, ed. M. Kopecký). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 542 - 3 549; M. 
Kopecký: Ostravský rodák V. B. J.... a české literární 
baroko (knižně vydaná díla a literatura předmětu), 
sb. Ostrava 11, 1983.1 LITERATURA: M. Kopecký: 
Barokní spisovatel V. B. J. (1969). I J. V. Novák: 
O literární činnosti V. B. J„ ČČM 1889; K. Eichler: 
V. B. J., farář a spisovatel (1630-1719), Obzor (Brno) 
1890 + in Paměti panství veverského (1891); S. Sou
ček: Komenského „Labyrint“ u nás a v cizině, Archív 
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pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 
1924; V. Martínek in Literární život slezský (1925) 
+ Rozmlouvání hospodáře s hostem, Černá země 4, 
1927/28 + Zapomenutý Ostravan, 34. výr. zpráva čes. 
stát, gymnázia v Mor. Ostravě 1930/31; A. Neumann: 
Vlastenectví v promluvách faráře V. J. (1630-1719), 
Věstník Jednot duchovenstva, brněnské a olomoucké, 
1935; M. Kopecký: Literární žánr J. Vidění, ČMM 
1968; Z. Tichá: K významu J. Vidění sedláčka, LF 
1968; M. Kopecký: Komenského Labyrint a J. Vidění, 
Čas. Mor. muzea v Brně 53/54, 1968/69 + in V. B. J.: 
Vidění rozličné sedláčka sprostného (1973) + Prame
ny Vidění V. B. J., sb. Na křižovatce umění (1973) + 
Ostravský rodák V. B. J. (1630-1719) a české literární 
baroko, sb. Ostrava 11, 1981.

zdi

Pavel Ješín z Bezdězi

* asi před 1590
† po 1632

Humanistický básník, horlivý literární obhájce sta
vovského povstání, první vydavatel Dalimilovy kroni
ky.

Psán též Geschinius, Gessinius; pseudonym Za- 
chaeus Pulegius de Zybisin. - Pocházel z rodiny 
vzdělaného měšťana z pražského Nového Měs
ta Jana J. 1603 byl služebníkem šlechtice Petra 
Mylnera z Mylhausu za jeho pobytu na zhoře
leckém gymnáziu, 1605 studoval v Herbornu, 
do jara 1607 byl alumnem koleje Nationis na 
pražské univerzitě. Od podzimu 1607 do léta 
1608 spravoval školu ve Slaném, 1608-10 cesto
val jako preceptor Jana Smila z Michalovic po 
školách v Greifswaldu, Frankfurtu n. Odrou, 
Lipsku, Wittenbergu, Rostocku, Helmstedtu, 
Marburgu, Giessenu a Heidelbergu. Smilovým 
vychovatelem byl ještě 1611. 1617-19 byl novo
městským písařem, 1620 radou nad apelacemi. 
Horlivě se účastnil stavovského povstání a plnil 
v něm diplomatické úlohy. Jako diplomat půso
bil ve službách Fridricha Falckého i po bělohor
ské bitvě, zejména na Moravě, v Uhrách a ve 
Slezsku. V lednu 1621 pobýval ve Frankfurtu 
n. Odrou s Fridrichovou družinou, potom ode
šel za Fridrichem do Nizozemí. V Praze byl 
16. 4. 1621 v nepřítomnosti odsouzen k smrti za 
účast na vzpouře. 21. 6. 1621 byl zapsán na 
akademii ve Franekeru (nizozemská provincie 
Friesland) jako informátor mladých Kaplířů ze 
Sulevic; jejich vychovatelem byl až do 1624.

Za pražských studií vzbudil u J. oblíbený 
učitel a otcův přítel J. Campanus zájem o histo
rii, který se pak projevil J. vydáním zákoníku 
Maiestas Carolina a zejména prvním kritickým 
vydáním Dalimilovy kroniky v 1620, kdy toto 
dílo znovu nabylo aktuálního politického vý
znamu. Smysl pro začleňování současných udá
lostí do historické perspektivy spoluurčoval i J. 
literární aktivitu ve službách povstání a byl 
východiskem jeho nej výraznější ho díla, pseudo- 
nymně vydané latinské rétoricko-publicistické 
obrany povstání a oslavy jeho obětí Parentatio 
heroibus Bohemis a Ferdinando II. Pragae indig- 
ne passis... (Posmrtná oslava českých hrdinů, 
nedůstojně umučených v Praze Ferdinandem 
II.) Dílo vzniklé pod bezprostředním dojmem 
hromadné exekuce z června 1621 je obhajobou 
protihabsburské politické akce, zdůvodněné 
zřetelem k předchozímu společenskému vývoji, 
a přináší výstižné charakteristiky odsouzených.

KNIŽNĚ: Jubila inclyti regni Bohemiae, sincerae 
religionis et Clius, aeviternae gloriae matris, tum ob 
felicem... dominorum d. Ladislai et d. Othonis, libé - 
rorum baronům de Donaw etc. ex sexenni Asiae ac 
Europae peregrinatione in natalem terram... redi- 
tum... (1608); Parentatio heroibus Bohemis a Ferdi
nando II. Pragae indigne passis... (1621, pseud. Za- 
chaeus Pulegius de Zybisin); též drobné příspěvky 
v knihách jiných autorů. I VYDAL: Maiestas Caroli
na sivé Constitutiones Caroli IV, Romani imperato- 
ris, quibus ille regnum Bohemiae formandum ornan- 
dumque censuit (Hanau 1617); Kronika stará klášte
ra boleslavského o posloupnosti knížat a králů čes
kých.. . (1620). I EDICE: Zachaei Pulegii de Zybisin 
Parentatio heroibus Bohemis... (soukr. tisk 1937, ed. 
F. M. Bartoš). - Překlady: P. J. z B.: Posmrtná paměť 
českým hrdinům (1938, přel. K. Hrdina); in Duchem 
i mečem (1958, ukázka, přel. F. Heřmanský); Die 
alttschechische Reimchronik des sogenannten Dali
mil, herausgegeben im Jahre 1620 von Pavel Ješín von 
Bezdězi (Mnichov 1981, fototypické vyd.). i

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 1 810; Rukověť hu- 
man. básnictví 2 (1966). I LITERATURA: A. Rybič
ka: P. J. z B. (Dodatky a opravy k biografiím...), 
ČČM 1896, s. 587; H. Jireček in Právnický život 
v Čechách a na Moravě (1903); J. V. Šimák: Studenti 
z Čech, Moravy a Slezska na německých univerzitách 
v 15. a 16. stol., ČČM 1905 a 1906; G. Hrubant: 
Památník Jana Opsimata z let 1598-1620, ČMM 
1916; K. Hrdina: Studenti z českých zemí na vyso
kých školách v cizině, Věstník Čes. akademie 28-29, 
1919-1920 + Čechové na gymnáziu ve Zhořelci, Čas. 
Společnosti přátel starožitností čsl. 1930 (Šimákův 
sborník); F. M. Bartoš: Eine Gedenkfeier fůr die 
Opfer der Prager Exekution im J. 1621 (dešifrování J. 
pseudonymu), Prager Presse 25. 4. 1937 (příl. Die 
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Welt am Sonntag) + Proroctví pobělohorského 
emigranta (dešifrování J. pseudonymu), NO 1. 5. 
1937; J. Daňhelka: J. výpisky z Dalimilovy kroniky, 
LF 1961; J. Polišenský: České dějepisectví předbělo
horského období a pražská akademie, AUC Praha, 
Historia Universitatis Carolinae Pragensis 4/2, 1963; 
in Rukověť human. básnictví 2 (1966); F. Kutnar in 
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 
1 (1973); J. Daňhelka in: Die alttschechische Reim- 
chronik des sogenannten Dalimil... (Mnichov 1981).

A 

tik, konfrontující kritické soudy např. o prová
děných hrách. J. přinášelo také ukázky z dra
mat domácích (bratří Čapkové, A. Dvořák, O. 
Fischer, E. Konrád, F. Langer, J. Mahen, F. X. 
Svoboda, F. Šrámek, F. Zavřel aj.) i přelože
ných; sporadičtěji byly publikovány básně 
a epigramy a ukázky scénických návrhů (V. 
Hofman). Každé číslo přinášelo rovněž zprávy 
o ochotnickém divadle.

zt

Jeviště

1920-1922

Týdeník pro divadelní otázky.

Podtitul: 1920-22 (roč. 1-3) Divadelní týdeník. - Re
daktoři: 1920-21 (roč. 1-2, do č. 7) J. Vodák, O. Fi
scher; 1921-22 (roč. 2, od č. 8 - roč. 3) J. Vodák. 
- Vydavatel: Fr. Borový, Praha. - Periodicita: týde
ník. 1920 (roč. 1) 52 čísel; 1921 (roč. 2) 52 čísel, oba 
od ledna do prosince, s přestávkou o divadelních 
prázdninách od poloviny července do konce srpna; 
1922 (roč. 3) 30 čísel od ledna do 13. 7. Přestože 
slíbeno pokračování po prázdninách, přestalo J. 
z ekonomických důvodů vycházet.

J. nemělo být listem běžné divadelní kritiky, ale 
časopisem, který chce „zvyšovat úroveň veške
rého divadelního vzdělání, rozšiřovat co nejvíc 
obzor a rozhled, tříbit základní názory, uvádět 
na přetřes všeobecné otázky, dávat plodné pod
něty...44. K tomuto cíli směřovaly zejm. pravi
delné úvodníky, v nichž O. Fischer, V. Tille 
a J. Vodák, patřící k hlavním autorům J., analy
zovali a komentovali soudobé české divadelnic
tví. Také výběr přispěvatelů i témata statí z pří
tomnosti i historie českého a světového divadla 
byly určovány snahou redakce o list vysoké 
teoretické a odborné úrovně.

Články v J. dále publikovali J. Bartoš, L. 
Blatný, J. Bor, K. Čapek, V. Červinka, K. En- 
gelmůller, F. Götz, J. Hilbert, K. H. Hilar, 
V. Hofman, J. Honzl, M. Hýsek, E. Konrád, J. 
Krejčí, S. Lom, J. Löwenbach, J. Mahen, M. 
Majerová, J. Maria, V. Martínek, V. Mathesius,
N. Melniková-Papoušková, K. Mušek, R. Na- 
sková, A. Novák, K. Pelant, K. Pražáková, F. 
Pujman, K. Schleinpflug, E. Sokol, E. Vrchlic
ká, F. Wollmann aj. Bohatě byla zastoupena 
rubrika poznámek; soudobou divadelní proble
matiku odrážela rubrika Zrcadlo kritiků a kri- 

František Jan Jezbera
* 15. 1. 1829 Březnice u Příbrami
† 3. 11. 1901 Varšava (Polsko)

Publicista v oboru slavistiky, básník, překladatel 
z ruštiny. Stoupenec konzervativního slavjanofilství, 
propagátor zavedení cyrilice a jednotného pravopisu 
pro všechny slovanské jazyky.

Podepisoval se i F. I. (Fedor, Feodor Ivanovič) 
J., příp. T. I. (Teodor Ivanovič) J. - Pocházel 
z početné rodiny (měl 6 sourozenců), v dětství 
ztratil otce. V Praze vystudoval Akad. gymnázi
um a filoz. fakultu; snažil se prakticky ovlád
nout slovanské jazyky. Učil na střední škole, 
1861 byl jmenován mimoř. profesorem slovan
ských jazyků na pražské polytechnice, kde vy
učoval ruštině a srbštině a později též přednášel 
o Slovanstvu. Popudem k zvýšení J. aktivity 
bylo milénium příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu (1863), jehož se snažil využít 
k propagaci slovanské vzájemnosti; vydával ča
sopis Slověnin, tištěný paralelně v ruském a čes
kém jazyce, do něhož získal příspěvky i jiných 
Slovanů. Za svou činnost obdržel četná uznání, 
řády a pozornosti v Rusku i Srbsku (mj. brilian
tový prsten od ruského cara, knižní dar od L.
N. Tolstého). Za polského povstání 1863 se pro 
své sympatie k carskému Rusku znelíbil pokro
kové české společnosti. Pravoslavní Slované si 
ho však vážili, protože prosazoval cyrilskou 
abecedu (tiskl jí i své básně); přesvědčení o pro
spěšnosti přijetí cyrilice všemi slovanskými ná
rody sdílel v 60. letech i lužickosrbský buditel J. 
A. Smoleř. Vlivné známosti si J. získal mezi 
ruskými návštěvníky Karlových Varů (mj. A. J. 
Košelev, později ministr financí Polského krá
lovství, jehož ženě věnoval J. některé své básně); 
díky jim mohl 1864 podniknout první cestu do 
Ruska. 1865 odjel do Ruska podruhé, 3 roky 
tam cestoval a shromažďoval národopisný ma
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teriál, zaujat plánem zřídit všeruské etnografic
ké muzeum. Založil je při univerzitě ve Varšavě, 
kde od 1869 působil jako mimoř. profesor slo
vanských jazyků. Po nuceném vystěhování mu
zea z univerzity skladoval všechen materiál ve 
svém bytě. O prázdninách jezdil do rodné Břez- 
nice a do lázní Letiny, za svých návštěv Čech 
uspořádal i besedy o Rusku a malou výstavku 
(1870, 1880). Dožil ve Varšavě, kde byl také 
pohřben, cenné exponáty jeho etnografického 
muzea přišly nazmar.

J. literární činnost ovlivnilo celoživotní kon
zervativní slavjanofilské a rusofilské smýšlení. 
Zahájil ji 1855-56 články o Rusku a překlady 
z ruštiny v čas. Lumír. Zároveň začal psát básně 
(tištěny až v 60. letech); byly ve své době už 
kuriozitou, neboť se téměř výhradně omezovaly 
na poezii didaktického rázu, zaměřenou na slo
vanské uvědomování čtenářů. J. se přitom sna
žil obnovit tradici kollárovského slovanství; je
ho básnické pokusy však byly myšlenkově i vý
razově velmi chudé, jak se projevilo např. ve 
verších Povodních zpěvů a básní, opěvujících 
J. Kollára, J. Jungmanna, J. Frantu Šumavské
ho aj. (báseň Váceslavu Klicperovi, mému draho
cennému učiteli obsahuje i osobní vzpomínku 
na Klicperovy výklady historie). Většina J. bás
ní - opěvování „slovanského jazyka“ a výzvy 
k zpěvu (Odrodilým Slovankám), básnická hříč
ka, v níž představitelé jednotlivých slovanských 
národů odmítají svou národní příslušnost v zá
jmu své širší příslušnosti slovanské (Hádanka), 
nebo texty složené ze slov společného jazykové
ho fondu, takže je možno je tisknout cyrilicí 
i latinkou - ilustruje především J. jazykové i po
litické cíle a představy naivního staromilce (na
př. báseň Kfilologům cizozemským v barokním 
duchu etymologizuje název Bohemia jako země 
daná Bohem). Hlavní J. odborná práce Kyrii 
a Metod, svati apoštolově slovanských národův, 
nepsali nikdy hlaholsky než kyrilsky... byla na
psána s vědeckými aspiracemi, ale její teze byly 
přímo v roce jejího vydání (1858) překonány 
současně vyšlým Šafaříkovým základním dílem 
o hlaholici (Uber den Ursprung und die Heimat 
des Glagolitismus). Negativně zhodnotil toto J. 
dílo už V. B. Nebeský, avšak J. své názory hájil 
v dalších brožurách a polemizoval i se Šafaří
kem. J. pozdější spisky byly ponejvíce věnovány 
slovanské vzájemnosti, kterou si představoval 
jako spojení Slovanstva v jeden celek, což se 
mělo uskutečnit vybudováním slovanské lite
rární jednoty, založené na přijetí společného 

cyrilského písma a jednotného pravopisu. Ten
to nový pravopis, silně ovlivněný ruštinou, J. 
nejen propagoval, ale ve vlastních spisech i dů
sledně zaváděl. Nepříznivý ohlas v Čechách 
vzbudila zvláště J. brožura Rusové, Srbové, Po
láci a Čechové s ostatními Slovany, která je nej
výraznějším projevem autorovy politické orien
tace na carské Rusko.

PŘÍSPĚVKY in: Beseda (1863-64); Čes. včela (příl. 
čas. Květy, 1868); Dalibor (1859); Hlas (1864); Lumír 
(1855-57, 1865); Nár. listy (1879); Obrazy života 
(1860); Russkij (Moskva, 1867); Slověnin (1862-64); 
Varšavskije universitětskije izvestii (1897); Velehrad 
(Kroměříž, 1892). I KNIŽNĚ. Beletrie a slavistické 
práce: Kyrii a Metod, svati apoštolově slovanských 
národův, nepsali nikdy hlaholsky než kyrilsky, to jest 
písmem na základě abecedy řecké sestaveným a dopl
něným (1858); Obrana proti rozmanitým a sobě už 
odporujícím úvahám o spisu Kyrii a Metod... (1859); 
O písmenech všech slovanských národův. Připojena 
obrana proti úvaze o spisu Kyrii a Method nepsali 
nikdy hlaholsky... (1860); Josefu Jungmannovi (B 
1860); Upomínka na Jana Kollára (1860); Povodní 
zpěvy a básně 1 (1861, s paralelním tit. a textem básní 
v cyrilici); Nástin svého písemného vyučování, dle 
něhož se každý... ruský nejen dobře rozuměti a psáti, 
než i mluviti naučiti může (1861); List ke všem kně- 
žím, učitelům, spisovatelům a umělcům slovanského 
jazyka, o tom, jak by tisíciletá upomínka na blaho
dárné působení prvoučitelů slovanských Cyrila a Me
toda r. 1863 důstojně zasvětiti se měla (1861); Rusové, 
Srbové, Poláci a Čechové s ostatními Slovany... 
(1863); Kak prinjali v Rossii rekomendaciju češskich 
technikov, promyšlennikov, ekonomov i t. d.? Jak 
přijali odporučení češských technikův, promyslníkův, 
ekonomův atd. v říši Ruské? (1864); Slova k povyjas- 
nění naší slovanské vzájemnosti, spolu i odpověď re
dakci časopisu Národ... (1864); Ke všem slovanským 
druhům mojim. List ve dvou tisících devadesáti sedmi 
daktylech. Předchází spolu i několik slov z Homérovy 
Odyssey... (B 1864); Básně 2 (1865, s paralelním tit. 
a textem básní v ruštině); Prvý česko-slovenský slabi
kář písmem slovanským, spolu i jasné navedení k dů
kladnému naučení se nej snadnějším způsobem písmu 
a pravopisu, k němuž více než 70 milionů Slovanův, 
a sice všichni Rusové, Bulhaři a Srbové se přiznávají 
(1865); Pismo Čecha k redaktoru gazety Russkij 
(1867); Čuvstva istinnago Slavjanina (Moskva 1869); 
Slova v den slavnostního otevření prvního pravoslav
ného chrámu v češské Praze (Varšava 1872); Vseros- 
sijskij muzej ili sobranije predmetov, kasajuščichsja 
poznanija Russkoj imperii (Varšava 1879); Pohled na 
Prahu s Petřína (citáty z různých autorů, B, b. d.). - 
Překlady: A. F. Gilferding: Listy o působení apoštolů 
slovanských Kyrila a Metoda (1864); N. A. Popov: 
O ruských univerzitách vůbec a novém jich statutu 
zvlášť (1864); Zákoník samostatných Černohorců
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(1864); I. S. Nikitin: Rus. Patriočeskoje stichotvoreni- 
je (b. d., s paralelním textem orig.). ■ REDIGOVAL 
časopis: Slověnin (1862-64, tit. též cyrilicí). I

LITERATURA: • ref. Kyrii a Metod...: I. J. Ha
nuš, Mor. listy 1858, s. 251, 255; V. B. Nebeský, ČČM 
1858, s. 459; J. N. (Neruda), Obrazy života 1859 
→ Literatura 1 (1957); an., Světozor (Vídeň) 1858/59 
•; J. N. (Neruda): ref. O písmenech všech slovanských 
národův..., Obrazy života 1860 → Literatura 
1 (1957); Zkm.: ref. Povodní zpěvy a básně 1, NL 
16. 3. 1861; • ref. čas. Slověnin: an., Lumír 1862, 
s. 767; an., Pozor 25. 10. 1862 •;• ref. Rusové, Srbo
vé...: an., Boleslavan 7. 8. 1863; an., Hlas 5. 8. 1863 
•; an. (V. Hálek): Slovanský kněz míru F. J. J., NL 
7. a 8. 8. 1863; an.: Polská otázka a české brožurky, 
Pravda 1863, s. 402; an.: Pan F. J. J. (činnost v Rus
ku), Národ 1. 7. 1865; an.: Krajan náš p. Feodor 
Ivanovič J., NL 12. 9. 1867; an., Pan F. J. J. cestuje již 
na třetí rok po Rusku, NL 28. 4. 1868; P. L.: Řeč, již 
měl prof. Makušev při otevření J. etnografického 
muzea při univerzitě varšavské, Horymír 2., 9., 16., 23. 
a 30. 10. 1875; F. J. J. (Jezbera): F. I. Jezbera vseros- 
sijskij muzej ili sobranije predmetov kasajuščichsja 
poznanija Russkoj imperii (činnost ve Varšavě), NL 
29. a 30. 8. 1879; an.: Vzácná návštěva, Horymír 28. 
9. 1880; M. Navrátil: Slovanské národopisné muze
um, Nár. politika 28. 7. 1895 (příl.); • nekrology: 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1901, s. 1140; M. Navrátil, 
Slovanský přehled 3, 1901/02; J. Bidlo, ČČH 1902 •; 
J. Pátá in Z českeho listowanja Jana Arnošta Smolerja 
(Budyšín 1919); D. Mirkovié: F. J. J., Prilog izučavan- 
ju jugoslovensko - čehoslovačkih veza, Prilozi za knji- 
ževnost, jezik, istoriju i folklor (Bělehrad) 1956.

vb

Jezu Kriste, ščedrý kněze

Asi kolem 1300

Lidová duchovní píseň.

Skladba patří ke skupině nej starších duchov
ních písní, jimiž lid vlastním jazykem doprová
zel chrámovou bohoslužbu. Již v předhusitské 
době byla pokládána za starou a tradicí posvě
cenou; její zpěv byl spojen s odpustkovým usta
novením. V pražském synodním výnosu z 1408, 
jenž měl čelit nekontrolovanému přílivu nových 
chrámových písní jejich zákazem, stala se jed
nou ze čtyř výjimek. S těmito písněmi ze zákazu 
vyňatými ji spojuje refrénová invokace Kyrielei- 
son (Pane, smiluj se) opakovaná po každé 
strofě, charakteristická pro písňové útvary sklá
dané ještě v duchu hymnografických zvyklostí 
románské doby. Dávnému původu písně na
svědčuje i její trojveršová strofa, v mladších 
skladbách již vzácná.

Píseň se dochovala z předhusitské doby v pěti 
rukopisných záznamech (z konce 14. a počátku 
15. stol.) o různém počtu strof (10-19) různého 
znění a v různém pořadí. Je to svědectví jejího 
dlouhodobého narůstání a zároveň značné obli
by; je patrné, že jednotlivé strofy postupně (byť 
bez zřetele k zachování myšlenkové jednoty) 
rozšiřovaly původní základ. K jeho podobě 
ukazují počáteční tři strofy téhož pořadí, 
z nichž první se zcela, druhé dvě aspoň rámcově 
ve všech záznamech textově shodují. Rukopisné 
dochování, v němž (kromě četných textových 
variant zasahujících i do předpokládaného zá
kladu) převažují strofy dodatečně připojované 
a činí z písně skladbu obecně prosebnou (zařa
zovanou proto mezi písně postní nebo pašijo
vé), znesnadňuje rozpoznání původního význa
mu písně a jeho výstavby. Úvodní apostrofa 
Krista jako štědrého knížete prozrazuje však 
jednoznačně, že dílo bylo skládáno jako píseň 
eucharistická. Tak byla výslovně pojata i v poz
dější úpravě připsané Husovi (v Jistebnickém 
kancionále, kde je též poprvé opatřena notací), 
která při svých 21 strofách podržela jen první 
dvě známé z dřívějších záznamů.
EDICE: Z. Nejedlý in Dějiny předhusitského zpěvu 
(1904, nově Dějiny husitského zpěvu 3, 1955); J. Vy- 
vlečka: Nový rukopis písně J. K., š. k., Časopis vlas- 
ten. spolku muzejního v Olomouci 1940; in Staročes
ká lyrika (1940, ed. J. Vilikovský); in Nejstarší česká 
duchovní lyrika (1949, ed. A. Škarka); in Husitské 
písně (1952, ed. J. Daňhelka); in Výbor z české litera
tury od počátků po dobu Husovu (1957); in Magistři 
lohannis Hus Opera omnia 4, Drobné spisy české 
(1985, ed. J. Daňhelka). I

BIBLIOGRAFIE: in Nejstarší česká duchovní lyri
ka (1949). I LITERATURA: Z. Nejedlý in Dějiny 
předhusitského zpěvu (1904, znovu Dějiny husitské
ho zpěvu 1, 1954; 2, 1954; 3, 1955); J. Vyvlečka: Nový 
rukopis písně J. K..., Časopis vlasten. spolku muzej
ního v Olomouci 1940; A. Škarka in Nejstarší česká 
duchovní lyrika (1949).

ep

Štěpán Jež

* 23. 12. 1885 Radějov u Strážnice
† 2. 12. 1970 Praha

Výtvarný a literární kritik, překladatel z němčiny.

Otec byl rolníkem. Obecnou školu vychodil J. 
v rodišti a klasické gymnázium ve Strážnici 
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(mat. 1907). Na filoz. fakultě UK v Praze vystu
doval 1913 češtinu, němčinu a téhož roku získal 
doktorát za práci Žena v díle Boženy Vikové- 
Kunětické a Růženy Svobodové. Až do nucené
ho odchodu do penze 1941 učil na středních 
školách v Praze; ve 20. a 30. letech vydal s J. Ve
selým několik učebnic němčiny. Podílel se na 
uspořádání mnoha výtvarných výstav a účastnil 
se aktivně spolkového života v literárním odbo
ru Umělecké besedy (řadu let jednatelem), 
v Kruhu českých spisovatelů, Syndikátu spiso
vatelů, Moravskoslezské besedě, Slováckém 
krúžku, Společnosti J. Vrchlického, Společnosti 
V. Dýka a po 1945 též v teoretické sekci Svazu 
čs. výtvarných umělců.

J. literárně recenzní činnost, do níž ho uvedl 
jeho univerzitní učitel J. Vlček, je rozeseta v ča
sopisech a zčásti též v denním tisku především 
desátých a začátku dvacátých let. Jediná rozsá
hlejší práce věnovaná literatuře, v níž J. chrono
logicky probírá hlavní ženské typy v díle 
R. Svobodové, je výtah z disertační práce. J. 
literární recenze se soustřeďují na tematiku díla 
a na závěr charakterizují formu; oceňují přede
vším psychologickou věrojatnost a plastičnost 
postav a kritizují naturalismus i schématizující 
tendenčnost. Časopisy, do kterých J. přispíval, 
mívaly svého stálého hlavního kritika, a tak se 
J. recenze zabývaly převážně pracemi méně vý
znamných autorů, překlady, reedicemi apod. Po 
dočasném sblížení se skupinou kolem bratří 
Čapků (viz mj. příspěvky v čas. Cesta, které 
společně s příspěvky v čas. Pramen znamenaly 
vrchol jeho lit. kritické činnosti) zakotvil od 
1922 v Lumíru, do něhož sporadicky přispíval 
již dříve a v němž byl 1929-39 členem redakční
ho kruhu (poslední dva roky jako odpovědný 
redaktor). Po boku jím obdivovaného V. Dýka 
a R. Medka mohl konečně plně prosadit svůj 
nacionalismus a zájem o národní problematiku 
v umění vůbec. J. literární posudky zde však 
definitivně nabývají podobu informativních po
známek; tehdy se už víc zabýval soudobým vý- 
tvarnictvím, o němž psal od svých začátků a je
muž se od čtyřicátých let věnoval téměř výhrad
ně. V literárním životě té doby byl J. znám 
a oceňován spíš jako redaktor edic beletristic
kých (Libuše, Vigilie) i vědeckých (Matice lidu, 
Sbírka monografií).
ŠIFRY: Ing. Š. J., Š. J. I PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(1918-21); Červen (1918-19); Čes. revue (1918-19); 
Českosl. republika (1923-25; 1924 překl. novely A. 
von Droste-Hůlshoff: Židovský buk); Dílo; Hollar 

(od 1955); Legie (1934-38); Lid. demokracie 
(1948-49): Lid. listy (1938-40); Lit. rozhledy 
(1927-28); Lumír (1910—39); Malovaný kraj; Masary
kovou stopou; Moderní revue (1917-18, mj. studie F. 
V. Krejčí a válečná literatura, O národním umění); 
Morava (Chicago); Nár. noviny (1939-40); Nár. střed 
(1942-44); Novina (1911-12, mj. na pokr. studie No
vý typ ženský v díle R. Svobodové); sb. Novoročenka 
1918; Pramen (1920-21); Přehled (1910-13); Samo
statnost (1924-31); Scéna (1913-14); Střední škola 
(1934-36); Studentská revue (1909-10); Tribuna 
(1922-26); Umění; Venkov (1917—41); Vitrínka; Vý
tvarné umění (od 1954); Zlatá Praha; Zrání. I KNIŽ
NĚ: Joža Uprka (výtv. monografie, 1944). - Překlady: 
G. Keller: Blázen na Manegu (b. d., 1911, in 1000 
nej krásnějších novel, sv. 15) + Fojt z Greifensee 
(1912); H. Sudermann: Proměněný vějíř (b. d., 1913, 
in 1000 nej krásnějších novel, sv. 52). - Ostatní práce: 
Němčina pro střední školy (pro 1. tř. 1923, přeprac. 
vyd. 1929, pro 2. tř. 1924, přeprac. vyd. 1931, pro 3. tř. 
1925, přeprac. vyd. 1932, pro 4. tř. 1926, přeprac. vyd. 
1932, s J. Veselým); Přehledná mluvnice jazyka ně
meckého pro nižší třídy škol středních (1926, rozšiř, 
vyd. 1937, s J. Veselým). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Výbor ze spisů V. Hálka (1923, s V. Dykem, F. Skáce- 
líkem); Český kraj (kalendář, 1940); Ženy a květy 
(kalendář, 1941); L. Kuba: Moje Čína (1946, též upr.). 
■ REDIGOVAL časopisy: Šíp. Časopis druhého stát
ního čsl. reálného gymnázia v Praze XII (1938-39), 
Dílo (1939-44); knižnice: Libuše (1922-28), Matice 
lidu (1922-38), Vigilie (1928-38), Galerie (výtvarná 
ed., 1933-46), Sbírka monografií (1936-41). I

LITERATURA: K. J. (Juda): Vigilie a galerie, 
Střední škola 15, 1934/35, s. 151; • k padesátinám: Sk 
(F. Skácelík), Samostatnost 1935, č. 51-52; F. Kro- 
páč, Lumír 62, 1935/36, s. 190 •;• k šedesátinám: r, 
LD 21. 12. 1945; ok (O. Kautský), Svob. noviny 27. 
12. 1945 •; P. H. Toman: 75 let dr. Š. J., Hollar 1961, 
č. 1; • k osmdesátinám: (Hf), Zeměd. noviny 23. 12. 
1965; J. Šámal, Umění 1966, s. 429 •; J. Postupka: 
Kritik umění a literatury PhDr. Š. J., Od Hradské 
cesty 1967, s. 62; • nekrology: (pht), LD 8. 12. 1970; 
jtg., Svob. slovo 8. 12. 1970; M. Koutecký, Od Hrad
ské cesty 1970, s. 108 •.

Pb

Jan Ježek

* 20. 10. 1849 Chvalkovice u České Skalice
† 18. 11. 1913 Praha

Prozaik a básník, literární a církevní historik, spisova
tel nábožensko-výchovné literatury, překladatel ze 
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slovanských jazyků; autor popularizačních zdravot
nických příruček.

Pocházel z rolnické rodiny. Vzdělával se na zá
kladní škole v rodišti a normální škole v Trut
nově, pak vystudoval gymnázium v Hradci 
Král. Po vojenské službě v Jičíně vstoupil do 
pražského kněžského semináře (spolužák V. 
Beneš Třebízský); 1875 byl vysvěcen; jako kněz 
působil v Křečovicích na Benešovsku a v Hoře- 
licích u Prahy. 1877 byl ustanoven katechetou 
na měšťan, dívčí a na obecné škole chlapecké 
v Karlině, poté na smíchovské měšťan, škole; 
učil rovněž na nedělní řemeslnické pokračovací 
škole. 1881 složil státní zkoušky z češtiny na 
pražské univerzitě a 1883 se stal profesorem 
náboženství a češtiny na vyšší české reálce 
v Ječné ul., kde působil do odchodu na odpoči
nek 1910. S povoláním kněze a pedagoga se 
pojila J. organizátorská činnost charitativního 
a kulturního rázu: zařizoval studentské jídelny 
při obecních kuchyních, zakládal stipendia, na 
reálce zřídil Ježkův fond na ošacení nemajet
ných žáků; pro katolické spisovatele ustavil Li
terární duchovní akademii při ČAVU. Založil 
čas. Český Kneipp, věnovaný propagaci přírod
ního způsobu lečení. Popularizaci této metody, 
kterou zaváděl bavorský farář S. Kneipp, se 
věnoval v četných brožurách a pro její praktické 
uplatnění, zvi. vodoléčbu, zřídil objekt v On
dřejově u Prahy. Byl pohřben na vinohradském 
hřbitově.

J. literární činnost byla převážně zaměřena 
k šíření křesťanských zásad a k propagaci kul
turní aktivity katolického duchovenstva. Jako 
básník vyjadřoval v jednoduchých verších ná
boženský cit a improvizoval na biblické motivy 
(Za šera aj.). Povídky jsou obsahu poučného 
a výchovného, neaspirují na uměleckou hodno
tu a vesměs podávají příklady ze života pro
stých věřících (Hodná macecha, Z hor a z kraje, 
Črty z cest aj.) nebo varují před mravními nedu
hy moderní doby (Novomódní švindl). Z oboru 
literární historie zpracoval J. přehledný spis 
o podílu katolických kněží na rozvoji české řeči 
a literatury v období let 1780-1880 (Zásluhy 
duchovenstva o řeč a literaturu českou)} je též 
autorem literárně místopisné příručky o praž
ských hřbitovech (Naše hroby). Z několika bio
grafií kněží a církevních představitelů je s litera
turou spjat věcně přínosný životopis A. J. Puch- 
majera (in A. J. Puchmajera Sebrané básně, 
1881). J. také překládal prózu ze slovanských 

literatur, zvi. z ruské. Řada jeho ostatních prací 
spadá do obecných a církevních dějin, kateche- 
se, pedagogiky a do oblasti zdravotnické osvěty.

ŠIFRA: J. J. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská 
(1878-82); Budečská zahrada (1877-78); Čes. včela 
(1878); Český Kneipp (1894-1908); Jitřenka (1882); 
Lumír (1874-75, překlady z M. J. Lermontova, L. N. 
Tolstého); Mor. Orlice (1875 překlad z M. J. Lermon
tova); sb. B. Němcová (1912); Pastýř duchovní 
(1881-92); alm. Pod jedním praporem (1895); Světo
zor (1877-87); Švanda dudák (1897); Urbánkův Věst
ník bibliografický (1880); Zlatá Praha (1885).
1 KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Cesty milos
ti Boží (PP 1875); Zásluhy duchovenstva o řeč a lite
raturu českou (1880); Za šera (BB 1880); Hodná ma
cecha (P 1881); Jarní květy (BB pro ml., 1881); Naše 
hroby (1881); Pestré květy (BB pro ml., 1881); Z hor 
a z kraje (PP 1881); Z bouře a míru (P 1883); Črty 
z cest (1884); Novomódní švindl 1, 2 (PP 1886, 1906); 
Časové obrázky (PP 1890); J. M. Ludvík, kněz církev
ní a spisovatel český (1896); Sociální demokrat 
(P 1901); Z lidových soudů (PP 1903); Když Pán Ježíš 
chodil po světě (BB 1904); Časové obrázky a úvahy 1,
2 (PP 1904, 1908); Na cestu životem (PP b. d., 1912); 
Obrázky z válek napoleonských (PP 1912); Od Krko
noš (PP 1912). - Překlady: I. S. Turgeněv: Punin 
a Baburin (1881); Kvítí z luhů slovanských (1882); 
S. Kneipp: Léčení vodou (1890, s F. Strnadem) + Jak 
žiti (b. d., 1890) + O výchově dítek a nemoci dětské 
(1893). - Ostatní práce: Zásluhy duchovenstva o české 
školství (1879); Počátky křesťanství mezi Slovany 
(1879-80); Jan Řezáč (1880); Život a působení F. A. 
Vacka Kopidlenského (1880); F. Daneš (1882); Srbo
vé Lužičtí. Rys z církevních dějin slovanských (1883); 
Sv. Josef (1883); Z dějin křesťanství mezi Slovany 1, 
2 (1883, 1886); J. Laužecký (1884); O špatné a dobré 
četbě (b. d., 1885); Památka na sv. biřmování (1887); 
Dějepis zjevení božího ve Starém a Novém zákoně 
(1889, s K. Bedrošem); Petr hřešící a kající. Šestero 
řečí postních (1890); Přírodopis na kazatelně (1890); 
S. Kneipp (1892, in S. Kneippa, faráře woerishofen- 
ského, způsob léčebný...); Nemoci dětské, jak je léčí 
farář Kneipp (1893); Praktická rukověť pro katechety 
(1893); Daniel O’Conell, osvoboditel Irska (1896); 
Matky-vychovatelky (1897); Ze života sv. Vojtěcha 
(1897); Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho kláš
ter i úcta u lidu (1898, s F. Kráslem); S. Kneippa... 
život a práce (1898); Kneippovy byliny léčivé s názvy 
lidovými (1899); Kneippovo léčení (1900); Jan z Jen- 
štejna, třetí arcibiskup pražský (1900); Obrana víry 
(1905); Povinnost. Patero promluv (1908); Řeči na 
rozchodnou 1, 2 (1908, 1909); Student v kostele, ve 
škole, na ulici... (1908); Duchovní cvičení velikonoční 
(1909); Hrdinky (1909); Obrazy biblické (1909); Ja
zyk. Dvacet a čtyři promluvy (1909); Evangelní peri
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kopy (1910); Čtyřicet let Katolického spolku tiskové
ho v Praze (1911); Několik našich žen a matek (1911); 
Stárnutí (1913); - posmrtně: Hrst statí vychovatel- 
ských (1914); Kneippův herbář (1914); Zásluhy pape
žů (1914). ■ REDIGOVAL časopisy: Pastýř duchovní 
(1880-81, 1885-92), Český Kneipp (1894-1900); ka
lendář: Náš kalendář. Zábavně poučný kalendář na 
obyč. rok 1914 (1913); knižnici: Ježkova katechetská 
knihovna (1889-1910). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
A. J. Puchmajera Sebrané básně (1881, s životopisem 
A. J. P); Katolická mravouka (1906, opr. a rozšiř, vyd. 
kn. V. Guggenbergera); Zdrávas královno! (1910, pře
prac. vyd. modlitební kn. W. Nakatena). ■

LITERATURA: A. Dostál: J. J., profesor, zaklada
tel nadací, český Kneipp (1933). ■ F. Schulz: ref. Za 
šera, Osvěta 1880, s. 87; • ref. Naše hroby: an., Ruch 
3, 1880/81, s. 150; F. Bačkovský, Lit. listy 1881 •; 
F. Bílý: ref. Zásluhy duchovenstva o řeč a literaturu 
českou + ref. A. J. Puchmajer (životopis in Sebrané 
básně), Osvěta 1882, s. 372; • ref. Z dějin křesťanství 
mezi Slovany: an., Jitřenka 1883, s. 16; J. Kalousek, 
Osvěta 1885, s. 761 •; F. Bílý: ref. Z bouře a míru, 
Osvěta 1885, s. 559; • ref. Kvítí z luhů slovanských: V. 
D. (Drbohlav), Hlídka lit. 2, 1885, s. 76; A. D. (Do
stál), Hlídka lit. 2, 1885, s. 183 •; x.: ref. Novomódní 
švindl (2. vyd.), Lit. listy 1892, s. 350; V. Schulz: ref. 
Sv. Vojtěch..., ČČM 1899; • nekrology: F. V. Vykou
kal, Osvěta 1914, s. 865; R. Zháněl, Náš domov 1914, 
s. 322 •.

et

Jiří Ježek

* 7. 12. 1901 Chrudim
† 13. 11. 1963 Chrudim

Literární kritik a překladatel z francouzštiny, italšti
ny, němčiny a slovenštiny.

Byl synem okresního hejtmana. Absolvoval 
chrudimské reál, gymnázium (mat. 1920) a na 
filoz. fakultě UK v Praze (1920-24) studoval 
dějiny západních literatur u V. Tilla a F. X. 
Šaldy (doktorát 1924, disertační práce Nové 
směry v západních literaturách 1, Studie o unani- 
mismu a kubismu, Romains-Apollinaire)', ještě 
během studií byl 1923-24 knihovníkem seminá
ře srovnávacích dějin literatury. Po doktorátu 
získal stipendium k dalšímu studiu v Aix-en- 
-Provence (1924-25) a v Paříži (1925-26); do 
Aix za ním přijel k tříměsíčnímu pobytu (od 
konce listopadu 1924) K. Toman. Po J. návratu 
do Prahy pomýšleli Tille i Šalda, jemuž přispěl 
studií do Tvorby a překladem do Melantricho- 
vy knižnice, na jeho habilitaci, k níž však nedo

šlo. Po krátkém působení pedagogickém - 
1926-27 byl suplujícím profesorem češtiny, 
francouzštiny a němčiny na reál, gymnáziu 
v Husově ulici (dnes Drtinová) na Smíchově 
a 1927-28 suplujícím profesorem češtiny na 
2. čs. stát, reálce na Jiřího nám. na Vinohra
dech- přijal místo archívního a knihovního 
pracovníka v Knihovně Univerzity Komenské
ho v Bratislavě, kde setrval do konce března 
1939 (od 1928 do konce ledna 1931 zastával 
skromné místo smluvní síly). Od 1939, kdy se 
po rozdělení Československa vrátil do Prahy (za 
války psal pod pseudonymem do Lid. novin 
fejetony, které byly přisuzovány S. K. Neuman
novi), do 1948 byl zaměstnancem Knihovny 
vysokých škol technických, zprvu jako knihov
ník a od 1947 jako ředitel. Odtud byl 1948 
z politických důvodů převeden do Nár. a uni
verzitní knihovny a po osamostatnění Nár. 
knihovny 1949 byl vedoucím jejího oddělení 
současné bibliografie, kde spoluredigoval Bibli
ografický katalog ČSR, a to oddíly Knihy české 
a Hudebniny; nově tu zavedl předmětová hesla 
a anotace. Současně 1942-48 přednášel na Stát
ní knihovnické škole dějiny nakladatelství 
a v posledních letech i dějiny čes. literatury. Do 
oboru bibliografie a knihovnictví náleží jeho 
práce ve výboru Svazu čs. knihovníků 
(1945-48) a v komisi pro reformu katalogizač- 
ních pravidel (od 1948), která vyústila v jeho 
spoluautorství na Prozatímních pravidlech před
mětového katalogu (red. J. Drtina a R. Pitter- 
mann). 1957 odešel pro srdeční chorobu do 
invalidního důchodu, 1962 se přestěhoval do 
svého rodiště, kde zakrátko zemřel.

Během studií v Praze psal J. jako člen Literár
ní skupiny referáty a eseje o současné francouz
ské literatuře (Cocteau, Vildrac, Apollinaire) 
do časopisu Host (1923-27), jehož 4. ročníku 
byl spoluredaktorem; sem přispěl i několika 
vlastními básněmi a přátelskými parodiemi na 
lyriku F. Šrámka, K. Tomana a Z. Kalisty (v 6. 
roč.). Později přenesl své informace o aktuali
tách francouzské literatury a referáty o českých 
překladech z ní do obou ročníků Fučíkova 
Kmene (1926-28). Do Sborníku prací věnova
ných profesoru dr. Václavu Tillovi k 60. naroze
ninám (1927), který spoluredigoval, zpracoval 
s J. Š. Kvapilem Tillovu bibliografii. 1927-28 
redigoval jediný ročník „čtrnáctideníku české 
a světové kultury“ Literární svět, kde uveřejnil 
vedle referátů o knihách řadu interviewů s vý
značnými představiteli současné české literatu
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ry (např. s K. Čapkem, V. Dykem, O. Fische
rem, J. Hilbertem, J. Horou, E. E. Kischem, 
V. Mathesiem, Nezvalem, A. Novákem, 
A. Sovou, F. X. Šaldou, M. Weingartem aj.) 
a uspořádal samostatné číslo věnované teorii 
humoru (se statěmi J. Cassoua, I. Herrmanna, 
Jeana Paula, F. Kubky, J. Múnzera, J. Pasquie- 
ra, K. Poláčka, A. Thibaudeta, J. Voskovce, J. 
Wericha aj.). Za slovenského pobytu glosoval 
v bratislavském rozhlase i tisku tamější dění 
divadelní a spolu s E. B. Lukáčem organizoval 
slovenskou sekci Penklubu, jejímž byl tajemní
kem. Ze slovenského období jsou i hesla 
z oblasti nej novější literatury francouzské 
v Dodatcích Ottova Slovníku naučného (od 
hesla Francouzská literatura nejnovější doby po 
písmeno S). Po návratu do Prahy 1939 redigoval 
nakladatelský časopis Čteme a dvě jeho ročen
ky. Po druhé světové válce se věnoval už jen 
občasným překladům, především z francouzšti
ny a slovenštiny (knižně, popř. scénicky). Pře
klady z francouzštiny - ojediněle i z italštiny 
a němčiny - publikoval však už ve 20. letech 
v Hostu, kam překládal verše Apollinairovy, 
Arlandovy, Castagnonovy, Cocteauovy, Lafor- 
guovy, Mallarméovy, Marinettiho, Mauriacovy, 
Morandovy, Pellerinovy, Radiguetovy, ale 
i Proustovy, Rostandovy, Kástnerovy aj., prózu 
Cocteauovu, Crommelynckovu, Jacobovu a li
terárněvědné stati P. Milla a F. Strowského; 
knižně tehdy vyšly Vatikánské kobky A. Gida, 
Prévostova Manon Lescaut a Mornetovy Ději
ny soudobého písemnictví a myšlení francouz
ského (všechny s fundovanými doprovodnými 
studiemi); drama M. Acharda Malborough do 
boje táhne zůstalo v jeho překladu 1925 nepro
vedeno (rkp. v archívu Nár. divadla).

PSEUDONYM, ŠIFRY: Lector; -e-, Jj, jj, Jé jé, Jžk. 
I PŘÍSPĚVKY in: Česká kniha 1941. Vánoční ročen
ka Čteme (1941); České vánoce, česká kniha. Knižní 
ročenka Čteme (1939); Čteme (1939-43); Dodatky 
k Ottovu Slovníku naučnému (1932-40); F. Škroup: 
Chrudimská ouvertura (1951, s M. Svobodovou); 
Host (1924-26); Kmen (1926-29); Knihovna (1945, 
1951, 1954); Lid. noviny (1933, 1937 a za druhé svět, 
války); Listy pro umění a kritiku (1937); Lit. noviny 
(1928); Lit. svět (1927-28); Nová svoboda (1925-26); 
Ročenka Univerzitní knihovny v Praze 1957 (1958); 
Rozhledy po literatuře a umění (1934); Sb. prací 
věnovaných profesoru dr. V. Tillovi k 60. narozeni
nám (1927, bibliografie V. Tilla, s J. Š. Kvapilem); 
Tvorba (1925-26). ■ KNIŽNĚ. Překlady: A. Gide: 
Vatikánské kobky (1930); A. F. Prévost: Manon Les
caut (1930); D. Mornet: Dějiny soudobého písemnic

tví a myšlení francouzského (1930); I. Stodola: Ban
kovní dům (1936) + Bačova žena (1937) + Marína 
Havranová (1960); H. Troyat: Ve znamení býka 
(1947); P. Karvaš: Toto pokolení (1955) + Pokolení 
v útoku (1955); P. H. D. Holbach: Kapesní bohosloví 
čili Stručný slovník křesťanského náboženství (1957). 
- Ostatní práce: Prozatímní pravidla předmětového 
katalogu (1952, s jinými). I SCÉNICKY Překlad: 
J. Barč-Ivan: Máti (1947). I REDIGOVAL časopisy: 
Host (1924-25, s F. Götzem, L. Blatným, Č. Jeřáb
kem, J. Seifertem, K. Teigem), Lit. svět (1927-28, do 
č. 9 s F. Götzem, pak sám), Čteme (1939-43), Biblio
grafický katalog ČSR. A. Knihy české (1949-55, s ji
nými; od 1951 Čes. kniha, od 1955 Čes. knihy), 
C. Hudebniny (1949-50, s jinými); sborníky: Alma
nach chrudimského studentstva na majáles 1919 
(1919), Sb. prací věnovaných profesoru dr. V. Tillovi 
k 60. narozeninám (1927, s J. Frčkem, J. Horákem, 
J. Polívkou), České vánoce, česká kniha. Knižní 
ročenka Čteme (1939), Česká kniha 1941. Vánoční 
ročenka Čteme (1941, s red. kruhem). I 
LITERATURA: I. Hrušovský: Dr. Ježek zomrel, 
Knihovník 1963, č. 10; F. Baťha: J. J. (1966, soupis lit. 
pozůstalosti).

erň

Josef Ježek

* 2. 2. 1848 Stará Lomnice (Lomnice n. Popel
kou) u Jičína

† 19. 5. 1885 Libochovice

Autor povídek, básník.

Syn rolníka. Gymnázium vystudoval v Jičíně, 
právnickou fakultu v Praze (1868-72). Notář
skou praxi absolvoval v Lomnici n. Popelkou, 
pak vstoupil do soudní služby a působil v Jičí
ně, Městci Králové a Ústí n. Orlicí. 1880 byl 
ustanoven notářem v Polici n. Metují, 1882 
přeložen do Libochovic; zde zemřel a byl 
i pohřben.

Do literatury vstoupil 1870 několika básněmi 
v almanachu Ruch. Převážně se však věnoval 
tvorbě prozaické soustřeďující se na povídky 
a humoresky. J. pozorovací a vypravěčské 
schopnosti se projevily v nekomplikovaných, 
zejména milostných příbězích s romantickým či 
humorným podtextem, v některých případech 
inklinujících k žánrové realistické drobno- 
kresbě.

PŘÍSPĚVKY in: Budečská zahrada (1877-82); Čes. 
včela; Humorist, listy; Koleda (Olomouc, 1878-81); 
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Krakonoš (Jičín); Květy (1871); Paleček; Právník; 
alm. Ruch (1870); Světozor (1870-72). I KNIŽNĚ. 
Beletrie: Ve snu a bdění (PP 1880). I

LITERATURA: O. M. (Mokrý): ref. Ve snu a bdě
ní, Květy 1881, s. 248; F. Čenský: nekrolog, Osvěta 
1885, s. 1 113.

vs

Blažej Jičínský

2. polovina 16. století

Autor příležitostných a oslavných básní.

Psán též Jitčínský. - Patrně pražský měšťan 
(řečený též Domin), přítel a asi vrstevník 
V. Dobřenského.

V řadě písňových skladeb, vydávaných větši
nou jako jedno tisky k poctě významných šlech
ticů a autorových přátel, uváděných zpravidla 
v rozsáhlém akrostichu, zaznamenával J. jed
noduchým veršováním pamětihodné události, 
oslavoval sňatky, nabádavě moralizoval v duchu 
dobového nábožensky mravoučného zaujetí. 

KNIŽNĚ. K vejstraze bezbožným, ku potěšení po
božným všem Pána Boha milujícím lidem k těmto 
posledním a nebezpečným letům... (1587); Písnička, 
obsahující v sobě křesťanské rozjímání o velikém dob
rodiní Pána a spasitele našeho Ježíše Krista... (1587); 
Písnička pobožná, vzbuzující každého věrného křes
ťana, by díky, čest a chválu Pánu Bohu vzdával... 
(1587); O stavu svátého manželství... (1587); Carmi- 
na česká... (1588); Písnička potěšitedlná v způsob 
člověka chystajícího se z tohoto bídného, plačtivého 
a světského oudolí do příbytku jiného, veselého a na
věky zůstávajícího... (1588); Písnička příkladná, 
v zármutku a v kříži postavenému užitečná... (1588); 
O slavném na tento svět příchodu Spasitele a vykupi
tele všeho světa, Pána našeho Ježíše Krista... (1588); 
Na jméno urozeného a statečného rytíře pana Buria
na Trčky z Lipé... (1588); Píseň historická o slavných 
městech pražských...(1589); Vysoce urozenému pá
nu, panu Vilémovi z Rožmberka... (1589); Píseň nová 
ku památce poctivého snětí a v stav svátého manžel
ství vstoupení Tobiáše Mouřenína... (b. d., asi 1590). 
I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 3 563-3 574. I LI
TERATURA: J. Jireček in Rukověť 1 (1875).

jk

Jih
1934-1937

Regionální kulturní časopis levicového zaměření.

Podtitul: Čtvrtletník pro kulturu, poezii a vědu. - Re
daktoři: K. Cvejn, F. Dvořák. - Vydavatelé: K. Cvejn, 
Mirovice; F. Dvořák, Čes. Budějovice. - Periodicita: 
1934/35 (roč. 1) 4 čísla od jara 1934 do jara 1935; 
1935/37 (roč. 2) 4 čísla od zimy 1935 do léta 1937.

Časopis vytvářeli mladí literáti, kteří usilovali 
o „koncentraci všech levě orientovaných lidí na 
českém jihu“. Kromě básnických a ojediněle též 
prozaických ukázek přinášel J. články o litera
tuře, výtvarnictví a kultuře vůbec, věnované 
především - nikoliv však výhradně - autorům či 
problematice jižních Čech; otázkami regionalis- 
mu se zabýval i obecně. Řada článků, polemik 
a poznámek se zabývala politikou a sociologií, 
zvláště fašistickými tendencemi v kraji.

J. chtěl rozptýlit tradiční, konzervativní poje
tí jihočeského charakteru a v souvislosti s tím se 
stavěl proti ruralismu (několik statí věnoval kri
tice Čárkový poezie). V rubrikách Informace 
a Poznámky se zabýval kulturním děním (zvi. 
výtvarnictvím a divadelnictvím) na Českobudě
jovicku, příležitostně také na Písečku a Tábor- 
sku. Beletristické příspěvky zde otiskoval nej
více L. Stehlík, jednotlivě též J. Bartuška,
J. Berka, J. Černohorský, N. Fried (Frýd), 
F. Halas, M. Haller, K. Nový, O. Nouza,
K. Vokáč aj.; články především K. Cvejn, 
F. Dvořák, J. Kotrč, A. Liška, jednotlivě též 
F. Halas, V. Cháb, V. Němec, K. Nový, 
J. Opitz, A. M. Píša, A. Pospíšilová, J. Rey, 
J. Tráger aj.; ukázky výtvarné práce F. B. Kou
ba, J. V. Schwarz aj.

pb

Jihočeská Theléma

1909-1931

Skupina romanistů, která kolektivně přeložila román 
F. Rabelaise Gargantua a Pantagruel.

Pův. Česká Theléma. - Kroužek, který se roz
hodl přeložit Rabelaisův překladatelsky nároč
ný román Gargantua a Pantagruel, se ustavil 
1909 z popudu tehdejšího docenta pražské filoz. 
fakulty P. M. Haškovce z posluchačů jeho semi
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náře francouzské literatury. Název kroužku 
inspiroval též Haškovec, který se zabýval 
v předchozích letech Rabelaisovým dílem ana
lyticky i edičně; v článku uveřejněném v České 
mysli 1908 rozebral fenomén Rabelaisovy The- 
lémy (řecký svobodná vůle), znamenající ideální 
opatství, světské společenství, v němž žijí podle 
své svobodné vůle mladí a vzdělaní lidé (muži 
i ženy) vyrovnaným životem duševním i těles
ným. Zakládajícími členy J. T. byli J. Čart 
(1885-1943), F. Kamarýt (1887-1914), S. Ma
lec (nar. 1887), J. Rejlek (1888-1958) a K. Šafář 
(1889-1970). Překlad první knihy vznikal 
1909-11. Každý člen skupiny přeložil samostat
ně několik kapitol, přeložené části pak 
vzájemně upravovali s pomocí a pod vedením 
P. M. Haškovce (tři kapitoly převedl do veršů 
J. Munk); konečnou redakci překladu provedl 
J. Rejlek. Ve vzájemném kontaktu zůstali členo
vé skupiny i po ukončení studií v Praze. Práce 
na druhé knize se zdržela jednak odstoupením 
J. Čarta a S. Malce (zbývající členové pozměnili 
název na Jihočeská Theléma), jednak vypuknu
tím první svět, války (Rejlek a Kamarýt naruko
vali, Kamarýt padl). Rozpracovaný překlad 
dokončili Šafář s Rejlkem (pro přepracování 
použili i dílčí překlady S. Malce a brněnského 
studenta C. Vaňka) a pokračovali v překla
du dalších knih, a to i nadále v kontaktu 
s P. M. Haškovcem, nyní už profesorem filoz. 
fakulty v Brně. Z iniciativy K. Šafáře byla do 
čes. překladu zahrnuta i pátá (a poslední) kniha 
románu, byť Rabelaisovo autorství je u ní ne
jisté; k jejímu překladu přibrali Šafář (působící 
v Čes. Budějovicích) s Rejlkem (působícím 
v Berouně) dva spolupracovníky působící tehdy 
v Čes. Budějovicích: A. Krajíce (1899-1977) 
a M. Hallera (1901-68). Redakci celého překla
du, který vydala Družstevní práce 1931, vedl 
nakonec K. Šafář, i když se na ní podíleli všichni 
zúčastnění; Šafář s Rejlkem opatřili překlad 
obsáhlými poznámkami a vysvětlivkami.

Kolektivní překlad dokázal zdařile tlumočit 
jadrný, lexikálně bohatý a mnohovrstevnatý, 
jakož i syntakticky složitý a časovými narážka
mi přeplněný jazyk originálu; aby zachovali 
jeho barvu i ducha jeho století, dali překladate
lé své češtině mírně archaizující podobu. Sku
tečnost, že do kontextu české literatury bylo 
začleněno jedno z nej významnějších děl světo
vého písemnictví, spolu s úrovní překladatelské 

práce vedla k mimořádně uznalému přijetí pře
kladu dobovou kritikou (F. X. Šalda, V. Vanču
ra, P. M. Haškovec aj.).
KNIŽNĚ. Překlady: Hrůzyplný život velikého Gar- 
gantuy, otce Pantagruelova, složený kdysi panem 
Alcofribasem, filozofem kvintesence (1912); Několik 
kapitol ze života Gargantuova a Pantagruelova 
(1931; 1953 zrevid. J. Rejlkem, K. Šafářem, J. Kopa- 
lem). I

LITERATURA: • ref. Hrůzyplný život...: A. M. 
(Macek), Akademie 16, 1911/12, s. 311; F. X. Šalda, 
Novina 5, 1911/12, s. 414 → KP 9 (1954); Ant. Veselý, 
Čes. revue 1911/12, s. 509 •; E. Bass: Rabelai- 
sův Gargantua a Pantagruel, LidN 17. 12. 1930; 
P. M. Haškovec: Rabelais, Panoráma 8, 1930/31, 
s. 145; J. Rejlek: Jak jsme překládali Rabelaise, Pano
ráma 8,1930/31, s. 148 a roč. 9,1931/32, s. 14; V. Van
čura: Rabelais, Panoráma 9, 1931/32, s. 50 → Řád 
nové tvorby (1972); F. X. Šalda: Mistr F. Rabelais, 
ŠZáp 4, 1931/32, s. 49; V. Stupka: K českému překla
du Rabelaise, LidN 5. 1. 1932; O. Novák in Po sto
pách realistických tradic francouzského písemnictví 
(1959, s. 23).

rl

Joža Jícha
* 25. 11. 1887 Kamenné Žehrovice u Kladna
† 9. 9. 1954 Valtice

Nakladatel v Brně, prozaik a redaktor.

Vl. jm. Josef J., jako autor a redaktor se podpi
soval Joža Jícha Libušínský. - V mládí patřil 
k anarchistickým radikálům, soustřeďujícím se 
v Praze kolem S. K. Neumanna a F. Šrámka. 
Živil se jako učitel hudby (hra na housle) a jako 
redaktor, v Brně vydával před první svět, válkou 
časopis Vesna (neodvislý politický a vzdělávací 
list žen s lit. přílohou Zátiší). Společně s man
želkou Kristinou, roz. Macháčkovou, založil 
v Brně-Husovicích knihkupectví a nakladatel
ství, které bylo v provozu 1918-47, v posledních 
letech s názvem Novela. Jeho dcera Libuše 
(nar. 1913), lékařka v Praze, se pod pseud. Katy 
King podílela na činnosti české surrealistické 
skupiny a ve 40. letech se uplatnila (pod. vl. jm.
L. J.) jako autorka rozhlasových her.

J. vydával jak beletrii (verše M. Bureše, 
R. Habřiny, F. Kožíka, J. V. Plevy, cestopisy 
F. J. Havelky, romány J. Gregora-Velšovské- 
ho), tak i publikace z oblasti literární vědy 
(A. Breton, V. Nezval: Co je surrealismus?) 
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a práce populárně naučné (např. o astrologii). - 
Jako autor publikoval J. protestní spis (verše 
i próza) proti popravě španělského anarchisty 
F. Ferrera, jeho jediná románová práce Modlit
ba podloudníka přináší sociálně tendenční senti
mentální příběh z hornického a pašeráckého 
prostředí severních Čech.

KNIŽNĚ. Beletrie: Nq jménu revolty (BB, P 1910); 
Modlitba podloudníka (R 1922). ■ REDIGOVAL 
časopis: Vesna (1912-14, s lit. příl. Zátiší). I 
Z NAKLADATELSKÉ PRODUKCE: M. Bureš: 
Nevěsta (1930); J. V. Pleva: Pět (1930); R. Habřina: 
Marný smích k věčnosti (1930); F. Kožík: Jitřní lov 
(1932) + Cristóbal Colón (1934); A. Breton, V. Ne
zval: Co je surrealismus? (1937).

šv

František Jílek

* 9. 8. 1890 Ledenice u Trhových Sviň
† 6. 3. 1973 Praha

Jazykovědec bohemista. Zabýval se hlavně nespisov- 
nou mluvou a jazykovou komikou, propagoval krásu 
a bohatost českého jazyka; též autor statí o jazyce 
českých spisovatelů a literárních památek, editor.

Pův. jm. Oberpfalcer, od 1946, kdy přijal rodné 
příjmení otcovy matky, Jílek. - Pocházel z osa
dy Růžov. Gymnázium vystudoval v Čes. Brodě 
(1902-10), filoz. fakultu v Praze (1910-14, obor 
latina-čeština, doktorát prací Skladba neurči
tých zájmen v jazyce staročeském). Po studiích 
nastoupil vojenskou službu a sloužil po celou 
dobu první svět, války. Po 1918 se podílel na 
budování osvětové výchovy v čs. armádě (1919 
koncipista, 1923 ministerský tajemník, 1928 
vrchní ministerský komisař min. nár. obrany). 
1927 zahájil pedagogickou činnost jako středo
školský profesor latiny a češtiny v Praze (na 
reform. gymnáziu v Bubenči, později na Vino
hradech). Od 1929 učil se sníženým úvazkem, 
od 1931 měl plnou dovolenou a věnoval se vě
decké činnosti. Od 1930 pracoval v kanceláři 
Slovníku jazyka českého a 1933-48 také redi
goval čas. Naše řeč. 1935 se habilitoval pro obor 
českého jazyka na filoz. fakultě UK v Praze 
(prací Rod jmen v češtině), kde od 1946 (s plat
ností od 1941) působil jako profesor až do 1960, 
kdy odešel do penze. V době německé okupace 
proslovily v řadě českých měst i v rozhlase něko
lik set přednášek.

J. vyšel z francouzské lingvistické školy Meil- 
letovy, která ve 20. letech ovlivnila i jazykovědu 
českou. V jejím duchu se zabýval obecnou teorií 
jazykozpytu; jazyk chápal jako jev společenský 
a jazykový materiál zkoumal ve velké šíři (spi
sovný jazyk, živý jazyk mluvený, dialekty, ar
got, slangy apod.). Tato orientace se odráží 
v obsáhlém J. spise Jazykozpyt, prvním (a do
sud jediném) českém díle přehledně informují
cím o jazykovědné problematice v celé její obec
nosti. V bohemistických studiích pracoval J. na 
široké materiálové bázi vývoje českého jazyka 
od nej starších dob po současnost a sledoval ho 
nejen v jeho podobě spisovné a nářeční, nýbrž 
i v dalších jeho funkčních a sociálních vrstvách; 
nejednou bral, pro komparační osvětlení, pod
klady také z jiných jazyků. Svým dílem se zamě
řil k historické mluvnici (Rod jmen v češtině), 
k historii české mluvnické terminologie (čas. 
studie o Klaretovi) a k jazyku 14. století (České 
hry a jejich jazyk a čas. studie o soudních zápi
sech z 1388), zabýval se dialektologií (znalost 
doudlebského nářečí z domova, podkrkonoš
ského z rodného kraje manželčina) a pro českou 
vědu objevil studium argotu a slangů. Jeho po
jednání v Čs. vlastivědě 3 (Argot a slangy), které 
je označováno za klasické dílo této bohemistic- 
ké disciplíny, ze značné části vychází z autorova 
vlastního materiálového výzkumu; neomezuje 
se přitom jen na současný stav, nýbrž poukazuje 
i na historii argotických a slangových prostřed
ků. K historickému poznání argotu a obecné 
mluvy podstatně přispěl J. rozborem specific
kých, dotud filologicky nezkoumaných řečo
vých výtvorů soudních zápisů v městských 
knihách z 16. a 17. století o výsleších na muči- 
dlech, ale i „bez trápení“ (Jazyk knih černých, 
jinak smolných', výbor ze zkoumaných textů vy
šel s tit. Vyznání na mučidlech). Nemalá část 
J. publikací má charakter populárních výkladů, 
jimiž chtěl autor vzbudit zájem o jazyk a jazy
kovou kulturu; formuloval v nich zároveň poje
tí, podle něhož je jazyk nejen nástrojem dorozu
mění mezi lidmi, ale má i bezprostřední hodno
ty estetické a podílí se na formování mravní 
úrovně jednotlivce a národa (Krásná, čistá, svá
tá řeč mateřská). V popularizačních pracích 
uplatnil J. také své studium jazykové komiky 
a humoru (do širokých čtenářských kruhů pro
nikl spis Čeština je jazyk vtipný) a dialektologie 
(Chvála jihočeské řeči', úvod k výboru z pamětí 
vysockých písmáků 19. stol. Jak žili naši otco
vé). K české krásné literatuře (od nej starší po 
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současnou) se J. často obracel pro materiál 
svých lingvistických studií nebo pro doklady 
k svému pojetí mateřštiny v její funkci estetické 
a etické (titul kn. Krásná, čistá, svátá řeč mateř
ská je citát z fejetonu J. Nerudy). Autorský 
jazyk beletristy nebo jazyk literárního díla či 
žánrové skupiny prací je v jeho díle často též 
vlastním předmětem studia (dramatika 14. 
stol., J. A. Komenský, Máchův Máj, Erbenova 
Kytice, Babička B. Němcové, podkrkonošští 
písmáci 19. stol., F. J. Rubeš, A. V. Šmilovský, 
A. Stašek, K. V. Rais, Karafiátovi Broučci, 
K. Čapek aj.). Tato pojednání, mnohdy uplat
něná jako doprovodné stati k četným J. edicím, 
představují jazyk beletrie (díla, osobnosti, 
žánru) buď z některého pohledu jazykově pro
blémového (Nerudův jazykový humor, lidová 
mluva u A. Jiráska), nebo celistvě jako souhrn 
osobitého výběru prostředků z pomyslného 
celonárodního fondu českého výrazivá, popř. 
registrují básníkův zvláštní přínos do tohoto 
fondu, upozorňují na příkladnost daného užití 
jazyka nebo na estetické kvality promluvy. Po
jem jazykového estetična není u J. vymezen, 
výklad většinou izoluje jednotliviny (rytmus, 
zvukosled, metaforičnost, věcná případnost 
pojmenování, konotační efekt) a případ od pří
padu demonstruje, čím mohou působit estetic
kou libost.

PŘÍSPĚVKY in: Acta Univ. Carolinae, Philologica 
(1955, První české termíny z dialektiky); Čas 
(28. 8. 1921 Mluva českého venkova u Jiráska); Časo
pis pro moderní filologii (1929); sb. Československá 
vlastivěda 3 (1934, Argot a slangy); Dikobraz (1954); 
Hlas revoluce (1958); sb. Jihočech Emil Hácha (1943); 
Kalendář středoškolského studentstva (1940/41, Je ctí 
být Čechem); sb. Konference o novinářském díle J. 
Nerudy (1959); sb. K. V. Rais (1959, Krkonošský lid 
v R. Zapadlých vlastencích); Kultura (1950, 1958); 
Lid. demokracie (1958-59); Lid. noviny (1951); Listy 
filologické (1927-28); sb. Mnéma (1926); Naše řeč (od 
1932, 1937 Nej starší české soudní zápisy); Naše vlast 
(1954); Novoročenka sólistů Měst, divadel pražských 
(1941, Úcta k jazyku sílí vůli se udržet!); Přehled 
(1926); Sborník filologický (1935); Sborník Vyšší pe
dag. školy Plzeň, Jazyk a literatura (1959); Slovanský 
sborník (1923); Topičův sborník (1920); Věstník Král, 
české společnosti nauk (1950, Klaretovo české ná
zvosloví mluvnické); sb. Základy občanských nauk 
(1919, O jazyce mateřském). I KNIŽNÉ. Studie 
a úvahy o jazyce: J. A. Komenského milý a milostný 
jazyk otcovský (1921); Jazykozpyt (1932); Rod jmen 
v češtině (1933); Jazyk knih černých, jinak smolných 
(1935); Chvála jihočeské řeči (1943, 1961 přeprac. 
s tit. Jihočeský člověk a jeho řeč); Krásná, čistá, svátá 

řeč mateřská (1945); Poklad našeho jazyka (1953); 
Čeština je jazyk vtipný (1956, 1967 přeprac. s tit. 
Vtipná čeština); Mateřská řeč málo známá (1958). 
■ REDIGOVAL časopis: Naše řeč (1932-48, s jiný
mi). I USPOŘÁDAL A VYDAL výbory: Vyznání na 
mučidlech (1937), Jak žili naši otcové (1946, 1960 
přeprac. s tit. Ze života našich otců); edice: J. Kara
fiát: Broučci (1940); A. Stašek: Blouznivci našich hor 
(1940) + O ševci Matoušovi (1948) + V temných 
vírech (1958); Nejstarší české divadelní hry (1941, se 
studií České hry a jejich jazyk); J. A. Komenský: 
Orbis pictus (1941); F. J. Rubeš: Humoresky (1944); 
K. H. Mácha: Máj (1944); I. Klicpera: Jindra (1944); 
K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (1945); učební 
texty: Česká sémantika (1956), Uvedení do mateřské
ho jazyka (1958); ostatní: sb. Výchova a vojsko (1921), 
Almanach osvětové práce v našem vojsku (1925). I

LITERATURA: • k sedmdesátinám: M. Wagner: 
Milovník českého jazyka, Tvorba 1960, s. 763; an., 
NŘ 1960, s. 232; J. Špét, ČSPS 1960, s. 168; Hš., RP 
9. 8. 1960; Z. Vavřík, LitN 1960, č. 32; Gu, LD 9. 8. 
1960 •; E. Dvořák: Osmdesátiny prof. F. J., NŘ 1970, 
s. 180; • nekrology: V. Šmilauer, NŘ 1973, s. 106; A. 
Kamiš, Jazykovědné aktuality 10, 1973; E. Dvořák, 
Slavia 1974, s. 111 •; V. Přech: Výběr z prací členů 
Hist. klubu při Jihočeském muzeu v Čes. Budějovi
cích, 1973 a 1983.

dh

Václav Jílek
* 11.8. 1903 Kobylníky (Klobuky-K.) u Slané

ho
† 3. 1. 1967 Plzeň

Historik české literatury zabývající se zvi. krajovou 
problematikou západních Čech, regionální kulturní 
pracovník a publicista.

Otec byl hospodářským správcem (rodina se 
přátelila s J. S. Baarem, působícím v nedale
kých Klobukách). Do obecné a měšťan, školy 
chodil J. ve Spáleném Poříčí. Od 1915 studoval 
v Praze na gymnáziu (mat. 1923), poté na filoz. 
fakultě UK češtinu, dějepis a zeměpis (profesoři 
J. Pekař, J. Šusta, J. Vlček, J. Jakubec, M. Hý
sek); středoškolskou profesorskou aprobaci zís
kal z češtiny 1927, z dějepisu 1928, ze zeměpisu 
1930. Po vojen, prezenční službě působil v Plzni, 
krátce jako výpomocný učitel na 1. čs. stát, 
reálce, 1930-53 jako profesor prům. školy sta
vební, 1953-67 jako odb. asistent a poté docent 
vyšší pedagogické školy (později ped. institutu 
a ped. fakulty); 1963 se habilitoval pro obor 
novější čes. a sloven, literatury (prací Deset ka
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pitol o Jiráskových Psohlavcích). Od 30. let se 
podílel na místním kult, životě (např. s E. Feli
xem, B. Polaném), mj. jako člen plzeňského 
Literárně uměleckého klubu. Za okupace byl 
vězněn gestapem. Po válce spolupracoval s pl
zeňskými časopisy a rozhlasem, s Čs. společnos
tí pro šíření polit, a věd. znalostí (též krajský 
funkcionář) a s Ústavem pro další vzdělávání 
učitelů (přednášky a krajové lit. exkurze). 1964 
mu byl udělen titul zasloužilý učitel. Zemřel 
náhle, pohřben byl v Plzni.

J. slučoval obecné badatelské úkoly se zau
jetím vlastivědným a speciálně regionálním. 
V duchu zásad Vlčkovy školy stavěl své poznání 
na zevrubném studiu pramenů, na mozaice díl
čích faktů (měl blízko k metodě Hýskově), 
a přednostně se zajímal o okolnosti zrodu a při
jetí díla. Po prvních pracích o počátku obrození 
(příspěvky o puchmajerovcích v LF) ho upou
tala především krajová problematika, zejm. čin
nost osobností spjatých původem, tvorbou či 
styky se západními Čechami. Psal o B. Němco
vé, J. Nerudovi, E. Krásnohorské, S. Čechovi, 
J. Vrchlickém, K. Klostermannovi, J. S. Baaro- 
vi, J. F. Hruškoví, o činitelích divadelní Plzně, 
zvi. o J. K. Tylovi, V. Budilovi, E. Vojanovi aj.; 
soustředěně sledoval chodskou inspiraci v díle 
Jiráskově (monografie o pramenech, vzniku 
a ohlasu Psohlavců) a krajové zakotvení Fučí
kovo (Fučíkovy vztahy k Plzni a západním Če
chám). Většinu svých statí koncipoval J. jako 
široce pojaté komentáře a analýzy publikované
ho pramenného materiálu (nejčastěji korespon
dence), přehledně pak syntetizoval své regionál
ní zkoumání v literárním průvodci (Literární 
zájezd na Přešticko, Klatovsko a Chodsko). Plo
dem J. kulturně propagačních snah byly i četné 
příležitostné články, rozhlasové pořady a anto
logie básní se západočeskou tematikou (Vy
rostlo z pomezi).
ŠIFRY: VJ, V. J. I PŘÍSPĚVKY in: Buditel. Sborník 
prací k 100. výr. úmrtí J. K. Tyla (1956, Plzeň); Časo
pis Společnosti přátel starožitností (1962); Čes. litera
tura (1953, 1955); Čes. deník (1932—39); Divadelní 
zápisník (1947—48); Divadlo (1951); Listy filologické 
(1927—48); Listy Památníku Petra Bezruče (1955); sb. 
Listy z dějin čes. divadla 1, 2 (1954); sb. Minulostí 
Plzně a Plzeňska (1958); Mladý katolík (1940); Naše 
řeč (1939); Nová doba (1943-44); Plzeňsko 
(1935-36); Pravda (Plzeň, 1954-67); Sborník Vyšší 
pedagogické školy v Plzni (pokr. Sb. Pedagogického 
institutu, Sb. Pedagogické fakulty...), Jazyk a litera
tura (1958-67; 1959 Deset kapitol o Jiráskových Pso- 
hlavcích); sb. 70 let Čs. svazu rybářů v Plzni (1960); 

sb. 75 let Měšťanské besedy v Plzni (1938); Slavia 
(1950); Slovenská literatura (1955); Slovesná věda 
(1949, 1952); Svob. noviny (1947); Svob. směr 
(1945-47); sb. Z doby Nerudovy (1959); Život Plzeň
ska (1951-53). ■ KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Jirás
kovi Psohlavci (metodická příručka, 1955); Obrázky 
z okolí domažlického Bož. Němcové (metodická pří
ručka, 1955); Fučíkovy vztahy k Plzni a západním 
Čechám (1958); Literární zájezd na Přešticko, Klatov
sko a Chodsko (1960). - Ostatní práce: Kulturní mapa 
země České a Moravskoslezské (b. d., 1937, s L. Lau- 
dou). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Vyrostlo z pomezí 
(výbor básní, 1962, s B. Polaném). I

BIBLIOGRAFIE: in Soupis publikační činnosti 
pracovníků Pedagogické fakulty v Plzni 1958-1967 
(1968). I LITERATURA: A. N. (Novák): ref. o dvoj
čísle LF - Sborníku na paměť J. Vlčka (též o J. 
příspěvku o V. Nejedlém), LidN 27. 6. 1930; • ref. 
výbor Vyrostlo z pomezí: J. Hollman, LitN 1963, 
č. 13; M. Šváb, Pravda (Plzeň), 26. 5. 1963 •;• nekro
logy: (MŠ) (M. Šváb), Pravda (Plzeň) 5. 1. 1967; K. 
Krejčí, ČLit 1967 •; M. Šváb: Uzavřené dílo doc. V. 
J., sb. Minulostí západočeského kraje 1968; (OK) (O. 
Kuba): Život pro literaturu, Pravda (Plzeň) 21. 8. 
1968.

et

Staša Jílovská

* 20. 2. 1898 Vídeň (Rakousko)
† 8. 7. 1955 Praha

Překladatelka francouzské, anglické a americké, pře
vážně současné literatury.

Roz. Stanislava Procházková; nej starší z pěti 
dcer lékaře, který se věnoval též hudební sklad
bě (pod jm. Ladislav Prokop), vnučka politika 
a novináře Julia Grégra, její sestra Milena byla 
manželkou novináře I. Herbena. - V Praze stu
dovala na gymnáziu (mat. 1916) a 1916-19 na 
filoz. fakultě francouzštinu a němčinu (studium 
neukončeno). 1918 se provdala za Rudolfa Jí- 
lovského (1890-1957), kabaretiéra a ředitele 
Červené sedmy, později nakladatelského pra
covníka (Orbis, Aventinum, Fr. Borový) a ředi
tele Čs. akciové tiskárny. 1919-21 byla admini- 
strátorkou staroříšského Dobrého díla v Praze, 
pak začala časopisecky i knižně uveřejňovat 
překlady a působit v redakcích časopisů (inter
ně i externě) a nakladatelství: 1921-26 v Tribu
ně (mj. vedla její samostatnou přílohu Módní 
revue), 1927 ve Hvězdě, 1927-28 v Pestrém týd
nu, 1929-30 v čas. Osvobozeného divadla Vest 
pocket revue, 1929-36 v Evě, 1931-36 u J. Otty 
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(v čas. Světozor a v redakci Ottova slovníku 
naučného nové doby), 1936-38 v nakl. Novina 
(které vydávání uvedeného slovníku převzalo); 
od 20. let žila (též zásluhou přátelství s A. Hoff- 
meistrem) v úzkých kontaktech se členy levico
vé avantgardy a S. V. U. Mánes. Za války za
městnána nebyla, od podzimu 1945 pracovala 
na min. informací (vedla oddělení kult, přidě- 
lenců, redigovala týdenní bulletin Kult, infor
mace), později ve Svazu čs. výtvarných umělců. 
Procestovala celou Evropu.

J. představuje typ profesionální překladatel
ky spolupracující na vývoji domácí literatury 
tím, že zabezpečuje její stálý kontakt s trendy 
soudobého světového písemnictví, a to na pat
řičné literární výši co do výběru i co do úrovně 
vlastního překladu. J. překládala z francouzšti
ny a angličtiny, ojediněle také z němčiny, pře
vážně románovou beletrii, ale také drama pro 
pražské scény, hlavně pro Nár. divadlo, přičemž 
šíře jejího autorského a žánrového záběru byla 
dána jejím profesionálním postavením. Ve svém 
repertoáru, zčásti determinovaném přináleži- 
tostí k širšímu proudu meziválečné umělecké 
avantgardy, měla jak experimentální prózu 
(Joyce, Woolfová), tak detektivky, jak světové 
bestsellery (Bennett, Bůčková, Huxley, Lawren- 
ce aj.), tak klasiky 19. i 20. století (Barbey d’Au- 
revilly, Flaubert, France, Chesterton aj.). Po 
1945 se soustředila zejm. na překládání americ
ké beletrie (Fast, Frank).

PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Eva; Hvězda; Lit. novi
ny; Módní revue; Pestrý týden; Přítomnost; Světozor; 
Tribuna; Vest pocket revue. ■ KNIŽNĚ. Překlady: F. 
Carco: Štvanec (1924) + Scény ze života na Mont- 
martru (1925); G. K. Chesterton: Muž, který byl příliš 
živý (1925, s J. Procházkovou) + Bernard Shaw 
(1926) + Nedůvěra otce Browna (1927); H. G. Wells: 
Válka světů (1925, s J. Procházkovou) + Kraj slepců 
(1931); J. A. Barbey ďAurevilly: Amaidée, Zapome
nuté rytmy (1926); A. France: Pan Bergeret v Paříži 
(1926); A. Machem Tři podvodníci (1927); A. Fiel- 
ding: Záhada rodiny Charterisovy (1928); M. Sauva- 
ge: Paměti Josefiny Bakerové (1928); E. Wharton: 
Dům radovánek (1928); J. Barrow: Vzpoura a lou
pežné přepadení na královské lodi Bounty (1929, s J. 
Čepem); J. Erskine: Penelopin manžel (1929); S. S. 
Van Dine: Vyvraždění rodiny Greenových (1929) 
+ Královské vraždění (1935); V. Woolf: Orlando 
(1929); G. Flaubert: Citová výchova (1930); J. Gals- 
worthy: Svár (1930); O. M. Graf: Podivuhodní lidé 
(1930); J. Joyce: Portrét mladého umělce (1930); D. 
H. Lawrence: Milenec lady Chatterleyové (1930); G. 
A. Birningham: Španělské zlato (1931); A. Huxley: 

Úsměv Giocondy (1931) + Paralely lásky (1933); 
Colette: Ta druhá (1932); R. Halí: Nerozžatá lampa 
(1932); A. Bennett: Imperiál Palace (1933, další vyd. 
s tit. Hotel Imperiál) + Lov na milióny (1937); E. 
Hemingway: Pět stováků (1933); Ch. Morley: Děti ve 
snách (1933); E. Waugh: Neřestníci (1933); P. Ben- 
tley: Moderní tragédie (1934); P. Buck: Bojující anděl 
(1940); C. B. Davis: Můj velký americký román 
(1940); D. Varé: Smějící se diplomat 1-3 (1940-41) 
+ Krejčí nebeských kalhot (1942); F. Stuart: Most 
(1943); W. Frank: Smrt a zrození Davida Markanda 
(1946); K. Roberts: Arundel (1947); H. Fast: Černí 
a bílí (1947, další vyd. s tit. Cesta svobody) + Občan 
Tom Paine (1947) + Američan (1948) + Stávka 
v Clarktonu (1949) + Moji stateční bratři (1950) 
+ Hrdí a svobodní (1952); M. Kennedy: Je tomu již 
tak dávno (1947); H. D. Meyer: Musí Amerika zhy
nout? (1951, s F. Vrbou). I SCÉNICKY. Překlady: E. 
Bourdet: V zajetí (1926) + Právě vyšlo (1929); D. 
Amiel: Sport a láska (1927); R. E. Sherwood: Hanni- 
bal ante portáš (1929); W. S. Maugham: Posvátný 
plamen (1929) + Konstance (1929); B. Conners: Po
pelka Patsy (1929); S. J. Ervin: Jeho první paní (1930); 
P. Géraldy: Její manžel (1930). I REDIGOVALA 
časopisy: Pestrý týden (1927-28, č. 1), Vest pocket 
revue (1929-30). I

LITERATURA: R. Wellek: Bída našich překladů 
(ref. překl. Paralely lásky), LUK 1934; • nekrology: 
S. Machonin, LitN 1955, č. 29; an., Výtvarná práce 
1955, č. 13-14 •.

jo

Zdeňka Jindrová

* 21. 5. 1910 Praha

Prozaička, autorka románů, tíhnoucích - zejména 
v obrazech ženských osudů - k formulacím etických 
jistot života, a pohádkových knížek pro děti.

Roz. Gassmannová, adopt. G.-Jindrová, po
prvé provd. Mildschuhová, podruhé Mrkvičko- 
vá. Pro křestní jméno používala i tvaru Zdenka 
a Zdena; podepisovala se též Z. Jindrová-Mild- 
schuhová a Z. Mrkvičková. - Otec typograf 
padl v první válce, adoptivní otec byl úředník. 
J. po maturitě na gymnáziu v Praze (1929) stu
dovala na UK tři semestry práva, pak se pro
vdala. Ve druhé pol. 30. let začala publikovat 
v denním tisku povídky, črty a fejetony, ve 40. 
letech spolupracovala též s rozhlasem jako au
torka několika her. 1949 se podruhé provdala za 
malíře a výtv. kritika O. Mrkvičku (1898-1957), 
který ilustroval a graficky upravoval její knihy. 
1950 se stala redaktorkou časopisu Žena a mó
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da, od 1963 až do odchodu do důchodu (1971) 
byla jeho vedoucí redaktorkou (pod jm. Z. 
Mrkvičková).

J. dosáhla prvního ohlasu sérií veselých 
epizod ze života čiperného pražského chlapce 
(inspirací byly i vlastní mateřské zkušenosti), 
které otiskovala v Lidových novinách a později 
doplněné vydala knižně s titulem Každý má svou 
pravdu jako humoristický román; každodenní 
dění v obyčejné maloměšťácké rodině je v něm 
představováno prostřednictvím naivního pohle
du dítěte neschopného pochopit přetvářku 
a uvádějícího svými dotazy dospělé do úzkých. 
Důsledně prováděná hra s konvenčním a bez
prostředním hodnocením téže věci, z níž vychá
zí humor knížky, měla zároveň odhalovat 
prázdnou mechaniku společenských konvencí. 
V krátkém časovém rozmezí vydala J. další dvě 
románové práce, založené na životních příbě
zích ženských hrdinek a kladoucí si myšlenkově 
i umělecky náročnější cíle. Román Žila jsem je 
stylizován jako monolog staré vesnické ženy, 
v němž se mísí retrospektiva s přítomností, kte
rý reflektuje vlastní život, naplněný prací, přiro
zenými lidskými radostmi i utrpením matky; 
vyprávění jednoho prostého osudu, směřující 
k oslavě obětavé mateřské lásky, se stává obra
zem přirozené etičnosti venkovského života 
spjatého s pevným řádem přírody, země a Boha. 
Monologická forma a téma hledání morálních 
jistot charakterizuje i poválečný román Než se 
vrátí zvony, zobrazující vnitřní proměnu malo
měšťácké ženy, která se v posledních letech vál
ky tváří v tvář tušeným sociálním zvratům 
odhodlává k radikální revizi svého života. 
J. psala i pohádkové příběhy pro děti (v knize 
Blaženčino podivné přátelství zasadila pohádko
vé bytosti i děje do reálného epického rámce - 
návratu české rodiny do domku v pohraničí) 
a rozhlasové hry. V 50. a 60. letech přispívala do 
časopisu Žena a móda drobnými povídkami, 
črtami a reportážemi, články o užitém umění 
a hmotné kultuře, medailóny ke kulturním vý
ročím apod.

ŠIFRY: Z. J., Z. M. ■ PŘÍSPĚVKY in: Dikobraz 
(1959); Lid. noviny (od 1937; 1940-41 epizody z při
prav. R Každý má svou pravdu); Magazín Zůstaň 
mladá (b. d.); Mladá fronta (1947); Nár. politika (od 
1939); Praktická žena; Žena a móda (od 1949). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Každý má svou pravdu (R 
1943); Žila jsem (R 1944); Povídejme pohádky (pro 

ml., 1944); Než se vrátí zvony (R 1946); Blaženčino 
podivné přátelství (P pro ml., 1948). I REDIGOVA
LA časopis: Žena a móda (1963-71). I

LITERATURA: V. T.: ref. Žila jsem, Nár. práce 
28. 5. 1944; • ref. Každý má svou pravdu: J. Machoň, 
LidN 12. 6. 1944; kp. (K. Polák), Nár. práce 15. 7. 
1944 •; AI.: Z. L, Čes. deník (Plzeň) 18. 6. 1944; V. 
Pazourek: ref. Povídejme pohádky, LidN 29. 3. 1945;
• ref. Než se vrátí zvony: B. Polán, Svob. noviny 2. 8. 
1946; H. Ledečová, Mladá fronta 20. 9. 1946; H. R., 
Práce 30. 7. 1946 •; Z.: ref. Blaženčino podivné přátel
ství, LidN 27. 1. 1949.

II

Jindřich Řezbář

* 1242
† po 1300

Autor latinského veršovaného Ždárského letopisu.

Přišel s rodiči do Žďáru (Ž. n. Sázavou) 1257; 
jeho otec Ekward, kameník a stavitel, byl tehdy 
povolán ke stavbě tamního cisterciáckého kláš
tera (zal. 1252). Podle jména otec pocházel patr
ně ze severního nebo (jako kameník) spíš ze 
západního Německa, působil však už zřejmě po 
delší dobu v čes. zemích v některé z cisterciác
kých stavebních hutí, protože jazykové cítění 
J. Ř., jak je prokázal v svém díle, bylo české; 
jeho matka snad byla Češka. Někdy mezi 
1259-62 byl J. přijat ve Ždáře do řádu, 1263 byl 
vysvěcen na podjáhna. Dosáhl-li dalších vyš
ších svěcení, ve svém díle neuvádí, nezmiňuje se 
ani o tom, co dělal po 1268, když z kláštera 
odešel, až do 1294, kdy se do Žďáru kajícně 
vrátil. Lze vysoudit, že porušil řeholní sliby a žil 
světským životem někde v čes. zemích. Po opět
ném přijetí do kláštera se věnoval jednak čin
nosti literární - sepisování klášterního letopisu, 
jednak řezbářské - výzdobě chórových lavic 
klášterního kostela. Pro toto dílo byl nazýván 
Jindřich Řezbář, jak to sám s hrdostí uvádí. 
Snad byl i vychovatelem mladého Smila 
z Obřan, potomka rodiny zakladatelů kláštera.

Letopis J. Ř. - Cronica domus Sarensis (Kro
nika ždárského kláštera) - vypráví podrobně 
o historii kláštera od jeho počátků až do 1300 
(dostavěn těsně před tímto datem). Vzpomíná 
všech členů zakladatelské rodiny, jejich příbu
zenských vztahů a životních osudů, připomíná 
žďárské opaty a mnohé členy konventu, žijící 
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uvádí jménem, někdy i stručnou charakteristi
kou, líčí stavební vývoj kláštera a těžké životní 
podmínky jeho prvních řeholníků; dílo předsta
vuje důležitý historický pramen. V množství 
přesných údajů o dějinách kláštera se mu nevy
rovná ani jedna z našich dochovaných klášter
ních kronik ze středověku. Přitom není jen pra
menem k dějinám jediné církevní instituce, ale 
i pramenem pro genealogii a především pro 
dějiny kolonizace. Autorův zájem je sice sou
středěn na ždárský klášter a život v něm, přesto 
mu však neuniká dění v okolním světě, které 
sice registruje jen příležitostně, ale povědomí 
o něm tvoří trvalé pozadí jeho vyprávění. Dílo 
složené v hexametrech s nepravidelnými rýmy 
prozrazuje přes všechny poklesky vůči metru 
i gramatice, že veršování nebylo J. Ř. cizí. Svěd
čí o tom zejména závěrečné verše letopisu, se
psané v elegickém distichu, i rafinovaná hra se 
slovy, zvi. v nepřeložitelném dvojverší, do něhož 
ukryl data vlastního života a které působí obtí
že při interpretaci. - Letopis býval považován 
za dílo Jindřicha z Heimburka, autora tzv. 
Menšího žďárského letopisu (prozaického) z té
že doby; skutečnému autoru byl připsán teprve 
nedávno. Dochoval se v jediném opisu z počát
ku 15. stol. Rukopis byl pravděpodobně majet
kem Jiřího z Poděbrad, který rovněž pocházel 
z rodu zakladatelů žďárského kláštera a byl 
jeho příznivcem a ochráncem.

EDICE: Letopis ždárský větší, in FRB 2/2 (1875, ed. 
J. Emler); Cronica domus Sarensis (1964, ed. J. Lud- 
víkovský, s fotograf, reprodukcemi všech stránek 
rkp.). - Překlady do češtiny: in FRB 2/2 (1875, přel. 
J. Truhlář); in Cronica domus Sarensis (1964, přel. 
R. Mertlík). ■

LITERATURA: J. Emler in FRB 2/2 (1875); 
J. Ludvíkovský in Cronica domus Sarensis (1964);
D. Martínková: Semantische und stilistische Bemer- 
kungen zu der Chronica domus Sarensis, sb. Classica 
atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario 
oblata (1975).
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1828-1833

Nejprve populární časopis s pravidelnou celostránko
vou rytinou, který se postupně stal předním publikač
ním prostorem pro českou povídkovou prózu; 

v posledním, zcela nově koncipovaném ročníku belet
ristický a vzdělávací týdeník, jenž měl do 1848 přímé 
pokračování v Květech.

Podtitul: 1828-31 (roč. 1-4)... nebo Sbírka obrazů, 
pamětihodných osob, věcí a příběhů z minulosti i pří
tomnosti, s připojeným popsáním i jiným rozmani
tým vypravováním; 1833 (roč. 5) Národní zábavník 
pro Čechy, Moravu a Slovany v Uhřích (v 2. pololetí: 
... Moravany a Slováky v Uhřích). - Redaktor:
1828- 31 (roč. 1-4) J. Hýbl; 1833 (roč. 5) J. H. Pospíšil 
(titulární red.), J. K. Tyl (nejmenovaný faktický 
red.). - Vydavatel: 1828-30 (roč. 1-3) K. E. Rainold; 
1831 a 1833 (roč. 4 a 5) J. H. Pospíšil. - Periodicita: 
od 2. pololetí 1828 (roč. 1) Ix týdně, 26 čísel;
1829- 31 (roč. 2-4) 1 x týdně, každý ročník má 2 po
loletí po 26 číslech (roč. 1831 dokončen hluboko 
v 1832); 1833 (roč. 5) 1 x týdně, 2 pololetí po 26 
číslech.

Pro obrazové přílohy (ocelorytiny) svých časo
pisů Einst und Jetzt (Jindy a nyní, 1822, výt. 
nezjišt.) a Erinnerungen an merkwůrdige Ge- 
genstánde und Begebenheiten... (Upomínky na 
pamětihodné předměty a události..., od 1823) 
používal pražský vydavatel K. E. Rainold 
(1790-1835) většinou již použitých desek, od
koupených hlavně od lipských vydavatelství, 
a tytéž desky - s dodatečně vyrytou českou 
popiskou - uplatnil pak i pro svůj český časopis 
J. a n., vycházející od 2. pololetí 1828. Po Rai- 
noldovi, který část výtěžku z J. a n. odevzdával 
pražským úřadům na dobročinné účely, převzal 
časopis od 4. roč. (1831) J. H. Pospíšil, v jehož 
pražské tiskárně v Liliové ul. se od počátku 
tiskl. Když začala obsahová úroveň týdeníku 
značně klesat, rozhodl se pro radikální změnu; 
na přípravách jeho nové podoby se zřejmě podí
lel J. J. Jungmann. V březnu 1832 požádal Po
spíšil pražský cenzurní úřad, aby mu bylo v čas. 
za redakce J. J. Langra (připojeno dobrozdání 
o něm od J. Jungmanna) povoleno tisknout 
„zprávy o nových objevech v umění a ve vědě, 
o literatuře, českém divadle, koncertech, chrá
mové hudbě, o dobročinných ústavech, o šťast
ných a nešťastných příbězích v minulosti a pří
tomnosti“. Obsahová změna listu byla zem
ským prezídiem schválena, avšak pro nesouhlas 
pražské policie byl zamítnut návrh na redaktor
ství Langrovo. Faktickým redaktorem se pak 
stal J. K. Tyl, který však jako úředník vojenské 
správy nemohl titulárně funkci redaktora zastá
vat. 1834 se název změnil na Květy české, od 
1835 na Květy. Důvodem změny byla zřejmě 
snaha odpoutat se od titulu běžného v německé 
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publicistice. Traduje se však, že původcem změ
ny názvu byl nepřímo F. Palacký tím, že vida 
v nově koncipovaném J. a n. mnoho příspěvků 
mladých autorů prohlásil, že to jsou „samé 
nové květy na štěpu naší literatury“. - 1828 je 
číslován i stránkován průběžně celý ročník (26 
čísel), od 1829 je každý ročník dělen na 2 polo
letí po 26 číslech, každé pololetí je zvlášť číslo
váno i stránkováno, má také separátní obsah.

Časopis má dvě zcela odlišné podoby. Za 
redakce Hýblovy (1828-31) je základem každé
ho čísla celostránková rytina (krajina, město, 
osoba, výjev nebo událost, lidský výtvor, umě
lecké dílo) a článek vztahující se k tomuto obra
zu. Zbývající textová část obsahuje povídku, 
prozaické drobnosti (historické a jiné kuriozity, 
anekdotická vyprávění, někdy humor, hádan
ku), ojediněle báseň. Zpočátku vyplňoval celá 
čísla redaktor sám nebo s pomocí J. V. Vlasáka, 
postupně získával další přispěvatele a zvláště 
v povídkové složce se pak uplatňuje většina 
právě tvořících českých prozaiků. Nejprve je 
povídka na pokračování výjimkou, později jsou 
delší a fabulačně náročnější povídky běžné. 
Poezie stojí v pozadí co do počtu otištěných 
prací a autorů i co do postižení soudobého 
vývojového směřování českého básnictví. V po
sledním ročníku Hýblovy redakce podstatně 
klesá počet přispěvatelů i úroveň redakční prá
ce. Přispěvatelé 1828-31 - poezie: Hynek 
(Ignác) Černohlávek, J. Hlavatý, J. P. Kaun, 
K. Kyselo, J. K. Lhota, J. J. Langer, M. Mejtský 
(nezjišt.), A. Pohnert, M. S. Patrčka, M. Z. Po
lák, J. A. S. Rettig, M. D. Rettigová, H. I. Šlech- 
tislav Svatopolský, A. V. Šembera, K. B. Štorch 
(též pseud. B. Klatovský), F. B. Tomsa, 
V. F. Veleba, J. V. Vlasák, J. Voříšek; - próza: 
J. A. Borovička, Hynek (Ignác) Černohlávek, 
J. Formánek Činoveský (též Jan Čechomil For
mánek), J. N. Drbal, V. Dušek, J. H. A. Gallaš, 
V. Jančar, A. Janoušková, V. Kareš, J. P. Kaun, 
J. F. Kocián, J. Köhler, I. F. Kompit, V. R. Kra- 
merius, J. Kratochvil, J. Kreilhueber, V. Krol- 
mus (též Grolmus), K. Kyselo, A. Laudil, 
J. K. Lhota (též pseud. L. Květoslav Bystřický), 
F. Linder, F. Meissel, Mudromil Mejtský 
(nezjišt.), J. Mikiska, Květoslav Milotinský 
(K. J. Erben?), M. S. Patrčka, J. Pešan, A. Po
spíšil, J. Pospíšil, J. V. Procházka, L. Procház
ka, J. Schön, F. X. Simenec, J. V. Sommer, J. 
Stezka^ J. Stöckel, H. L Šlechtislav Svatopolský, 
A. V. Šembera, K. B. Štorch (též pseud. K. Bo

leslav St. Klatovský), F. B. Tomsa, J. Ubislav- 
ský, F. Vambera, N. Vaněk, V. Váša, J. V. Váv
ra, S. Vele, P. M. Veselský, M. Vidímský (ne
zjišt.), J. V. Vlasák, V. Vokurka (nezjišt.). - Za 
redakce Pospíšilovy - Tylovy (dobová publicis
tika hovoří o „obnoveném“ J. a n.) je časopis 
bez ilustrací a obsahem se přednostně orientuje 
k problematice nového národně společenského 
úsilí. Základem každého čísla je povídka na 
pokračování (historická nebo s látkou z české 
současnosti), k tomu přistupuje poezie a tema
ticky pestré články věcné literatury, nově je tu 
kritika divadelní a literární, méně často i publi
cistika nebo zprávy z pražského a mimopraž
ského českého dění kulturního či společenské
ho. Podobou časopisu jsou vytvořeny základní 
dispozice „národního zábavníku“, které se 
potom dále rozvíjejí ve Květech. Přispěvatelé 
1833 - poezie: F. Černohouz, Fryc (nezjišt.), 
J. K. Chmelenský, B. Jablonský (Karel N. Tu
pý), J. V. Kamarýt, F. Kočí, J. P. Koubek,
I. Lauschmann, K. H. Mácha, S. K. Macháček,
J. B. Malý, M. S. Patrčka, J. V. Pelikán (pseud. 
Vladimír), V. J. Picek^ V. G. Ráb, F. J. Svoboda, 
V. A. Svoboda, F. Šír, K. B. Štorch (pseud. 
B. Klatovský), J. S. Tomíček, J. K. Tyl, F. J. Va
cek Kamenický, V. Zloch; - krásná próza: 
J. Bačkora (pseud. J. B. Kutnohorský), Jan 
z Hvězdy, F. D. Kamarýt, J. D. Kopecký,
J. K. Lhota, J. J. Michl, J. M. Pohořelý,
K. B. Štorch (pseud. Boleslav Klatovský),
J. S. Tomíček, J. K. Tyl, V. S. Štulc (šifra V. Sv. 
KL); - literární a umělecká kritika: Budislav, F. 
V. Jáchym (Jachim), J. J. Michl, J. V. Pelikán 
(pseud. Vladimír), J. S. Tomíček, J. K. Tyl; - 
ostatní próza: K. Amerling (pseud. K. Strnad 
Klatovský), J. Bačkora (pseud. J. B. Kutnohor
ský), A. V. Benešovský (nezjišt.), J. Formánek 
Činoveský (pseud. C. F. J. Činoveský), J. Fran
ta Šumavský, S. Godra, V. Hanka, F. V. Hek, J. 
Chrněla, J. D. Kopecký, Boj. Kosořský (ne
zjišt.), J. P. Koubek, J. B. Malý, A. Marek, J. 
Procházka Devítský, A. V. Šembera, J. Šolc, J.
K. Tyl, F. Vetešník, A. Wiesner, K. V. Zap.

LITERATURA: an. (F. Palacký): Zprávy z Prahy, 
ČČM 1833, s. 459; F. Bačkovský: O Květech, Květy 
1885; J. Jakubec: České časopisy 4, sb. Literatura 
česká 19. stol. 1 (2. vyd., 1911); J. Pilát in Redaktorská 
činnost J. K. Tyla (1955).

mo
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Karel Jiráček

* 15. 7. 1900 Vysočany (Praha-V.)
† 17. 5. 1989 Praha

Proletářský básník, tvůrce a organizátor dělnického 
recitačního a tanečního souboru.

Pocházel z rodiny jircháře. V osmi letech mu 
zemřel otec. Od 1914 se učil truhlářem, v únoru 
1918 narukoval, na srbské frontě padl do zajetí. 
Po válce byl zaměstnán jako truhlář, v uhelném 
depu, speditérství, sladovně, chemické továrně 
aj. Přitom pracoval v dělnickém tělovýchovném 
hnutí ve Vysočanech: 1919 vstoupil do DTJ, od 
počátku 20. let působil ve vysočanské Jednotě 
proletářské tělovýchovy, kde byl náčelníkem 
a vychovatelem mládeže, 1922 vstoupil do 
KSČ. Koncem dvacátých let vytvořil z vyso
čanského oddílu Rudých skautů amatérskou 
kulturní skupinu Rudá úderná brigáda, později 
nazvanou El Carova divadelní skupina dělnické 
mládeže (pseudonym El Car vznikl přesmyčkou 
jeho jména Karel). Počátkem 30. let byl měsíc 
vězněn za vydávání zakázaného komunistické
ho tisku, po propuštění ze zaměstnání pracoval 
v expedici pošty v ústředí družstva Včela. Se 
svou skupinou se zúčastňoval komunistických 
a dělnických politických i kulturních akcí, mí
tinků, schůzí, volebních kampaní atd.; za oku
pace vystupovala jeho skupina pod hlavičkou 
Dělnického ochotnického spolku. 1945 obnovil 
činnost skupiny v plném rozsahu a působil v ní 
až do 1949. Byl zaměstnán v aparátu KSČ.

J. literární činnost, determinovaná proletář- 
ským prostředím, v němž autor vyrůstal a žil, 
byla vyvolávána potřebami jeho uměleckého 
souboru. Verše psal J. od mládí, publikoval od 
konce 20. let jako dělnický dopisovatel komu
nistického tisku. Po vytvoření El Carovy skupi
ny se stal jejím hlavním organizátorem i auto
rem, a to jak básní, tak dramatických scének, 
skečů, kupletů, parodií, šlágrů i úprav děl zná
mých básníků (J. Wolkra, V. Majakovského, J. 
Nerudy aj.). Skupina spolupracovala s řadou 
levicových kulturních osobností: s E. Famírou, 
E. F. Burianem, J. Honzlem, F. Spitzerem, V. 
Nejedlým, J. Stanislavem aj. Ve své činnosti 
navazovala na Modré blůzy i jiné formy kolek
tivní recitace z 20. let a povznesla jejich úroveň 
na vyšší stupeň; ve 30. letech se stala nejpopu
lárnějším dělnickým ochotnickým souborem 
u nás. Jejím charakteristickým projevem se sta

la tzv. rytmodeklamace, sborová recitace prová
zená mimikou a rytmickými pohyby, např. Fab
rika (1931), Velká perspektiva (1936), Pochod 
soudruha Klementa Gottwalda (1936), Agitka 
(1949). Výrazovým prostředkem J. veršů byly 
jak dobově aktuální satira zesměšňující buržoa
zii a karikující předáky socialistických stran, 
tak agitační entuziasmus oslavující revoluci, ko
munistickou stranu a Sovětský svaz. Jejich cí
lem bylo povzbuzovat, vychovávat a strhnout 
dělnické masy. Po rozpuštění souboru uveřejňo
val J. příležitostně básně s aktuálními náměty 
a publikoval své vzpomínky.

PSEUDONYM: El Car. I PŘÍSPĚVKY in: Dělnické 
divadlo; F. Budský: Hraje, zpívá a tančí El Carova 
parta (1960, texty z 1931-46); Mladá fronta; Odborář 
(1961); Oheň; Ochotnické divadlo; Práce; Práce mla
dých; Románové noviny; Rozsévačka; Rudé právo 
(od 1929); Rudý večerník; Stadión; Svět práce (1935); 
Tvorba; Večerní Praha (1975). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
El Carův sborník (scénické texty, 1932); Karta se 
obrací (scénické texty, b. d., 1935); El Car vzpomí
ná... (1971); Slavný kalendář (materiály k výročím, 
1975); Cestou Února, cestou vítězství (scénky, 1977); 
Čas oponou trhnul a změněn svět (scénky, 1978). - 
Překlad a úprava: Lope de Vega: Laurencia (Ovčí 
pramen; 1937, s J. Antarem). - Ostatní práce: Recita
ce - nástroj a zbraň (1962, s L. Pelikánovou). I RE
DIGOVAL sborník: Kytice rudých růží (sb. pionýr
ských a mládežnických písní, 1971). ■ USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Panoptikum (repertoár pro recitační 
a agitační sbory k obecním volbám, 1937, s J. Černým 
a F. Němcem). I

LITERATURA: F. Budský: Hraje, zpívá a tančí El 
Carova parta (1960). ■ F. Spitzer in El Carův sborník 
(1932) → K. J.: El Car vzpomíná... (1971); V. Dolejší 
in J. K.: El Car vzpomíná... (1971); J. Taufer: ref. El 
Car vzpomíná..., Lit. měsíčník 1973, č. 1; J. Pešek: 
ref. Slavný kalendář, RP 30. 7. 1975; • k osmdesáti- 
nám: O. Kotík, RP 15. 7. 1980; Z. Bakešová (rozho
vor), Mladá fronta 15. 7. 1980; J. Šedivec, Pravda 19. 
7. 1980; M. Stein (rozhovor), Amatérská scéna 1980, 
č. 11 •;• k pětaosmdesátinám: M. Prošková, Več. 
Praha 12. 7. 1985; P. Závozda, Mladá fronta 13. 7. 
1985 •; (da): Zemřel El Car, RP 20. 5. 1989.

jho

Karel Jiránek

* 3. 11. 1856 Ledce u Mladé Boleslavi
† 18. 8. 1929 Libice nad Cidlinou u Poděbrad

Autor a překladatel básní pro děti.
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Syn učitele. 1870-72 navštěvoval nižší třídy 
gymnázia v Ml. Boleslavi, pak učitelský ústav 
a varhanickou školu v Praze. Učil (od 1883) 
v Opočnici u Městce Král, a od 1888 působil 
v Libici n. Cidlinou, kde žil i po odchodu do 
důchodu.

J. verše s náměty ze života dětí v přírodě či 
z antropomorfizovaného světa zvířat bývají za
loženy na situačním a dějovém zachycení pří
značného rysu určitého zvířete s občasným ne
násilným etickým vyzněním; do výslovných 
mravních naučení ústí pouze J. bajky. Několike
rého vydání se dočkal cyklus básní o volbě krále 
broučků, jeho oslavě, zajetí a osvobození; do 
vzhledu a vlastností jednotlivých druhů brou
ků, vystižených s odbornou znalostí, je promít
nut vždy určitý povahový rys nebo dovednost 
člověka. - Ze světa zvířat těží i verše pro děti, 
které J. přeložil z němčiny a francouzštiny.

PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská (1892); Besídka 
malých (1884, 1893); Budečská zahrada (1883-86); 
Čes. rodina; Domácí krb; Jarý věk (1883-85); Květy 
(1883); Květy mládeže (1897); Malé noviny; Malý 
čtenář (1883-95); Paleček; Pokrok (1883); Ruch 
(1883); Šotek; sb. Vánoční album; Vesna (1884); Zlatá 
Praha (1884). I KNIŽNĚ. Beletrie: Konvalinky (BB 
pro ml., 1884); Z dětského srdéčka (BB pro ml., 
1890); Král broučků (B pro ml., 1897). - Překlad: 
Pomněnky z cizích luhů (1887). I

LITERATURA: • ref. Konvalinky: V. Š. Silván (V. 
Schwab), Lit. listy 1883, s. 199; f (A. Šnajdauf), Ruch 
1883, s. 542 •; D-ský (J. Dolanský): ref. Z dětského 
srdéčka. Beseda učitelská 1891, s. 601; H. Sedláček: 
K. J., Úhor 1929, s. 131.

Pb

Miloš Jiránek

* 19. 11. 1875 Lužec nad Vltavou u Mělníka
† 2. 11. 1911 Veleslavín (Praha-V.)

Malíř náležející jádrem svého díla k impresionistické 
škole; jeden ze zakladatelů české výtvarné kritiky, 
autor autobiograficky založených impresionistických 
črt, překladatel z francouzštiny.

Prvorozený syn mlynáře. Vystudoval 1886-94 
Akad. gymnázium v Praze (dějepisu ho učil Z. 
Winter). Do 1890, dokud se rodina po fi
nančním úpadku nepřestěhovala do Prahy, byd
lel v rodině J. Vrchlického, kam pravidelně do
cházel i později a kde se dokonale vzdělal ve 

francouzské literatuře (jazyku ho naučila S. 
Podlipská); první intenzivnější styk s kulturou 
italskou (zejm. výtvarnou) mu v téže době zpro
středkovával strýc V. Kratochvíl, dvorní histo
rik ve Vídni. V septimě a oktávě soukromě 
navštěvoval ateliér J. F. Gretsche, na pražskou 
Akademii výtvarných umění byl 1894 M. Pirne- 
rem přijat bez zkoušky, záhy však přešel do 
školy V. Hynaise. Zároveň poslouchal na filoz. 
fakultě přednášky z historie umění, estetiky 
a filozofie; 1897—99 dělal K. Světlé společníka 
v posledních letech jejího života. Těsně před 
absolvováním Akademii opustil, aby se vyhnul 
vyloučení, které mu hrozilo za publikovanou 
kritiku obrazů tehdejšího rektora Akademie V. 
Brožíka, a pokračoval 1900 ve studiích v Mni
chově. V září t. r. odjel s A. Hofbauerem do 
Paříže, po dvouměsíčním pobytu se však, kvůli 
otcově smrti, musel vrátit domů a vést 14 měsí
ců rodinný podnik (pekárnu na cukrovinky 
s obchodem); teprve na zákrok J. Thomayera 
byl od této deprimující povinnosti osvobozen 
a mohl se věnovat malbě, překládání, činnosti 
výtvarně kritické a redaktorské, přičemž pro
středky k živobytí získával více prací literární 
než výtvarnou. Časté a pro jeho tvorbu důležité 
byly cesty: 1900 (Benátky, Terst, Švýcarsko, Pa
říž), 1902-03 (Moravské Slovácko), 1904 (Mni
chov), 1904-06 (mnohaměsíční pobyty na Slo
vensku, hlavně na Dětvě), 1911 (léčebný pobyt 
v Mentonu na franc. Riviéře). Významná byla, 
už od sklonku 19. stol., jeho organizační práce 
ve spolku Mánes (a v jeho čas. Volné směry), 
zaměřená zejména na rozšíření kontaktu s mo
derním uměním západoevropským a na pozná
ní české výtvarné tradice 19. stol, v její úplnosti. 
K jeho nejbližším přátelům patřili A. Hofbauer, 
V. Čermák, J. Mahen, K. Myslbek, propagátor 
české a slovenské kultury, švýcarský výtvarný 
historik a kritik W. Ritter (seznámil ho s ním J. 
Vrchlický), F. X. Šalda (do roztržky 1907) a J. 
Štenc. Několik měsíců poté, co byl zachvácen 
chorobou nervů, zemřel na meningitidu; po
hřben byl v Praze na Olšanských hřbitovech.

Všecku svou činnost tvůrčí i kulturně organi
zační pojímal J. jako „poznámky in margine 
života“, tj. jako rozmanité projevy jedince, kte
rý chce hedonisticky obsáhnout život a najít 
zároveň adekvátní výraz pro svou nej vlastnější 
přirozenost. Proto byla J. literární tvorba rov
nocenným pandánem jeho tvorby výtvarné, 
proto také rozmanité podoby jeho literární prá
ce (črty, eseje, fejetony, poezie aj.) tvoří jednotu. 
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Sjednocuje je programová subjektivita a sklon 
k improvizaci, velká senzibilita a ostrá vizuál
nost, bleskové osvěcování skutečnosti a promí
tání její mnohotvárnosti do výmluvného de
tailu, nerespektování stabilních žánrových 
hranic (knihu Dojmy a potulky sestavil z črt, 
které leží v průsečíku eseje, beletrie a deníkové
ho záznamu), potřeba korigovat jednostrannost 
vyzdvižením (třeba přehnaným) jejího polární
ho protikladu (např. modernost tradicí, kul
tivovanost přirozeností). Vedle V. Mrštíka 
a J. Mahena stal se J. předním představitelem 
české impresionistické prózy. Z cizích autorů 
ovlivnil jeho literární projev (v črtách) nejvíc 
M. Barrés, jehož překládal, stejně jako další 
francouzské autory (knižně vyšly překlady vý
tvarně historických publikací a A. de Musseta, 
časopisecky překlady M. Schwoba a J.-K. 
Huysmanse); v rukopise zůstaly překlady poe
zie Whitmanovy.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Ipse, Václav Zedník;
E. K., -en, Jak, J-k, J. M., -k, K, M. J., -r-. 
■ PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1908); Čechische 
Revue (od 1907); Čes. revue (1900); Krása našeho 
domova (1905); Lid. noviny (od 1908); Lumír (1910); 
Nová čes. revue (1904-05); Přehled (1907); Radikální 
listy (1898-1900); Styl (1909); Volné směry (od 1900; 
1908/09 výběr a překl. Deník E. Delacroixe 
1822-1863 → in P. Courthion: Delacroix, 1940); Zla
tá Praha (1901); - posmrtně: Večery Lid. novin 
(1912). ■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o umění: Josef 
Mánes (monografie, 1905, přeprac. vyd. 1909); Hanuš 
Schwaiger (monografie, 1908; týž text s jinak usp. 
obrazovou příl. 1912); Dojmy a potulky (PP 1908); - 
posmrtně: O českém malířství moderním (1934 
← Volné směry 1909; ed. J. Krecar). - Překlady: A. de 
Musset: Dívčí sny (1899) + Se srdcem divno hrát 
(1900); M. Barrés: Kniha krve, rozkoše a smrti (1907); 
E. Fromentin: Někdejší mistři 1, 2 (1908, pseud. Vác
lav Zedník); M. Čollignon: Antické sochařství 
(1911).- Výbor: Literární dílo (1936, ed. L. Jirá- 
nek). - Souborné vydání: Literární dílo (SNKLHU, 
1959-62, 2 sv., ed. J. Kotalík, K. Dvořák). I KORES
PONDENCE: in M. Jiránek: Literární dílo (různým 
adresátům z 1886-1911; 1936, ed. L. Jiránek); in 
Adresát Jiří Mahen (J. Mahenovi z 1909-10; 1964, ed. 
J. Hek, Š. Vlašín). I REDIGOVAL časopis: Volné 
směry (1905-06 s J. Preislerem, F. X. Šaldou, V. Žu- 
panským, 1908-10 sám). I USPOŘÁDAL A VY
DAL: Malíře A. Slavíčka vybraná korespondence 
(1910, an.); A. Slavíček. Výbor z jeho díla (1910; 
uveden pouze jako jeden z autorů průvodních 
textů). I

LITERATURA: J. B. Svrček: M. J. (1932); K. No
votný: M. J. (1936); Neznámý M. J. (katalog výstavy, 
Praha 1946). I • ref. Dojmy a potulky: A. M. (Ma

cek), Akademie 13, 1908/09, s. 336; S. K. Neumann, 
LidN 30. 3. 1909 → Stati a projevy 3 (1969); K. Sezi
ma, Lumír 38, 1909/10, s. 434 → Podobizny a reliéfy 
(1919) nekrology: A. M. (Macek), PL4. 11. 1911; 
A. Novák, NL 12. 11. 1911 → Mužové a osudy (1914); 
H. Jelínek, Lumír 40, 1911/12, s. 95; A. Matějček, 
Volné směry 16, 1911/12, s. 141; an. (F. X. Šalda), 
Novina 5, 1911/12, s. 31 → KP 8 (1956); B. Kubišta, 
Novina 5, 1911/12, s. 399 → Předpoklady slohu 
(1947) •; F. X. Šalda: Případ Alšův a případ Jiránkův, 
Novina 5, 1911/12, s. 445 → KP 9 (1954); L. B. (Bílý, 
tj. G. Jaroš): M. J., Besedy Času 1912, s. 178 → Gam- 
ma: Brázda 1 (1920); F. Žákavec in O českých výtvar
nících (1920); F. X. Šalda: Dva mrtví protichůdci: J. a 
Kubišta, Volné směry 21, 1921/22, s. 193 → KP 12 
(1959); A. N. (Novák): Impresionista, LidN 2. 11. 
1931; L. Jiránek in M. J.: Literární dílo (1936) + Bás
ník o prázdninách. J. Vrchlický a M. J., LidN 20. 12. 
1936; M. Novotný: Co napsal M. J., LidN 30. 11. 
1936; • ref. Literární dílo: V. V. Štech, Čes. slovo 
29. 11. 1936; J. Ort (P. Eisner), LidN 6. 12. 1936;
F. Halas, Rozhledy 1936, s. 269 → Imagena (1971, 
změn, verze); H. Jelínek, Lumír 63, 1936/37, s. 169; 
F. Kovárna, LitN 9, 1936/37, č. 7-8; F. X. Šalda, 
ŠZáp 9, 1936/37, s. 77 •; A. Hofbauer: Vzpomínky na 
M. J., Volné směry 33, 1936/37, s. 140; A. Novák: 
J. Vrchlický a M. J., sb. Podřipsko J. Vrchlickému 
(1937); om (O. Mrkvička): Nad literárním dílem malí
řovým, LidN 2. 11. 1941; K. Hofbauerová-Heyrovská 
in Mezi vědci a umělci (1947); Rr: (S. Richter): Vzpo
mínky na českého malíře M. J., LD 17. 11. 1955; 
J. Kotalík in M. J.: Literární dílo 1. Dojmy a potulky 
a jiné práce (1959); • ref. Literární dílo 1: L. Novák, 
Umění 1960, s. 316; Š. Jež, Výtvarné umění 1960, 
s. 137 •; R. Pytlík: J. přínos k vývoji české literatury, 
ČLit 1960, s. 237; J. Kotalík in M. J.: Literární dílo 
2. O českém malířství moderním a jiné práce (1962); 
J. Hofmeistrová: M. J., Kulturně politický kalendář 
1965 (1964); L. Hlaváček: Zakladatelé českého mo
derního umění a jejich výtvarné myšlení, Estetika 
1975, s. 24.

jo

Otakar Jiráni

* 10. 1. 1879 Německý Brod (Havlíčkův B.)
† 24. 1. 1934 Praha

Klasický filolog, zkoumající mj. vliv antické tradice 
na české písemnictví 19. století, překladatel z řečtiny 
a latiny.

V rodišti studoval od 1889 na gymnáziu, po 
maturitě (1897) v Praze na české univerzitě 
klasickou filologii (žák R. Nováka, J. Kvíčaly 
a především J. Krále), historii a filozofii (dokto
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rát 1902 prací Příspěvky k výkladu některých 
dramat Pacuviových). Učil na gymnáziích v Ky
jově (1901-04), v Litomyšli, od 1906 v Praze, 
a to do 1909 na Malé Straně, 1909-10 v Žitné, 
do 1918 v Truhlářské uL; 1906 se oženil. 
1907-08 byl stipendistou na univerzitě v Berlí
ně, 1909 se v Praze habilitoval prací Mytologic
ké prameny Arnobiova spisu Adversus nationes 
a začal přednášet na filoz. fakultě (1911-15 byl 
částečně nebo zcela osvobozen od výuky na 
gymnáziu, 1915 nakrátko narukoval). 1918 byl 
jmenován mimořádným, 1920 řádným profeso
rem UK; 1919-29 též externě přednášel na stát
ní škole archívní. Významně působil v Jednotě 
českých filologů a ve Společnosti přátel antické 
kultury. 1926 vykonal cestu do Itálie, 1929 do 
Řecka.

Svými pracemi zasáhl J., přímý pokračovatel 
v díle J. Krále, do problematiky většiny disci
plín klasické filologie. Zabýval se dějinami řec
ké a zvláště římské literatury, latinskou syntaxí 
(v intencích učení J. Zubatého; v této disciplíně 
vydal také svůj nej rozsáhlejší spis Skladba jazy
ka latinskéhoý antickou mytologií a dějinami 
římského náboženského a veřejného života, ja
kož i působením antické vzdělanosti na evrop
skou kulturu a speciálně na českou literaturu 
19. století a historií vlastního oboru v Čechách; 
zatímco v prvním období převládaly v jeho 
činnosti práce analytické, po 1918 dominovaly, 
ve zřejmé závislosti na univerzitním působení 
a popularizačních úkolech, rozsáhlejší práce 
přehledové a syntetizující. České, resp. sloven
ské literární historii přispěl J. podrobnou analý
zou antických vlivů v díle V. Nejedlého, J. Kol- 
lára, J. Hollého a zvláště J. Vrchlického. 
Dobovou kritikou byly kvůli výrazové vytříbe- 
nosti a subtilnosti vysoce ceněny J. přízvučné 
překlady z řečtiny (Eurípidés, Músaios) i z lati
ny (Apuleius, souborně Horatius, s jehož osví
cenou a vlídnou humanitou se J. cítil duševně 
zvlášť spřízněn).

ŠIFRA: O. J. ■ PŘÍSPĚVKY in: Bratislava (1928 
Antické vlivy v lyrice J. Hollého, 1929 J. Kollár jako 
klasický filolog)^ Čas (1913-14); ČNM (1926); Čes. 
kultura (1913); Čes. věda (1914-23); Čtvrtky 1 (1932, 
báseň); sb. Doba Augustova (1933); Listy filologické 
(1901-32; 1908 Mytologické prameny Arnobiova spi
su Adversus nationes, i sep., 1911 Antické ohlasy 
v Kollárově Slávy dceři); Mnéma. Sborník vydaný na 
paměť čtyřicetiletého učitelského působení prof.
J. Zubatého na Univerzitě Karlově (1926); Nár. poli
tika (1923, 1933); Národopisný věstník českoslovan- 

ský (1915-18); Ottův slovník naučný 21-28 
(1904-09); Památník na oslavu padesátiletého trvání 
Jednoty českých filologů v Praze (1918); Práce 2. sjez
du klasických filologů slovanských v Praze 1931 
(1932, Přehled české práce překladatelské z antických 
literatur, i sep.); sb. Řečtí básníci doby helénistické 
(1930); sb. Řečtí filozofové a mystici (1926); Sborník 
filologický (1910; 1911 Novočeský ohlas Horatiova 
listu o umění básnickém, 1922 Antika v selankách 
J. Hollého); Sborník prací filologických dvoř, radovi 
prof. J. Královi k šedesátým narozeninám (1913); 
Sborník prací filologických univ. prof. F. Grohovi 
k šedesátým narozeninám (1923); Sborník Společnos
ti J. Vrchlického (1916-18 Antická dramata J. Vrch
lického, 1921-25 Vrchlický a antičtí básníci); sb. 
U kolébky křesťanství (1929); Věstník České akade
mie (1931-32); Výr. zpráva gymnázia v Kyjově (1902); 
Výr. zpráva gymnázia v Praze Žitné ul. (1911); Výr. 
zpráva gymnázia v Praze Truhlářské ul. (1912, Něko
lik básní B. Hasištejnského z Lobkovic v přízvučném 
překladě). I KNIŽNĚ. Práce odborné: Skladba jazy
ka latinského 1 (1915); Řecká a římská vzdělanost ve 
vývoji evropském (b. d., 1921); Slovesné umění staré
ho Říma (1925); Vergilius. Život a dílo (1930); - po
smrtně: Václav Sládek (1934). - Překlady: Músaios: 
Héró a Leandros (1918, opr. vyd. 1932); L. Apuleius: 
Amor a Psýché (1923); Q. Horatius Flaccus: Ódy 
a epódy (1923) + Listy (1929) + Satiry (1929); Eurí
pidés: Bakchy (1925, scénicky 1927 s tit. Bakchant- 
ky) + Ión (1931, úprava překl. S. Stuny). - Ostatní 
práce: Latinská mluvnice pro střední školy 1 (1933, 
s B. Rybou). ■ REDIGOVAL časopis: Listy filologic
ké (1920-29, s O. Hujerem, J. Jakubcem; 1930-33, 
s O. Hujerem, M. Hýskem a B. Rybou); sborník: Pio 
váti (k 2000. výročí Vergiliova narození, 1930, 
s F. Novotným, B. Rybou); knižnice: Přednášky 
a rozpravy Společnosti přátel antické kultury 
(1925-33, s F. Grohem, A. Salačem), Museion, sbírka 
překladů (1926-33). I USPOŘÁDAL A VYDAL: 
Výbor z listů Ciceronových 1, 2 (1911); Výbor z řím
ské lyriky 1, 2 (1921, 1923); Bohuslai Hasisteinii 
a Lobkovic Carmina selecta (1922); - posmrtně: 
Ukázky z římských epistolografů 1 (1934, s B. Ry
bou). - Úpravy edic: M. Tulii Ciceronis In L. Catili- 
nam orationes quattuor (1916, ed. R. Novák) + 
M. Tulii Ciceronis Pro Sex. Roscio Amerino, De im- 
perio C. Pompeii, Pro Archia poeta orationes (1920, 
ed. R. Novák). I

BIBLIOGRAFIE: B. Ryba: Bibliografie literárních 
prací prof. O. J., LF 1934, s. 8, 215 + in F. Groh: O. J. 
(1935). ■ LITERATURA: F. Groh: O. J. (1935). 
■ • ref. překl. Héró a Leandros: A. N. (Novák), Lu
mír 47, 1919/20, s. 40; F. Novotný, Zvon 19, 1918/19, 
s. 323 •;• ref. Řecká a římská vzdělanost...: J. Ludví- 
kovský, Naše doba 29, 1921/22, s. 371; K. Svoboda, 
Nové Čechy 5, 1921/22, s. 272; F. Novotný, Naše věda 
5, 1922/23, s. 83 •;• ref. překl. Ódy a epódy: J. Ludví- 
kovský, Střední škola 1924, s. 159; K. Pražáková, 
Kritika 1924, s. 121; F. Stiebitz, LidN 30. 12. 1925 (i 
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o jiných J. překl.) ref. Slovesné umění starého 
Říma: K. Svoboda, LidN 10. 6. 1925; J. Ludvíkovský, 
Nové Čechy 8, 1924/25, s. 189 (2. pololetí); Ot. F. (Fis
cher), PL 3. 1. 1926 •; F. Stiebitz: ref. překl. Listy, 
Satiry, LidN 22. 6. 1929; • ref. Vergilius...: V. O. 
(Osvald), NO 21. 10. 1930; J. Ludvíkovský, Nové 
Cechy 13, 1930/31, s. 321 •;• nekrology: F. Novotný, 
LidN 26. 1. 1934; M. Hýsek, LF 1934, s. 1; J. Ludví
kovský, Bratislava 1934, s. 94; B. Ryba, LF 1934, 
s. 2 + Čtvrtky 2 (1934) •; J. Plašilová: Vzpomínka na 
O. J., LF 1985, s. 110. I

jc

Alois Jirásek

* 23. 8. 1851 Hronov
† 12. 3. 1930 Praha

Prozaik a dramatik, autor historických povídek, ro
mánů a cyklických románových kronik z českých 
dějin, historických a vesnických dramat a her s po
hádkovými motivy. V jeho díle vrcholí obrozenská 
tradice české literatury a zároveň se zakládá tradice 
novodobé realistické historické prózy, opírající se 
o znalost pramenů, dobově příznačné postavy a au- 
topsii zobrazovaných míst. Buditelský a národně uvě- 
domovací dosah J. díla se zvláště projevil v těžkých 
dobách národa; po druhé světové válce měl pak na 
něm být dokumentován pozitivní vztah socialismu ke 
kulturním hodnotám minulosti.

J. pocházel ze starého selského rodu; jeho otec 
byl však už tkadlec, po svatbě se vyučil pekařem 
a založil si vlastní živnost, kterou však neudržel. 
Po základní škole v rodišti J. odešel 1862 do 
Velké Vsi u Broumova, aby se naučil německy, 
a docházel přitom do 4. třídy hlavní školy 
v Broumově. 1863-67 navštěvoval tamější ně
mecké gymnázium, vyšší třídy absolvoval na 
českém gymnáziu v Hradci Král. (1867-71). 
Vztah k literatuře vypěstovaný četbou i matči
ným vyprávěním krajových pověstí prohluboval 
J. soustavným studiem české literatury i litera
tur slovanských (polskou četl v originále). 
Projevoval malířské nadání, finanční poměry 
rodiny mu však nedovolily jít na malířskou aka
demii, a proto se rozhodl pro studium dějin na 
pražské filoz. fakultě (1871-74). Většina jeho 
pražských přátel, kteří přibyli k dosavadním 
z gymnázia (B. Jelínek, J. Baše), pocházela 
(s výjimkou J. Thomayera) z výtvarnických 
kruhů (M. Aleš, E. K. Liška, J. V. Myslbek), 
teprve později J. navázal přátelství s literáty (J. 
Vrchlický aj.). V Praze začal soustavněji literár

ně pracovat (první báseň 1871 ve Světozoru 
ještě před maturitou). 1874 nastoupil suplent- 
ské místo na gymnáziu v Litomyšli, 1876 složil 
závěrečné zkoušky na fakultě, 1877 se stal řád
ným učitelem na litomyšlské reálce a 1880 defi
nitivním profesorem; 1879 se oženil. J. pravidel
nou učitelskou práci provázela neúnavná lite
rární činnost přerušovaná jen prázdninovými 
cestami za poznáním míst, kam situoval děje 
svých knih (1876 Šumava, 1882 Chodsko a Ba
vorsko - Psohlavci, V cizích službách; 1884 Or
lické hory a Kladsko - Skály; 1885 Drážďany 
a jižní Čechy; 1887 jižní Čechy - Mezi proudy; 
1890 Kostnice, Švýcarsko, sev. Itálie; 1892 
a 1893 opět jižní Čechy; 1896, 1897, 1907 Slo
vensko - Bratrstvo aj.). Tento pravidelný život
ní rytmus nepřerušilo ani přeložení do Prahy na 
gymnázium v Žitné ul. (1888). Teprve světová 
válka přiměla J. k veřejnému vystoupení: jako 
první podepsal 1917 manifest českých spisova
telů proti postupu českých zástupců na vídeň
ské říšské radě, v němž spisovatelé jménem ná
roda vyjádřili jeho touhu po samostatnosti, 
v dubnu 1918 přednesl ve shromáždění zástup
ců národa přísahu věrnosti vůli národa. Po 
vzniku ČSR se stal jako zástupce spisovatelů 
členem Revolučního Národního shromáždění 
a po volbách 1920 senátu republiky za národně 
demokratickou stranu. Politického života se 
však aktivně neúčastnil, většinu času trávil (od 
1915) ve své vilce v Hronově.

Rané období J. tvorby znamená hledání no
vých cest české historické prózy. Po prvních 
verších a povídkách, v nichž se odráží zájem 
o lidový život rodného Hronovska v kresbě 
výrazných vesnických postav (Povídky z hor), 
přikročil J. k prvním pokusům o historickou 
povídku. Nejlépe se mu dařilo tam, kde mohl 
navázat na dosavadní životní i literární zkuše
nosti: v rozsáhlejší próze Skaláci, podávající 
ještě živou tradici revolučního selství, v povíd
kách zobrazujících nevšední lidské typy (drob
né vojenské obrázky ze 17. a 18. stol.) nebo 
postihujících prostředí, které poznal za svého 
učitelského působení (v Litomyšli se odehráva
jící Filozofská historie s ohlasem revolučního 
roku 1848 aj.). V pokusech o historickou povíd
ku a o první romány z dávnější minulosti zůstá
val raný J. poplatný dosavadnímu romantické
mu pojetí děje. Obracel se v nich k osvícenství 
a k zárodkům národního obrození (Na dvoře 
vévodském, Ráj světa, Poklad, Sousedé), ale také 
již k husitství (Slavný den) a k působení Jednoty 
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bratrské (Konec a počátek). Teprve v průběhu 
80. let, kdy se soustředil na dílčí, historicky 
méně exponovaná témata a kdy také umělecky 
vyzrál (řada menších prací z této doby se vrací 
k vesnickým typům a k vojenskému životu 
a patří k vrcholům J. umění), se mu podařilo 
vytvořit reálnější postavy i děj a sladit osudy 
jednotlivců s historickým děním (Psohlavci, 
Skály). Ve Skalách současně rozvinul přesvěd
čení (vyjádřené už v Sousedech a také v pozděj
ším dramatu Emigrant), že k nové renesanci 
národa, vysíleného v pobělohorské době válkou 
a povstáními, vedou za změněné situace jiné, 
nekrvavé cesty, na nichž se rodí budoucí národ
ní obrození. Aktuální účin příběhů začal J. za
kládat na konkrétních obrazech, opírajících se 
o znalost dobových reálií i líčeného prostředí. 
Proto podnikal obsáhlá studia pramenů i lite
ratury, jež volně přetvářel v umělecký tvar. Ve 
snaze o širokou přístupnost psal soudobou spi
sovnou češtinou, kterou doplňoval prvky jazy
ka lidového (někdy, např. v Psohlavcích i jinde, 
užil nářečí) a lexikálními archaismy, jež čerpal 
ze studovaných pramenů, aby náznakem dosáhl 
dobového zabarvení jazyka. Zároveň vykrysta
lizovala i jeho koncepce národních dějin, která 
vycházela z Palackého Dějin a dále je dotvářela, 
nalézajíc v lidovém živlu stále se ohrožující 
zdroj národního sebevědomí. Proto J. zaujaly 
především údobí husitství a obrození, v nichž 
úloha lidu vystupuje výrazně do popředí. Při 
jejich zobrazení volil zápletky a děje, jež posti
hují celou strukturu dané společnosti a umož
ňují rozvést vzájemný vztah mezi lidovými vrst
vami a ostatními společenskými silami. Dbal 
přitom o to, aby se jeho postavy při nezbytné 
individualizaci staly především nositeli historic
kých dějů, charakterizovaly dobu. Dominantu 
v těchto dílech tvoří stále děj vyprávěný vyprá
věčem; toto vyprávěčství svazuje v jednotný 
dějový tok historické dění, individuální osudy 
postav, popis prostředí i obraz vnitřního světa 
hrdinů. Obsahuje přitom jak náladové tóny čas
to až idylického zabarvení (zejm. v rovině indi
viduálních citových vztahů), tak patos a smysl 
pro dramatičnost velkých scén, smysl pro hu
mor i pro elegičnost. Snaha podat co nej širší 
výsek společenského dění vedla J. k cyklickým 
pracím, kompozičně členěným do dílčích dějo
vých pásem, jež teprve sloučeny vytvářejí celist
vý obraz doby. Volil k tomu formu románu 
nebo románové kroniky, vyznačující se uvolně
nějším proudem děje, jenž je členěn zpravidla 

časově podle hlavních historických událostí; 
tento ráz mají především J. práce z národního 
obrození (F. L. Věk, U nás). Rozmanitost epic- 
kých forem panuje i v pracích o husitství, jež 
J. zachytil od zrodu prvních předpokladů revo
lučního hnutí za Václava IV. v románové kroni
ce, trilogii Mezi proudy, přes jeho vrcholnou fázi 
soustředěnou k bitvě na Vítkově v epopeji Proti 
všem, až k jeho doznívání ve fabulačně boha
tém, ale dějově pevně sevřeném románovém 
vyprávění v Bratrstvu a k volněji podaným „vý
jevům z velkého dramatu“ zobrazujícím nové 
rozpory za vlády Jiřího z Poděbrad v nedokon
čeném Husitském králi. V závěru své tvorby se 
J. románem Temno vrátil k pobělohorské době, 
aby na rozdíl od dosavadních dílčích záběrů 
vytvořil její ucelenější obraz, který se objektivi
tou, vyrovnaným líčením protikladných sil 
i smyslem pro tragiku dění řadí k jeho nejvý
znamnějším dílům. Méně významnou součástí 
J. díla jsou práce ze současnosti; v nich zpravi
dla konfrontoval své společenské ideály se způ
sobem života soudobé společnosti (prózy Druhý 
květ, Na Ostrově, hra Samota). Mládeži byly 
určeny Staré pověsti české, které přerostly své 
původní poslání a staly se pro svou vyprávěč
skou poutavost a poetické kouzlo nej oblíbeněj
ším svodem národních pověstí z předdějinné 
i historické doby národní existence; v knize 
Z Čech až na konec světa J. převyprávěl cestopis 
Václava Šaška z Bířkova. Své mládí a počátky 
učitelského působení zachytil ve dvoudílných 
memoárech Z mých pamětí. - Příchod do Prahy 
podnítil J. také k dramatické tvorbě. Převahu 
v ní mají hry s historickou tematikou, stylově 
však značně diferencované. J. psal veselohry 
(lyrická hříčka z časů Václava IV. Kolébka, 
z obrození M. D. Rettigová) i tragédie (Gero 
z doby pokoření polabských Slovanů). Pokusil 
se též o kolektivní drama v husitské trilogii (Jan 
Hus, Jan Žižka, Jan Roháč), n níž zachytil zrod, 
vrchol a pád hnutí; jednotlivé hry bohatě zalid
nil historickými postavami (protagonisté se při
tom stávají nositeli idejí doby) a uvolnil děj do 
osamostatňujících se výstupů. Komornější 
ladění mají dramatické báchorky Pan Johanes 
a Lucerna, jež využívá pohádkových prvků 
k symbolickému zpodobení vnitřní síly národa 
a pro svou poetičnost se dodnes udržuje na 
repertoáru. Do vývoje soudobého realistického 
dramatu zasáhl J. výrazně v 90. letech hrami 
Vojnarka a Otec, zobrazujícími s kritickým os
třím působení prostředí na charakter člověka.
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PSEUDONYMY, ŠIFRY: Alois Hronovský (první 
J. povídka Z dob utrpení, otištěná až 1921 ve sb. 
A. J.); Jan Pamětný (Lumír 1881), Josef Horák (ČČM 
1891); A. J., A. J. H. (Pečírkův nár. kalendář 1881), 
-an, -en. (Nár. listy), -ík (Nár. listy), J. (Pokrok), Jsk. 
■ PŘÍSPĚVKY in: sb. A. J. (1921); Almanach dám
ského odboru Ustř. matice školské pro Prahu (1897); 
Almanach na oslavu 251etého trvání Akad. čtenářské
ho spolku pražského 1849-74 (1874); sb. Božena 
Němcová 1820-1862 (1912); ČČM (1891-92); Časo
pis turistů (1897); sb. Čechy 5 (1888); sb. Černá ho
dinka (1893); sb. České besedě liberecké (1905); Čes. 
slovo (1926); sb. Českosl. národní čítanka (1928); sb. 
Českosl. armádě k 28. říjnu (1919); Čes. jih (Tábor, 
1872-73); Čes. lid (1892-97, 1925); sb. Čeští spisova
telé českým dělníkům národním k 1. máji 1898 (1898); 
sb. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů 
(1916); Čítanka pro čes. školy měšťanské 3 (1912); 
Desátá výr. zpráva vyššího gymnázia v Praze II 
(1897); Die Osterreichisch-ungarische Monarchie im 
Wort und Bild 1 (1894); Domácnost (příl. čas. Háj, 
1883); Hlas národa (1889-90); Hradečan (Hradec 
Král., 1872); alm. Chudobky (Polička, 1896); Jarý věk 
(1888); Kalendář Besed lidu na r. 1895; Kalendář 
česko-židovský (1913); Kalendář Nár. listů (1908-09); 
Kalendář Ústřední matice školské na rok 1885-86; 
Kalendář Zlaté Prahy (1895); Kniha (1896); Koleda 
(Olomouc, 1878); Květy (1879-1900); Květy mládeže 
(1895-96); Lidová čítanka moravská (1906); Lid. no
viny (1920, 1922); Lumír (1873-98, 1918); Malý čte
nář (1894-1912); sb. Morava svým Maticím (1897); 
Národ (1917); sb. Národ sobě (1880); Nár. listy 
(1882-1921); Nár. politika (1916, 1919-20 Husitský 
král); sb. Národní shromáždění čsl. v 1. roce republi
ky (1919); sb. Našim dětem (1889); sb. O bídě lidské 
(1890); Obrazy života (1872-74); Obzor litomyšlský 
(1905); Osvěta (1877-97); Osvěta lidu (1924); Ottův 
literární almanach (1911); sb. Památce pětiletého vý
ročí bitvy u Zborova 1917-1922 (1922); Památník na 
župní slet Jiráskovy sokolské župy podkrkonošské 
v Náchodě (1928); Pamětní list Sokola litomyšlského 
(1886); Pečírkův nár. kalendář (1881, 1890); Pokrok 
(1874-79, 1885); Posel z Prahy (1876-77); Prémie 
Umělecké besedy na rok 1888 a 1908; sb. Půl století 
Nár. listů 1860-1910 (1910); alm. Ruch (1873); Ruch 
(1885-86); Sborník Žižkův 1424-1924 (1924); sb. Si
rotám příbramským (1892); Slovenská čítanka 
(1912); Slovenský denník (1921); alm. Souzvuk 
(1874); Streffleurovy Vojenské listy (1915); sb. Stu
dentská Litomyšl (1923); Světozor (1871—97); Světo
zor (1913-32); Svoboda (1872-73); Švanda dudák 
(1924); Topičův sborník (1913-21); sb. U Ottů (1926); 
sb. Útěcha (Vídeň, 1923); sb. Vánoční album (1883); 
Velký Slovanský kalendář na rok 1880-87; Venkov 
(1915); Vesna (Velké Meziříčí, 1883,1887-88); Vlaste
necký kalendář na r. 1873; sb. Za praporem sokol
ským (1887); Zlatá Praha (1884-1917); Zvon 
(1901—20); Ženské listy (1889); - posmrtně: Listy filo
logické (1931); Od Trstenické stezky (Litomyšl, 

1932-35). I KNIŽNĚ. Beletrie: V sousedství 
(P 1874); Viktora (P 1874); Skaláci (P 1875); Povídky 
z hor (1878, změn. vyd. 1886); Slavný den (R 1879); 
Z bouřlivých dob 1, 2 (PP 1879, 1882); Na dvoře 
vévodském (R 1881); Ze zlatého věku v Čechách 
(R 1882); Konec a počátek (R 1882); Dvě povídky 
(Filozofská historie, U rytířů, 1882); Obětovaný 
(P 1883); Ráj světa (R 1883); Sousedé (R 1884); Po
vídky 1, 2 (1885, 1889); Poklad (R 1885); Povídky 
a novely 1-3 (1885, 1887, 1889); Johanka, Z malých 
cest (PP 1886); Pandurek (P 1886); Psohlavci 
(R 1886); V cizích službách (R 1886); Maryla 
(P 1887); Zemanka (P 1887); Skály (R 1887); Nevolni
ce (P 1888); Na Ostrově (P 1888); Starosvětské obráz
ky (P 1888); Z Čech až na konec světa (P pro ml., 
1890); F. L. Věk 1-5 (R 1890, 1895, 1898, 1901, 1907, 
Sebrané spisy 1. vyd. sv. 2, 20, 26, 29, 34; dále Spisy); 
Mezi proudy 1-3 (R; Dvojí dvůr, 1891, Syn ohnivcův, 
1891, Do tří hlasů, 1891, Spisy sv. 6-8); Drobné 
povídky a obrázky (1891, Spisy sv. 9); Vojnarka 
(D 1891, prem. 1890); Kolébka (D 1892, prem. 1891); 
Staré pověsti české (1894); Proti všem (R 1894, Spisy 
sv. 19); Otec (D 1895, prem. 1894); Rozmanitá próza 
1-3 (PP 1896, 1905, 1913, Spisy sv. 22, 33, 39); U nás 
1-4 (kronika; Úhor, 1897, Novina, 1899, Osetek, 
1903, Zeměžluč, 1904, Spisy sv. 23, 27, 30, 31); Domů 
a jiné obrázky (1897, Spisy sv. 24; obs. též 2. díl 
Povídek a Zemanku); Emigrant (D 1898, i prem.); 
Bratrstvo 1-3 (R; Bitva u Lučence, 1900, Mária, 1905, 
Žebráci, 1909, Spisy sv. 28, 32, 35); M. D. Rettigová 
(D 1901, i prem.); Ze zašlých dob (PP 1902); Jan 
Žižka (D 1903, i prem.); Gero (D 1904, i prem.); 
Lucerna (D 1905, i prem.); Samota (D 1908, i prem.); 
Pan Johanes (D 1909, prem. 1910, upr. vyd. pro lout
ky 1917); Jan Hus (D 1911, i prem.); Z mých pamětí 
1, 2 (1911, 1913, Spisy sv. 36, 37); Z dávna i nedávná 
(PP 1913); Jan Roháč (D 1914, prem. 1918); Temno 
(R 1915, Spisy sv. 40); Písničky a jiná próza (PP 1916, 
Spisy sv. 42); Husitský král 1, 2 (R 1920, 1930, po
smrtně, nedokončeno, Spisy sv. 43, 45); Směsa (PP, 
proslovy, paměti, 1922, Spisy sv. 44); - posmrtně: 
Básně (1930, ed. M. Hýsek); V sousedství a jiné 
obrázky z hor (1941, Spisy 3. vyd. sv. 49, ed. F. Pátá); 
Andělé boží a jiné obrázky (1943, Spisy 3. vyd. sv. 52, 
ed. F. Pátá); Obnovit paměť minulých dnů (PP, BB 
a hudební scéna Mozart v Praze, prem. 1916; 1954, 
ed. J. Kunc). - Ostatní práce: Řeč mistra A. J., kterou 
promluvil dne 29. října v Hronově na oslavu prohláše
ní samostatnosti čs. státu (Hronov, 1918); J. poselství 
našim hochům na Sibiři (1920). - Výbory: Jiráskova 
čítanka (1919, ed. K. J. Obrátil); J. české mládeži 
(1921, ed. A. Caha); Jiráskova slova (pro ml., 1921, 
ed. J. Š.); Jiráskův večer (1921, ed. B. Fišer); Stezkami 
našich dějin (1921, ed. J. Horčička); Vojna. Česká 
vojenská minulost v díle J. (1923, ed. R. Tschorn); 
Bitva u Kreščaku a jiné povídky (1925); Z básní A. J. 
(1949, ed. F. Nečásek); Meč práva svátý do hrsti 
(výbor z veršů, 1951, ed. an.); Čechy hrdinské 1-2 
(1951, 1955, ed. K. Nový); Kozák a Turek a jiné
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povídky (1952, ed. P. Hykeš); Vojenské povídky 
(1952, ed. F. Kautman); Vojenské povídky (1955, ed. 
M. Stejskalová). - Souborná vydání: Sebrané spisy 
A. J. (nakl. J. Otto, 1890-1930, 45 sv.); Sebrané spisy 
A. J. (J. Otto, 1927-34, 47 sv.); Sebrané spisy A. J. 
(Státní nakladatelství a Školní nakladatelství, 
1936-47, 44 sv. s rozvržením podle předcházejícího 
vyd., ale s vynecháním 8 sv. a se zařazením tzv. Do
datkové řady, 5 sv.; ed. F. Pátá); Odkaz národu (výbor 
ze spisů, nakl. Mladá fronta, Práce, Melantrich, Čs. 
spisovatel, Naše vojsko, Orbis, Svoboda, Brázda, 
SNKLHU, 1949-58, 32 sv., ed. Z. Nejedlý). I KO
RESPONDENCE: an.: List Národní demokracii 
(z 1920), NL 22. 4. 1920; M. Novotný: Z korespon
dence A. J. (F. Čenskémuz 1877-85), NL 16. 3. 1930; 
an.: A. J. J. Ottovi ke 401eté činnosti nakladatelství
r. 1911, Světozor památce A. J., 1930; an.: Z kores
pondence A. J. s J. Kvapilem, když připravovali histo
rický manifest českých spisovatelů (z 1917), LidN 
13. 3. 1930; Čtyřicet let s A. J. (J. S. Macharovi 
z 1889-1929, ed. J. S. Machar, 1931); M. N. (Novot
ný): A. J. píše do Itálie (E. Jelínkovi z 1895), LidN 
25.8. 1931; J. Z. (Zídka): Úryvky z listů A. J. K. 
Janků (z 1917-29), Od kladského pomezí 8, 1930/31,
s. 86; J., Vrchlický, Jelínek (B. Jelínkovi a J. Jelínkovi 
z 1871-1921, ed. K. Hovorka, 1933); Ds: Dva dopisy 
A. J. (J. Šárovi z 1897-98), LidN 2. 6. 1937; F. Cuřín: 
Ke vzniku J. Psohlavců (A. Truhlářovi z 1874-85), 
ČMF 1946; Aleš a J. (M. Alšovi z 1874-1912, M. 
Alšové z 1921-26, E. Svobodovi z 1926-30; ed. E. 
Svoboda, 1947); Č. Jeřábek: Co prožíval A. J. kolem 
28. 10. 1918 (O. Poplerovi z 1918), Od Trstenické 
stezky 23, 1947/48; V. Jílek: J. dopisy V. Budilovi 
(z 1905-25), Divadelní zápisník 1947 + Ještě J. a Bu
dil (z 1902), Divadelní zápisník 1948 + J. styky s po- 
lonofilem F. A. Horou (z 1879-86 a 1909), Slavia 19, 
1949/50; Z korespondence J. dramatika (H. Kvapilo- 
vé, J. Kvapilovi, G. Schmoranzovi aj. z 1890-1929; 
ed. V. Můller, 1951); F. Kroupa: J. a Tábor (K. Mly
nářovi z 1892), Zprávy Krajského vlastivědného 
muzea v Čes. Budějovicích (1951); V. Ficek: A. J. 
v písemném styku se Slezskem (různým adresátům 
z 1888-1911), Slezský sborník 1951; J. Špét: Z dopisů 
A. J. A. Rezkovi (z 1875-1900), Slovesná věda 1951; 
F. Černý: K pramenům F. L. Věka (K. P. Khelovi 
z 1891), LidN 19. 8. 1951; K. Dobeš: Listy vzájemné 
úcty a přátelství (A. Sovovi z 1911-24), Svob. slovo 
25. 2. 1951; V. Jílek: A. J. a Chodové (obci Újezdu 
z 1895) + A. J. na Klatovsku a Sušičku (různým 
adresátům z 1911-25), oboje Život Plzeňska 1951 
+ Přátelství J. V. Sládka s A. J. (J. V. Sládkovi 
z 1880-1904), Život Plzeňska 1952; J. Moravec: Něko
lik dopisů A. J. J. Vrchlickému (z 1873-85), ČLit 
1953; D. Jeřábek: Listy A. J. litomyšlskému příteli 
(O. Poplerovi z 1888-1911), SPFF Brno 1953; F. M. 
Bartoš: Místo J. v boji o Husa a husitskou tradici 
v letech 1921-29 (F. M. Bartošovi z 1920-26), Křes
ťanská revue 1953; E. Korba: A. J. o československé 
vzájemnosti + Z korespondence A. J. s G. Žebrác

kým (oboje z 1926), Nový život 1953; J. Sliziňski: 
Z korespondenciji A. J. z Polakami (J. Fischerové- 
Dutkowské z 1927-29), Slavia 1953 + Z korespon
denciji A. J. z Polakami (M. Wyslouchové a dalším 
adresátům z 1890-1929, ed. J. Sliziňski, Vratislav 
1955); in Vrchlický v dopisech (z 1873-1905, ed. A. 
Pražák, 1955); Z. Urban: Neznámý dopis A. J. v sofij- 
ském archívu (J. Šmahovi z 1894), ČLit 1956; J. Petr- 
tyl: Z literární pozůstalosti P. Papáčka (P. Papáčkovi 
z 1903 a 1909), Pardubický kraj 1958, č. 3; K. Švehla: 
J. dopisy Z. Wintrovi (z 1884-1909), Sborník 
NM 1960; V. Jílek: Listy A. J. F. A. Šubertovi 
(z 1881-1912), SPI Plzeň 1960; F. Baťha: Postava 
V. Tháma u A. J. (F. X. Prusíkovi z 1889, F. A. Šuber
tovi z 1898, V. Budilovi z 1916), Sborník NM 1961 + 
Přispíval A. J. do Arbesova Šotka? (J. Arbesovi 
z 1880), Sborník NM 1962; J. Krulišová, J. Patejdlo- 
vá-Janíčková: Z pozůstalosti F. Nováka (F. Novákovi 
z 1896), Sborník NM 1962; F. Žůrek: Z koresponden
ce A. J. (L. Noppovi z 1903-12), Slovácko 1964; A. J. 
Dopisy 1871-1927 (různým adresátům, ed. F. Baťha, 
1965); A. Leňo: Z korešpondencie a vzťahov A. J. 
a J. L. Holubyho (J. L. Holubymu z 1897-1922), Lit. 
archív 1970 (Martin 1971) + Zo súkromej slovenskej 
korešpondencie A. J. (rodině z 1896-97 a 1921), ČLit 
1976 + Z korešpondencie A. J. so slovenskými pria- 
telmi (J. L. Holubymu z 1898, P. Křižkovi z 1898,
J. Bottovi z 1926, P. O. Hviezdoslavovi z 1918-19), 
ČLit 1978; J. Janáčková in Živé prameny. U nás 
(B. Habrové z 1896, J. V. Sládkovi z 1895; 1980); 
mimo to různě publikována řada příležitostných dě
kovných, pozdravných aj. jednotlivých dopisů i tele
gramů. I REDIGOVAL časopisy: Zvon (1901-21, 
člen red. rady s K. V. Raisem, J. Thomayerem); sbor
níky: Čechy (d. 10-14, 1896-1908); edice: Ottova 
laciná knihovna národní (1878-80). ■

BIBLIOGRAFIE: F. Pátá: Bibliografie J. díla, sb. 
A. J. (1921); J. Kunc: Soupis díla A. J. a literatury 
o něm (1952); D. Jirásková: Soupis rukopisů A. J. 
uložených v Muzeu A. J. a M. Alše (1967); M. Vorlíč- 
ková, R. Balcar: Soupis korespondence přijaté A. J. 
od jednotlivců ze sbírek Muzea A. J. a M. Alše (1968); 
M. Vorlíčková: Soupis dokumentů a jiných úředních 
písemností, týkajících se A. J. a jeho rodiny ze sbírek 
Muzea A. J. a M. Alše (1970) + Soupis koresponden
ce přijaté A. J. od institucí, organizací a různých 
kolektivních odesilatelů ze sbírek Muzea A. J. a M. 
Alše (1971) + Soupis kondolencí přijatých J. rodinou 
k úmrtí A. J. ze sbírek Muzea A. J. a M. Alše (1979); 
L. Vacina, H. Endlerová: A. J. a jeho kraj (výběrová 
regionální bibliografie, Náchod 1971); V. Vlády ková: 
Bibliografie A. J. 1952-1985, in J. Janáčková: A. J. 
(1987). I LITERATURA: J. Voborník: A. J. (1901); 
A. Tuček: A. J. (1901); Z. Nejedlý: A. J. a jeho Lito
myšl (1911) → Čtyři studie o A. J. (1949); sb. Jirásko
va Litomyšl (1911, red. T. E. Tisovský); B. Beneš 
Buchlovan: Blažený den (Brno 1920); F. Tichý: Náš J. 
(Nymburk 1920); sb. A. J. (1921, ed. M. Hýsek,
K. B. Mádl); A. Caha: A. J. (1921); J. Frič: Život 
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a dílo A. J. (1921); M. Hýsek: A. J. (1921); H. Jelínek: 
A. J. (1921); J. Jirásek: A. J. (1921, slovenský); Z. Ne
jedlý: A. J. Studie historické (1921); F. Sekanina: A. J. 
(1921); Z. Weberová: A. J. a jeho životní dílo (Čáslav 
1921); B. Borkovec: Český jih v díle J. (Čes. Budějovi
ce 1922); F. Bredler: A. J. (1922); F. M. Bartoš: 
K jubileu J. Temna (1925); F. Wollman: První drama
tizace zrady Tugomirovy a Gerovy, Sborník filoz. 
fakulty univerzity Komenského (Bratislava 1925); 
Z. Nejedlý: A. J. (1926) + A. J. a Náchodsko (1926), 
oboje → Čtyři studie o A. J. (1949); A. Jíl (J. Touc): 
A. J. (1927); H. Jelínek: A. J. (1930); F. Loubal: A. J. 
a pohled do jeho díla (1930); sb. Památce mistra A. J. 
škola hronovská (1930); sb. J. pohřeb a návrat do 
Padolí (1930); V. Roy: A. J. (Bratislava 1931); Světo
zor památce A. J. (1930); A. Sturm: A. J. (1931); J. 
Borecký: A. J. (1933); V. Novotný: Po stopách J. 
v Litomyšli (1933); V. Růčka: Temno dle J. a dle 
historie (Hradec Králové 1933); M. Michálková: Od 
Tyla k J. (1941); sb. Jiráskův Hronov (1945); Ročenky 
J. Hronova (1947, 1948); Z. Nejedlý: Tyl, Hálek, J. 
(1950); K. Gottwald o J. (1951); Z. Nejedlý: A. J. 
a společenský význam jeho díla (1951); J. Květ: Dílo 
A. J. v české ilustraci (1953); K. Horálek: O jazyce 
literárních děl A. J. (1953); A. Dvořák: J. Jan Žižka 
(1953); J. Kopecký: J. Jan Roháč (1953); J. Tráger: 
J. Lucerna (1953); J. Frey: Postavy a dějiště souboru 
spisů A. J. (1953); M. Novotný: Roky A. J. (1953); G. 
Gajčík: J. Bratrstvo, literárny pomník čs. družby 
(1953); Z. Pešat: Boj o A. J. v zrcadle kritiky (1954); 
J. Brabenec: Po stopách Starých pověstí českých 
(1959); Z. Nejedlý: Doslovy k souboru spisů A. J. 
Odkaz národu (1960); J. Klempera: Litomyšlská ro
mance (1965); B. Kašparová: A. J. a jižní Čechy 
(1975); J. Janáčková: Revoluční duch J. Skaláků 
(1975) + Živé prameny. U nás (1980) + Svět J. umě
ní, AUC Praha, Philologica 1978 (1982) + A. J. 
(1987). I O. Mokrý: ref. Skaláci, Lumír 1876, s. 19; 
an.: A. J., Světozor 1878; an. (J. Neruda): A. J., Hu
moristické listy 1885 → Podobizny 3 (1954); • ref. 
Mezi proudy: J. V. Novák, Lit. listy 1891; A. Vrzal, 
Hlídka literární 1891 (J. odpověď Vrzalovi, Lumír
1891, s. 168) •; L. Čech: Sebrané spisy A. J., Osvěta
1892, s. 170; A. Procházka: Historický román, Lit. 
listy 1893 → České kritiky (1912); • ref. Otec: J. 
Vodák, Čas 1894, s. 771; F. X. Šalda, Rozhledy 1895 
→ KP 2 (1950); J. Karásek, Niva 1895 ↓ •;• ref. Proti 
všem: J. Vrchlický, Lumír 1895; F. V. V. (Vykoukal), 
Světozor 1895; B. (T. G. Masaryk), Naše doba 1895, 
s. 948; A. Vrzal: Hlídka literární 1895; L. Čech, Osvě
ta 1896, s. 82 •;• ref. Emigrant: F. X. Šalda, Lit. listy 
1898 → KP 4 (1951); V. D. (Dyk), MR 1898, sv. 7, 
s. 160 •; Zlatá Praha mistru A. J. (1901); Z. Nejedlý: 
A. J., ČČM 1901-02 → Čtyři studie o A. J. (1949); J. 
S. Machar: A. J., Naše doba 1901 → V poledne 
(1921); F. V. Krejčí: A. J., Rozhledy 1901; F. V. Vy
koukal: A. J., Osvěta 1901; J. K. Hraše: J. a Hronov, 
Zlatá Praha 1901; V. Dyk: ref. Bratrstvo, Obzor lite
rární a umělecký 1902; A. Pražák: A. J., Lumír 31, 

1902/03; J. Jakubec: J. beletrie historická, Lumír 
1906; • ref. Samota: an. (J. Vodák), Čas 3. 3. 1908; F. 
X. Šalda, Novina 1908 → KP 7 (1953) •; J. Jakubec: 
Jiráskův F. L. Věk, Lumír 36, 1907/08; A. Pražák: 
J. Bratrstvo, Zlatá Praha 1909; Zlatá Praha A. J. 
(1911); F. A. Šubert: Dílo A. J., Osvěta 1911; an. (F. 
X. Šalda): A. J. šedesátníkem, Novina 1911 → KP 
8 (1956); A. Macek: A. J., Akademie 1911 → Stati 
o umění, kultuře a literatuře (1963); M. Hýsek: J. 
paměti, Lumír 41, 1912/13; J. Škultéty: Bratrstvo, 
Slov, pohlady 1915; • ref. Temno: V. Dyk, Lumír 
1915; A. Novák, Květy 1915 → Zvony domova (1916) 
a Dílo A. N. (1940); K. (F. V. Krejčí), PL 9. 5. 1915; 
an. (J. Vodák), Čas 16. 5. 1915; M., Čech 6. 6. 1915; 
V., Čech 20. 6. 1915; J. H„ Topičův sborník 2, 1914/ 
15; F. V. Vykoukal, Osvěta 1915, s. 540; B. (K. B. 
Mádl), Zlatá Praha 32, 1914/15; F. Sekanina, Zvon
15, 1914/15 a Osvěta 1916; A. Procházka: Historické 
romány, MR 1916, sv. 30 → Diář literární a umělecký 
(1919); J. Laichter in Uměním k životu (1919, rozšiř, 
vyd. 1946) •; V. Mostecký: O jazyce románů J., Naše 
řeč 1917; B. Mendl: J. husitství, Národ 1917; -n (S. K. 
Neumann): A. J. a národní demokracie, Kmen 1920, 
s. 84; • ref. Husitský král: jv (J. Vodák), Čas 20. 2. 
1921; A. Novák, Venkov 1., 8. a 15. 2. 1921; V. Flajš- 
hans, Osvěta 1921 •;• k sedmdesátinám (1921): 
zvláštní čísla časopisů Světozor, Zlatá Praha, Čes. 
osvěta, Jeviště, Nár. listy (21. 8.), Lid. proudy (Ná
chod), Náchodské listy (č. 27, 33); K. V. Rais, Zvon 
21, 1920/21 → Ze vzpomínek 3 (1930); an. (A. Ma
cek), RP 20. 8. 1921 → Stati o umění, kultuře a litera
tuře (1963); K. (F. V. Krejčí), PL 21. 8. 1921; A. 
Novák, LidN 23. 8. 1921; F. X. Šalda, Tribuna 6. 11. 
1921 → KP 11 (1959); M. Hýsek, Naše doba 1921; K., 
Červen 1921; K-K (J. Karásek), Týn 4, 1920/21 (Papí
rová pyramida) •; R. Urbánek: Historický román J., 
Lumír 1921, s. 170; J. Š. Baar: Jubileum knihy (Pso- 
hlavci), Zvon 24, 1923/24; H. Jelínek: Otec, Vojnarka, 
Jan Roháč, in Z prvního balkónu 1 (1924); F. Götz: 
Lidský a básnický typ A. J., NO 22. 8. 1926; -FR- (J. 
Frejka): J. dramatik, NO 22. 8. 1926; A. N. (Novák): 
Šťastný spisovatel, LidN 22. 8. 1926; J. Šimek in Moje 
paměti (1927); J. Máchal in O českém románu novo
dobém (1930); • nekrology: Nár. listy památce A. J.
16. 3. 1930; A. Novák, LidN 13. 3. 1930; K. (F. V. 
Krejčí), PL 13. 3. 1930; an., RP 13. 3. 1930; J. Fučík, 
Tvorba 1930; F. X. Šalda: A. J. čili mýtus a skuteč
nost, ŠZáp 2, 1929/30; J. B. Čapek, Naše doba 1930 
→ Záření ducha a slova (1948); M. Hýsek, Zvon 31, 
1930/31; J. Dostál, Akord 1930; L. Š. (Štoll): Symbo
lický otazník, Signál 2, 1929/30; A. Grund: Tvůrce 
a buditel, RA 5, 1929/30; V. Dyk: Sub specie aeterni- 
tatis, Lumír 56, 1929/30; J. Borecký, Almanach 
ČAVU 1931 •; F. L. (Lukáš): ref. H. Jelínek: A. J., 
Čin 1, 1929/30 (k tomu obsáhlá diskuse, viz B. Kout
ník: Po časopisech, Naše doba 1930, s. 50); jv (J. Vo
dák): První výročí smrti J., Čes. slovo 12. 3. 1931; 
A. Novák: A. J., LidN 23. 8. 1931; J. Hora: O J. uměl
ce, Plán 2, 1930/32; J. Kvapil in O čem vím (1932, 
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rozšiř, vyd. 1946); F. X. Šalda: Z. Nejedlý o J., 
ŠZáp 6, 1933/34; J. Simon: A. J. jako student 
gymnázia královéhradeckého, Královéhradecko 12, 
1934/35; K. Vojan (J. Fučík): Ještě A. J., Haló noviny 
22.4.1934; K. Čapek: K čemu nabádá J., LidN 12. 12. 
1934 + Na pár slovíček, LidN 4. 1. 1935; F. Weiss: 
A. J. deutsche Lehrjahre, Ostböhmische Heimat 
1935; A. N. (Novák): Dva romanopisci (J. a M. Maje
rová), LidN 1. 12. 1936; Q. Hodura: Z. Nejedlý 
a A. J., sb. O Zdeňku Nejedlém (1938); B. Vydra: 
A. J. a Poláci, 16. roční zpráva obch. akademie na 
Smíchově za rok 1937/38 (i sep.); M. Rutte: Drama- 
tik-buditel, in Mohyly s vavřínem (1939); A. Pražák: 
Deset let po J. smrti, Ozvěny 1940 → Míza stromu 
(1940, 2. vyd. 1949); J. Racek: Bitva na Vítkově v J. 
románu Proti všem, ČSPS 1940; M. Hýsek: Zapome
nutý vlastenec, in Literární besedy (1940); F. Trávní
ček: Slovesný umělec historikem jazyka, LidN 12. 3. 
1940; J. B. Čapek: J. Temno a dnešní kult baroka, in 
Z kulturních dějin českých 17. a 18. století (1941); 
F. Götz: A. J., in Čes. umění dramatické 1, Činohra 
(1941); Z. Nejedlý: Náš dnešní poměr k J., RP 27. 8. 
1946; J. Morák: A. J. Šaldův nebo Nejedlého, Haló 
noviny 31.8. 1946; F. Vka (Vodička): J. úloha v ději
nách českého historického románu, Škola a kultura 
1946; K. Engelmuller: J. dramatik, in Z letopisů čes
kého divadelnictví 1 (1946); Var 1948 (zvi. číslo věno
vané A. J.); Z. Nejedlý: A. J., in Velké osobnosti
(1948);  J. Thon: Na okraj J. Bratrstva, Slovesná vě
da 1, 1947/48; F. M. Bartoš in Knihy a zápasy (1948); 
F. Nečásek: J. tradice v české literatuře, Var 1948 + J. 
dnešku a zítřku, Nový život 1949; Z. Nejedlý: Film 
a dílo A. J., Var 1949; Q. Hodura in A. J.: Psohlavci
(1949);  T. Martinec: Dvě hronovské kroniky, Věda 
a život 1949; M. Míčko in Aleš a J. Listy dvou přátel
(1950);  J. Kučera: K J. U nás, Marginálie 1950; J. Po
korný, A. Dvořák in A. J.: Jan Žižka (1950); V. Tichý 
in A. J.: Proti všem (1950) + Skaláci (1950); F. Černý 
in A. J.: Lucerna (1950) + M. D. Rettigová (1951); 
J. Petrmichl: Vznik a vývoj J. Skaláků, Nový život 
1951 + in A. J.: Povídky z hor (1951) → Literatura 
mého srdce (1979); J. Dolanský: Z. Nejedlý v boji o J., 
Nový život 1951; V. Cách: A. J. dramatik, Nový život 
1951; V. Tichý in A. J.: Mezi proudy (1951); V. Sem- 
rád in A. J.: Vojnarka (1951) + Otec (1951); R. Cik- 
hart: Táborsko v díle A. J., Jihočeský sb. historický 
1951; A. Urbanová in A. J.: Kolébka (1951); 
• 100. výr. nar. (1951): zvláštní čísla časopisů Sloves
ná věda, Divadlo, Československo, Nár. divadlo •; 
V. Čejchan: J. Samota, Divadlo 1952; J. Dolanský in 
A. J.: Proti všem (1952); M. Kačer in A. J.: Pan 
Johanes (1952); F. Votruba: J. hrdina, sb. Z. Nejedlé
mu ČSAV (1953) → Vybrané spisy 2 (1955); J. Pachta: 
J. pojetí národních dějin, sb. Z. Nejedlému ČSAV 
(1953); M. Pohorský in A. J.: Samota (1953); K. Plet- 
zer: J. lapkové a jejich předloha, Jihočeský sb. histo
rický 1953; O. Krejča: J. husitské hry na scéně Nár. 
divadla v předmnichovské republice, Divadlo 1953 + 
Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč ve skutečnosti, v dra

matech A. J. a ve ztělesnění E. Vojana, Listy z dějin 
českého divadla (1954); M. Kačer: J. Emigrant, Listy 
z dějin českého divadla (1954); E. Turnovský: J. Jan 
Hus, tamtéž + in A. J.: Husitská trilogie (1954); 
Z. Pešat: Lidovost díla A. J., ČLit 1954; M. Pišút: 
A. J. a jeho význam pre slovenská literátům, in Lite
rárně štúdie a portréty (1955); K. Klusák, O. Zukal: 
Nářeční prvky v J. Lucerně, Čes. jazyk 1955; J. Ště
pánková in A. J.: Jan Žižka (1955); J. Kopecký in 
A. J.: Husitská trilogie (1955) + Vojnarka, Otec, Lu
cerna (1955); H. Hrzalová in Jan Hus, Jan Žižka, Jan 
Roháč (1955); Q. Hodura: J. Psohlavci a Chodská pře 
od J. L. Weissela, ČLit 1957; J. Najman in A. J.: 
Lucerna (1957); J. Veselý: K některým rysům J. po
věstí, Sborník věd. prací Vyšší pedagogické školy 
v Brně (1958); J. Haller: Věta A. J., sb. Rodná země 
1958; V. Jílek: Deset kapitol o J. Psohlavcích, SVPŠ 
Plzeň 1959; J. Petr: A. J. a Fran Govekar, Slovanský 
přehled 1959; Z. Valta in A. L: Skaláci (1959); L. Pá- 
leníček in A. J.: Proti všem (1960); Z. Pešat: Proměny 
osudu J. díla, Dějiny a současnost 1960; S. Vostokova: 
Podíl Psohlavců na společenském zápase v Rusku 
v 1. pol. 20. stol., ČLit 1961; J. Kopecký: Otec aneb 
o naturalismu v dramatu, in A. J.: Otec (1961) → 
Tvrdohlavá knížka (1963); R. Pražák: A. J. v Maďar
sku, Slovanský přehled 1962; J. Dolanský: Náš J., in 
Stopami buditelů (1963); J. Kramařík: Látky a moti
vy nejstarších verzí kozinovské tradice, ČL 1963; 
• diskuse: Dosti J.?, Pochodeň 18. 8.-27. 10. 1963 •; 
Z. Pešat in A. J.: Temno (1964); L. Štoll: Nejedlý a J., 
sb. Václavkova Olomouc 1963 (1965) → Socialismus 
a osobnosti (1979); B. Balajka in A. J.: Staré pověsti 
české (1965); J. Janáčková: J. vyprávěčství, jeho cha
rakter a funkce, ČLit 1967; J. Šůla: J. Temno, Skalka 
a myslivec Machovec, Strahovská knihovna 1969, 
s. 246; J. Janáčková in A. J.: Na dvoře vévodském 
(1970); H. Hrzalová: Spor o A. J., Tvorba 1971, č. 34; 
A. Závodský in Drama jako struktura (1971); J. Rů
žička: A. J. a politická demonstrace v Litomyšli 
r. 1880, Acta regionalia 1970/71 (1972); Z. Pešat in 
A. J.: Proti všem (1972); J. Janáčková in A. J.: Maryla 
(1973); V. Forst in Ac J.: Poklad (1974); R. Šťastný: 
Jubileum J. Roháče, Čes. jazyk a literatura 25, 1974/ 
75, s. 179 + Vím, že český lid zůstal i nadále národem 
husitů, Čes. jazyk a literatura 25, 1974/75, s. 224; 
J. Johanides in F. V. Hek (1976); J. Císař: Takové 
tajné sny (výstavba Emigranta), Amatérská scéna 
1976, č. 3; A. Leňo: Tri cesty A. J. na Slovensko za 
materialmi k Bratrstvu, ČLit 1976 + A. J. a jeho 
dielo v slovenských časopisoch a novinách od 
90. rokov 19. st. do roku 1930, SLit 1977; J. Polák: 
J. Psohlavci a Staré pověsti české, ZM 1977, s. 328; 
R. Pytlík: J. románové kroniky, in Sedmkrát o próze 
(1978); Z. Pešat in A. J.: Bratrstvo 1-3 (1978) + Filo- 
zofská historie (1979) + Psohlavci (1980); J. Kolár: 
J. Horymír a Bruncvík a jejich předlohy, ČLit 1980; 
J. Janáčková: Proti všem, Čes. jazyk a literatura 30, 
1979/80, s. 289; D. Moldanová: Nad J. historickým 
obrazem 18. věku, Čes. jazyk a literatura 30, 1979/80, 
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s. 348 → sb. Rozumět literatuře (1986); A. Plůdek: 
Jak dnes vidím J., Lit. měsíčník 1980, č. 3; Z. Trocho- 
vá in A. J.: Z mých pamětí (1980); J. Loužil: Příspěvek 
k sociálně psychologické typizaci v díle A. J., Lite
rárněvědný sborník PNP 1981, s. 19; M. Toušek 
(A. Stich): K J. pojetí českého baroka, Wiener Slavis- 
tischer Almanach 1981; L. Dobossy: Češi v Uhrách ve 
třech obměnách, ČLit 1981; J. Janáčková: Život A. J., 
Čes. jazyk a literatura 32, 1981/82; M. Pokorný, 
M. Zelenka: K J. Lucerně, Čes. jazyk a literatura 34, 
1983/84; J. Janáčková in A. J.: Temno (1985) + Po
klad mezi poklady, Lit. měsíčník 1985, č. 8 + in Malá 
knížka o Starých pověstech českých (1985); M. Zelen
ka: K J. fejetonům v Nár. listech v letech 1882-1883, 
ČLit 1986.

zp

Josef Jirásek

* 11.7. 1884 Rtyně (R. v Podkrkonoší)
† 7. 4. 1972 Brno

Slavista, zabývající se převážně slovensko-ruskými 
a česko-ruskými vztahy, historik ruské a sovětské 
literatury, editor pramenů širšího slovanského význa
mu.

Po otci pocházel ze staré havířské rodiny; teprve 
ve čtrnácti letech se dostal na gymnázium 
v Hradci Král. Po maturitě (1906) studoval na 
pražské filoz. fakultě (obor čeština, němčina) 
a oblíbil si zejm. přednášky J. Vlčka, jeden 
semestr byl na vídeňské univerzitě. Po ukončení 
studií (1911) působil jako středoškolský profe
sor rok v Příboru na Moravě, rok v Telči, dva 
roky na reál, gymnáziu v Hodoníně a tři roky 
na reál, gymnáziu v Brně, od 1919 na vlastní 
žádost na reál, gymnáziu v Bratislavě; od 1939 
na reál, gymnáziu v Brně. 1924 získal na brati
slavské univerzitě doktorát disertační prací Slo
váci a Rusko. 1930 podnikl studijní cestu do 
Polska a do SSSR (Moskva, Leningrad, Kyjev), 
významnou pro jeho další odbornou činnost. 
Navštívil také Francii, Itálii a Rumunsko, po 
druhé svět, válce Německo. 1945-58 přednášel 
na filoz. fakultě v Brně o ruské a sovětské litera
tuře, měl i veřejné přednášky v Besedním domě. 
Byl členem Šafaříkovy učené společnosti v Bra
tislavě, Slovanského ústavu a slovenské Robot- 
nické akadémie.

Po první světové válce začal J. překládat 
z ruštiny a psát články o Rusku (zvi. v Socialis
tických listech). Jeho literární činnost byla 
ovlivněna láskou k Slovensku a studijním zamě

řením na ruskou a sovětskou kulturu, s níž 
seznamoval v snadno přístupných pracích, do
sahujících v své době širokého ohlasu. Brzy se 
orientoval k problematice česko-ruských a Slo
vensko-ruských kulturních a literárních vztahů 
a k syntetickému podání jejich vývoje s důra
zem na historické a sociální poměry, jež však 
líčil spíše v závislosti na starších zpracováních 
než na základě autentických pramenů. Shrnu
tím a vyvrcholením prací z tohoto okruhu je 
průkopnické čtyřdílné dílo Rusko a my. K dů
kladnějšímu poznání hodnot ruské a sovětské 
literatury ve své době iniciativně přispěly 
J. předválečný historický přehled Sovětská lite
ratura ruská 1917-1936 a pozdější čtyřdílné so
ciologicky pojaté Přehledné dějiny ruské litera
tury. Slovensky psaný výklad o životě a základ
ních dílech A. Jiráska vydal J. k spisovatelovu 
životnímu jubileu pro popularizaci jeho tvorby 
na Slovensku. J. ediční činnost se týkala osob
nosti L. Štúra a jeho vztahů k Slovanstvu a slo
vanské korespondence K. J. Erbena, kterou 
shromažďoval dlouhá léta a z níž některé dopisy 
publikoval časopisecky, ale kterou uceleně už 
nemohl ve stáří vydat sám. Později shromažďo
val např. i korespondenci T. G. Masaryka a ko
respondenci J. M. Hurbana, jejíž rukopis pře
vzala SAV.

PŘÍSPĚVKY in: Akademie (1919); Bratislava (1927, 
1934); Czechoslovak Society of Arts and Sciences in 
Amerika (1969-70); Čes. mysl (1928); Čin (1945); 
Dělnická osvěta (1925); sb. Dérerovi k páťdesiatinam 
(1934); Historický časopis (Bratislava, 1969); Hlas 
(1929); Hovory k lidu (1947); Moravskoslezský sbor
ník (1919-20); Naše doba (1925-26); sb. Pocta 
F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi (1948); sb. Podkar
patská Rus (1936); Prúdy (Bratislava, 1922-26,1930); 
sb. Rodné zemi (Brno 1958); Sborník prací filoz. 
fakulty brněnské univerzity (1968-72); Slovanský 
přehled (1925); sb. Slovenská miscellanea (1931); Slo
vesná věda (1947-48); Socialistické listy (1920); Wie
ner slavistisches Jahrbuch (1970); Zprávy Vlastivěd
ného ústavu v Olomouci (1969). I KNIŽNĚ. Práce 
o literatuře: Alois Jirásek (1921); Sovětská literatura 
ruská 1917-1936 (1937); Přehledné dějiny ruské lite
ratury 1-4 (1945-46). - Překlad: S. Bulgakov: Ideál 
hospodářský a sociální (1919). - Ostatní práce: Slo
vensko, jeho dějiny, poměry zeměpisné a hospodář
ské, jazykové, literárně a kultúrno politické (1925); 
Rusko a my. Studie vztahů československo-ruských 
od počátku 19. stol, do roku 1867 (1929); Češi, Slová
ci a Rusko. Studie vzájemných vztahů českosloven
sko-ruských od roku 1867 do počátku světové války 
(1933; rozšiř, a přeprac. vyd. obou prací ve 4 sv., 
1945-46); Slovensko na rozcestí 1918-1938 (1947).
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■ REDIGOVAL sborníky: Slovenská miscellanea. 
Sborník věnovaný A. Pražákovi k třicátému výročí 
jeho činnosti (1931, s F. Tichým), Dérerovi k páťde- 
siatinam (1934). I USPOŘÁDAL A VYDAL:
L. Štúr: Das Slawentum und die Welt der Zukunft. 
Slovanstvo a svět budoucnosti (1931) + Starý a nový 
věk Slováků (1935); Z Masarykovej korešpondencie 
L. N. Tolstému (1933); Slovanská korespondence 
Karla Jaromíra Erbena (1971, s V. Bechyňovou). I 

BIBLIOGRAFIE: V. Vlašínová: Bibliografie prací 
dr. J. J., Čs. rusistika 1972. ■ LITERATURA: • ref. 
Rusko a my: A. Grund, ČMF 1929; Z. H. (Hájek), 
ČČH 1929; V. M. (Martínek), Mor. slez, deník 2. 3. 
1929; čch., NO 2. 3. 1929; K. P. (Paul), Slovanský 
přehled 1929; V. Letošník, ČNM 1930 ↓ •; 
-chb- (V. Cháb): ref. ed. Z Masarykovej korešpon
dencie L. N. Tolstému, NO 7. 5. 1933; • ref. Češi, 
Slováci a Rusko: J. Bidlo, ČNM 1933; M. (V. Martí
nek), Mor. slez, deník 4. 11. 1933; J. P. (Pátá), Rozhle
dy po literatuře a umění 1933; V. Žáček, ČMM 1934; 
Z. H. (Hájek), ČČH 1934; J. Heidenreich (Dolanský), 
Naše doba 1934 •;• ref. Sovětská literatura ruská 
1917-1936: A. J., Čes. učitel 40, 1936/37; -er- 
(F. Merta), Komenský 64, 1936/37; jv (Vodák), Čes. 
slovo 3. 7. 1937; b, Dělnická osvěta 1937; J. Heiden
reich (Dolanský), PL 11. 10. 1937; J. Weil, LitN 10, 
1937/38, č. 1 a U 1937; an., RP 1. 6. 1937; vbk. 
(V. Běhounek), PL 23. 9. 1937; J. Heidenreich (Do
lanský), Praha-Moskva 2, 1937/38; J. Hostovský, Slo
vanský přehled 1937; A. Salajka, Vlast 1937; -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 38, 1937/38, s. 632; L, Čin 
1938, s. 107 •;• ref. Přehledné dějiny ruské literatury: 
J. Závada, Čin (Brno) 12. 1. 1946; P. T., Rovnost 3. 2. 
1946 •; J. Hostovský: ref. Rusko a my 1-4, Slovanský 
přehled 1947; • ref. ed. Slovanská korespondence K. 
J. Erbena: V. Vodák, LD 25. 3. 1972; J. Korzenny, 
Nová svoboda 12. 7. 1972; J. N. (Novotný), ČČH 
1972; Z. Š. (Šimeček), Slovanský přehled 1972; D. 
Jeřábek, ČLit 1973; J. Dolanský, Slavia 1973 
nekrology: (čt), Rovnost 10. 4. 1972; (w) (J. M. Wei- 
mann), Rovnost 11.4. 1972; V. Vlašínová, Universitas 
1972 a Čs. rusistika 1972; D. Kšicová, Slavia 1974 •; 
J. Skutil: K nedožitým devadesátinám prof. dr. J. J., 
VVM 1974.

vb 

a starostou města Jílové; dědeček, dvorní rada 
F. Pešek, se přátelsky stýkal s F. Palackým 
a F. L. Riegrem (vzáj. korespondence uložena 
v Malči u Chotěboře). Vlastenecké ovzduší, 
v němž autorka vyrůstala, formovalo její poz
dější názorové zaměření i básnickou tvorbu. 
Vyšší dívčí školu absolvovala 1910. 1918 se pro
vdala za PhDr. J. Jiráska (1880-1965) a násle
dovala ho pak na jeho služební působiště: 
1919-20 na Slovensko, 1921-26 do Rumunska 
(působil v Kluži jako čs. konzul), 1928-34 do 
Polska (zastával ve Lvově opět funkci konzula). 
Po návratu do Prahy se stýkala s okruhem slav- 
janofilsky orientovaných výtvarných umělců 
a spisovatelů. Aktivní zájem o lidovou kulturu 
slovanských národů zavedl J.-P do řad Společ
nosti přátel Lužice, pracovala též v Česko-pol- 
ské společnosti a po válce ve Svazu českosloven- 
sko-sovětského přátelství.

Básnická tvorba J.-P. procházela vývojem od 
drobnomalebné lyriky k poezii obecných témat. 
Zprvu tradičními básnickými prostředky vyja
dřovala milostný cit a výtvarné kouzlo idylic
kých životních zátiší, později nahlížela lásku 
v souvislostech nábožensko-mystických (Písně 
ženy, Na strunách lásky) a adorovala rodný kraj 
a svou vlast vůbec. Výrazná byla její orientace 
na panslavistickou ideu (zvi. ve sbírce Hlubiny 
a výše).

PŘÍSPĚVKY in: Nár. politika; Venkov; Živena (Mar
tin). ■ KNIŽNĚ. Beletrie: Hovory duše (BB 1927); 
Hlubiny a výše (BB 1932); Písně ženy (BB 1932); Na 
strunách lásky (BB 1938). I

LITERATURA: • ref. Hovory duše: V. Brtník, 
Venkov 20. 10. 1927; -pa- (F. S. Procházka), Zvon 28, 
1927/28, s. 306 •;• ref. Na strunách lásky: de (J. Str
nadel), Večerník Nár. práce 21. 1. 1939; kp. (K. Po
lák), Nár. práce 26. 3. 1939; J. Pilař, Studentský časo
pis 18, 1938/39, s. 186.

mn

Anna Jirásková-Pešková

* 16. 2. 1896 Jílové u Prahy
† 30. 6. 1973 Praha

Vojtěch Jirát

* 22. 5. 1902 Karlín (Praha-K.)
† 7. 5. 1945 Praha

Autorka lyrické poezie, propagátorka myšlenky vše- 
slovanského sblížení.

Pocházela z vlastenecky smýšlející měšťanské 
rodiny. Otec, JUDr. F. Pešek, byl advokátem 

Literární historik, kritik a esejista, přední představitel 
české germanistiky a bohemistiky 30.-40. let, badatel 
využívající tvarových analýz, srovnávacího a sociolo
gického studia k typologické interpretaci literárních 
děl, osobností a směrů, zejména z období 19. století; 
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překladatel Goetha, editor, redaktor odborných pub
likací a časopisů, středoškolský a vysokoškolský pe
dagog.

Syn zlatníka a hodináře. 1913-21 studoval na 
gymnáziu v Truhlářské ul„ pak češtinu a němči
nu na filoz. fakultě UK (profesoři O. Fischer, 
A. Kraus, J. Janko, J. Vlček, J. Jakubec, V. Tille, 
M. Hýsek); zde prošel formujícím vlivem Fi
scherova semináře, mezi jehož účastníky měl 
řadu přátel (K. Arnstein, J. Brambora, K. Krej
čí, A. M. Píša, K. Polák, E. A. Saudek aj.). Jako 
mimořádný posluchač navštěvoval i pražskou 
německou univerzitu (přednášky a semináře 
prof. A. Sauera). 1926 vykonal státní zkoušky 
(aprobace pro vyučování češtině a němčině na 
středních školách) a složil doktorát (práce Myš
lenková povaha německého naturalismu), 1927 
byl promován (v té době se ještě na otcovo přání 
vyučil zlatníkem). Za studií podnikl cesty do 
Německa, Belgie, Francie, 1923 se účastnil mě
síčního kursu pro studenty v Neapoli. 1927/28 
absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Göt- 
tingen a sbíral materiál pro původně zamýšle
nou habilitační práci o slovanských příspěvcích 
v Göttingische Gelehrte Anzeigen. Po návratu 
se zapojil do Fischerovy kolektivní akce - pře
kladu Goethových spisů (Viléma Meistra léta 
učednická, s E. A. Saudkem). Od 1929 učil na 
Akademickém, od 1931 na smíchovském a od 
března 1944 na žižkovském gymnáziu. Koncem
1933 se habilitoval na filoz. fakultě UK pro obor 
německá literatura (práce Platens Stil. Ein Bei- 
trag zum Stilproblém der nachromantischen Ly
rik; habilitační přednáška proslovená počátkem
1934 Nová hlediska slohovědná v germanistice 
a celé německé literární vědě). 1936-40 byl uvol
něn ze středoškolských povinností a jako sou
kromý docent suploval v seminářích O. Fischera 
(vázaného tehdy funkcí šéfa činohry Nár. diva
dla), po jeho smrti 1938 tyto semináře vedl 
(návrh na mimořádnou profesuru, podaný 
1939, nebyl již realizován). Od sklonku studií 
přispíval do vědeckých a kulturních časopisů 
a postupně i do kult, rubrik denních listů, spolu
pracoval s encyklopediemi, zvi. s Ottovým 
slovníkem naučným nové doby (1929-43), Ma
sarykovým slovníkem naučným (1931-32) 
a s Pedagogickou encyklopedií (1938). Od 1931 
do počátku 1937 zastával společně s německým 
kolegou K. Bittnerem funkci redakčního tajem
níka čas. Germanoslavica, vědeckého orgánu 
vydávaného v součinnosti Slovanského ústavu 

a pražské Německé společnosti pro slavistická 
studia. Od založení české Literárněhistorické 
společnosti (1934) byl jejím aktivním členem, po 
jistou dobu i místopředsedou. Svou činností se 
začlenil do protifašistické kulturní fronty, byl 
též signatářem manifestu Čs. obce spisovatelů, 
vystupoval proti fašizujícím směrům v německé 
literatuře a vědě a proti obdobným tendencím 
domácím. Za okupace, kdy v jeho práci napros
to převážila bohemistická problematika, přispí
val k šíření pokrokového odkazu české literatu
ry, mj. i jako redaktor knižnice České obrození 
(s J. Bramborou) a „sbírky eseji a vědeckých 
rozprav44 Duch a tvar, kterou založil a řídil s pří
telem K. Janským (zahájena jejich společným 
máchovským titulem). Zemřel náhle v době 
Pražského povstání, kdy při vážném zhoršení 
zdravotního stavu (diabetes) podlehl srdečnímu 
infarktu.

J. rozsáhlé badatelské dílo sjednocovala sna
ha dospět od detailního výzkumu díla ke kom
plexnímu typologickému pojetí literatury jako 
svébytného umění slova a významného spole
čenského jevu; s tímto syntetizujícím směřová
ním korespondovalo J. spontánní tíhnutí k ese- 
jismu, zpočátku ještě tlumené analytickou 
a dokumentační důkladností, záhy však proje
vené vysokou kulturou stylu, originální invencí 
a umělecky ozvláštněným podáním. V rámci své 
dvoj oborové specializace věnoval J. samostatné 
studie jednak německé literatuře, zejména z ob
dobí 19. století (Goethe, Schiller, Hölderlin, 
Pláten, Storm aj.), jednak české literatuře, z níž 
převážně volil týž historický úsek. Mimoto se 
však v duchu tradic české germanistiky zabýval 
vzájemnými vztahy obou literatur, které nadto 
uváděl i do širších komparatistických souvislos
tí evropských (již raná studie Slavisches in den 
Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739-1790, 
dále i pojednání Goethe a my, Das Pláten-Bild 
der tschechischen Literatur, Hálkův Král Vuka- 
šín a Kleist aj.). Počáteční stylisticko-analytické 
hledisko doplňoval shodně s Fischerovou kon
cepcí souvztažnosti „duše44 a „slova44 zřetelem 
k psychické jedinečnosti tvůrce; na podkladě 
minuciózních rozborů, srovnání a konfrontací, 
jimž zprvu podrobil Vrchlického a Fischerovo 
přebásnění Fausta (Dva překlady Faustá) a dílo 
německého postromantíckého básníka Platena, 
usiloval studované jevy zařadit vývojově a vy
mezit je na pozadí dobových slohových typů. 
Zájem o stylové zvláštnosti vycházel z jeho 
osobních dispozic, z vytříbeného tvarového 
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a hudebně rytmického cítění, zároveň však i ze 
soudobé slohovědné orientace literární vědy, 
především německé (z typologických soustav 
F. Stricha, O. Walzela aj., též ze stylisticko-psy- 
chologických metod H. Sperbera a L. Spitzera). 
Tímto svým zaměřením se J. stýkal, aniž se však 
programově ztotožňoval, s českým strukturalis- 
mem (zvi. s Mukařovského výzkumy českého 
verše). Poznání „smyslu formy“, opírající se 
o další studium tvarových komponent, zejména 
rýmu v díle Dykově a Hlaváčkově, metriky 
v poezii J. E. Vocela, básnického vyjadřování 
Kollárova, poetiky obrozenských překladů Mo
zartova Dona Juana i kompozice Nerudových 
Písní kosmických (knižní soubor O smyslu for
my), bylo pro J. východiskem k typologickému 
zkoumání vyšších literárních celků a jejich his
torických souvislostí. Médiem básnických děl 
tak J. pronikal k zákonitostem literárního pro
cesu, k podstatě kolektivních hnutí doby, jak se 
promítala v duchovních a uměleckých směrech 
18. a 19. století. Metodou konfrontace usiloval 
postihnout vývojovou dialektiku klasicismu 
a romantismu, analyzoval národní specifiku 
těchto i doprovodných směrů, z nichž vedle 
rokoka a empíru ho zejména upoutala proble
matika biedermeieru jakožto zvláštní periodi- 
zační fáze, kterou v souvislosti s rakouským 
a německým kontextem aplikoval i v pojetí čes
ké obrozenské literatury. Na tomto historickém 
pozadí vytvářel portréty českých spisovatelů, ve 
svém souhrnu představující výstižnou charakte- 
rologii literárních a společenských typů 19. sto
letí: K. H. Máchy (Tajemství Křivokladu a jiné 
máchovské studie, K. H. Mácha), K. J. Erbena 
(Erben čili Majestát zákona), J. Nerudy, V. Hál- 
ka, J. Arbesa, J. V. Sládka, J. Vrchlického aj. 
(knižní soubor Uprostřed století). V přímé sou
vislosti s těmito studiemi, které zachytily pro
měny české literatury od obrozenských počátků 
přes vrcholný romantismus až po tvorbu má- 
jovců a lumírovců, vznikl portrét přibližující 
v osudech A. Breiského, typického ztělesnitele 
dekadence, atmosféru na přelomu 19. a 20. sto
letí (doslov v kn. J. Podroužka Fragment zastře
ného osudu). Tento badatelský směr byl mj. 
podporován i J. rostoucím zájmem o sociologii 
literárního procesu (viz též teoretickou úvahu 
o ohlasu literárních děl v cizím prostředí Jak se 
písemnictví stane světovým). Svoje úsilí zachytit 
pomocí individuálních činitelů charakter celých 
kulturně společenských epoch završil originální 
konfrontací klasicismu 18. století s romantis

mem 19. století, v níž úlohu ideových mluvčí 
a aktérů dialogického sváru svěřil známým po
stavám z Mozartovy opery Don Juan (Benátský 
dialog). Do této oblasti J. esejistiky posledního 
období, záměrně využívající beletrizace vědec
kých poznatků, spadají i práce z pomezí litera
tury a výtvarného umění (studie Květiny a bala
dy F. Koblihy a zejm. na ni volně navazující 
výklad o florálních motivech v literatuře 19. 
a počátku 20. století Květinové torzo). - Celek 
autorovy činnosti doplňují edice německé a čes
ké literatury, mezi nimi významné antologie 
didaktického nebo širšího kulturního zaměření 
(Německá maturitní čítanka, Lyrika českého ob
rození, výbor německé barokní poezie Růže ran, 
který byl za okupace přijímán jako mnohoznač
ný jinotaj), dále četné předmluvy a doslovy (J. 
W. Goethe, F. Schiller, F. Hölderlin, K. H. 
Mácha, V. Hálek, antologie), hesla v naučných 
slovnících, knižní recenze a konečně i aktuální 
kritická vystoupení ve 30. letech.

PSEUDONYM, ŠIFRY: Václav Málek; -át., Dr. J., J., 
Jr., V. J. I PŘÍSPĚVKY in: Časopis Matice moravské 
(1932); ČNM (1940); Časopis pro moderní filologii 
(1924-40; 1938 studie O. Fischer, i sep.); Čes. slovo 
(1935-38, 1940-41); Čes. bibliofil (1940-42, 1945); 
Čin (1932); Čteme (1942); Demokratický střed 
(1932); sb. Dík a pozdrav J. Horovi (1941, Novinář 
J. Hora); Divadelní list brněnského divadla (1930); 
Divadlo (1938-40); sb. Dvacáté století 7 (1934, Pí
semnictví československých Němců); ELK (1941); 
L’Europe centrále (1937); sb. O. Fischer (1933); Ger- 
manoslavica (1931-36; 1936 Das Platen-Bild der tsche- 
chischen Literatur); Goethův sborník (1932); Holar 
(1943); sb. Charisteria Guilelmo Mathesio quinqua- 
genario (1932); sb. Chudým dětem, s tit. Kde domov 
můj (1934, K ovzduší a pramenům Tylovy písně Kde 
domov můj?); sb. In memoriam A. Nováka (1940, 
A. N. a německé písemnictví); Katalog 19. výstavy 
Pošovy galérie (1943, Květiny a balady F. Koblihy); 
Kritický měsíčník (1938-46); Kytice (1947); Lid. no
viny (1940-41); Listy filologické (1927-40; 1935 Hál- 
kův Král Vukašín a Kleist, 1939 studie „Seděly žáby 
v kaluži.. .“.O kompozici Nerudových Písní kosmic
kých, i sep.); Listy pro umění a kritiku (1933-37); Lit. 
noviny (1939); Lit. rozhledy (1931); Lumír (1931-32; 
1932 Goethe a my); sb. Lyrika čes. obrození (1940); 
Marginálie (1944-46); Nár. listy (1928-33); Naše řeč 
(1941); Naše věda (1931); sb. Ohlasy z Čech (1940); 
Panoráma (1930); Plán (1930); Prager Presse (1930, 
1938); Program D 40 (1939); Rozhledy po literatuře 
(1932); Rozpravy Aventina (1929-34); sb. Růže ran 
(1941); Slavia (1930-36, 1947); Slavische Rundschau 
(1932, 1938); Slovo a slovesnost (1938-40); sb. Sou
bor literárních prací a studií vztahujících se k dílu 
J. Vrchlického (1942); Střední škola (1929-41); Tvor
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ba (1925); Večerník Nár. práce (1940); sb. Věčné 
Čechy (1939); sb. Xenia Pragensia (1929, Slavisches in 
den Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1739-1790). 
I KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Dva překlady Fausta 
(1930); Platens Stil. Ein Beitrag zum Stilproblem der 
nachromantischen Lyrik (1933); Jak se písemnictví 
stane světovým (1940); Tajemství Křivokladu a jiné 
máchovské studie (1941, s K. Janským); K. H. Mácha 
(1943); Erben čili Majestát zákona (1944); - posmrt
ně: Benátský dialog (E 1945); Květinové torzo 
(EE 1945, ed. K. Janský); O smyslu formy (1946); 
Uprostřed století (1948, ed. K. Janský); Květiny a ba
lady (1952). - Překlad: J. W. Goethe: Viléma Meistra 
léta učednická 1, 2 (1928-29, s E. A. Saudkem). - Vý
bory: Duch a tvar (1967, ed. K. Krejčí); Portréty 
a studie (1978, ed. J. Čermák). I REDIGOVAL časo
pis: Germanoslavica (1931-37, s K. Bittnerem); sbor
níky: J. Jankovi k sedmdesátým narozeninám (zvi. 
č. 1 ČMF 26, 1939/40, s V. Mathesiem, B. Trnkou, 
L. Hegerem), Český bibliofil J. Vrchlickému (zvi. 
č. 1-2, Čes. bibliofil 1945, s K. Janským); knižnice: 
Knihovna českého obrození (1940, s J. Bramborou), 
Duch a tvar (1941-45, s K. Janským), Ráj knihomilů 
(1941-42, s B. Jandou, O. Menhartem). ■ USPOŘÁ
DAL A VYDAL: Německá maturitní čítanka pro 
střední školy (1937, s J. Rehbergrem); Lyrika českého 
obrození (1940); H. Eulenberg: Smrtelní-nesmrtelní. 
Galérie vynikajících umělců (1941); F. Hölderlin: 
Torzo odkazu (1941); Růže ran. Básně německého 
baroku (1941); V. Hálek: Verše a próza (1945, 
s B. Novákem). I

BIBLIOGRAFIE: E. Macek: Soupis díla V. J., in 
Portréty a studie (1978). I LITERATURA: • ref. Dva 
překlady Fausta: AMP. (A. M. Píša), PL 3. 8. 1930 
→ Třicátá léta (1971); M. Weingart, ČMF 1931, s. 369

ref. Platens Stil: I. Liškutín, LidN 11. 10. 1933; 
J. Janko (polemika s předchozím), ČMF 20, 1933/34, 
s. 106 •; p. (K. Polák): Obraz dnešní německé litera
tury (ref. heslo v Ottově slovníku naučném), PL 10. 5. 
1936; • ref. Německá maturitní čítanka...: K. P. 
(Polák), PL 23. 10. 1937; J. Vlašimský, Střední škola 
1939, s. 253 •;• ref. Lyrika českého obrození: V. S. 
(Šmilauer), ČMF 26, 1939/40, s. 488; Dr. J. B. (Borec
ký), Zvon 40, 1939/40, s. 685; K. P. (Polák), Nár. 
práce 25. 2. 1940; M. Novotný, LidN 10. 6. 1940; 
V. Černý, KM 1940, s. 136; M. Hýsek, Venkov 8. 9. 
1940 •;• ref. Jak se písemnictví stane světovým: 
J. Kpl. (Kopal), ČMF 26, 1939/40, s. 610; b. (V. Bě
hounek), Děln. osvěta 1940, s. 279; amp. (A. M. Píša), 
Nár. práce 4. 6. 1940; J. Ný. (Novotný), KM 1941, 
s. 45 •;• ref. Tajemství Křivokladu...: V. Černý, KM 
1941, s. 277; K. P. (Polák), Nár. práce 27. 7. 1941 
a Naše věda 1942, s. 235; J. Pilař, Venkov 16. 8. 1941; 
B. (J. Borecký), Zvon 41, 1940/41, s. 49; J. Š. Kvapil, 
LidN 14. 9. 1941; J. Mukařovský, SaS 1943, s. 145 
ref. K. H. Mácha: J. Černý (M. Mittelmann Dědin
ský), LidN 21. 9. 1943; K. P. (Polák), Nár. práce 8. 8. 
1943; J. B. Č. (Čapek), Naše doba 51, 1943/44, s. 332 
•; p. (A. M. Píša): ref. Erben..., Nár. práce 12. 12.

1944; K. Polák: ref. ed. V. Hálek: Verše a próza, Nár. 
práce 15. 4. 1945; • nekrology: p. (A. M. Píša), Práce 
11. 5. 1945; A. H., RP 18. 5. 1945; kp (K. Polák), 
PL 20. 5. 1945; V. Černý, Svob. noviny 24. 5. 1945; r., 
LD 26. 5. 1945; K. Janský, Marginálie 18, 1944/45, 
s. 35 •; Kaj. (K. Janský): Rukopisná literární pozůsta
lost V. J., KM 1945, s. 44; • ref. Benátský dialog: jšk 
(J. Š. Kvapil), Naše doba 1945, s. 91 + LitN 1946, 
s. 123; M. N. (Novotný), Marginálie 1946, s. 41; 
V. Hellmuth-Brauner, KM 1945, s. 246; K. P. (Polák), 
PL 11. 11. 1945 •; K. Polák: Roztržené dítě (k erbe- 
novským studiím), Kytice 1, 1945/46, s. 52; A. Grund: 
V. J. bohemista, LF 1946, s. 55; P. Toman ml.: Ještě 
vzpomínka na dr. V. J., Marginálie 1946, s. 20; J. Bra. 
(Brambora): V. J., J. Vrchlický a požadavek dne, 
CČH 1946, s. 423; • ref. Květinové torzo: kp (K. Po
lák), PL 7. 3. 1946; O. Králík, LF 1947, s. 300 •;• ref. 
O smyslu formy: J. Brambora, Kult, politika 2, 1946/ 
47, č. 19; P. Eisner, KM 1946, s. 436; -jj (J. Janů), 
Svob. noviny 24. 11. 1946; K. Polák, PL 28. 12. 1946;
M. D. (Dvořák), Akord 13, 1946/47, s. 382; 
M. Sedloň, Tvorba 1947, s. 79; A. Hrubý, LF 1948, 
s. 53; R. Havel, Naše věda 26, 1948/49, s. 21 •; K. Po
lák: Odchody českých germanistů, Slovesná věda 1, 
1947/48, s. 49; K. Janský: Vzpomínáme na V. J., 
Almanach Kmene 1948, s. 47 → V. J.: Duch a tvar 
(1967); • ref. Uprostřed století: J. Závada, LidN 
24. 10. 1948; Bej. (A. Bejblík), Naše doba 55,1948/49, 
s. 189; A. Závodský, LF 1949, s. 50; K. Polák, Sloves
ná věda 1949, s. 102 •; H. Siebenschein: Před několika 
lety..., Naše věda 1950, s. 192; K. Krejčí: Torzo 
nedokončeného díla, in V. J.: Duch a tvar (1967); 
• ref. Duch a tvar: O. Mohyla, Nové knihy 1967, č. 50; 
A. Bejblík, RP 5. 1. 1968; F. B. (Buriánek), Impuls 
1968, s. 764 •; P. H. Toman: Vzpomínáme na V. J., 
Večerní Praha 19. 5. 1972 + Brusič jazyka, Práce 
21. 5. 1977 + Nedožité pětasedmdesátiny V. J., Zprá
vy Spolku čes. bibliofilů 1977, s. 60; J. Čermák in 
V. J.: Portréty a studie (1978); • ref. Portréty a studie: 
L. Soldán, Rovnost 14. 11. 1978; E. Martin, Tvorba 
1979, č. 5; J. Hanzal, ČLit 1979, s. 283 •.

et

Miloslav Jirda

* 9. 5. 1895 Jablonecké Paseky u Jablonce nad 
Nisou

† 9. 10. 1970 Praha

Překladatel francouzské prózy 19. a 20. století, vyda
vatel díla Josefa Kocourka.

Nejmladší ze tří dětí v rodině knoflíkáře a poz
ději trhovce galanterním zbožím, která se asi 
1898 přestěhovala do Želez. Brodu. Zde chodil 
J. (příjmení měl po neprovdané matce) od 1901 
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do obecné školy, gymnázium navštěvoval od 
1906 ve Dvoře Král. (mat. 19F4). Na pražské 
filoz. fakultě absolvoval obory čeština a fran
couzština; 1919 se oženil. V září 1920 začal učit 
na obch. akademii v Hořicích, v prosinci však 
odjel studovat jako stipendista franc. vlády na 
pařížskou Sorbonnu (do srpna 1921). 1921-36 
působil jako středoškolský profesor v Nové Pá
ce (zde učil do 1927 J. Kocourka, jemuž se stal 
přítelem a lit. patronem a jehož lit. pozůstalost 
1933 zdědil), 1936-37 byl na zdravotní dovolené 
(v tomto šk. roce byl pro levicovou kult, politic
kou činnost z Nové Páky přikázán do Chotěbo- 
ře), 1937-45 učil v Písku. Zásadní formující vliv 
na něho mělo přátelství se spisovatelem 
J. J. Paulíkem, 1920-21 rovněž stipendistou na 
Sorbonně, s nímž také podnikl několik cest do 
zahraničí (1922 Německo, 1928 Maďarsko, Ju
goslávie, Albánie, Řecko, Turecko), a s nakla
datelem P. Prokopem. Za něm. okupace praco
val v ilegální organizaci KSČ v Písku (1940 byl 
krátce vězněn). Po osvobození působil na min. 
informací (po Halasově smrti 1949 jako před
nosta publikačního odboru), 1952-53 na min. 
zahr. věcí, potom na min. kultury a min. školství 
na úseku uměleckého školství. Do důchodu 
odešel 1958 a žil střídavě v Praze a v Hor. 
Štěpanicích u Jilemnice; poválečné cesty ho 
vedly do SSSR (1955, 1959), Francie a Anglie 
(1968, 1969). Zahynul tragicky, sražen autem; 
pohřeb žehem se konal v Praze-Motole.

Ve své překladatelské činnosti (jen sporadic
ky provázené činností informační a recenzent- 
skou) se J. soustředil na francouzskou pró
zu 19. a 20. stol. Jako souputník meziválečné 
avantgardy začal překlady moderních autorů 
jí akceptovaných (M. Proust, J. Giraudoux, 
J. Delteil) a levicové politické literatury pro na
kladatelství P. Prokopa. Po válce přenesl těžiště 
svého zájmu na klasiky francouzského realismu 
(H. de Balzac, Stendhal, G. Flaubert) a natura
lismu (E. Zola, E. de Goncourt, G. de Maupas- 
sant); místo v dějinách českého překladatelství 
mu zajistily především četné překlady z Balza- 
ka. - J.-editor se rozhodující měrou zasloužil 
o objevení nekonvenčního zjevu J. Kocourka 
tím, že z pozůstalosti vydal podstatnou část 
jeho díla.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jaroslav Hartl, J. Pospíšil, 
Vlád. Nepomucký; M. J. ■ PŘÍSPĚVKY in: Cesta 
(od 1925); Kultura (1961, ed. deníků J. Kocourka s tit. 
Z milostného deníku Mikuláše Koukola); Kult, zpra
vodaj; Lid. kultura (1937); Lid. noviny; Módní revue 

(příl. Tribuny); Nár. osvobození; Panoráma (od 
1932); Republika; Signál; Sport (Brno); Sportsman; 
Světová literatura (1960, překl. Ph. Sollers: Podivná 
samota). I KNIŽNĚ. Překlady: J. Giraudoux: Měs
tečko (1926); J. Delteil: Jana z Arku, Panna orleánská 
(1927) + Pět smyslů (1927); M. Proust: Hledání ztra
ceného času. Ke Guermantům 1 (1928); W. Bonsels: 
Indická cesta (1933, s M. Sotonovou); H. Barbusse: 
Stalin (1936, pseud. J. Pospíšil) + Výbor z díla 2 
(1953, s jinými); P. Cuénat: Aerochemická válka 
(1936, pseud. Vlád. Nepomucký); R. Rolland: Za
braňte válce! (1936); G. Gueguen-Dreyfus: Ty budeš 
dělníkem (1937, pseud. Jaroslav Hartl); R. Martin du 
Gard: Jean Barois (1938, se S. Kadlecem); T. Rémy: 
Veliký zápas (1938, pseud. Jaroslav Hartl); G. Soria: 
Jugoslávie 1945 (1946) + Prohrálo Německo válku? 
(1947, s B. Zimovou); J. Gabus: Eskymák Miluha 
(1947); J. Lorraine: Druhá bitva o Francii (1948); P. 
Tillard: Ve městě se bojuje (1948); H. de Balzac: 
Plukovník Chabert (1948, in H. de B.: Výbor z dí
la 1) + Neznámé arcidílo (1948, in Výbor z dí
la 2) + Psanci (1948) + Lesk a bída kurtizán 
(1956) + Modesta Mignonová (1958, in H. de B.: 
Spisy, sv. 10) + Šagrénová kůže, Usmířený Melmoth, 
Massimilla Doniová, Petr Grassou (1960, in Spisy, sv. 
11) + Analytické eseje, Z pařížského náčrtníku, Skici 
a nápady, Studie historické a politické (1973, in Spisy, 
sv. 16); V. Pozner: Smutek ve 24 hodinách (1949); 
Stendhal: Parmský klášter (1949, dále s tit. Kartouza 
parmská) + Italské příběhy (1951) + Povídky a no
vely, Italské kroniky (1959, s jinými); G. de Maupas- 
sant: Povídky (1950, in G. de M.: Výbor z dí
la 1) + Nezvaní hosté (1953, s B. Šormem a M. 
Drápalem) + Slečna Fifi a jiné povídky (1961, s M. 
Drápalem a L. Kár lem) + Z Paříže a venkova (1965, 
s jinými); G. Apollinaire: Noané? (1951); G. Flaubert: 
Paní Bovayrová (1952); A.-R. Lesage: Příběhy Gila 
Blase ze Santillany (1952, zrevid. překlad J. Zaorálka, 
dále s tit. Gil Blas); L. Aragon: Komunisté 3 (1953); 
P. Istrati: Kira Kiralina (1959); E. Zola: Nana 
(1961) + Peníze (1977); M. Druon: Burziáni (1963); 
E. de Goncourt: Bratři Zemganno (1968); F. Maziěre: 
Tajemství Velikonočního ostrova. Oči se dívají na 
hvězdy (1971). I USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Ko
courek: Kalendář, v němž se obracejí listy 
(1937) + Loučení (1957) + Zapadlí vlastenci 1932 
(1961) + Srdce v dlani (1964) + Šest milostných 
(1964) + Žena (1968) + Extáze (1971); Kalendář 
kalendářů (1948, s E. Krejčím, J. Žantovským).

jo
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Hermenegild Jireček
* 13. 4. 1827 Vysoké Mýto
† 29. 12. 1909 Vysoké Mýto

Právní, politický a literární historik; působil též jako 
publicista, prozaik, dramatik a překladatel poezie.

Narodil se jako druhý syn kováře (nezvyklé 
křestní jméno prosadil strýc, kněz I. Tůma); 
starší bratr Josef J. byl rovněž literárně činný. 
Po městské triviální škole ve Vysokém Mýtě 
(1833-38) navštěvoval J. piaristické gymnázium 
v Litomyšli (1839-43) a Akad. gymnázium 
v Praze (1843-44, vliv ředitele ústavu J. Jung
manna). Studia na tzv. filozofii (1844-46) a na 
právnické fakultě (1846-50) absolvoval rovněž 
v Praze, doktorát práv získal 1856 ve Štýrském 
Hradci pojednáním Uber Eigentumsverletzun- 
gen und deren Rechtsfolgen nach dem altböhmi- 
schen Rechte (O majetkových přečinech a jejich 
právních následcích podle staročeského práva). 
Za právnických studií začal časopisecky publi
kovat povídky a 1847 se již zúčastňoval i prací 
novinářských. Od února 1847 žil v bytě K. 
Havlíčka jako podnájemník a byl činný v re
dakci Nár. novin; v té době se horlivě učil cizím 
jazykům. Po zastavení Nár. novin 1850 se pře
stěhoval do bytu V. Gablera a pracoval s ním na 
francouzsko-českém slovníku (nedokončeno). 
1851 ve Vídni přešel na stranu českých konzer
vativních loajálních politiků sdružených kolem 
ministra kultu a vyučování L. Thuna a stal se 
členem redakce Vídenského deníku, jenž byl 
zaměřen proti Havlíčkovu Slovanu. Později se 
orientoval v duchu konzervativního staročeš- 
ství. 1854 nastoupil jako praktikant na min. 
kultu a vyučování a působil tu 40 let (od 1868 
sekretář, od 1871 odborný a od 1883 minister
ský rada). 1870 se oženil (z jeho tří dcer proslula 
jako klavíristka Noemi, pozdní platonická láska 
J. Vrchlického). J. zamýšlené jmenování profe
sorem rakouských právních dějin na pražské 
univerzitě zmařil odpor nacionálně smýšlejících 
německých právních vědců. 1874-77 vyučoval 
českému jazyku a literatuře korunního prince 
Rudolfa Habsburského, 1881 byl povýšen do 
rytířského stavu s predikátem „ze Samokova“. 
Po penzionování 1894 se přestěhoval z Vídně do 
Prahy. Byl členem českých i zahraničních vědec
kých společností. Pohřben byl ve Vysokém 
Mýtě.

V době gymnaziálních studii bylo J. touhou 
stát se spisovatelem. Několik krátkých novel 

s venkovskou tematikou uveřejnil již 1844 v ru
kopisném časopise studentů Akad. gymnázia, 
od 1846 publikoval prózy v tištěných časopi
sech, v 50. letech i ve Vídenském deníku a ve 
Vesně, příspěvkem v almanachu Perly české 
(1855) svoji nepočetnou povídkovou tvorbu 
uzavřel. Knižně ji shrnul v Novelách a při pořá
dání Spisů zábavných a rozpravných v Historic
kých povídkách a pověstech (zde i některé prózy 
z Novel). Jsou to vesměs dějové skladby, zčásti 
situované do současnosti a zčásti do historie, 
v nichž je nejčastějším dějotvorným prvkem 
milenecká láska, k níž se pojí motivy msty, 
nedorozumění, přátelství, pozdní lítosti apod.; 
dobovému zájmu o balkánský svět odpovídá 
několikeré uplatnění lidových postav Jihoslova- 
nů. Historické povídky jsou sice umístěny do 
určitého času (např. doba kolem Bílé hory, tři
cetiletá válka, napoleonské války, Rusové v Če
chách 1815) a prostředí (Praha, Vysoké Mýto, 
Růžový palouček u Litomyšle), obsahují i ně
které údaje o dějinných událostech a osobnos
tech, avšak historické situování je spíš vnějším 
rámcem. Nepočetné jsou i J. básnické překlady 
(shromážděné v 1. sv. Spisů zábavných a roz
pravných) z autorů slovanských (K. N. Baťuš- 
kov, A. Mickiewicz, P. Preradovic, A. S. Puškin, 
S. Vraz, J. B. Zaleski) i jiných (M. Behaim, 
G. G. Byron, A. Lamartine, N. Lenau, T. Tas- 
so). Počátkem 50. let byla ve Vídni (a v 60. le
tech i v Praze) provozována J. zápletková kome
die Tajemné psaní↓ historická hra Ctibor z Uher
ska, na níž J. pracoval 1848, zůstala nedokonče
na. Hlavní význam J. spočívá v jeho vědecké 
činnosti. Jako specialista na dějiny slovanského 
a českého práva se stal jedním ze zakladatelů 
české právní historiografie. Ideovou základnou 
mu byla Palackého představa o zásadním rozdí
lu práva germánského a slovanského; rozvíjel ji 
v duchu dobového romantického pojetí, spatřu
jícího v právu a v právních institucích nej spo
lehlivější projev národní osobnosti. Tuto 
domněnku české prostředí v 60.-80. letech 
akceptovalo, neboť odpovídala potřebám pro
bíhajícího zápasu za uznání českého státního 
práva. Přesvědčen o zásadním významu prame
nů pro právní dějiny vydával J. od 1867 základ
ní sbírku českých právních památek Codex iuris 
Bohemici; řada, původně rozvržená na 20 svaz
ků, obsáhla 12 důležitých právních knih a sou
borů. J. cílem bylo sepsání velkých dějin české
ho práva a k této problematice publikoval 
množství průpravných analytických i syntetic
kých prací (trojdílné Slovanské právo v Čechách 
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a na Moravě, záslužný přehled historie českého 
právního myšlení Právnický život v Cechách 
a na Moravě aj.); díla z dějin českého práva 
poznamenala J. víra v pravost RKZ. Jejich ob
hajobě se věnoval na přelomu 50. a 60. let větši
nou ve společných pracích s bratrem Josefem; 
spis Die Echtheit der Königinhofer Handschrift 
(Pravost RK) reagoval zejména na první závaž
né odborně fundované námitky proti pravosti 
(M. Búdinger, J. Feifalik) a byl určen meziná
rodnímu fóru. K problematice RKZ se J. vrátil 
v samostatných studiích koncem života. Věno
val se také obecné historii (např. stati o husit
ském válečnictví), historické geografii a příleži
tostně i literární historii (studie o Kralické bibli 
a jejích překladatelích, o problematice Kristiá
novy legendy aj.).

PSEUDONYMY, ŠIFRY Hermín, Voksa z Plesu 
(Veselé čtení 1861); Herm. J., H. J. ■ PŘÍSPĚVKY in: 
Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesell- 
schaft der Wissenschaften (1884); ČČM (1851-94); 
Časopis Matice moravské (Brno, 1870-99); Čes. včela 
(1846-47); Čes. lid (1905-07); alm. Dunaj (Vídeň, 
1861); Hlas národa (1866); Krok (1865); Književnik 
(Záhřeb, 1866); Květy (1846-48); Nár. noviny 
(1847—49); Nedělní listy, příl. Hlasu národa (1898); 
Osvěta (1877-1906); Památky archeologické a místo- 
pisné (1856-88); alm. Perly české (1855); Poutník 
(1847); Právník (1864-97); Sborník velehradský 
(Brno, 1881); Slovenské noviny (Vídeň, 1858); Světo
zor (Vídeň, 1858-62); Vesna (Vídeň, 1851-53); Věst
ník KČSN (1897-98); Vídenský deník (1850-53). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Novely 
(Vídeň 1853); Tajemné psaní (D 1859, prem. 1852); 
Rozpravy z oboru historie, filozofie a literatury (1860, 
s J. Jirečkem); Die Echtheit der Königinhofer Hand
schrift (1862, s J. Jirečkem); Historické povídky a po
věsti (b. d., 1876, titulové vyd. povídkové části z kn. 
Spisy zábavné a rozpravné 1, 1876); Báseň Jaroslav 
Rukopisu královédvorského (1905); Příspěvky k roz
poznání Rukopisu královédvorského (1907). - Ostat
ní práce: Uber Eigentumsverletzungen und deren 
Rechtsfolgen nach dem altböhmischen Rechte (Vídeň 
1855); Obrazy z říše rakouské (1860); Slovanské právo 
v Čechách a na Moravě 1-3 (1863-75, něm. překl. 
prvních dvou dílů Das Recht in Böhmen und Máh- 
ren, 1865, 1866); Entstehen christlicher Reiche im 
Gebiete des heutigen österreichischen Kaiserstaates 
vom J. 500-1000 (1865, s J. Jirečkem); Základy zřízení 
zemského v koruně Království českého za Karla IV. 
(1872); Školní mapa krajiny vysokomýtské (1880); 
Vzdělání a osazení pomezního hvozdu českého 
(1884); Královské věnné město Vysoké Mýto. Obraz 
místopisný, dějepravný, životopisný i statistický... 
(1884); Ke stoleté památce narození Jana Javornické- 
ho (Vídeň 1885); Unser Reich vor zwei Tausend Jah- 

ren (1893); Antiqua Bohemiae usque ad exitům sae- 
culi XII topographia historica (1893); Unser Reich 
zur Zeit der Geburt Christi (Vídeň 1896); Karten zur 
Geschichte des heutigen österreichisch-ungarischen 
Territoriums wáhrend des Ersten Christlichen Jahr- 
tausends (Vídeň 1897); Paměti města i kraje vysoko- 
mýtského (1899-1908); Právnický život v Čechách 
a na Moravě v tisícileté době od konce 9. do konce 19. 
století (1903); Volné rozpravy 1-5 (1904-1908); Pro- 
ve. Historický slovar slovanského práva (1904); Kos
mas a jeho kronika (1906); Skazka o dívčí válce v Če
chách (1906); Vzpomínka na rod vršovský (1908); 
Zprávy o historických osobách 9. století (1908). 
- Souborné vydání: Spisy zábavné a rozpravné (nakl.
1. L. Kober, 1876-78, 2 sv.). I KORESPONDENCE: 
Vzájemná korespondence J. Jirečka a H. J. (Konstan
tinu J. z 1872-99, ed. J. Pátá, E. Frinta, 1947). I RE
DIGOVAL periodika: Vídenský deník (27. 5. 
1851-1852); Vesna (Vídeň, 2. 5. 1851-1852); Světozor 
(Vídeň, 1860-61). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Vese
lé čtení ze spisů starověkých i novověkých... (Olo
mouc 1861, rozmn. vyd. 1864); Ukázka listináře uher- 
sko-slovenského (Vídeň 1865); Codex iuris Bohemici 
1-4 (1867-98); Justiniana ciesaře Ustanovenie a nau- 
čenie aneb Prvniech počátkuov práv městských knih 
čtverý (1867); M. Viktorin ze Všehrd: O právech země 
české knihy devatery (1874); M. Brikcí z Licka: Práva 
městská (1880, s J. Jirečkem); Svod zákonův slovan
ských (1880); Geographische Dichterbilder (Vídeň 
1881); Zřízení zemská Království českého (1882, 
s J. Jirečkem); Spisy právnické o právu českém 
v 16. století (1883); Obnovené právo a zřízení zemské
ho dědičného Království českého. Verneuerte Landes 
Ordnung des Erbkönigreichs Böhmen 1627 (1888); 
Verneuerte Landes Ordnung des Erbmarkgrafentums 
Máhren. Obnovené zřízení zemského dědičného Mar- 
krabství moravského (1890); Korunní archív český. 
Sbírka státních listin Koruny české z doby od r. 1306 
do 1378 (1896). I

BIBLIOGRAFIE: H. Jireček: Padesáte let veřejné 
literární činnosti 1846-1896 (1896) + Seznam spisů, 
jež z oboru historie práva mezi r. 1855-1905 vydal H. 
rytíř J. ze Samokova (1905) + Seznam spisů H. 
J. v šedesátileté době 1846-1906 vydaných (1907). 
■ LITERATURA: • ref. Tajemné psaní: an., Mor. 
nár. list 17. 4. 1852; an., Pražské noviny 22. 4. 1852; 
an., Slovenské noviny 27. 4. 1852; J. Neruda, Hlas 23.
2. 1862 → České divadlo 1 (1959) •; an.: ref. Veselé 
čtení ze spisů...: NL 21. 2. 1862; an.: Dr. H. J., rytíř 
ze Samokova, Zlatá Praha 1887, s. 523; K. Kadlec: H. 
J., Osvěta 1896, s. 669; • k osmdesátinám: an., Máj 5, 
1906/07, s. 485; ER., Zlatá Praha 24, 1906/07, s. 356

nekrology: R. (V. Červinka), Zlatá Praha 27, 
1909/10, s. 192; O (J. Vrchlický), Zvon 10, 1909/10, 
s. 222; J. Pekař, ČČH 1910, s. 161; K. Kadlec, Právník 
1910, s. 91 + Almanach ČAVU 1911, s. 106; F. Siegel, 
Archiv fůr slawische Philologie 1910, s. 635 •; V. V. 
Škorpil: Z pozůstalosti H. J., Zvon 24, 1923/24, s. 658; 
J. Heidler in Příspěvky k listáři dr. F. L. Riegra 

556



Jireček

(1924); F. Čáda: H. J., Sborník věd právních (1927); 
H. Traub: Z historie Vídenského deníku, Duch novin 
1930; an.: H. J. dramatik, LidN 11.6. 1940; A. Huráň: 
Ves sv. Jiří, Jirečkové a vysokomýtské gymnázium, Od 
Trstenické stezky 24, 1948/49, s. 147; D. Trávníček: 
Význam H. a K. Jirečka pro historickou geografii, 
Lidé a země 1956, s. 224; R. Dvořák: Vysoké Mýto 19. 
století v soukromé korespondenci H. J. a záznamech 
příslušníků rodiny Tůmovy, Listy Orlického muzea 
(Choceň) 6, 1971, s. 89; F. Kutnar in Přehledné dějiny 
českého a slovenského dějepisectví (1973); D. Jeřábek 
in V. V. Tomek a K. Havlíček v letech bachovské 
reakce (1979).

Pč

Josef Jireček

* 9. 10. 1825 Vysoké Mýto
† 25. 11. 1888 Praha

Literární a kulturní historik, filolog a editor, politik; 
autor faktografické slovníkové příručky k dějinám 
starší české literatury.

Prvorozený syn kováře, bratr Hermenegilda 
J. a otec historika Konstantina J. - Po triviální 
škole ve Vysokém Mýtě absolvoval J. J. piaris
tické gymnázium v Litomyšli (1838-43), tzv. 
filozofii (1843-45) a práva (1845-49) v Praze. 
V době studií přispíval do Havlíčkových Praž
ských novin, 1848 byl spolupracovníkem krát
kodobě vycházejícího deníku Pokrok (red. V. V. 
Tomek) a Pražských novin, na podzim 1848 
vedl redakci Časopisu českého muzea za J. E. 
Vocela. K postavení J. ve vlasteneckých kruzích 
přispěl jeho sňatek s dcerou P. J. Šafaříka Bože
nou. J. se chtěl původně věnovat statistice a ze
měpisu, byl však v únoru 1850 jmenován hrabě
tem L. Thunem konceptním adjunktem vídeň
ského ministerstva kultu a vyučování, v němž 
působil (nakonec v hodnosti ministerského ra
dy) do 1871. S bratrem Hermenegildem, J. A. 
Helfertem a V. V. Tomkem reprezentovali v ob
dobí Bachova absolutismu část české inteligen
ce, která chtěla důslednou loajalitou a spolu
prací s Vidní dosáhnout úspěchu v řešení české 
národnostní otázky v rámci Rakouska; J. se 
podílel na školských reformách, které byly jedi
ným dílčím ziskem tohoto politicky problema
tického programu. Od února do října 1871 pů
sobil v Hohenwartově kabinetu jako ministr 
kultu a vyučování. Svými konzervativními 
postoji popudil proti sobě vídeňské liberální 

kruhy; 1874 se přestěhoval do Prahy, 1879-87 
se účastnil zasedání říšské rady jako staročeský 
poslanec městského okresu příbramského. 1875 
byl zvolen předsedou Královské české společ
nosti nauk (funkci zastával do konce života), 
byl i místopředsedou Svatoboru a významným 
funkcionářem Sboru muzejního. Kromě čes
kých vědeckých společnosti byl členem akade
mií polské, jihoslovanské, uherské, Srbského 
učeného družstva v Bělehradě a Royal Histori- 
cal Society v Londýně. Pohřben byl na vyše
hradském hřbitově v Praze. - Jeho syn Kon
stantin J. (1854-1918; pokřtěn Josef Hermene- 
gild, užíval biřmovacího jména Konstantin, 
podepisoval se i Josef Konstantin J.), profesor 
pražské a později vídeňské univerzity, byl histo
rikem zaměřeným zejména na slovanské země 
Balkánu a jedním ze zakladatelů vědecké histo
riografie této oblasti; napsal četné studie i syn
tetické práce o dějinách Bulharska a Srbska, 
věnoval se také historické geografii, etnografii, 
lingvistice a literární historii (bibliografie bul
harské literatury za léta 1806-1870 zpracovaná 
na podkladě rukopisu P. J. Šafaříka a doplněná 
o nové údaje, příspěvky k dějinám středověkého 
jihoslovanského písemnictví; v čes. tisku infor
mace o jihoslovanských spisovatelích a životo
pisná studie založená na korespondenci P. J. 
Šafařík mezi Jihoslovany, Osvěta 1895). S vý
sledky svých balkánských studii a cest sezna
moval české čtenáře v časopiseckých článcích 
a v knize Cesty po Bulharsku (1888), kterou 
vybavil bohatým historickým, geografickým 
a etnografickým materiálem a kterou koncipo
val na cestopisné osnově jako všestrannou 
informaci o jednotlivých lokalitách a krajích 
i jako aktuální svědectví o proměnách země 
osvobozené z turecké nadvlády.

Již v 50. letech začal J. J. s intenzívním stu
diem starší české literatury, jehož výsledkem 
byla trojdílná, historicky komentovaná antolo
gie české literatury od nejstarších dob po 19. 
století, velký počet edicí staročeských písem
ných památek a množství faktograficky poměr
ně přesných studií (též z obrozenské literatury). 
Shrnujícím výsledkem J. literárněhistorického 
studia se nestaly zamýšlené zevrubné dějiny 
starší české literatury, nýbrž dvojdílná Rukověť 
k dějinám literatury české do konce 18. věku... 
Toto slovníkové dílo Qbsahuje převážně životo
pisné a bibliografické údaje uspořádané tak, že 
abecední slovníková hesla tvoří jednak osob
nosti spisovatelů, jednak anonymní a kolektivní 
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literární díla původní i přeložená. Rukověť, jež 
svým faktovým obsahem (a zčásti i uspořádá
ním) navazuje na Jungmannovu Historii litera
tury české z 1849 a která zároveň uzavírá zhru
ba čtvrtstoletou historii českého literárního 
dějepisectví shromažďujícího věcné doplňky 
a opravy k tomuto dílu, se stala velmi užitečným 
kompendiem pro několik generací literárních 
historiků a některými svými údaji, zejména 
v biografiích badatelsky méně frekventovaných 
osobností z 15.-18. století, plní informační 
funkci dodnes. K J. dílům základnímu významu 
patří Hymnologia Bohemica, představující vů
bec první zpracování dějin české duchovní poe
zie, a monografie z dějin latinského humanismu 
v Čechách Jan Hodějovský z Hodějovajeho rod 
i působení a latinští básníci tovaryšstva jeho. 
Konzervativní vlastenectví vedlo J. k obhajobě 
pravosti RKZ: s bratrem Hermenegildem se 
zúčastnil 1858-62 polemiky proti J. Feifalikovi 
a M. Bůdingerovi, koncem 70. let oponoval 
A. V. Šemberovi a A. Vaškovi, těsně před smrtí 
zasáhl i do rozhodujícího boje o Rukopisy. 
V souvislosti s obhajobou RKZ i nezávisle na ní 
se J. věnoval také problematice filologické (gra
matika, dialektologie). Jako dějepisec se zabý
val topografickými a především kulturně histo
rickými otázkami. Přínosné byly hlavně studie, 
v nichž se zaměřil na novou a nezpracovanou 
tematiku (náboženská sekta mikulášenců, du
chovní styky Čechů a Maďarů v době husitské, 
problémy českého kulturního vývoje v 17. a 18. 
stol. apod.). Bratru Hermenegildovi pomáhal či 
se s ním přímo podílel na přípravě některých 
záslužných edicí z dějin českého práva. Nečetná 
je J. beletristická tvorba z mladších let, publiko
vaná jen v periodikách (např. překlad novely K. 
W. Wójcického v alm. Horník, 1845).

ŠIFRY: J. J., J. Jk. I PŘÍSPĚVKY in: Abhandlungen 
der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wis- 
senschaften (1859); Archiv fúr slawische Philologie 
(Berlín, 1877); Beseda učitelská (1878); ČČM 
(1848-88; 1878 O nejnovějších námitkách proti pra
vosti našich starých památek, i sep.); Časopis katolic
kého duchovenstva (1864—66); Časopis Matice mo
ravské (Brno, 1873-75); Germania (Vídeň, 1863); 
Hlas národa (1886); alm. Horník (1845); Das júdische 
Zentralblatt (Písek); Krok (1865); Nár. noviny 
(1848-49); Osterreichische Revue (Vídeň, 1863-66; 
1865 Paul Joseph Šafařík, i sep.); Osterreich-ungari- 
sche Revue (Vídeň, 1886); Osvěta (1878-87); Památ
ky archeologické a místopisné (1855-79); alm. Perly 
české (1855); Pokrok (1848); Pokrok (1875-85); Poli
tik (1876); Pražské noviny (1846-48); Pražské noviny 

(1855-60); Rozpravy KČSN, tř. filozoficko-historic- 
ká; Sborník historický (1883); Sitzungsberichte der 
Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften (1863-77; 1875 Leben des obersten Hof- 
kanzlers von Böhmen Wilhelm Grafen Slavata, 1876 
i sep.); Srbsko-dalmatinskij magazín (Zadar, 1867); 
Starine (Záhřeb, 1869); Světozor (Vídeň, 1858-61); 
Světozor (1877-88); Věstník KČSN (1879-80); Ví
denský deník (Vídeň, 1850-52); Zprávy o zasedání 
KČSN (1878-83; 1883 O lékárnickém spise Matěje 
z Vysokého Mýta, i sep.). I KNIŽNĚ. Práce o české 
literatuře a jazyku: O českém prvotním překladu sv. 
evangelií a obměnách jeho až do 15. století (1859); 
Rozpravy z oboru historie, filologie a literatury (Ví
deň 1860, s H. Jirečkem); Die Echtheit der Königin- 
hofer Handschrift (1862, s H. Jirečkem); Nákres 
mluvnice staročeské (1870); Rukověť k dějinám litera
tury české do konce 18. věku ve způsobě slovníka 
životopisného a knihoslovného 1, 2 (1875, 1876); 
Hymnologia Bohemica. Dějiny církevního básnictví 
českého až do 18. století (1878); Jan Hodějovský 
z Hodějova, jeho rod i působení a latinští básníci 
tovaryšstva jeho (1884); O zvláštnostech češtiny ve 
starých rukopisech moravských (1887). - Překlad: 
Strejčka Bohuslava rozmluvy o mechanických schop
nostech zvířat (1848, též úprava). - Ostatní práce: 
Národopisný přehled Království českého roku 1850 
(1851); Uber den Vorschlag das Ruthenische mit la- 
teinischen Schriftzeichen zu schreiben (Vídeň 1859); 
Aktenmássige Darstellung der Verháltnisse der grie- 
chisch nichtuniierten Hierarchie, dann der illyrischen 
Nationalkongresse und Verhandlungssynoden (1860); 
Stručný zeměpis císařství rakouského (Vídeň 1861); 
Entstehen christlicher Reiche im Gebiete des heutigen 
österreichischen Kaiserstaates vom J. 500-1000 
(1865, s H. Jirečkem); Handbuch des Unterrichts- 
und Prúfungswesens in österreich (1868); Einiges 
uber die kulturellen Beziehungen der Ungarn und 
Böhmen im 14. und 15. Jahrh. und uber die ungari- 
schen Hussiten (1885); Zprávy Arabův o středověku 
slovanském (b. d.). I REDIGOVAL časopisy: Pražské 
noviny (1. 7.-20. 7. 1848, s K. J. Erbenem); knižnice: 
Sebrané spisy P. J. Šafaříka 1-3 (1862-65). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: Obrazy z rakouských zemí, ná
rodův a dějin (1853); Čítanka pro první třídu nižšího 
gymnázia (1856); Čítanka pro třetí třídu nižšího gym
názia (1857); P. Hubáček Kolínský: O věcech rybář
ských, ptáčnických a štěpařských (Vídeň 1857); 
J. Blahoslav: Gramatika česká, dokonaná 1. 1571 
(Vídeň 1857, s I. Hradilem); Vilém Slavata z Chlumu 
a Košumberka: Děje království uherského za panová
ní Ferdinanda I. Díl 1. 1526-1546 (Vídeň 1857); 
Antologie z literatury české doby střední (1858); An
tologie ze staré literatury české (1860); Antologie 
z novočeské literatury (1861); Časoměrné překlady 
žalmův br. Jana Amose Komenského, pak br. Jana 
Blahoslava, kn. Matouše Philonoma Benešovského 
a M. Vavřince Benedikta Nudožerského (Vídeň 
1861); P. J. Šafařík: Geschichte der súdslawischen 
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Literatur 1, 2 (1864, 1865); P. J. Šafařík: Geschichte 
der illyrischen und kroatischen Literatur (1865); Pa
měti nejvyššího kancléře Království českého Viléma 
hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka 1, 2 (1866, 
1868); Saličetova Ranná lékařství (1867, s K. J. Erbe
nem, V. Staňkem); P. J. Šafařík: Památky dřevního 
písemnictví Jihoslovanův (1873, též doplnil); M. 
Pavel Kristián z Koldína: Práva městská Království 
českého a Markrabství moravského (1876); Rýmo
vaná kronika česká takřečeného Dalimila (1877); 
Skládání o podkoní a žáku (1878); Staročeské 
divadelní hry 1 (1878); Básně staronárodní Rukopi- 
sův královédvorského a zelenohorského (1879); Die 
altböhmischen Gedichte der Grunberger und Köni- 
ginhofer Handschrift im Urtexte und in deutscher 
Úbersetzung (1879); M. Brikcí z Licka: Práva měst
ská (1880, s H. Jirečkem); Zřízení zemská Království 
českého (1882, s H. Jirečkem); Blasius Kozenn: 
Zeměpisný atlas pro školy střední (1888, s A. 
Balcarem). I KORESPONDENCE: K. A. Vinařic- 
ký: Korespondence a spisy pamětní 3, 4 (K. A. 
Vinařickému z 1851-60; 1914, 1925, ed. V. O. Slavík, 
J. Šafránek); Korespondence a zápisky J. Helceleta 
(J. Helceletovi z 1849; 1910, ed. J. Kabelík); P. 
Vychodil: Z doby Sušilovy (F. Sušilovi z 1854-68; 
b. d., 1917); O. Butter: Nové prameny k dějinám 
Vídenského deníku (V. V. Tomkovi z 1850-52), 
Duch novin 1931, s. 157. I

BIBLIOGRAFIE: in Výr. zpráva KČSN 1878; 
Ljetopis jugosl. akademie 1890. E LITERATURA: 
J. A. Helfert: J. J., biographisch-literarische Skizze 
(Vídeň 1889); V. Simovyč: J. J. i ukrajinská mova 
(Praha 1933). I an.: ref. Antologie z literatury české 
doby střední, Světozor (Vídeň) 16. 10. 1858; F. Bar
toš: ref. Nákres mluvnice staročeské, ČČM 1870, 
s. 36; • ref. Rukověť k dějinám literatury...: F. Zá- 
krejs, Osvěta 1875, s. 793; R. (J. Emler), ČČM 1876, 
s. 152 •;• ref. Rýmovaná kronika česká takřečeného 
Dalimila: r. (J. Emler), ČČM 1877, s. 516; -k., Lumír 
1878, s. 128 •; r. (J. Emler): ref. Hymnologia Bohémi - 
ca, ČČM 1878, s. 435; F. Zákrejs: ref. Staročeské 
divadelní hry 1, Osvěta 1878, s. 629; an.: Exministr J. 
J. ve světle pravdy, NL 28. 5. 1885; J. Neruda: „Jakož 
jsem to všechno o tom parnu a té žízni řekl..NL 
28. 6. 1885 → Česká společnost 5 (1971); • nekro
logy: an., Hlas národa 26. 11. 1888; an., Světozor 23, 
1888/89, s. 23; an., Zlatá Praha 1888, s. 30 •; J. Neru
da: J. J., Humoristické listy 14. 12. 1888 → Podobizny 
3 (1954); J. Heidler in Příspěvky k listáři dr. 
F. L. Riegra (1924); A. N. (Novák): J. J., LidN 9. 10. 
1925; O. Butter: Nové prameny k dějinám Vídenské
ho deníku, Duch novin 1931; A. N. (Novák): J. J. 
K padesátému výročí jeho úmrtí, LidN 25. 11. 1938; 
A. Huráň: Ves sv. Jiří, Jirečkové a vysokomýtské gym
názium, Od Trstenické stezky 24, 1948/49; bs (B. Sla
vík): K výročí J. J., LD 10. 10. 1950; F. Kutnar in 
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 
1 (1973); P. Čornej: Palacký a Tomek v letech 
1848-1852, sb. Václavkova Olomouc 1976 (1979);

D. Jeřábek in V. V. Tomek a K. Havlíček v letech 
bachovské reakce (1979).

Pč

Konstantin Jireček viz in Josef Jireček

Miloš Jirko

* 20. 1. 1900 Němetice u Valašského Meziříčí 
† 24. 6. 1961 Praha

Básník radostných okamžiků života, jehož poezie je 
poučena senzualismem; prozaik, autor výtvarných 
a literárních eseji, překladatel z němčiny.

Syn učitele, dětství a mládí prožil v rodišti. Od 
1911 studoval na gymnáziu ve Val. Meziříčí; 
1917 založil a řídil Časopis středoškolského stu
dentstva. 1918 narukoval a byl poslán na ital
skou frontu (Riva při Lago di Garda). Po ná
vratu dokončil gymnázium (mat. 1919) a studo
val češtinu, moderní filologii a filozofii zprvu na 
filoz. fakultě UK v Praze (7 semestrů, do začát
ku 1923), pak v Bratislavě (abs. 1923, doktorát 
1924 prací Románové dílo Jiřího Karáska ze 
Lvovic). Aktivně vstoupil do literárního života 
jako zakládající člen Literární skupiny a jejího 
časopiseckého orgánu Host (1921), později 
se stal členem Moravského kola spisovatelů. 
V Praze působil 1925-30 jako redaktor kulturní 
rubriky deníku Čes. slovo, od 1930 jako knihov
ník Ústřední knihovny hl. m. Prahy. Několikrát 
navštívil milované Středomoří (1920 a 1932 Itá
lie, 1933 Itálie a Řecko - fejetony Modrý jas), 
1931 vykonal studijní cestu do Německa, Švéd
ská a Dánska. V květnu 1940 byl pro účast na 
domácím odboji zatčen a do konce války vězněn 
(Pankrác, Drážďany, Berlín, Gollnow, Strau- 
bing, Kaisheim). 1945-48 znovu pracoval 
v pražské Městské knihovně, pak žil jako spiso
vatel z povolání. K J. nejbližším literárním přá
telům patřili M. Heřman, M. Holas, F. Hrubín, 
A. M. Píša, B. Vlček. Syn z prvního (ze tří) 
J. manželství byl hudební skladatel Ivan J. 
(1926-1978).

Těžiště J. literárního díla spočívá v poezii, 
prozrazující vlivy lyriky Šrámkovy, Tomanovy 
a Neumannovy. Pro první tvůrčí období, spada
jící do 20. a do začátku 30. let (s výjimkou 
sbírky Cesta, která je poznamenána válkou 
a svárem města a venkova), je příznačné silné 
citové zaujetí a ryze smyslový přístup ke světu, 
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vášnivé přitakání plně žitému, neproblematizo- 
vanému životu a opojení přírodou a láskou. 
J. poezie, docilující zdání lehkosti při zachyco
vání životních krás, je přístupná dojetí a roze
chvění, výrazně melodická, ale takřka hluchá 
k problémům společnosti a doby. Ty zčásti rezo
novaly v J. próze, a to zvláště v povídkách 
soustředěných v cyklu Vraždící pianola a před
stavujících různé typy lidí z okraje společnosti. 
V 30. letech, kdy se J. básnicky odmlčel, stočil 
se jeho zájem k životu literatury (Sedmero 
zastavení, soubor článků, většinou nekrologů 
a vzpomínek věnovaných A. Sovovi, O. Březi
novi, B. Vlčkovi, J. Chaloupkovi) a výtvarného 
umění (monografické studie, texty ve výstav
ních katalozích), jakož i k cestopisné próze 
(knížka svěžích črt a zamyšlení Modrý jas, vy
povídající o J. zájmech, životních osudech 
a vnitřním světě). Vrchol J. básnické tvorby je 
spojen s jeho vězeňskými léty. Kruté zážitky mu 
pomohly skoncovat s idyličností, odkrýt proti
klady světa a posílit významovou výstavbu bás
ní. Jeho vězeňská poezie s akcentovanými obra
zy matky, dětství, domova a přátel (Vězeň 
u okna, A přece!) je intimního rázu, opět melo
dická, až písňová, naléhavá svou vzdornou 
nadějí a touhou po svobodě a imponující 
nezdolnou vírou v život.

PSEUDONYM, ŠIFRY: J. Zorvina (Čas. středoškol
ského studentstva 1917); ir, jo, mj., -o, rk, -rk-. I PŘÍ
SPĚVKY in: Cesta (1919-24); Časopis středoškolské
ho studentstva (1917); Červen (1920-21); Čes. slovo 
(1925-30); Den (1921-22); Host (1921-24); Kmen 
(1920-21); Kmen (1926-27); Kolo (Brno, 1946-48); 
Kult, zpravodaj (1926-27); Lid. noviny (1921-39); 
Lit. noviny (1930-31); Lumír (1921-38); Nár. osvobo
zení (1924-25, 1930); Nár. práce (1940); Niva (Brno, 
1921); Nová svoboda (1938); Orfeus (1921); Pramen 
(Plzeň, 1920-25); Právo lidu (1920, 1924); Přerod 
(1922-23); Rozhledy po literatuře a umění (1932, 
1934); Rovnost (Brno); Rudé květy (1919-20); Rudé 
právo (1920, 1923, 1936-37); Sever a východ (1926, 
1930); Slovenský denník (Bratislava, 1924); Tribuna 
(1921-25); Venkov (1920, 1924, 1937); Země 
(1920-21); Zvon (1935-36); Ženský svět (1925). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie a práce o výtvarném umění: Du
ben (BB 1919); Cesta (BB 1920); Znící svět (BB 1922); 
Vyloupené milování (PP 1924); K staré vlajce (BB 
1925); Vraždící pianola (PP 1928, částečně převzato 
z kn. Vyloupené milování); On Hilo bay (B 1930); 
Zraje réva (BB 1932); Sedmero zastavení (FF 1935); 
Modrý jas. Itálie-Řecko-Středomoří (cestopisné cau- 
serie, 1936, rozšiř, vyd. 1939); F. V. Mokrý (studie, 
1936); Česká réva (causerie, 1938); Vězeň u okna (BB 
1945); A přece! (BB 1946); Praha očima českých 

umělců (studie o P. Dillingerovi, 1946); Hvězdy 
a pouta (BB 1950, obs. sbírky Vězeň u okna, A pře
ce!); Hořící šalvěj (BB 1959); Rok v krajině malíře 
V. Sedláčka (studie, 1961). -Překlady: G. Robakidze: 
Vražděná duše (1934); A. Thomas: Ze tří čtvrtin zvě
davost (1935); A. M. Bach: Malá kronika (1936); G. 
Wickerhauser: Žena do nepohody (1937); E. Q. Kol- 
benheyer: Amor Dei (1937); F. X. Němeček: Život 
c.k. kapelníka W. A. Mozarta... (1937); E. M. Re- 
marque: Čas žít, čas umírat (1957). - Výbor: Ptáci se 
vracejí (BB 1961). ■ REDIGOVAL sborníky: Kytička 
na hrob Jana Štursy (1930), Pozdrav do Branky (k 70. 
nar. P. Bezruče, 1937); knižnici: Románové večery 
Českého slova (od 1932). ■ USPOŘÁDAL A VY
DAL: B. Vlček: Jenom srdce (antologie básní, 1926, 
an.); Povídky z Itálie (antologie moderní italské pró
zy, 1926); Monumenty a květiny (básně na počest 
T. G. Masaryka, 1937). I

LITERATURA: • ref. Duben: Á. N. (Novák), Lu
mír 47, 1918/20, s. 476; J. Krecar, MR 1919/20, sv. 35, 
s. 248 •;• ref. Cesta: J. H. (Hora), PL 16. 6. 1920; -n 
(S. K. Neumann), Kmen 4, 1920/21, s. 179 → Stati 
a projevy 5 (1971); A. M. Píša, Cesta 3,1920/21, s. 192 

ref. Znící svět: M. Pujmanová-Hennerová, Tribu
na 12. 3. 1922; J. H. (Hora), RP 25. 3. 1922; J. Wolker, 
Var 1, 1921/22, s. 483 → Próza a divadelní hry (1954); 
F. Götz, Host 1, 1921/22, s. 183 •;• ref. Vyloupené 
milování: A. N. (Novák), LidN 17. 6. 1924; F. Götz, 
NO 20. 7. 1924 •;• ref. K staré vlajce: F. Götz, NO 
15. 3. 1925; B. Jedlička, LidN 4. 8. 1925; B. Benešová, 
Tribuna 15. 11. 1925; P. Fraenkl, Host 4, 1924/25, 
s. 221; A. M. Píša, Pramen 5, 1924/25, s. 341; fxš. 
(Šalda), Tvorba 1, 1925/26, s. 93 → KP 13 (1963) •; 
F. Černovský: Básník - život - doba, Děln. osvěta 
1925, s. 262; A. N. (Novák): ref. Vraždící pianola, 
LidN 11.5. 1929; • ref. Zraje réva: AMP (A. M. Píša), 
PL 15. 5. 1932; Nk. (B. Novák), RA 7, 1931/32, s. 272; 
jh. (J. Hora), LitN 6, 1932, č. 8 •;• ref. Modrý jas: sl. 
(J. Strnadel), Ranní noviny 18. 2. 1937; -vka 
(M. Hlávka), LitN 9, 1936/37, č. 7-8; K. Sezima, 
Lumír 63, 1936/37, s. 538; -och- (F. S. Procházka), 
Zvon 37, 1936/37, s. 138 •; K. P. (Polák): ref. překl. 
Amor Dei, PL 25. 12. 1937; • ref. Vězeň u okna: AMP 
(A. M. Píša), Práce 18. 12. 1945; K. P. (Polák), PL 
5. 1. 1946; G. (F. Götz), NO 15. 1. 1946 •;• ref. 
A přece!: G. (F. Götz), NO 17. 1. 1947; E. H., RP 
25. 3. 1947; A. M. Píša, Kult, politika 2, 1946/47, č. 26 
•; V. Běhounek, A. M. Píša in M. J.: Hvězdy a pouta 
(1950); • ref. Hořící šalvěj: M. Vacík, RP 20. 1. 1960; 
Z. V. (Vavřík), LitN 1960, č. 4; B. Polán, Plamen 1960, 
č. 10 •;• nekrology: mv (M. Vacík), RP 25. 6. 1961; 
eš (M. Bureš), Svob. slovo 25. 6. 1961; gf (G. Franci), 
LD 25. 6. 1961; Z. K. Slabý, Plamen 1961, č. 8 •; 
A. M. Píša, Z. K. Slabý in M. J.: Ptáci se vracejí 
(1961); • ref. Ptáci se vracejí: R. Matys, Práce 13. 3. 
1962; F. Vrba, LitN 1962, č. 49 •.

dv
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František Roman Jirman

* 28. 12. 1895 Louka (L. u Litvínova)
† 28. 12. 1971 Vrbno nad Lesy u Loun

Žurnalista a esejista, zabývající se širokým komple
xem etických otázek.

V podstatě autodidakt; celou první svět, válku 
prožil jako voják na všech rakousko-uherských 
bojištích. Ve 20. letech a na počátku 30. let se 
věnoval žurnalistice; redigoval různé časopisy 
v Plzni, Pardubicích, Novém Jičíně, Moravské 
Ostravě a Praze. Svoje publikace vydával vlast
ním nákladem anebo v různých okrajových 
nakladatelstvích.

Prostřednictvím žurnalistiky usiloval J. reali
zovat vlastní projekty směřující k zušlechtění 
lidstva. Východisko ze světové hospodářské kri
ze viděl v realizaci „jednotného hospodářského 
plánu světového“, proklamoval „demokracii 
stavovskou“, kterou pokládal za nej vyšší stupeň 
uspořádání společnosti (1933 založil Svaz sta
vovského souručenství práce). Vycházel z kraj
ního idealismu, kritizoval militarismus, státní 
zřízení, řešení ženské otázky, hlavně se však 
zabýval náboženskou problematikou. J. filozo
fické založení bylo zprvu až naivně romantické, 
pozdější koncepce, podřízená snaze „učinit svět 
krásným, silným a svobodným, překonat bí
du člověka“, byla zase silně utopická, místy 
snílkovsky zmatená. Etické, náboženské 
a vyhraněně nacionalizující (nikoli však fašizu- 
jící) zanícení je u J. provázeno hlásáním prak
tických hospodářských, respektive sociálních 
reforem a vyúsťuje v proklamování „pravé“ ná
boženské víry. To vše je vyjadřováno značně 
patetickým stylem s přesvědčením o apoštol
ském poslání autorově.

ŠIFRY: -frj-, Fr. R. J., -jr-. ■ PŘÍSPĚVKY in: Člověk 
(Pardubice, 1923); Kultura lidství (Pardubice); Láska 
a pohlaví (Pardubice, 1924); Malá dohoda (1935); 
Moravskoslezský deník (Ostrava, 1929); Novojičínské 
noviny (1929); Stavovská reforma (1933); Stavovské 
moravskoslezské noviny (Ostrava, 1929-30). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Burza lásky a jiné fejetony 
(1921); Láska a život v obrazech (BB v próze, 1924, 
k cyklu obrazů A. L. Salače); Propast (R 1926). - 
Ostatní práce (eseje a úvahy): Otázka světového míru 
(1922); Klerikalismus a militarismus (1922); Zničte 
militarismus (1922); Před branami lásky (1923); Sed
má velmoc (1923); Jařmo zástupů (1924); Manželství 

- budoucnosti (1924); Československá armáda (1925);
Ježíš Kristus. Výňatek z obsáhlejšího díla (1927); Ježíš 

Kristus. Retrospektiva, rozbor filozoficko-metafyzic- 
ký a nástin evoluční perspektivy (1927); Zjev a osob
nost Jesu Christa (1928); Tomáš Baťa průkopník 
(1932); Hierarchický řád světa (1934); Evropa bez 
mužů (1935); Chvála smrti (1936); Kniha sentencí
(1938);  Nová Evropa a idea hospodářského plánu 
světového (1938); Smysl českého nacionalismu
(1939);  Blaník. Z cesty po jižních Čechách v roce 1939
(1940);  Bochník chleba (1940); Kormidlo věčnosti
(1941);  Chvalozpěv o knize (1942); Zeměkoule v nebi 
(1943); Spasitel. Dovětek díla Ježíš Kristus (1946, 
psáno 1937-38); Srdce (1946); Z půlnoci k českému 
jitru (1946); List Čechům (1947); Filozofický triptych 
(b. d., 1947; obs. List Čechům, Z půlnoci k českému 
jitru, Srdce); Hymna smrti. Básnický doslov filozofic
kého eseje Chvála smrti (1947). - Souborné vydání: Fr. 
R. Jirman. Vybrané spisy (A. Kovanda, 1946, 1 sv.). 
■ REDIGOVAL časopisy: Člověk. List věnovaný zá
jmům všeobecného blaha a zušlechtění lidstva (Par
dubice, 1923), Láska a pohlaví (Pardubice, 1924), 
Novojičínské noviny (1929), Zpravodajská služba 
Stavovské reformy (1933-35). I

LITERATURA: -te-: ref. Chvála smrti, LitN 9, 
1936/37, č. 7-8; drb. (J. Borecký): ref. Nová Evro
pa..., Zvon 39, 1938/39, s. 42; M. G.: ref. Smysl 
českého nacionalismu, Zvon 40, 1939/40, s. 42; V. T. 
(Tichý): ref. Chvalozpěv o knize, Nár. práce 16. 6. 
1942; jšk. (J. Š. Kvapil): ref. Zeměkoule v nebi, Naše 
doba 51, 1943/44, s. 134.

Is

Vojtěch Heinrich Jirota

* 5. 2. 1851 Blovice u Plzně
† 22. 7. 1872 Blovice

Předčasně zemřelý prozaik, básník a dramatik ru:- 
chovské generace.

Vl. jm. Vojtěch Heinrich, podepisoval se i Hajn- 
rich. - Otec byl soudním sluhou. Po farní škole 
v Blovicích a hlavní škole v Plzni navštěvoval 
J. plzeňské gymnázium a maturoval 1869 
v Klatovech. Na studiích ho podporoval blovic- 
ký děkan F. J. Vacek Kamenický. V Praze po 
prvním semestru filozofie přestoupil na medicí
nu, při studiu pracoval jako korektor v Grégro- 
vě tiskárně. Aby mohl navštěvovat lékařské 
přednášky, přešel jako noční korektor do tiskár
ny Pokroku a Politik, působil také jako redak
tor v Pasekově časopise Praha. Zeslaben noční 
prací onemocněl tuberkulózou, léčil se v praž
ské nemocnici a zemřel u rodičů v Blovicích.

Nejvýrazněji se J. ještě nerozvinuté nadání 
projevilo v povídkách a novelách z venkovské
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ho i městského prostředí, kreslících zpravidla 
příběhy nerovných lásek plných utrpení a vzní
cených vášní, jež vedou hrdiny k zločinům a ničí 
jejích životy. Výjimku z těchto více či méně 
romanticky fabulovaných příběhů tvoří povíd
ka Život a ideál, v níž konfrontace ideální lásky 
a skutečnosti ústí v střízlivý antiromantický 
závěr. Osobitým kompozičním prvkem J. próz je 
povídka v povídce, kterou vypráví jedna z po
stav a jež vytváří analogii k vlastnímu příběhu. 
V jediné historické povídce (Jan Roháč z Dube) 
zobrazil J. pád hradu Sión, poslední bašty ne
smiřitelných táboritů. J. lyrika a ojedinělá drob
ná baladika nepřekročily rámec začátečnického 
veršování. Ohlasy lidové poezie, Hálkovy mi
lostné lyriky, Mayerovy poezie přírodní a vlas
tenecké i Erbenových balad postupně vystřída
la vznosná hymnická poezie s rysy příznačnými 
pro tehdy se rodící ruchovsko-lumírovskou po
etiku. J. napsal i několik dramatických prací, 
z nichž se však vedle torz zachoval jen nenároč
ný fraškovitý výjev o trápení venkovských ře
meslníků s jejich ženami (Hrdinové či zrušený 
konkordát), hraný 1869 v Blovicích divadelní 
společností. Pokoušel se i o překlady z antické 
poezie a z polské prózy.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. H. Jirota, V. J. Jirota, 
V. Jindřich Jirota, Vojtěch A. Jirota; -a, -ma (obojí 
Šumavan). I PŘÍSPĚVKY in: Čes. študent (1869); 
Obrazy života (1870-71); Praha (1869-70); alm. 
Ruch 2 (1870); Světozor (1871); Šumavan (Klatovy, 
1869-71). I KNIŽNĚ (posmrtně). Beletrie: Sebrané 
spisy V. H. J. (1930, ed. F. Raušar). I SCÉNICKY 
Hra: Hrdinové či zrušený konkordát (1869). I

LITERATURA: • nekrology (an.): Šumavan 1872, 
č. 31; Věstník bibliografický 1872, s. 175; Obrazy 
života 2, 1871/72, s. 335 •; F. Raušar in Sebrané spisy 
V. H. J. (1930); M. Hýsek in Ztrhané struny zvuk 
(1940); F. Buriánek in Literární Klatovy (1962).

Zdeněk Jirotka

* 7. 1. 1911 Ostrava

Autor humoristických románů a povídek navazující 
na tradici anglosaského humoru, fejetonista, autor 
rozhlasových her.

Studoval na reálce v Ostravě (1925-29), odkud 
byl z kvinty vyloučen, pak se učil zedníkem 
a nakonec absolvoval vyšší průmyslovou školu 
stavitelskou v Hradci Král. (mat. 1933). Do
1939 byl důstojníkem pěchoty v Košicích, Ban
ské Bystrici, Olomouci, Vyškově a Brně (oženil 
se 1939), 1940-42 úředníkem min. veřejných 
prací, 1942-45 spisovatelem z povolání; od
1940 byl spolupracovníkem Lid. novin (oba 
jeho romány vyšly poprvé v Knihovně Lid. 
novin). Po válce pracoval jako redaktor: 
1945-51 ve Svob. (Lid.) novinách, 1951-53 
v Dikobrazu, 1953-62 v Čs. rozhlasu, do konce 
60. let znovu v Dikobrazu.

Celá J. literární činnost, zaměřená na zábav
né, humoristické čtení, stojí ve stínu jeho úspěš
né prvotiny Saturnin. Postava sluhy-stoprocent- 
ního muže, jenž vystupováním, inteligencí, roz
hledem a uceleným životním názorem převyšuje 
pána a jenž, slouže svému okolí, si je de facto 
podrobuje, jeví se jako výstřední jen tváří v tvář 
životu redukovanému na úzkou specializaci ne
bo na strnulé naplňování měšťáckých životních 
norem; lícem této parodie je autorova adorace 
vnitřního bohatství člověka, zejména hravosti, 
fantazie a dobroty srdce. J. debut a po něm 
i jeho druhý román, Muž se psem, šťastně spojil 
domácí tradici tzv. školy Lidových novin s tra
dicí anglosaské humoristické beletrie (zejm. Je
rome Klapka Jerome, P. G. Wodehouse), tj. 
konkrétně s pružností fejetonistického románu 
(jako volného sledu relativně samostatných pří
hod), s dovedností parodie stabilizovaných lite
rárních forem a žánrů (v Saturninovi ženského 
románu, kovbojky, přísloví, v Muži se psem 
detektivky, novinového seriálu o stíhání zločin
ců, příruček, kterak zaručeně dosáhnout úspě
chu), se zcivilněním a zdůvěrněním tématu až 
na hranici idylizace, s uměním vykalkulované 
nečekané a zároveň lakonické gagové situace 
nebo humorné pointy a se slovním vtipem. Mo
ment nabádavosti, obsažený už v J. prvotině, 
zbytněl pod vlivem dobové estetiky v autoro
vých povídkách z 50. let (Profesor biologie na 
žebříku), usilujících „viníky“ nejen zesměšnit, 
nýbrž hned i polepšit. - Obdobný ráz jako J. be
letrie má i jeho žánrově rozmanitá tvorba pro 
rozhlas (řada rozhlasových her a hříček, fejeto
ny, vyprávění „ze života“ atd.).

ŠIFRY: Ir, Z., Z. J. I PŘÍSPĚVKY in: Českosl. novi
nář; Dikobraz; Lid. noviny (od 1940); sb. Sedmilháři • 
(1969); Svět práce; Svob. noviny (1945-48). I KNIŽ-
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NĚ. Beletrie: Saturnin (R 1942); Muž se psem 
(R 1944, vyd. 1968 rozšiř, o 4 povídky); Hvězdy nad 
starým Vavrouchem (rozhlasové hříčky, 1946; prem. 
1944, 1945); Profesor biologie na žebříku (PP 1956). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: L. Khás: Druhá seb
ranka (výbor z próz, 1970). I

LITERATURA: • ref. Saturnin: J. Janoušek, Živá 
tvorba 1943/44, s. 34; V. T. (Tichý), Nár. práce 23. 6. 
1943 •; L. Soukup in Z. J.: Hvězdy nad starým Vav
rouchem (1946); • ref. Muž se psem: V. Kolář, LidN 
30. 9. 1944; V. T. (Tichý), Nár. práce 11. 10. 1944; 
(nové vyd.) Brk (F. Buriánek), Zeměd. noviny 9. 7. 
1948 •; F. Pilař in Z. J.: Saturnin (1954); V. Lacina in 
Z. J.: Muž se psem (1954); • ref. Profesor biologie na 
žebříku: A. Hájková, HD 1957; J. Opelík, Kultura 
1957, č. 6; J. R. Piek, LitN 1957, č. 6 •; V. Kovářík in 
Hlasy a tváře (1965); • k šedesátinám: A. Gregor, 
Svob. slovo 7. 1. 1971; t (V. Závodský), Brněnský 
večerník 7. 1. 1971 •; R. Pytlík in P. G. Wodehouse: 
Vlna zločinnosti na zámku Blandings (1977).

jo

Jaroslav Jiroušek

* 17. 3. 1881 Úvaly u Prahy
† 27. 4. 1903 Praha

Překladatel z francouzštiny a angličtiny, novinář 
a publicista.

Otec byl skladníkem mouky a lihovin. Po ukon
čení středoškolského vzdělání studoval J. dva 
semestry na univerzitě v Lipsku. Od 1900 byl 
profesionálním novinářem, redigoval týdeníky 
Nové listy (vyd. J. V. Klofáč) a Slovo (vyd. 
A. Rašín). Existenčním zápasem a pracovním 
vypětím si podlomil zdraví, 1902 onemocněl 
plicní chorobou, jíž následujícího roku podlehl.

J. zanechal několik překladů z literatury 
a publicistiky francouzské a z literatury anglic
ké a americké. Slibný publicistický talent proje
vil v osobitých fejetonech a črtách (ve Zlaté Pra
ze), jimiž reagoval na aktuality kulturního 
a společenského života.

ŠIFRA: J. J. (Zlatá Praha). I PŘÍSPĚVKY in: Nové 
listy (1900); Slovo (1901-02); Zlatá Praha (1901-02). 
■ KNIŽNĚ. Překlady: A. Hamon: Duševní povaha 
anarchisty (1898); P. Bourget: Fyziologie moderní 
lásky (1901); A. Dumas st.: Válka žen (b. d., 1903); 
P. a V. Margueritte: Pohroma (1903); H. G. Wells: 
Válka světů (b. d., 1903); E. Bellamy: Rovnost 
(b. d.); - posmrtně: H. Rochefort: Paměti 1, 2 (1904, 

s P. Moudrou). ■ REDIGOVAL časopisy: Nové listy 
(leden-duben 1900), Slovo (prosinec 1901-květen 
1902). ■

LITERATURA: • nekrology: M. F., Máj 1, 
1902/03, s. 516; an., Zvon 3,1902/03, s. 464; an., Zlatá 
Praha 20, 1902/03, s. 336 •.

et

Bohumil Jirsík

* 6. 4. 1873 Kralupy (K. nad Vltavou)
† 29. 4. 1921 Plzeň

Překladatel francouzských naturalistů a soudobého 
německého románu.

Otec byl správcem dolu v Kralupech. J. absol
voval 1892 české gymnázium v Čes. Budějo
vicích, které založil jeho strýc, budějovický 
biskup J. V. Jirsík. Do 1896 působil J. jako 
suplující, 1896-98 jako řádný profesor na státní 
reálce v Brně, 1898 přešel na reálku do Prostějo
va, 1904 do Prahy. 1916-19 byl ředitelem reálky 
v Sušici, 1919—21 v Plzni.

V překladatelské činnosti se zaměřoval pře
devším na prózy francouzských naturalistů 
(Zola, Maupassant), z němčiny přeložil ve své 
době populární utopický román B. Kellerman- 
na Tunel. Své překlady vydával 1912-17 v edici 
Slavní autoři literatur světových (nakl. J. R. Vi
límek). Některé z nich (např. Zolovy romány 
U rodinného krbu a Jeho excelence Eugen 
Rougon nebo Kellermannův Tunel) vycházely 
v četných dalších vydáních.

KNIŽNĚ. Překlady: G. de Maupassant: Silná jako 
smrt (1912) + Jak nás klamou (1912) + Neděle 
pařížského měšťáka a jiné novely (1913, s J. Vobrubo- 
vou); E. Zola: U rodinného krbu (1912) + Jeho 
excelence Eugen Rougon (1917); P. de Coulevain: 
Srdce osamělé (1913); B. Kellermann: Tunel (1913).

mu

František Jiřík

* 2. 4. 1731 Černošín u Stříbra
† 24. 2. 1796 Praha

Jedna z předních postav pražského českého divadel
ního života v 80. letech 18. století, překladatel Lessin- 
govy tragédie.
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Syn poddaného Jiřího J. z panství Trpísty (dnes 
okr. Tachov). F. J. byl propuštěn z poddanství 
(výhostní list z 1762) a stal se od ledna 1774 
měšťanem Nového Města pražského. Byl tesař
ským mistrem. Zemřel na souchotiny jako 
zchudlý měšťan. - J. patří k podporovatelům 
a iniciátorům pražského českého divadelního 
podnikání za josefínské éry. Podal 10. 8. 1784 
magistrátu žádost, aby směl na Novém Městě 
zřídit česko-německé divadlo; odkázán na zem
ské gubernium jako kompetentní v této záleži
tosti, žádost již neopakoval. Jeho počin před
cházel prvním českým hrám v budově Nostico- 
va (Stavovského) divadla a časově těsně souvisí 
s dvěma publikovanými projevy požadujícími 
provozování divadla v češtině: s názory herce 
M. Majobera (v něm. brožuře vydané v Klato
vech 1784) a V. Tháma (v předmluvě k alm. 
Básně v řeči vázané, datované rovněž 10. 8. 
1784). 1788 stál J. - asi i finanční podporou- 
v čele divadelní společnosti, nejspíše ochotnic
ké, která provozovala české hry v Růžodole 
(Rozentále) za tehdejší Poříčskou branou 
(v místech dnešní Pobřežní ulice v Karlině) a je
jíž vznik byl snad vyvolán rozkolem mezi vlaste
neckými podporovateli českých her Boudy 
a národnostně utrakvistickými podnikateli to
hoto Vlastenského divadla.

Pravděpodobně v Boudě, asi 1786-87, bylo 
hráno jediné známé dramatické dílo J., překlad 
tragédie Emilie Galotti od G. E. Lessinga (dra
matu, jímž byly 1783 zahájeny něm. hry Nosti- 
cova divadla). Text překladu se nedochoval.

SCÉNICKY. Překlad: G. E. Lessing: Emilie Galotti 
(asi 1786-87). ■

LITERATURA: F. Baťha: Dva dokumenty k his
torii počátků českého divadla v Praze, Divadlo 1958.

mo

Richard Jiřík

* 12. 9. 1859 Grymov u Přerova
† 16. 5. 1927 Vyškov

Překladatel z angličtiny, autor školních učebnic a ja
zykových příruček.

V Olomouci studoval na gymnáziu (mat. 1879), 
v Praze dva roky práva. Poté působil jako učitel 
v Pavlovicích u Přerova, Třebeticích (Střeběti- 
ce) u Holešova a v Přerově, od 1895 na obchod

ní škole v Brně, 1904-23 jako ředitel obchodní 
školy ve Vyškově. 1900 vykonal studijní cestu do 
Paříže a Londýna.

J. literární činnost se skládala z překladů 
a školských příruček. Jako překladatel se orien
toval na angloamerické písemnictví, zejména na 
humoristickou prózu. V činnosti školsky příruč
kové zasáhl do této oblasti svodem obsahů ně
kterých Shakespearových her; převážně se však 
týkala oborů J. učitelského působení (učebnice 
obchodního zeměpisu, účetnictví, němčiny). Do 
denního i odborného tisku přispíval J. metodic
kými a národohospodářskými články, k 1900 
uváděná cestopisná próza Z Paříže do Londýna 
zůstala nezjištěna.

PŘÍSPĚVKY in: Domácí hospodyně (1893); Lumír 
(1892); Mor. orlice (1900); Výr. zpráva obchodní ško
ly ve^ Vyškově (1906, 1909, 1912, 1914, 1916). I 
KNIŽNĚ. Práce o literatuře: Stručné výklady nejlep
ších dramat Shakespearových (1907). - Překlady: 
F. Anstey (T. A. Guthrie): Mluvící kůň a jiné novely 
(1894) + Mosazná láhev (1904) + Slané mandle 
(1913); Mark Twain: Vybrané humoresky (1899); 
A. C. Doyle: Strýc Berňák (1907); E. Glyn: Kontrast 
a jiná próza (1918); D. Gerard: Zapomenutý hřích 
(1921). - Ostatní práce: Německo-český slovník 
obchodní 2 (1902); Praktická mluvnice jazyka němec
kého pro Čechy (Vídeň 1903, s Č. Syrovým); dále 
učebnice a příručky obchodního zeměpisu a účet
nictví.

jo

Jiříkovo vidění

Asi před polovinou 15. století

Středověká prozaická povídka, náboženská moralita 
o návštěvě člověka v záhrobí.

Český text je zpracován podle rozsáhlé latinské 
skladby Visio Georgii ze 14. stol. Vznikl snad už 
před polovinou 15. stol, jako pronikavě zestruč
něný překlad, který je co do rozsahu jen nepatr
ným zlomkem lat. předlohy. Dílo došlo značné 
obliby u čtenářů a bylo až do 19. stol, vydáváno 
mezi knížkami lidové četby; jeho titul zobecněl 
v lidovém úsloví, což dosvědčuje někdejší popu
laritu skladby.

Látka J. v. navazuje na tradici středověkých 
záhrobních vizí a líčí putování kajícího se hříš
níka, uherského šlechtice Jiříka, do irského 
poutního místa zvaného Očistec sv. Patrika 
a tudy do zásvětí. Třicet kapitol („vidění“) líčí 
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hrdinovy zážitky z pouti záhrobím; Jiřík přitom 
prochází řadou stupňujících se ďábelských po
kušení, spatřuje v průvodu archanděla Michae
la hrůzy očistce a pekla a seznamuje se nakonec 
i s rajskými slastmi. Ideovým smyslem díla je 
odvracet věřící od hříšného života a posilovat 
jejich zbožnou závislost na církvi.

EDICE: J. v. (1934, ed. F. R. Tichý); in Próza z doby 
Karla IV. (1938, novočeská úprava, ed. J. Vilikovský); 
in Próza českého středověku (1982, ed. J. Kolár, M. 
Nedvědová). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 16 533-16 539. 
I LITERATURA: J. a H. Jirečkové in Rozpravy 
z oboru historie, filologie a literatury 1 (Vídeň 1860); 
J. Gebauer: J. v. v souvislosti s jinými pověstmi mysti
ky křesťanské + O původu J. v. + Dodatek ke zprávě 
o původu J. v., LF 1879 → Stati literárně dějepisné 
(1941); V. Tille: O pouti rytíře Oweina do očistce sv. 
Patrika, LF 1891; Č. Zíbrt: J. v., ČČM 1907; M. Voigt 
in: Beitráge zur Geschichte der Visionenliteratur im 
Mittelalter (Lipsko 1924); K. Jensen: K vydání staro
českého J. v., LF 1938; J. Vilikovský: Zapomenutý 
rukopis J. v., LF 1938; viz též EDICE.

A

Václav Jiřina

* 26. 5. 1886 Vinoř (Praha-V.)
† 26. 5. 1946 Praha

Překladatel z italštiny, španělštiny a francouzštiny 
orientovaný na moderní prózu a drama, propagátor 
italské literatury; redaktor.

Studoval v Praze na Malostranském gymnáziu 
(mat. 1905) a 1905-09 na právnické fakultě 
(JUDr. 1911); působil jako soudní tlumočník 
italštiny a španělštiny. J. redaktorská činnost 
souvisela s Cechovými Květy, s týdeníkem 28. 
říjen a deníkem Národní osvobození (věnoval se 
mj. divadelní publicistice); jako redaktor Ná
rodní politiky vedl rubriku fejetonů, pro kterou 
získal generačně i odborně široký okruh spolu
pracovníků. Naposledy pracoval v redakci Li
dové demokracie. Od 1927 byl generálním zá
stupcem Společnosti italských dramatiků pro 
ČSR (Societá degli Autoři Italiani), 1^30 vyzna
menán řádem italské koruny za zájnuhy o pro
pagaci italské kultury. Pohřben byl na vino
hradském hřbitově.

J. široký překladatelský zájem, zaměřený na 
prózu a drama, se týkal hlavně moderní litera
tury italské a španělské (italští modernisté, špa

nělská tzv. generace 98), s jejímiž představiteli 
a díly českého čtenáře během 10. až 30. let 
časopisecky i knižně seznamoval (E. de Amicis, 
G. D’Annunzio, A. Bertramelli, L. Capuana, G. 
Deledda, E. L. Morselli, G. Papini; Azorín, R. 
Bar oj a, C. Espina, R. Gómez de la Serna, V. 
Blasco Ibáňez, A. Palacio Valdés, R. Pérez de 
Ayala, M. de Unamuno, R. del Valle-Inclán aj.). 
Největší pozornost věnoval L. Pirandellovi jako 
prozaikovi i přednímu italskému dramatikovi; 
hlavně J. zásluhou byly jeho hry mimo Itálii 
nejvíce uváděny u nás. Moderní italské drama 
prezentoval i překlady M. Bontempelliho a E. 
F. T. Marinettiho. Méně překládal z literatury 
francouzské (J. Barbey ďAurevilly, A. France, 
Ch. Perrault) a německé (časopisecky P. Alten- 
berg).

ŠIFRY: Ja-ma (dub., Nár. osvobození 1927), V. J. 
(Nár. osvobození 1924, Host 1924-25). I PŘÍSPĚV
KY in: Besedy lidu (1909-10); Cesta (1925-30); Čes. 
dělník (1940-42); Čes. svět (1913-14); Host 
(1924-25); Kult, zpravodaj (1926-27); Květy 
(1910-16); Lid. noviny (1921-29); Lumír (1924); Máj 
(1908-09); Nár. obzor (1912); Nár. osvobození 
(1924-27); Panoráma (1930-31); Právo lidu (1910); 
Stopa (1911—12); Světozor (1929—30); Topičův sbor
ník (1925-26); Tribuna (1921-28); Venkov (1929). 
■ KNIŽNÉ. Překlady: Neera: Crevalcore (1908); E. 
de Amicis: Dub a květinka (1910) + Srdce (1927); A. 
France: Košile (1911); Ch. Perrault: Povídky a příbě
hy z minulých časů (1911); G. ďAnnunzio: Panenská 
země (1911) + Sen jarního jitra, Sen podzimního 
večera (1914) + Nevinný (1928); L. Capuana: Cho
robná láska (1921); L. Pirandello: Každý má svoji 
pravdu (1925) + Jindřich IV. (1926) + Život, který 
jsem ti dala (1926) + Pro stéblo trávy (1926) + Smrt 
v patách (1927) + Přítelkyně vdaných žen (1929) 
+ Člověk, zvíře a ctnost (1929) + Zavržená (1930) 
.+ Natáčí se (1930); R. del Valle-Inclán: Letní sonáta 
(1927); R. Gómez de la Serna: Bílá a černá vdova 
(1927) + Torero Caracho (1931, s R. J. Slabým); M. 
Bontempelli: Naše Dea (1927, i prem. s tit. Naše 
bohyně) + Syn dvou matek (1932); M. de Unamuno: 
Ábel Sánchez (1928); F. I. Saljapin: Z mého života 
(1946). I SCÉNICKY Překlady: P. M. Rosso di San 
Secondo: Ó, loutky, jaká vášeň! (1924) + Mezi tančí
cími šaty (1927); D. Signorini: Chvála krádeže (1925); 
L. Pirandello: Čapka s rolničkami, Soudně ověřený 
smolař (1926) + Nová kolonie (1929) + Rozmysli si, 
Jakoubku! (1930) + Člověk ani neví jak (1934); M. 
Corsi, M. Salvini: Zab mne! (1927); U. Falena: Po
slední vévoda (1928); E. F. T. Marinetti: Zajatci 
(1929); D. Niccodemi: Stín (1931); A. Benedetti, G. 
Zorzi: Fifinka (1933); L. Antonelli: Ostrov opic 
(1934); R. Alessi: Hrabě Orel (1938). I REDIGOVAL 
periodika: Květy (1914-15 s V. Čechem, 1916 sám jen 
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1. č.), Národní politika (1942-45, odp. red.); sborník: 
1916. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich 
vojínů (1916). I

LITERATURA: • nekrology: ok (O. Kautský), 
Svob. noviny 28. 5. 1946; r., LD 28. 5. 1946; an., LD 
1. 6. 1946 •.

vs

Adam Jist

* 10. 11. 1907 Kladno

Novinář, prozaik a dramatik.

VI. jm. Jindřich Styblík. - Otec byl úředníkem. 
V šesti letech se J. přestěhoval s ovdovělou mat
kou do Prahy, kde 1926 absolvoval gymnázium. 
1926-34 pracoval v oboru propagace, přede
vším jako propagační textař u různých firem, 
naposledy u akc. spol. Walter a spoí. 1934-38 
byl redaktorem Lid. novin, 1938-45 novin nakl. 
Melantrich (A-Zet, Čes. slovo), pak do 1948 
šéfredaktorem čas. Rozlet. 1948-55 se živil ex
terně lektorskou a překladatelskou spoluprací 
s nakl. Svět sovětů, do 1958 byl nakladatelským 
redaktorem ve Vydavatelství obchodu, do 1967 
žil jako volný publicista a od 1968 až do důcho
du 1974 byl redaktorem deníku Svob. slovo.

Životopisný román Písničkář, seškrtaný pro
tektorátu! cenzurou, teprve v druhém vydání 
plně vyjádřil J. záměr představit titulního hrdi
nu V. Šolce proti běžnému romantizujícímu 
pojetí jako básníka sociálního. J. milostné po
vídky jsou založeny na vtipném nápadu, jeho 
další dva věcně psané romány (Vynález, Mariol 
nechce zpívat) z intelektuálního, resp. umělecké
ho prostředí jsou vedeny detektivní zápletkou. 
Na přechodu k pracím novinářským se ocitají 
popularizující knihy pro mládež o ovocných 
stromech a o chmelu.

ŠIFRY: is, zz (A-Zet, Čes. slovo). ■ PŘÍSPĚVKY in: 
A-Zet (od 1938); Čes. slovo (od 1938); Českosl. roz
hlas (od 1958); Kult, tvorba (od 1959); Květy (od 
1964); Lid. noviny (od 1934); Noviny vnitřního ob
chodu (od 1957); Rozlet (1945-48); Svob. slovo (od 
1968). I KNIŽNĚ. Beletrie: Písničkář (R 1942, rozšiř, 
a přeprac. vyd. 1961); Divné lásky (PP 1943); Splněné 
touhy (PP 1944); Vynález (R 1945); Člověk zdeúředně 
neznámý (D 1955, pod vl. jm.); Pramen básníkovy síly 
(pásmo o životě V. Šolce, 1958); Mariol nechce zpívat 
(R 1967). - Ostatní práce (populárně informativní 
prózy pro ml.): Nejen zlatá jablka (1963); Vrátila se 

dcera z chmelu (1968). I REDIGOVAL časopis: Roz
let (1945-48). ■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Sletový 
průvodce Prahou (1932). ■

LITERATURA: • ref. Písničkář: F. Kr., A-Zet 1. 
2. 1943; Kp (K. Polák), Nár. práce 3. 3. 1943; Bá, Čes. 
slovo 9. 3. 1943 ↓ •;• ref. Divné lásky: J. M., LidN 
17. 1. 1944; kp (K. Polák), Nár. práce 16. 2. 1944 •; 
Kst.: ref. Splněné touhy, Venkov 16. 1. 1945; J. Špičák: 
ref. Pramen básníkovy síly, Cesta míru 1959, č. 16; 
• ref. Nejen zlatá jablka: M. Majerová, LitN 1963, 
č. 47; Z. K. Slabý, ZM 1963, s. 549 •; M. D.: ref. 
Písničkář (přeprac. vyd.), Průboj 2. 7. 1961.

pb

Jistebnický kancionál

Kolem 1450

Rukopisný sborník husitských, převážně českých, li
turgických i neliturgických zpěvních textů.

Tento nej rozsáhlejší sborník husitských písní se 
nazývá podle Jistebnice (u Tábora), kde byl 
nalezen 1872; dnes je majetkem pražské 
Knihovny Národního muzea. Byl pořízen okolo 
poloviny 15. stol, jako soubor zpěvních textů 
vzniklých v průběhu husitského revolučního 
hnutí; většinu těchto písní známe právě odtud. 
Dochovalo se z něho 246 stran; začátek, konec 
a několik dalších listů uvnitř rukopisu chybí.

Obsahově se J. k. člení do tří oddílů. První 
zahrnuje mešní liturgické texty nejprve z ne
měnné části obřadu (ordinarium), pak zpěvy 
pro neděle, výroční svátky a svátky světců 
v průběhu církevního roku (proprium), druhý 
oddíl soustřeďuje písně určené k lidovému zpě
vu při mešním obřadu i mimo něj (písně spjaté 
s potřebami ozbrojeného boje ap.), třetí litur
gické zpěvy k různým jiným obřadům. Rozsah 
sborníku a jeho vnitřní členění je svědectvím, že 
byl pořizován se záměrem zachytit v míře co 
nejplnější a v utříděné podobě husitskou zpěvní 
produkci. Kromě 12 latinských vánočních zpě
vů v druhém oddílu je to produkce vesměs 
česká. Třebaže jsou první a třetí oddíl (obsahu
jící sakrální texty přeložené z latiny) z celého 
rukopisu nejvíce poškozeny, představují unikát
ní ukázku zčeštěné liturgie odpovídající pravdě
podobně pražské straně J. Želivského. Pro po
znání husitského lidového zpěvu je nejdůležitěj
ší druhý oddíl, nejlépe dochovaný. Pořadatel 
sborníku nečinil rozdílu mezi skladbami různé
ho původu, takže sem pojal vedle písní pražské 
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strany též písně táborské. Poprvé je tu zapsán
1 husitský válečný chorál Ktož jsú boží bojovní
ci. Autory jednotlivých skladeb pořadatel 
neznal, výjimku tvoří dvě písně, jež spojil se 
jménem Husovým, a dvě, které připsal tábor
skému knězi J. Čapkovi. Jedinečnou hodnotu 
J. k. zvyšuje fakt, že záznamy zpěvních textů 
jsou provázeny notací nebo aspoň poukazem 
k nápěvu podle některé známé písně. Jako sou
boru lidových duchovních písní náleží J. k. zá
roveň časové prvenství mezi památkami toho 
druhu nejen u nás, ale i v evropském měřítku.

EDICE: Z. Nejedlý in Dějiny husitského zpěvu
2 (1913, nově Dějiny husitského zpěvu 6, 1956; větši
na textů); Husitské písně (1952, výbor z českých skla
deb, ed. J. Daňhelka). I

LITERATURA: Z. Nejedlý in Dějiny husitského 
zpěvu 2 (1913, nově Dějiny husitského zpěvu 4, 5, 
1955); J. Hrabák in Dějiny české literatury 1 (1959).

ep
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1919-1942

Katolicky orientovaný časopis pro výchovu i pro prv
ní literární tvorbu středoškolských studentů.

Podtitul: 1919-35 (roč. 1-16) Časopis středoškol
ských studentů katolických (1934/35, roč. 16, kromě 
tohoto podtitulu uvedeno na tit. listě jednotlivých 
čísel: Časopis katolického studentstva českosloven
ského); 1935/36 (roč. 17) Časopis katolických studen
tů; 1936/37 (roč. 18) Časopis katolického studentstva 
československého; od 1937/38 (roč. 19) bez podtitu
lu. - Redaktoři: 1919/20 (roč. 1) redakční krou
žek; 1920/21 (roč. 2) J. Katnar, Hradec Král.; 1921/ 
22 (roč. 3) F. Formánek; 1922/23 (roč. 4) R. Krebs (č. 
3—6), J. Frydrych (od č. 7); 1923/24-1924/25 (roč. 
5-6) J. Frydrych; 1925/26-1927/28 (roč. 7-9) V. Do
razil; 1928/29 (roč. 10) J. Pitschmann, O. Svo
zil; 1929/30 (roč. 11) B. Černý, V. Černý, O. Svozil, 
M. Pecháček; 1930/31-1931/32 (roč. 12-13) V. Černý; 
1932/33-1942 (roč. 14-24) D. Pecka, Brno, z toho 
1935/36 (roč. 17) s F. Kolmanem, C. Mařanem, A. 
Šebou, 1938/39 (roč. 20) s L. Vrlou, Mor. Ostrava, 
1939/40 (roč. 21) navíc s J. Jakešem, F. Knězem; 
1940/41 (roč. 22) s L. Vrlou, J. Jakešem, A. M. Ma- 
chourkem, 1941/42 (roč. 23) navíc s M. Němcem, 
1942 (roč. 24) s L. Vrlou. - Majitel a vydavatel: 1919 
(roč. 1, č. 1) Česká liga akademická; 1919-42 (roč. 1, 
č. 2 - roč. 24) Ústředí katolického studentstva česko
slovenského v Praze. - Periodicita: měsíčník. 1919/20 
(roč. 1)10 čísel od června do června (s přestávkou od 
července do října 1919; v prosinci 1919 2 čísla); 

1920-42 (roč. 2-23) 10 čísel ročně od září do června; 
roč. 24 nedokončen: vyšla 2 čísla (září, říjen 1942). J. 
bylo zastaveno okupanty. (Po válce plnil jeho funkci 
čas. Úsvit.) - Přílohy: 1921-26 (roč. 3-7) Cyrilometo
dějský věstník studentský (později neuváděn již jako 
příloha); 1934-36 (roč. 16-17) organizační příloha 
Raport.

J. vzniklo jako katolicky vyhraněný časopis pro 
středoškolskou mládež, vytvářený však převáž
ně autory mimo středoškolské prostředí. Podle 
programového prohlášení v č. 2, roč. 1 byla jeho 
hlavním posláním obnova náboženského živo
ta, výchova silných a vzdělaných, nábožensky 
a sociálně cítících a vlast milujících charakterů; 
dále se mělo stát organizačním pojítkem kato
lického hnutí mezi studující mládeží; teprve na 
třetím místě bylo určeno pro literární příspěvky 
středoškoláků. Tomu odpovídala i podoba J., 
které zvláště zpočátku věnovalo větší pozornost 
ideovým a organizačním otázkám katolicismu 
(v řadě proměňujících se rubrik) než původní 
tvorbě, jež měla prakticky vyhrazeny dvě tři 
stránky v rubrice Poezie (práce studentů-stře- 
doškoláků byly i tu v menšině); teprve od 1922/ 
23 (roč. 4) se dostala ke slovu i vlastní středo
školská mládež v rubrice Studentská múza.

N prvních ročnících bylo J. literárně i myš
lenkově výrazem trvající krize v současné české 
katolické literatuře; kromě prací některých 
starších literátů (K. Dostál-Lutinov) se v něm 
objevovaly příspěvky autorů, kteří (s výjimkou 
J. Bartušky, V. Zimy, O. Svozila) zcela zapadli. 
Situace se začala měnit ve 30. letech, zřejmě 
v souvislosti s ofenzívou katolicismu v literatuře 
a s ustálením redakce v rukou zkušeného peda
goga D. Pecky, který kolem listu soustředil řadu 
teologů a cílevědomě vyhledával jednak zná
mější autory (např. 1937/38, roč. 19, J. Durych, 
F. Hrubín, J. Čep, R. Medek, V. Renč, J. Za
hradníček), jednak talentované studenty. V po
sledních ročnících, nepochybně též následkem 
zúžení jiných publikačních možností, v J. tiskli 
vedle teologů S. Braita, R. M. Dacíka, M. Ha- 
báně aj. své básně a prózy studenti J. Karen, O. 
Kryštofek, Z. Šeříky R. Kalčík, O. Sirovátka, V. 
Mencl, M. Obst, J. Šotola, J. Hořec, J. M. Gros- 
sman. V tomto období se J. stalo protějškem 
Studentského časopisu a zřejmě s ním soutěžilo; 
redakce dopřávala mladým přispěvatelům urči
tou tematickou i tvůrčí volnost, neustupujíc 
však v ničem z nábožensky vyhraněného pojetí 
života, tvorby i morálky. Esteticky vedlo J. své 
mladé autory i čtenáře k rozvíjení linie zdu- 
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chovnělé poezie a vlastenecké literatury ve sto
pách soudobé moderní lyriky, prózy a esejistiky 
hlásící se ke katolicismu.

mb

Pavel z Jizbice

* 16. 8. 1581 Praha
† 27. 10. 1607 Praha

Latinsky píšící humanistický básník, významný ze
jména jako epigramatik a milostný lyrik.

Latinsky jmenován Paullus a Gisbice (Pragen- 
sis nebo Bohemus). - Byl synem zámožného 
pražského měšťana Václava Litoměřického 
(† 1587, pův. mlynáře v Maštěřovicích), ale uží
val jména po nevlastním otci Matyáši Jizbic- 
kém. Základní vzdělání získal pravděpodobně 
na novoměstské škole u Sv. Jindřicha, po krát
kém pobytu na pražské univerzitě odešel 1596 
studovat do saského Annaberku, kde předtím 
studoval už jeho starší bratr Václav (později 
znám jako Maštěřovský, jeden z účastníků sta
vovského povstání, popravený 1621). Již v té 
době si P. z J. získal uznání jako latinský básník. 
Pokračoval ve studiích na vyhledávaných uni
verzitách v Německu (Altdorf, Wittenberg, Lip
sko, Rostock) a v Nizozemí (Leyden), ale jeho 
pobyty byly většinou krátké, zvláště 1602-03, 
kdy byly pouhými zastaveními na jediné studij
ní cestě (z Lipska přes Magdeburg do Rostoc- 
ku, odtud přes Hamburk do Amsterodamu 
a Leydenu a přes Heidelberg a Frankfurt do
mů). Všude navazoval styky s předními učenci 
(např. proslulí humanističtí filologové J. Scali- 
ger a J. Lipsius v Leydenu). Protože na cestách 
vyčerpal dědický podíl po otci, žil po návratu 
z matčiny podpory a po její smrti se obracel 
k vlivným osobnostem o pomoc při hledání 
místa v královské službě. Dříve než se mu to 
podařilo, byl zabit, patrně ze žárlivosti, v domě 
své snoubenky, oslavované v jeho milostných 
básních.

Básnické dílo P. z J. obsahuje několik prací 
širšího rozsahu, jako jsou dvě skladby o Kristo
vě narození (zpracované konvenčním způsobem 
podle biblické předlohy), jeho největší a typic
kou složku tvoří však drobné příležitostné bás
ně, shromážděné ve sbírkách Periculorum poeti- 
corum partes třes (Tři díly básnických hříček) 
a Schediasmatum farrago nova (Nová směs pří

ležitostných básní). V nich P. z J., vycházející 
vědomě zejména z luvenala a Persia, Martiala 
a Catulla, završil dosavadní vývoj tohoto oblí
beného žánru latinské poezie u nás. Kromě 
milostných básní to platí především o epigra
mech, jejichž ostrostí a vtipem dokázal pohně
vat řadu svých současníků, v prvé řadě pražské 
univerzitní mistry, proti nimž se s oblibou za
měřoval. Byl při tom veden vědomím vlastní 
umělecké nadřazenosti, které bylo opodstatně
né.
KNIŽNĚ. Carmen heroicum de nativitate... lesu 
Christi (1598); Periculorum poeticorum partes třes 
(Wittenberg 1602); Schediasmatum farrago nova 
(Leyden 1602); Cunae lesu Christi (1605). I EDICE: 
in Renesanční poesie (1975, ed. a přel. H. Businská, 
ukázky). I

BIBLIOGRAFIE: Rukověť human. básnictví 2 
(1966, soupis díla a literatury do 1962). I LITERA
TURA: K. Hrdina: Humanistický básník P. z J., LF 
1923.

e/?

Josef Jodas

* 26. 6. 1828 Sytové (Háje n. Jizerou-Dolní 
Sytová) u Semil

† 1. 5. 1906 Železnice u Jičína

Regionální spisovatel, autor veršovaných pověstí 
z Podkrkonoší a místopisných děl.

Působil jako pomocný učitel, později jako úřed
ník okresní správy; stal se listovním v Nové 
Páce, pak sekretářem v Novém Městě n. Metují, 
zemřel jako okresní hejtman ve výslužbě.

J. produkce veršová (veršované pověsti) 
i prozaická (místopisná díla) má převážně re
gionální charakter. Veršované pověsti tematic
ky i formálně napodobují Erbenovy balady, 
využívajíce navíc lokalitu Podkrkonoší, místní 
pověsti a postavu Krakonoše.

PŘÍSPĚVKY in: Dalibor (1860); Lumír (1859); Ob
razy života (1859); Posel z Prahy; Poutník od Otavy 
(Písek, 1858); Školník (1870). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
Národní pověsti (BB 1878); Pověsti krkonošské (BB 
1894). - Ostatní práce: Památky z Nového Města nad 
Metují (1878); Památnosti Nového Města nad Metují 
(1892). ■

LITERATURA: • ref. Pověsti krkonošské: J. Fle- 
káček, Vlast’ 10, 1893/94, s. 749 a 11, 1894/95, s. 179; 
A. Chlumecký, Hlídka literární 1894, s. 309 •.
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Johlín z Vodňan

† 1416 Praha

Kazatel a náboženský spisovatel, autor postily, v své 
době značně rozšířené.

Pocházel zřejmě z Vodňan, jako člen řádu au- 
gustiniánů-křižovníků byl asi od 1383 farářem 
v Novém Trutnově (Trutnov), v květnu 1389 byl 
dosazen na faru u Sv. Václava na Zderaze na 
Novém Městě pražském. Tady vedl dlouholetý 
spor s laickým náboženským bratrstvem, které 
v jeho farnosti vybudovalo kapli Božího těla na 
Dobytčím trhu, a od června 1403 i s novým 
majitelem kaple, českým národem pražské uni
verzity, zastoupeným M. J. Husem. Působil jako 
vlivný a vzdělaný kritik soudobé společnosti 
a zesvětštělé církve, ale zároveň i jako kazatel
ský odpůrce nastupujícího husitství.

J. z V. byl autorem oblíbené třídílné tzv. Zde- 
razské postily z 1403-04. Tato literárně konci
povaná sbírka 145 kázání, čerpající z četných 
pramenů a vykazující množství exempel i zálibu 
v alegorizování, byla určena jako pomůcka ka
zatelům. Dochovala se v mnoha opisech z Pra
hy a okolí, z jižních Čech i z Moravy.

EDICE: A. Neumann: Výbor z předhusitských postil 
(ukázky ze Zderazské postily), Archív literární (příl. 
čas. Archa) 2, 1922; in sb. Próza z doby Karla IV. 
(1948, ukázky exempel v čes. překladu, ed. J. Vilikov- 
ský). ■

LITERATURA: A. Neumann: České sekty ve stol. 
14. a 15., Velehrad 1920 + Výbor z předhusitských 
postil, Archív literární (příl. čas Archa) 2, 1922; • ref. 
a polemika o stať České sekty...: V. Novotný, ČMM 
1921; F. M. Bartoš, Naše věda 1921 a 1922; A. Neu
mann: České sekty..., Hlídka 1922 •; R. Říčan: J. 
z V, křižovník kláštera zderazského, Věstník KČSN 
1929; V. Tille, J. Vilikovský: Rukopisná bohemika 
v Admontě, Čas. Archívní školy 1934; F. M. Bartoš: 
Původce Quadragesimale admontského, Jihočes. sb. 
historický 16, 1947; J. Vilikovský in sb. Próza z doby 
Karla IV. (1948); F. M. Bartoš: Předhusitský kazatel 
a básník J. z V. v Trutnově, sb. Krkonoše-Podkrkono- 
ší 3 (1967); A. Molnár in Valdenští (1973).

jk

Jaromír John

* 16. 4. 1882 Klatovy
† 24. 4. 1952 Jaroměř

Povídkář a romanopisec, píšící též pro mládež, fejeto

nista, vypravěč se smyslem pro psychologii, doku
ment a mluvené slovo, zaměřený na vystižení tragiko- 
mických stránek života lidového i měšťanského 
a s láskyplnou ironií zobrazující lidi prosté až prosto
duché; pod vl. jm. činný jako výtvarný kritik, propa
gátor estetické výchovy, pedagog, redaktor a organi
zátor moderního kulturního života.

VI. jm. Bohumil Markalous. - Syn středoškol
ského profesora Václava M. (1847-1905), auto
ra knih Řečnictví (1893), Hospodářské písem
nosti (1894), Nauka o slohu (1910), pořadatele 
básnické antologie Pomněnky a Hospodářské 
čítanky, editora Obrany Karla staršího ze Žero- 
tína (1891). - Od 1883 vyrůstal J. v rodném 
kraji rodičů, v otcově novém působišti v Chru
dimi, kde také absolvoval reálné gymnázium 
(mat. 1900). V pěti letech mu zemřela matka 
a otec se brzy znovu oženil; chlapec bez vlídněj
šího rodinného zázemí překonával samotu hor
livou činností sportovní (odtud téměř celoživot
ní aktivní záliba v cyklistice, promítající se i do 
díla) a všestranně uměleckou (zvi. hudební a di
vadelní). Z otcova rozhodnutí a na radu prof.
O. Hostinského vystudoval přírodovědeckou 
fakultu pražské univerzity (1902-03 pobýval 
na univerzitě v Innsbrucku), ale navštěvoval 
i přednášky z filozofie, psychologie, estetiky 
a dějin umění, zejm. O. Hostinského. 1907 zís
kal učitelskou způsobilost pro střední školy 
z přírodopisu a chemie, 1908 pro obch. školy 
z obchodního zeměpisu a zbožíznalství. 1905 se 
oženil, syn Evžen M. (1906-71), lékař, člen Br
něnského Devětsilu, překladatel knihy Umělec
ké projevy choromyslných (1931) od J. Vincho- 
na. - 1906-07 učil J. na obch. škole Nového 
obchodního grémia v Praze v Mariánské ul., 
1907-10 na obch. škole grémia v Kolíně, od 
1910 na městském dívčím reál, gymnáziu 
v Hradci Král. Intenzívně se věnoval veřejné, 
zvi. uměleckovýchovné činnosti, v Hradci mj. 
zřídil vzornou Palackého čítárnu a pracoval 
jako hradecký redaktor pardubické Osvěty lidu 
a Knihovničky Pokrokového klubu. V únoru 
1915 narukoval a po výcviku v České Lípě 
a v Trutnově a po zformování horské vozataj ské 
kolony v Tyrolích a v Slavonii odjel v září 1915 
do pole, prodělal druhou Mackensenovu ofen
zívu v Srbsku a v Černé Hoře; v únoru 1916 
onemocněl v Albánii úplavicí a byl stižen ochr
nutím dolních končetin, prošel nemocnicemi 
v Allessiu, Skutari (Skadar), Cetinji, Sarajevu, 

569



John

Hradci Král., Vídni a Praze; od července 1916 
působil jako velitel jízdárny a instruktor jedno
roční dobrovolnické školy v Trutnově a pak 
jako správní důstojník (poručík od 1917) ve 
vojenských nemocnicích v Broumově a v Par
dubicích. Během vojenské služby obhájil na 
univerzitě v Praze doktorskou disertaci Timolo- 
gie a kritika filozofie normativní se zvláštním 
zřetelem k estetice (1917). Jako voják se od 
listopadu 1918 podílel v Praze-Vršovicích na 
budování nové čs. armády, do civilu byl propuš
těn v květnu 1919. Od té doby pracoval jako 
redaktor Lid. novin v Brně, od září 1920 přitom 
učil na brněnské státní konzervatoři a od září 
1921 zároveň i na starobrněnském Českém stát
ním reál, gymnáziu, od prosince 1923 do konce 
zimního semestru 1926/27 navíc externě před
nášel dějiny umění na odboru architektury 
a pozemního stavitelství brněnské techniky; 
o prázdninách pravidelně cestoval po evrop
ských zemích, 1922-23 během roční studijní 
dovolené pobýval jako stipendista v Paříži. 1925 
byl přikázán tiskovému odboru předsednictva 
vlády v Praze a v této funkci organizoval obráz
kový archív Čs. tiskové kanceláře, budoval pro
pagační oddělení nakl. Orbis, založil a jako 
sekretář řídil Společenský klub v Sylva-Tarrou- 
kovském paláci v Praze Na příkopě (otevřen 
v únoru 1927); v souvislosti s tím studoval 
v Londýně klubový život. Po odchodu z Lid. 
novin (1921) se stal výtv. referentem listů Tribu
na a pak Právo lidu, od 1924 redigoval v nakl. 
Orbis knižnici rozprav o umění a estetice Ars, 
1924-25 řídil dvojjazyčně vydávaný brněnský 
časopis Bytová kultura, 1926 spoluredigoval 
měsíčník Stavitel. Na konci května 1928 odešel 
ze státní služby do penze a plně se věnoval řízení 
obrázkového časopisu Pestrý týden (1928-33) 
a pak beletristické tvorbě (spisovatelské jméno 
Jaromír John si zvolil už za války: Jaromír 
podle padlého bratra, John údajně proto, že se 
to dobře psalo francouzským perem). Již kon
cem působení v Pestrém týdnu často pobýval ve 
Slatiňanech na Chrudimsku, 1936-38 žil v No
vém Městě n. Metují, od podzimu 1938 do pod
zimu 1946 znovu ve Slatiňanech, 1941 a pak od 
února 1943 trvale se spisovatelkou Helenou 
Šmahelovou; s ní pak od 1946 až do konce 
života žil v Olomouci, kde na filoz. fakultě Pa
lackého univerzity vybudoval estetický seminář 
a přednášel estetiku, od září 1948 jako řádný 
profesor. I v Olomouci se živě účastnil veřejné
ho kulturního života, vedl kolektiv estetického 

semináře (KESPU) a jeho přednášky pro veřej
nost, podílel se na literárním životě města 
a kraje, psal do místního tisku. Zemřel v jaro
měřské nemocnici, ve které nalézal útočiště ob
čas už za války a kam se uchýlil v čase oslav 
svých sedmdesátin.

Hlavním obsahem svého intenzivního půso
bení pedagogického, lidovýchovného, kulturně- 
organizačního a publicistického před první 
světovou válkou učinil J. estetickou výchovu, 
o níž byl přesvědčen, že je výchovou celého 
člověka (v této oblasti působil pod vl. jm.). 
Estetiku chápal jako filozofickou disciplínu 
a přitom mu šlo především o estetiku praktické
ho života. Vycházel z učení anglických empiri- 
ků, francouzských encyklopedistů a sociologů, 
z psychologické estetiky a z názorů O. Hostin
ského, po druhé světové válce i z odkazu rus
kých revolučních demokratů. Estetiku mezivá
lečné avantgardy zčásti anticipoval, zčásti 
spoluutvářel svou kritikou dekorativismu, orna- 
mentalismu a vyprázdněné symboliky. Pokusil 
se vytvořit nový vědní obor, esteartilogii, obíra
jící se estetickými otázkami a hodnotami jak 
života, zvláště vkusem (estelogie), tak umění 
(artilogie); od zjištění o rozhodujícím významu 
zraku došel v 30. letech k projektu eidiky, disci
plíny zabývající se zrakem jako tvůrčím činite
lem. Jako kritik a popularizátor estetiky vystu
poval proti kašírované nádheře a ozdobnictví, 
propagoval praktické tvary, řádné provedení, 
účelnost, vzdušnost, úctu k materiálu a prosto
tu jako nejvyšší eleganci v zařízení bytů i veřej
ných místností, varoval před zbavováním se 
cenných starožitností a vynikajících řemeslnic
kých výrobků, podroboval kritice soudobou 
produkci hraček, bezohlednou k citovosti 
a fantazii; už před první světovou válkou pod
nikl průkopnický průzkum kulturního obzoru 
mládeže na kolínské obchodní škole. Od 1900 
psal i beletrii, ovlivněn nejprve Moderní revuí, 
později slohem R. Svobodové, publikoval však 
své pokusy jen ojediněle a časopisecky. Stroje
nost a esejismus začal překonávat až s pochope
ním estetické hodnoty dokumentu, jeho tvůrčí 
síly uvolnilo důvěrné poznání lidového živlu za 
první světové války. V povídkách pro dospělé 
i pro děti uplatnil jak svůj vypravěčský talent, 
tak schopnost rozmanité stylizace ve službě 
pravdivého zobrazení velkého množství typů 
soudobého českého člověka. Originální autenti
cita v povídkách většinou monologických, ve 
své době mylně spojovaná s naturalismem, byla 
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pochopena až po druhé světové válce, kdy se 
také kniha Večery na slamníku, do níž J. shrnul 
nejlepší povídky z války, tištěné předtím větši
nou v novinách a ve třech menších sešitech 
(U táborového ohně, Dojmy a povídky, Humores
ky), dočkala častého vydávání a obecné popula
rity. Už před první válkou vznikla první verze 
dvojdílného románu Rodiče a děti, napsaná na 
základě skutečných dopisů mezi J. rodiči (ve své 
původní podobě vyšly 1972 s tit. Stará láska, ed. 
M. Blahynka) a mezi autorem a jeho ženou: 
rodičovskou generaci zobrazil J. několikrát pře
pracovaným příběhem v dopisech Boský osud, 
své vlastní pokolení novelou Děti. Metodou vy
užití skutečných dokumentů, kterou si J. objevil 
při psaní románu Rodiče a děti, napsal některé 
povídky Večerů na slamníku i svou první kníž
ku pro mládež, Listy z vojny, jež psal jsem svému 
synovi. Už v prvním knižním publikačním ob
dobí (1917-22) se v J. próze pro dospělé objevi
lo téma lásky (Tabatěrka) a v próze pro děti 
téma domova (Tátovy povídačky). Tato témata 
pak převládla v období druhém (1933-42), 
v němž návrat k válce (Zbloudilý syn) přerostl 
v jeden z prvních a nej pronikavějších projevů 
antifašistické aktivity české literatury a v němž 
láskyplný ironik J. vyrostl v osobitého beletris
tického kritika měšťanského životního slohu 
(romány Výbušný zlotvor, Estét a Moudrý 
Engelbert, povídky Dořini milenci, causerie Ši
balství svršků); s velkou znalostí života i povah 
a s porozuměním pro životní paradox soudil 
i své vlastní snažení estetickovýchovné, v kte
rém stále pokračoval jako B. Markalous (Co je 
umění). Do proudu vlastenecky silně exponova
né prózy se J. vřadil knihami pro mládež Rajský 
ostrov (o době budování Národního divadla) 
a Topičovo australské dobrodružství, n němž po
dobně jako v „podivuhodných příhodách44 
Vojáček Hubáček (jejich zárodkem byl jeden 
z Listů z vojny) oslavil houževnatost a um čes
kého člověka ve světě.Ve svém třetím, posled
ním tvůrčím období, plynule navazujícím na 
období druhé, soustředil se J. k postavám psy
chicky vyšinutých, „povržených44 lidí (Eskamo- 
tér Josef, Pampovánek, nedokončený román 
Honda Cibulků na světlo vydaný), o něž se zají
mal už v období Večerů na slamníku; je, často 
ponižované a vysmívané, pošetilé, naivní a po
bloudilé, konfrontoval s chytráckým „normál
ním44 okolím a dovozoval, že mravně a namnoze 
i svými pracovními vlastnostmi převyšují svět, 
který jimi pohrdá. V těchto příbězích J. využil 

prostředků a postupů kýčové a pololidové lite
ratury a parodoval je (Hondu Cibulků sám 
J. označil za „jarmareční ševcovský román44). 
Významnou součást J. díla tvořily fejetonistika, 
zatím jen zčásti vydaná knižně (Psí hřbitov), 
aforismy (Nový Démokritos) a dopisy (Rady 
mladšímu spisovateli, Polohy srdce).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Karel Klem (Tribuna, 
20. léta), Toutegal (Právo lidu, 1912, Lid. noviny, 
20. léta), Zefirín (Lid. noviny, 20. léta); B. M., BM, 
-bm., B. M-lous, -jn., L, © ■ PŘÍSPĚVKY in: Alma
nach Spolku chrudimských akademiků (1904); Byto
vá kultura (Brno, 1925-26); Cesta (od 1919); Cíl 
(1947); Čas (1921); Čes. stráž (1918); Čes. slovo 
(1939-40); Českosl. svět (1949); Čes. východ (Chru
dim, 1901); Čin (1938); Čteme (1941); Dělnický cyk
lista a motocyklista (1935); sb. Dík a pozdrav (1941); 
sb. Dvanáct poutí světem (1941); L’Europe centrále 
(od 1926); Eva (1941); sb. Fronta (1927); Horkého 
týdeník (1909); Hovory o knihách (1939); Chrudim
ský kraj; Kalendář Lady (1933); Kalendář Orbisu 
(1927, 1928); alm. Klas (Prostějov, 1947); Kolínské 
listy (od 1907); Kritický měsíčník (od 1939); Kult, 
politika (1947); Kult, zpravodaj (1926); Kytice (od 
1945); Lid. kultura (1947); Lid. noviny (od 1917); Lit. 
noviny (od 1935); Magazín DP (od 1935); Masarykův 
slovník naučný; Měsíc (Brno, 1934); sb. Milostný 
kruh (1941); Nár. listy (1918); Nár. osvobození 
(1938); Nár. práce (od 1939); Náš směr (od 1921); 
Naše doba (od 1903); sb. Naše maminky (1938); Naše 
věda (Brno, od 1935); Našinec (Olomouc, 1948); No
vá svoboda (20. léta); sb. Nové město nad Metují 
a jeho kraj (1940); Novina (od 1908); sb. Nůše pohá
dek 2 (1919); Orbis (1927); Osvěta lidu (Pardubice, od 
1910); Palackého čítárna v Hradci Králové (výr. zprá
va, 1912); Památník stát. reál, gymnázia v Chrudimi 
(1948); sb. Paměti českých spisovatelů z dětství 
(1946); Panoráma (od 1937); Paris-Prague (od 1923); 
Pedagogické rozhledy (1921—23; 1923 na pokr. Otáz
ky estetické výchovy); Pestrý týden (od 1928; 1933-34 
Výbušný zlotvor, 1935-36 Estét); Podkrkonošské roz
hledy (Náchod, 1938); Pozor (Olomouc, 1932); Právo 
lidu (od 1910); Program D 39 (1938-39); Program 
Divadla Vlasty Buriana (1932); sb. První sjezd česko
slovenských učitelů a přátel školství v osvobozené 
vlasti (1921); Přítomnost (od 1927; 1928 na pokr. 
Kluby a jejich anglická tradice); Rovnost (Brno, 
1916-18); Rozhledy po lit. a umění (1935); Rozpravy 
Aventina (1926); Stavitel (1926); Stráž lidu (Olomouc, 
1948-49); Stráž socialismu (1925); Světozor (od 
1934); Svobodná země (Olomouc, 1948); Svobodný 
zítřek (1947); Šibeničky (1918); Škola a svět (1948); 
Tribuna (od 1921); Tvořivá škola (Zlín, 1934); sb. 
Účtování a výhledy (1948); Úhor (1937); Ultraphon 
(1933); Věci a lidé (1947); Večerní Čes. slovo (1939); 
Věstník českých profesorů; Volné směry (1922); Vý
chodočeský republikán (Pardubice, 1937); Výr. zprá
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va dívčího reál, gymnázia v Hradci Král. (1911/12: 
Landsbergova Didaktika vyučování botanického, 
i sep.); Výr. zpráva obch. akademie v Kolíně (1907/08: 
Kulturní zeměpis, i sep.; 1908/09: Estetická výchova 
na školách obchodních, i sep.); sb. Zborov (1947); 
Zlín (1921); Zvon (1921); Ženská revue (Brno, 1911); 
sb. Živá slova In. A. Bláhy (Brno, 1939); - posmrtně: 
Kultura ’62; Lit. noviny (1967). I KNIŽNĚ. Beletrie: 
U táborového ohně (PP 1917); Listy z vojny, jež psal 
jsem svému synovi (PP pro ml., 1917); Dojmy a po
vídky (PP 1918); Humoresky (PP 1918); Večery na 
slamníku (PP 1920; rozšiř, vyd. 1930, přeprac. vyd. 
1947); Tátovy povídačky (P pro ml., 1921; 1934 pře
prac. s tit. Narodil se); Tabatěrka (PP 1922); Láska 
(P b. d., 1926); Lajtnant Zlatíčko (1930, pův. in Večery 
na slamníku); Pokorná služebnice (P 1932, pak in Psí 
hřbitov a jiné kratochvíle; čas. Tribuna 1923 s tit. 
Povídka o duši české, profesorské); Knoflík (1932, 
pův. in Listy z vojny); Zbloudilý syn (P 1934); Narodil 
se (R pro ml., 1934; přeprac. vyd. knihy Tátovy poví
dačky); Boský osud (P v dopisech, 1935; čas. Lid. 
noviny 1918 s tit. Stará láska, pak in Tabatěrka); 
Motýli, Kouzlo tance (PP 1935, z 1904); Olivový olej 
(P 1935; pak v R Estét); Noční scéna (dram. dialog, 
1936; čas. Lid. noviny, 1923); Rajský ostrov (P pro 
ml., 1938); Vojáček Hubáček (P pro ml., 1939); Topi
čovo australské dobrodružství (P pro ml., 1939; od 
1946 s tit. Australská dobrodružství Aloise Topiče); 
Příběhy dona Quijota (převyprávění Cervantese pro 
ml., 1940); Utržený knoflík (PP pro ml., 1940, pře
prac. znění některých próz z knihy Listy z vojny); 
Rady snoubencům udílené strýčkem Romualdem 
(P 1940); Moudrý Engelbert (R 1940); Dořini milenci 
a jiné kratochvíle (PP 1942); Kapitán Sekvenc 
(P 1944, pak v R Honda Cibulků na světlo vydaný); 
Byl Alois Šmahel knihkupec v Jaroměři (P 1945); 
Zakukala lelulinka (P 1946); Janus (P 1946); Eskamo- 
tér Josef (P 1946); Pampovánek (R 1948, rozšiř, vyd. 
1949); Diamantové střevíčky (P 1949, pak v R Honda 
Cibulků...); - posmrtně: Mlčící povídkáři (P 1957, 
ed. H. Šmahelová; čas. Národní osvobození 1938); 
Výbušný zlotvor (R 1959, ed. H. Šmahelová, čas. 
Pestrý týden 1933-34); Šibalství svršků a jiné krato
chvíle (PP 1959, ed. H. Šmahelová, čas. Lid. noviny 
1939-40, tamtéž Rady snoubencům udílené strýčkem 
Romualdem a Mlčící povídkáři); Estét (R 1970, ed. 
M. Blahynka, čas. Pestrý týden 1935-36); Honda 
Cibulků na světlo vydaný (R 1976, nedokončeno, ed. 
M. Blahynka); Děti (P v dopisech, 1982, rkp. z 1911, 
ed. M. Krulichová, M. Vinařová); Psí hřbitov a jiné 
kratochvíle (PP, FF 1985, čas. 1912-28, ed. M. Kruli
chová, M. Vinařová); Nový Démokritos (aforismy, 
1986, ed. M. Krulichová, M. Vinařová). - Ostatní 
práce (pod vl. jm.): O dětských hrách a hračkách 
(1911); O pohybu naší Země (1911); Eidický princip 
u T. G. Masaryka (1934); Co je umění (1938); Esteti
ka praktického života (1989, pod vl. jm., ed. R. Cha- 
draba, M. Krulichová, M. Vinařová). - Překlad (pod 
vl. jm.): A. Lichtwark: O kultu květin (1916). - Výbo

ry: Eskamotér Josef a jiné prózy (1958, ed. H. Šmahe
lová); Moudré laškoviny (PP 1983, ed. J. Holý). 
- Souborné vydáni: Dílo J. J. (nakl. Čs. spisovatel, 
1954-59, 5 sv., red. H. Šmahelová). I KORESPON
DENCE: J. J.: Rady mladšímu spisovateli (K. Mich
lovi z 1936-51; 1977, ed. M. Blahynka); J. J.: Polohy 
srdce (spisovatelům a j. z 1919-52; 1982, ed. M. Kruli
chová, M. Vinařová). ■ REDIGOVAL časopisy: By
tová kultura (1924-25, s A. Loosem, J. Vaňkem, A. 
Wiesnerem; pod vl. jm.), Stavitel (1926, s jinými; pod 
vl. jm.), Pestrý týden (1928-34); knižnice: (pod vl. 
jm.): Knihovnička Pokrokového klubu v Hradci Krá
lové (1910-11), Ars (1924-48), Knihovna Zrak pro 
eidickou praxi a teorii (1934-36, s L. Kratochvílem). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: A. Loos: Řeči do 
prázdna (1929, pod vl. jm.). I

BIBLIOGRAFIE: J. J. beletrista (Knihovna J. Ma- 
hena Brno, 1982; s analytickým soupisem knižně tiš
těných povídek, kapitol, postav, témat a žánrů); 
R. Kaincová, M. Spáčilová in sb. J. J. a Olomouc 
(Stát, vědecká knihovna Olomouc 1982; se zaměře
ním na olomoucký región a na období 1946-52 
a 1971-81); L. Vacina: J. J. (1982, soupis literatury 
o J.); M. Krulichová: Bibliografie prací B. Markalou- 
se, in B. M.: Estetika praktického života (1989). I LI
TERATURA: sb. J. J. Večery na slamníku (b. d., 
1947, propag. tisk); sb. B. Markalous-J. J., 
1882-1952, a jeho úsilí o zlidovění estetiky (b. d., 
1964, sep. ze sb. Václavkova Olomouc 1962; stati 
a vzpomínky); H. Šmahelová: Vzpomínky na J. J. 
(1979); sb. J. J. a Olomouc (Olomouc, 1982). I Bt 
(J. Brant): ref. Estetická výchova na školách obchod
ních, Pedagogické rozhledy 23, 1909/10, s. 64; • ref. 
U táborového ohně: -t., PL 5. 4. 1917; Kaz. (F. S. Pro
cházka), Zvon 17, 1916/17, s. 518; -in., Topičův sbor
ník 4, 1916/17, s. 524 (též o Listech z vojny...); J. 
Kopal, Nové Čechy 1, 1918, s. 45 (též o Listech z voj
ny...) ref. Listy z vojny...: -t., PL 19. 8. 1917; jv. 
(J. Vodák), LidN 21. 11. 1917 (též o U táborového 
ohně) •; rd (R. Weiner): Z knihkupectví, dílen a diva
del (k zvi. významu časopisecky tištěné P Lajtnant 
Zlatíčko), LidN 12. 4. 1918; • ref. Dojmy a povídky: 
-tr. (G. Winter), Akademie 22, 1917/18, s. 213; D. 
(E. Konrád), Lípa 2, 1918/19, s. 336 •;• ref. Večery na 
slamníku: R. Weiner, LidN 21. 9. 1920; K. Č. (Čapek), 
NL 24. 9. 1920 → O umění a kultuře 2 (1985); R. Me
dek, LidN 20. 10. 1920; J. Kopal, Nové Čechy 4, 
1920/21, s. 129; A. Novák, Nové knihy povídek 3, 
Venkov 21. 12. 1920; J. O. Novotný, Cesta 3, 1920/21, 
s. 327 ↓ •;• ref. Tátovy povídačky: F. Götz, Socialis
tická budoucnost 16. 4. 1921; K. Č. (Čapek), LidN 23. 
4. 1921 → O umění a kultuře 2 (1985); A. M. Píša, 
Červen 4, 1921, s. 94 •;• ref. Tabatěrka: J. Kopal, 
Nové Čechy 6,1922/23, s. 225; J. V. Sedlák, LidN 7. 4. 
1923; J. Vrba, Pramen 4, 1923/24, s. 43 •; F. Tichý: 
Vzorná čítárna, Bytová kultura 1, 1924/25 (k J. este
tické výchově); F. Langer in J. J.: Večery na slamníku 
(1930, pak 1948); • ref. Večery na slamníku (2. vyd.): 
p (A. M. Píša), Večerní PL 5. 12. 1930; A. Bláha, NO 
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30. 12. 1930 ref. Zbloudilý syn: a (J. Hora), Čes. 
slovo 29. 4. 1934; P. Eisner, Prager Presse 29. 4. 1934; 
A. N. (Novák), LidN 6. 5. 1934; K. (F. V. Krejčí), PL 
3. 6. 1934; G (F. Götz), NO 30. 10. 1934 •;• ref. 
Narodil se: J. Trojan, PL 12. 12. 1934; K. J. Beneš, 
Panoráma 1934, s. 117; A. M. Píša, PL 4. 1. 1935; 
R. Konečný, LidN 7. 1. 1935 •;• ref. Boský osud: K., 
Ranní noviny 15. 5. 1935; A. N. (Novák), LidN 20. 5. 
1935; M. Rutte, NL 22. 5. 1935; P. Eisner, Prager 
Presse 27. 5. 1935; B. V. (Václavek), Index 1935, s. 56; 
F. X. Šalda, ŠZáp 7, 1934/35, s. 374 → Z období 
Zápisníku 2 (1987) •; J. Petrtýl: B. M.-J. J., Alma
nach obchodního školství v Kolíně (1937) + Typ 
zbytečného člověka ve slovanských literaturách, 
Chrudimský kraj 1938, č. 10; • ref. Co je umění: om 
(O. Mrkvička), LidN 19. 2. 1938; jv (J. Vodák), Čes. 
slovo 22. 7. 1938 •;• ref. Rajský ostrov: MM (M. 
Majerová), LidN 6. 12. 1938; A. M. Píša, PL 14. 12. 
1938; P. E. (Eisner), Prager Presse 18. 12. 1938; G (F. 
Götz), NO 22. 12. 1938; V. Černý, KM 1938, s. 446 

ref. Vojáček Hubáček: M. Majerová, LidN 10. 12. 
1939; vbk (V. Běhounek), Nár. práce 19. 12. 1939; V. 
Černý, KM 1940, s. 38 (též o kn. Topičovo australské 
dobrodružství) •;• ref. Topičovo australské dobro
družství: jd (J. Drda), LidN 9. 12. 1939; Inz. (L. N. 
Zvěřina), Čteme 2, 1939/40, s. 110 •; J. J. o svém 
románu (Moudrý Engelbert), Panoráma 1940, s. 140;
• ref. Moudrý Engelbert: a. (J. Hora), Čes. slovo 
16. 3. 1941 → Duch stále se rodící (1981); AMP. (A. 
M. Píša), Nár. práce 26. 3. 1941; J. Pilař, Venkov 5. 7. 
1941; V. Černý, KM 1941, s. 75; F. Götz, Čteme 1941, 
s. 47; V. Lišková, SaS 1941, s. 161 → Posmrtný odlitek 
(1945); J. Šnobr, alm. Česká kniha 1941 (1941) •; E. 
Bass: ref. Příběhy dona Quijota, LidN 22. 2. 1941;
• k šedesátinám: rukopisný sborník, red. V. Vančura, 
příspěvky E. Bass, F. Halas, J. Hora aj. (uložen v Lit. 
archívu PNP v Praze); Panoráma 1942, č. 3; J. Grme- 
la, LidN 23. 4. 1942; A. Pražák, Čteme 1942, s. 77 
ref. Dořini milenci...: J. Petrtýl, Panoráma 1942, 
s. 61; J. K. (Kopecký), LidN 18. 1. 1943 •; J. W. 
(Weil): Literatura lidová a J. Večery na slamníku, 
Kytice 1, 1945/46, s. 47; J. Petrtýl: Čtení mezi řádky 
u J. J., Panoráma 21, 1945/46, s. 60 + J. J. - soucitný 
ironik, Kytice 1, 1945/46, s. 286; • ref. Eskamotér 
Josef: M. Fábera, Panoráma 21, 1945/46, s. 139; K. P. 
(Polák), PL 25. 12. 1946; P. Eisner, Kult, politika 2, 
1946/47, č. 20; B. Polán, Svob. noviny 9. 1. 1947; J. 
Pilař, Zeměd. noviny 16. 4. 1947; b (V. Běhounek), 
Práce 27. 4. 1947; V. Černý, KM 1947, s. 86; jw (J. 
Weil), LitN 1947, s. 88; J. H. (Hrabák), List Sdružení 
mor. spisovatelů 2, 1947/48, s. 41 •; I. Skála: ref. 
Zbloudilý syn, RP 6. 8. 1947; P. Eisner: J. J. co takový, 
Kult, politika 3, 1947/48, č. 12; -ab- (J. Hrabák), 
Historie jedné knihy (Večery na slamníku), List Sdru
žení mor. spisovatelů 2, 1947/48, s. 107; • nekrology:
I. Kříž, LitN 1952, č. 13; K. Nový, L. Svoboda: Za J.
J. (smuteční projevy), NŽ 1952, s. 724; Ch. (R. Cha- 
draba), Tvar 4, 1951/52 •; J. Hrabák: Nad dílem J. J., 
ČMM 1952, s. 112; V. Kocourek: Povídky J. J., NŽ 

1954, s. 434; H. Šmahelová in J. J.: Večery na slamní
ku (1954); K. Nový in J. J.: Dořini milenci... (1954) 
+ in J. J.: Rajský ostrov (1955); V. Kocourek in J. J.: 
Moudrý Engelbert (1956) + J. J., LitN 1956, č. 6; H. 
Šmahelová in J. J.: Romaneta (1957); V. Gaja: 
O Markalousovi jinak, HD 1957, s. 185; P. Sula: 
Kouzla a proměny vypravěče, ZM 1957, s. 204; M. 
Blahynka: J. J. neboli krása neumění, NŽ 1957, s. 650 
+ J. J. - don Quijote české slovesné tvorby pro mlá
dež, ZM 1958, s. 100; J. Opelík in Eskamotér Josef 
a jiné prózy (1958); J. Hrabák in J. J.: Dořini milen
ci... (1958) + in J. J.: Šibalství svršků... (1959); M. 
Blahynka in J. J.: Výbušný zlotvor (1959, pak 1983); 
• ref. Výbušný zlotvor: M. Jungmann, Práce 4. 7. 
1959; gs (O. Sus), HD 1960, s. 94 •;• ref. Šibalství 
svršků...: F. Všetička, Plamen 1959, s. 440; J. Novák, 
Červený květ 1960, s. 23 •; M. Blahynka: Řešení J. 
Johna, Almanach Klubu čtenářů, 1961 jaro; V. Justl: 
Vypravěč, ZM 1961, s. 145; J. Stýskal: J. J. v boji proti 
fašismu, sb. Tři studie o moderní české literatuře 
(Olomouc 1962); M. Blahynka in J. J.: Moudrý Engel
bert (1962, pak 1969); K. Nový in J. J.: Večery na 
slamníku (1962); H. Šmahelová in J. J.: Příběhy dona 
Quijota (1962); v. f. (V. Forst): J. smích a slzy, Tvorba 
1962, č. 14; L. Pokorný: J. Rajský ostrov jako přímé 
vyprávění, sb. Otázky stylu a žánru v literatuře pro 
mládež, SPPF Brno, řada jazyková a lit., sv. 3, 1965; 
M. Blahynka in J. J.: Večery na slamníku (1967, pak 
1974 → Denní chléb, 1978) + in J. J.: Estét (1970); 
H. Šmahelová in J. J.: Estét (1970) + in J. J.: Vojáček 
Hubáček (1970); M. Bašti: J. tvorba pro mládež jako 
součást jeho literárního díla, SPF Hradec Král. 13, 
Jazyk-lit.-metodika, 1971; • ref. Estét: J. Hrabák, 
Tvorba 1971, č. 9; MJV (M. Janů-Veselá), Práce 7. 4. 
1971 •; Z. Pospíšil: Spisovatel o umění a řemesle, 
Umění a řemesla 1972, č. 3 + Markalous-J. a vý
znam bytové kultury, Domov 1972, č. 5; M. Blahynka 
in J. J.: Boský osud (1972) + in J. J.: Narodil se 
(1973); R. Chadraba: Olomoucké působení univerzit
ního profesora dr. B. Markalouse-J., Sborník Vlasti
vědné společnosti muzejní v Olomouci, 1973 + Výro
čí profesora dr. B. Markalouse-J., Umění 1973, č. 1;
K. Michl in Chvíle setkání, věčnost vzpomínky 
(1976); H. Šmahelová, M. Blahynka in J. J.: Honda 
Cibulků... (1976); • ref. Honda Cibulků...: vn 
(L. Vacina), Pochodeň 19. 8. 1976; M. Veselá, Práce 
25. 8. 1976; Š. Vlašín, Tvorba 1977, č. 2 •; L. Vacina: 
J. J., Nový čas 1976, č. 88 (o J. v Novém Městě 
n. Met.) + Hradecké působení J. J., Nové Hradecko 
1977, č. 16 + Nedal bych domov, Pochodeň 26. 4. 
1977 + Alois Topič a J. J., Pochodeň 13. 9. 1977; 
H. Šmahelová in J. J.: Rajský ostrov (1977); M. Bla
hynka in J. J.: Rady mladšímu spisovateli (1977);
L. Vaculík: Profesor-ironik, ZM 1977, s. 238 
→ L. Tomek: Za slova tiše nahlédni (1980); M. Bla
hynka: Zapomínaný realista, Lit. měsíčník 1977, č. 4; 
R. Smetana: B. Markalous alias J. J., Opus musicum 
1977, č. 8, příl.; V. Davidová: Věci, nástroje, zkoumání 
a předmět estetické výchovy, Estetická výchova 1978, 
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č. 1; • ref. Rady mladšímu spisovateli: vn (L. Vacina), 
Pochodeň 15. 9. 1977; F. Valouch, Lit. měsíčník 1978, 
č. 5 •; J. Baleka: Estetika životní praxe, Estetika 1979, 
s. 155; H. Šmahelová in J. J.: Děti (1982) + in J. J.: 
Polohy srdce (1982); Z. Pospíšil: Markalousovo pojetí 
a cíl estetické výchovy, Estetika 1982, s. 179; J. Hra
bák in Život s literaturou (1982); M. Krulichová,
M. Vinařová in J. J.: Polohy srdce (1982) + in J. J.: 
Děti (1982); ks (K. Sýs): ref. Polohy srdce, Tvorba, 
příl. Kmen 1982, č. 14; M. Blahynka: J. J. ve svém 
živlu, Lit. měsíčník 1982, č. 7; • ref. Děti: L. Vacina, 
Tvorba, příl. Kmen 1982, č. 39; bch (V. Bechyňová), 
Mladá fronta 21. 8. 1982; M. Blahynka, Lit. měsíčník 
1983, č. 6 •;• k 100. výr. nar.: F. Cinger, RP 16. 4. 
1982; M. Blahynka, Lit. měsíčník 1982, č. 4; J. Hra
bák, Lit. měsíčník 1982, č. 4 •; H. Šmahelová in J. J.: 
Psí hřbitov... (1985); • ref. Psí hřbitov...: L. Vacina, 
Tvorba, příl. Kmen 1985, č. 39; M. Blahynka, Lit. 
měsíčník 1985, č. 9; M. Krulichová, M. Vinařová in 
J. J.: Psí hřbitov... (1985) + in J. L: Nový Démokri- 
tos (1986); R. Chadraba in B. Markalous: Estetika 
praktického života (1989).

mb

Karel Jonáš

* 16. 1. 1865 Heřmanův Městec
† 2. 5. 1922 Praha

Novinář, básník, prozaik a dramatik. Zprvu autor 
dělnických básní a naturalisticky zabarvených sociál
ních povídek, později časových románů a konvenč
ních veseloher a frašek.

Gymnázium navštěvoval v Rychnově n. Kn. 
(1876-78) a v Hradci Král. (mat. 1884), poté se 
věnoval novinářství. 1885-87 působil v Sobě
slavi (Hlasy od Lužnice, Choustník), 1888 pra
coval v Brně jako moravský dopisovatel Nár. 
listů, krátce redigoval list Boleslavan, 1889-94 
s přestávkami řídil v Plzni Plzeňské listy, 1896 
pracoval v redakci Nár. politiky v Praze, 1897 
redigoval v Čes. Budějovicích čas. Budivoj, pak 
se vrátil do Plzně. 1906 byl povolán do Prahy 
k řízení ústředního listu agrární strany Venkov; 
stranu také později zastupoval v poválečném 
Revolučním Národním shromáždění. 1921 ode
šel na zdravotní dovolenou.

Literární činnost zahájil J. verši. Po drobné 
epice sociálně zabarvených žánrových obrázků 
{Různé skici) vydal pod pseud. Beneš Doubrav- 
ský dvě sbírky převážně epických veršů jedno
duchého popěvkového rázu, které mu získaly 
pověst nadějného básníka z dělnických řad (tak 

ho také představovaly Plzeňské listy, jež krátce 
předtím redigoval). Zatímco v první z nich {Na 
postupu) je v monologických zpovědích prole- 
tářských postav naznačena i perspektiva revo
lučního řešení společenských poměrů, soustře
ďuje se druhá sbírka {Básně o nás pro vás) 
k často až drastickým obrazům utrpení dělníků 
i zproletarizované inteligence se záměrem 
upoutat k lidské bídě pozornost těch, kdo ji 
nepoznali, a pobídnout je k pochopení a doro
zumění. Konfiskací prošla J. básnická skladba 
Narození pátého stavu, z jejíž cenzurou de
formované podoby vystupuje především faus- 
tovský motiv ďábelského průvodce životem, 
popuzujícího nádeníky proti kvalifikovaným 
dělníkům z řad sociální demokracie. Později 
tiskl J. pod různými pseudonymy epigramy 
a satirické verše v Lidových novinách a hlavně 
ve Venkovu. Také J. rané povídkové práce se 
vyznačují sociálním zřetelem, který prostupuje 
jak jeho vitální, naturalisticky drsné kresby vý
jimečných charakterů deformovaných prostře
dím nebo zaskočených ničivou sexualitou, tak 
i soucitné žánrové črty, pokoušející se podat 
výjimečné mezní okamžiky z psychologie mi
lostného citu {Oheň pod popelem, Hostinec 
U krásné paní, Ze života bezvýznamných lidí). 
Tyto k sociálnímu dokumentu tíhnoucí prózy 
byly vystřídány žurnalisticky nahozenými ten
denčními romány bez hlubších uměleckých 
aspiraci, soustředěnými k určitému dobově ak
tuálnímu problému (možnost rozvodu a nového 
manželství v Rakousku - Třiposlední; zneužívá
ní mladých dívek k hypnotizérství - Cesta 
k srdci; zavlékání dětí do ciziny k harfenickým 
produkcím a k prostituci - Žebrochtivci; země
dělské reformy aktualizované dokonce historic
kým románem, líčícím úsilí tribuna Graccha 
o rozdělení půdy rolníkům ve starém Římě- 
Římský agrárník). K osvětlení a zvýraznění 
otázky volí J. zpravidla jen jednoduchý děj, 
nejčastěji založený na milostné zápletce. Výraz
ný úpadek i tak nesoustředěných tvůrčích sil 
představují dvě poslední J. prózy, povrchní tri
viální satira na život poslanců a parlamentaris- 
mus Román o sněmovní Penelopě a diskusemi 
přeplněné romaneto U spiritistů, poukazující na 
poválečný rozmach spiritismu u nás a na ne- 
účelnost boje s ním jakýmikoli násilnými zása
hy. Jako dramatik se J. po realistické aktovce 
z vesnického prostředí na Valašsku Oplancija 
pokusil i o jednoaktové historické tragédie 
{Tragédie, Milost); jeho hlavním žánrem se však 
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stala veselohra a fraška ze současného života 
i z minulosti. Navázal přitom na tradici Štolbo
vých a Štechových veseloher a uplatnil ve svých 
hrách slovní vtip i aktuální dobové narážky; 
jejich až hýřivé množství však nestačilo zastřít 
nedostatky v kresbě povah, v kompozici 
i v osnování komediálních situací a také nicot
nost námětů čerpajících zpravidla z milostných 
zápletek a utajovaných prohřešků z mládí. Jen 
zřídka se J. podařilo uchopit kus živé látky 
a zvýraznit ji satirickým podáním, jako např. 
v jednoaktové „všední komedii“ Ženich, vysmí
vající se pozlátkům zakrývajícím úřednickou 
bídu, nebo ve Filištínské komedii promítající až 
do časů před naším letopočtem pokrytectví 
v honbě za mocí a bohatstvím. Provozování her 
Tichá rodina a Ukřižovaný zakázala cenzura 
a nebyly ani později vydány knižně.

PSEUDONYMY: Alexandr Takjest, Allan Jaskřina, 
Allan Jiskřina, Beneš Doubravský, Jiří Salvan, K. Je- 
řjp, Karel Šánoj, Prorok z Ninive, Řehoř Rišavec, 
Řehoř Řičaner, Řehoř Řiřavec, Řehoř Řizavec, Tak 
jest. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy lidu (1900-03); Budi- 
voj (Čes. Budějovice, 1897); Čas. Beletristická příloha 
(1898); sb. Devatenácté století slovem i obrazem 
(1904); Hlasy od Lužnice (Soběslav, 1885-87); Hlasy 
z Jindřichova Hradce (1887); Choustník (Soběslav, 
1885-87); Květy (1897-1907); Lid. noviny (od 1906); 
Lumír (1899-1906); Máj (1903-10); Nár. listy (1888); 
Osvěta (1903); Plzeňské listy (1889-1905); Pokrok 
(1886); Rozhledy (1901-02); Rudá zář; Světozor 
(1905, 1920); Švanda dudák (1896); Venkov 
(1906-20); Zář; Zlatá Praha (1901-07); Zvon 
(1904-20). I KNIŽNĚ. Beletrie: Různé skici (BB 
1885); Oheň pod popelem (P 1891, pseud. Karel Šá
noj); Prababiččin kalendář (D b. d., 1894); Oplancija 
(D b. d., 1895); Na postupu (BB 1895, pseud. Beneš 
Doubravský); Básně o nás pro vás (1895, pseud. Be
neš Doubravský); Narození pátého stavu (B b. d., 
1900, pseud. Řehoř Řiřavec); Hostinec U krásné paní 
(PP b. d., 1903); Bar Kochba (libreto k opeře S. Sudy, 
1905); Tři poslední (R 1906); Ze života bezvýznam
ných lidí (PP 1906); Z různých společností (PP b. d., 
1907); Rozpustilá paní (R 1907); Římský agrárník 
(R 1907, pseud. Jiří Salvan); Nový sport (D 1907); 
Ženich (D 1907); Skvrna (D 1908); Cesta k srdci 
(R 1910); Tragédie, Naše sufražetka (DD b. d., 1910); 
Bavorské slovo (D b. d., 1911); Žebrochtivci (R b. d., 
1911); Veselí lidé (R b. d., 1912); Milost, Za koho se 
provdáme? (DD b. d., 1913); Filištínská komedie 
(D 1920); Román o sněmovní Penelopě (1920, pseud. 
Alexandr Takjest); Druhé skrutinium (D 1921); 
U spiritistů (P 1922). - Ostatní práce: O životě a čin
nosti Františka Schwarze (1905). I SCÉNICKY Lib
reto: Černý leknín (1921, opera E. Maršíka). I RE
DIGOVAL periodika: Hlasy od Lužnice (Soběslav, 

1885-87), Choustník (Soběslav, 1886-87), Hlasy 
z Jindřichova Hradce (1887), Boleslavan (říjen 
1888-červen 1889), Plzeňské listy (červen 1889-du- 
ben 1892, červenec 1892-únor 1893, únor-prosinec
1894, listopad 1899-prosinec 1905), Budivoj (Čes. 
Budějovice, 1897), Venkov (1906-22); edici: Knihov
na pro lid (Plzeň, 1895). I

LITERATURA: F. Zákrejs: ref. Různé skici, Osvě
ta 1885, s. 839; • ref. Na postupu: -p (J. Vrchlický), 
Lumír 23, 1894/95, s. 340; F. V. Vykoukal, Světozor
1895, s. 453 •;• ref. Hostinec U krásné paní: J. Ro- 
walski, Lumír 31, 1902/03, s. 291; -S.- (F. Sekanina), 
Máj 1, 1902/03, s. 647; Ž., Zvon 3, 1902/03, s. 419; 
F. V. Vykoukal, Osvěta 1903, s. 756 •;• ref. Ze života 
bezvýznamných lidí: J. Rowalski, Lumír 34, 1905/06, 
s. 484; Ds. (J. D. Konrád), Máj 4, 1905/06, s. 768; F., 
Zlatá Praha 1907, s. 76 •;• ref. Nový sport: Nemo 
(K. B. Mádl), Zlatá Praha 1907, s. 379; KMČ. 
(K. M. Čapek Chod), Zvon 7, 1906/07, s. 569; -oo-, 
Máj 5, 1906/07, s. 501; M. A. Š. (Šimáček), Osvěta 
1907, s. 545; Hký (K. Horký), Nár. obzor 27. 4. 1907, 
k tomu K. Jonáš, Venkov 27. 4. 1907 a K. Horký, Nár. 
obzor 4. 5. 1907 •;• ref. Ženich: O. Fischer, Přehled 5, 
1906/07, s. 672; O. Theer, Lumír 35, 1906/07, s. 371; 
-sa-, Máj 5, 1906/07, s. 593; M. A. Š. (Šimáček), 
Osvěta 1906, s. 646; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 
1907, s. 440; KMČ. (K. M. Čapek Chod), Zvon 7, 
1906/07, s. 589; K. Kolman, Rozhledy 17, 1906/07, 
s. 441; Hký (K. Horký), Nár. obzor 8. 6. 1907 •; 
J.Rowalski: ref. Rozpustilá paní, Rozhledy 17, 1906/ 
07, s. 534; • ref. Skvrna: F. X. Šalda, Novina 1908 
→ KP 7 (1953); O. Theer, Čes. revue 1, 1907/08, 
s. 445; Nemo (K. B. Mádl), Zlatá Praha 1908, s. 318; 
KMČ (K. M. Čapek Chod), Zvon 8, 1907/08, s. 398;
J. J. Bor, Pokroková revue 4, 1907/08, s. 396; -si-, 
Máj 6, 1907/08, s. 376; V. Červinka, Osvěta 1908, 
s. 370 •;• ref. Tragédie, Naše sufražetka: O. Fischer, 
Čes. revue 4, 1910/11, s. 126; K. K. (Kamínek), Lumír 
39, 1910/11, s. 41; -a-e- (D. Panýrek), Máj 9, 1910/11, 
s. 36; V. Louša, Přehled 9, 1910/11, s. 62; KMČ. 
(K. M. Čapek Chod), Zvon 11, 1910/11, s. 61;
K. Čvančara, Osvěta 1910, s. 901; K. (F. V. Krejčí), 
PL 12. 10. 1910 •; -il.: Ze světa dobrodružných lidiček 
(ref. Cesta k srdci), LidN 15. 1. 1911; • ref. Bavorské 
slovo: H. Jelínek, Lumír 40, 1911/12, s. 46 a Nár. 
obzor 23. 9. 1911; A. Dvořák, Přehled 10, 1911/12, 
s. 7; KMČ. (K. M. Čapek Chod), Zvon 12, 1911/12, 
s. 45; Dr P. (D. Panýrek), Máj 9, 1910/11, s. 636; 
K. Čvančara, Osvěta 1911, s. 791; K. (F. V. Krejčí), 
PL 19. 9. 1911 •;• ref. Žebrochtivci: -il., LidN 18. 2. 
1912; Ds. (J. D. Konrád), Máj 10, 1911/12, s. 275 •; 
J. Vodák: Jonáš a Jesenská (ref. Za koho se provdá
me?), LidN 30. 7. 1916; • ref. Filištínská komedie: 
O. Fischer, Čes. revue 11, 1917/18?es. 61; Alap 
(A. Procházka), MR sv. 32, 1917/18, s. 96; V. (E. Va- 
chek), Več. PL 21. 9. 1917; -t., PL 22. 9. 1916 
nekrology: an., Venkov 3. 5. 1922; an., LidN 3. 5. 
1922; an., PL 3. 5. 1922; an., Zvon 22, 1921/22, s. 476; 
an., Naše kniha 1922, s. 71 •; A. N. (Novák): K. J. 
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spisovatel, LidN 4. 5. 1922; R. lilový: Beneš Doubrav- 
ský, PL 5. 5. 1922; J. F. (Fučik): Plzeňská činohra 
j. h. (ref. Oplancija), Socialista 21. 6. 1923.

z/?

Karel Juda

* 28. 12. 1871 Kamenice nad Lipou
† 27. 1. 1959 Praha

Satirik a humorista v drobné próze i veršich, fejeto
nista, literární kritik a historik, kulturní, pedagogický 
a politický publicista zprvu realistické, po první svě
tové válce národně demokratické orientace.

Syn ševče písmáka Josefa J. (1827-1897), který 
pokračoval v 2. dílu rukopisné kamenické kro
niky svobodomyslného kněze E. Lendra (vypsal 
v ní 1. 1863-97). Ještě za gymnazijních studií 
v Pelhřimově (mat. 1892) J. debutoval ve Vese
lých listech. Po ročním pobytu v jezuitské koleji 
v Celovci (Klagenfurt) studoval v Praze jeden 
semestr bohosloví, 1894-98 na filoz. fakultě 
češtinu a němčinu, ovlivněn zvláště J. Gebaue- 
rem a T. G. Masarykem. 1894-95 si přivydělá
val v redakci Osvěty a jako lokálkář a soudní 
zpravodaj Nár. politiky, později vyučováním na 
soukromé obchodní škole prof. A. Eckerta; od 
1897 přijímal jeho příspěvky I. Herrmann pro 
Švandu dudáka, kde vznikl J. pseudonym Kara 
Ben Jehuda. Učil na gymnáziu v Žitné ul. v Pra
ze (od 1897), na reálkách na Žižkově (od 1898), 
v Novém Městě na Moravě (od 1899) a v Pros
tějově (od 1904), kde se stal ve funkci jednatele 
duší Sdružení pokrokových lidí. Jeho úvodní 
stať v katalogu výstavy obrazů a kreseb F. Kup
ky, v níž při výkladu cyklu Náboženství napsal, 
že lidské náboženství nebylo a není nic jiného 
než řemeslo a obchod, podnítila v prosinci 1905 
faráře a básníka K. Dostála-Lutinova k reakci 
v listu Hanácký kraj; označil v něm jednání 
J. za nedůstojné vychovatele katolické mládeže 
a žádal jej, aby dal nábožensky cítící veřejnosti 
satisfakci. Aféra přerostla v zásadní střetnutí 
klerikální a pokrokové fronty nejen na Moravě, 
ale i v Cechách, v němž šlo o právo učitele 
projevit veřejně své mínění. Judovi vynesla od 
školských úřadů důtku, zastavení postupu 
a v létě 1906 přeložení na reálku v Příboře; zde 
se mj. podílel 1907 a 1911 jako řečník na voleb
ních kampaních T. G. Masaryka a za balkánské 
války konal po Moravě a Slezsku ve prospěch 

srbského Červeného kříže přednášky o jihoslo- 
vanských národech, které spolu s Itálií poznal 
za svých prázdninových cest. Začátkem 1915 
byl na základě udání vyšetřován u vojenského 
soudu v Ostravě a suspendován; na jaře 1915 
nastoupil na reálce v Hodoníně, byl však přes 
silnou krátkozrakost odveden a v lednu 1916 
narukoval do Brna; jako politicky podezřelý byl 
přeřazen ke kárné setnině a v říjnu poslán do 
rumunského Brašova. V květnu 1917 těžce one
mocněl a léčil se ve vojenských nemocnicích 
v Brašově, Debrecíně (Debrecen), Nyíregyháze 
a v Hodoníně, na jaře 1918 byl superarbitrován 
a dostal roční invalidní dovolenou. V Hodoníně 
vytvořil organizaci české státoprávní demokra
cie, stal se předsedou národního výboru a kon
cem října řídil převzetí moci v městě. Od února 
do září 1919 redigoval a téměř sám vyplňoval 
týdeník Slovenský kraj, který vzbudil zájem 
A. Rašína, takže J. pozval k působení v praž
ských Národních listech (do 1932; 1920-25 psal 
úvodníky, fejetony a epigramy hlavně do jejich 
večerníku Národní demokracie, 1920 se také 
podílel na redigování satirického čas. Nebojsa). 
Přitom však J. stále učil: do 1921 na gymnáziu 
v Bubenči, pak na reálce v Ječné ul. Do důcho
du, který trávil v Praze, odešel 1929.

Do beletristické prvotiny Chudé osení shrnul 
J. různorodé práce, především vážná podoben
ství, ústící ve společenskou kritiku nebo v za
myšlení nad lidským životem, cyklus epigramů 
a humorné i satirické prózy; ty pak vyplnily 
téměř celou knížku Za plotem. N jejích praž
ských obrázcích a studiích i v humoreskách 
o starých mládencích, vdavekchtivých malo
měšťáckých dívkách a v portrétech různých 
postaviček se snažil navazovat na Nerudu 
a Herrmanna. V prvním desítiletí 20. stol, pře
vážil u J. vliv prózy a publicistiky J. S. Machara. 
Zatímco Drobná témata přinesla vedle aktuál
ních alegorií i sociální črty, proticírkevně zamě
řené vzpomínky z kněžského semináře a eseje 
o Tolstém, kniha Satirický komentář shrnula 
bojovnou publicistiku, poplatnou zápasům 
denní politiky. S oporou v Bezručovi pateticky 
demonstroval mravní a národní zbahnělost čes
kého měšťáctva i jeho lhostejnost k osudu čes
kého Slezska (Slezské dialogy). Verše a prózy 
svazku Zpěvy nejunácké zobrazily formou jízli
vé alegorie boj velmocenských zájmů na Balká
ně, především balkánskou politiku Vídně. 
V dokumentárním souboru Judův případ vylíčil 
s vypjatou protiklerikální tendencí své střetnutí 
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s K. Dostálem-Lutinovem, ve vzpomínkových 
fejetonech Pan kolega své šikanování za první 
světové války. Havlíčkovu vzoru se více než 
v epigramech přiblížil skladbou proticarského 
i protibolševického vyznění Křest ruské říše, 
pokračováním Havlíčkova nedokončeného 
Křtu svátého Vladimíra, situovaným do období 
vlády posledního cara a revoluce; jeho víc suše 
horlící než humorné verše zůstaly právy jen 
Havlíčkovu formálnímu schématu, nikoli však 
jeho jiskřivému vtipu, konkrétnosti a plastič- 
ností obrazů a dějů. Ve své první a nejrozsáhlej
ší literárněhistorické práci se J. pokusil, po 
vzoru studie L. Čecha o K. Světlé, estopsycho- 
logickou metodou analyzovat dílo V. Kosmáka. 
Později se věnoval jednak popularizaci význam
ných literárních osobností, jednak kritice sou
časné produkce (v čas. Střední škola z hlediska 
vhodnosti pro žákovské knihovny) a kulturní 
i politické publicistice, vyžadující v literatuře 
i jinde národní osobitost, pojímanou ve smyslu 
konzervativně vykládané tradice.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bradelský (Švanda du
dák), Cyprian Kapižon (Hlas lidu 1905), Exulant 
(Malý čtenář, Slovo), Kara Ben Jehuda, K. B. Jehuda, 
Páter Vyklouz; Da, Dada, J., K., K. B. J., K. J. aj. 
I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času (1902); Besedy lidu 
(1899-1900); Cíl (Val. Meziříčí, od 1911); Čas 
(1896-1913); Čes. osvěta (1922); Čes. revue (1921-30, 
zvi. referáty o lit. a fejetony); sb. Československá 
rezervace a národní park Štramberk-Kotouč (1920); 
Čes. lid (1901, stať Tajná řeč - „hantýrka“ - zlodějů 
a šibalů); Čteme (1943); Čtenář (Příbor, 1907); Havlí
ček (1923); Hlas lidu (Prostějov, od 1905); Hlasy 
z Hané (Prostějov); Humorist, listy; sb. J. Karník - dr.
J. Svítil 1870-1930(1930); Jiskra (Tábor, 1911); Kata
log Kupkovy výstavy, pořádané Sdružením pokroko
vých lidí v Prostějově v měsíci prosinci 1905 (1905); 
Katalog souborné výstavy J. Panušky na Štramberku 
1911 od 16. 7. do 6. 8. (1911); Krajinské listy (Kame
nice nad Lipou, od 1911; články o historii rodného 
města); Lid. noviny (1912, 1919); Lípa (1919); Lit. 
rozhledy (1925); Lubina (Příbor, od 1906); Máj 
(1903); Malý čtenář (1900); Moravskoslez. revue 
(1911-12); Moravskoslez. deník (Ostrava); Mor. ven
kov (Brno, 1911, série článků o spisku Kniha koňská 
lékařská na všeliké nemoci a neduhy koňské, sepsa
ném J. Smetanou 1611); Národ (1920); Národ (večer
ník Nár. Listů, od 1925); Nár. demokracie (1920-25); 
Nár. listy (1898-1932; 21. 12. 1929 vzpomínka Ná
rodní listy v mém životě); Nár. obzor (1910); Nár. 
politika (od 1894); Nebojsa (1919-20); Niva (1922); 
Ostravský deník; Paleček (90. léta); Památník gymná
zia v Pelhřimově 1871-1921 (1921); Památník stát, 
reál, gymnázia plukovníka J. J. Švece v Pelhřimově 

k 75. výročí obnovení ústavu (1948); Pozor (Olo
mouc); sb. Republikánský přednašeč (1921); Samo
statnost (od 1924); Sedmá roční zpráva zemské vyšší 
reálné školy v Novém Městě na Moravě za šk. rok 
1900/01 (1901, studie V. Kosmák); Slovenský kraj 
(1919); Slovo (Prostějov, 1906-07); Střední škola 
(1923-42, posudky knih i literatury pro ml.); Světo
zor (1928); Šibeničky (1919-20); Švanda dudák 
(1897-1902); Veselé listy (Hustopeče, 1892); Zvon 
(1924-40); Žďárský obzor (1906). I KNIŽNĚ. Belet
rie a práce o literatuře: Václav Kosmák (studie, 1901); 
Chudé osení (PP, epigramy, b. d., 1902, pseud. Kara 
Ben Jehuda); Za plotem (PP, FF b. d., 1903, pseud. 
Kara Ben Jehuda); Satirický komentář (FF, epigra
my, b. d., 1914, pseud. Kara Ben Jehuda); Drobná 
témata (PP, FF b. d., 1914, pseud. Kara Ben Jehuda); 
Zpěvy nejunácké a jiný humor balkánský (BB, PP 
b. d., 1914, pseud. Kara Ben Jehuda); Slezské dialogy 
(FF, B z 1913; 1920); Pan kolega (vzpomínky, 1921); 
Křest ruské říše (B b. d., 1923, spolu se skladbou K. 
Havlíčka Křest svátého Vladimíra); Ignát Herrman 
(b. d., 1924); Tomáš ze Štítného (b. d., 1925). - Ostatní 
práce: Judův případ (polemika, b. d., 1906, konfisk., 
po konfisk. opr. vyd.); Světili, či nesvětili? Podstata 
a cíle katolického klerikalismu v Československé re
publice (polemika, b. d., 1923); Zednářství a nábo
ženství (1934). I REDIGOVAL časopisy: Čtenář (Pří
bor, 1907), Slovenský kraj (Hodonín, 1919, do č. 53), 
Zvěsti tělocvičné jednoty Sokol Královské Vinohrady 
(1947). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Katalog Kupko
vy výstavy, pořádané Sdružením pokrokových lidí 
v Prostějově v měsíci prosinci 1905 (1905, pseud. Kara 
Ben Jehuda). I

LITERATURA: K. Dostál-Lutinov: Lutinov kon
tra Juda (polemika, 1906). ■ F. D. Zenkl in Spisovate
lé kraje táborského 1 (1902, s. 175); • ref. Václav 
Kosmák: A. Novák, LF 1902, s. 73; M. Hýsek, MS1R 
1905, s. 295 •; Ž.: ref. Chudé osení, Zvon 2, 1901/02, 
s. 503; J. S. Machar: Denunciant, Čas 14. 1. 1906 
+ O velkých věcech a malých lidech (obojí k Judově 
aféře), Čas 28. 1. 1906 → Próza z roku 1906 (1907); 
Brutus (S. K. Neumann): Výpady (k Judově aféře), 
Plameny 1906, č. 1 + an. (S. K. Neumann): Nový 
beletristický čtrnáctideník (čas. Čtenář), Mor. kraj 29. 
12. 1906 + Pan prof. Juda vydal..., Mor. kraj 15. 1. 
1907 + Sigma (S. K. Neumann): Ještě několik po
sledních slov k nové „aféře Judově“... (polemika), 
Mor. kraj 22. 1. 1907, vše → Stati a projevy 2 (1966); 
Em. K-ov: Návštěvy u českých spisovatelů na Mora
vě. U K. J. (k čtyřicetinám), Pozor 2. 1. 1912 → Kra
jinské listy 1, 1911/12, č. 7 (an.); - fer.: ref. Satirický 
komentář, Drobná témata, Zvon 14, 1913/14, s. 572; 
-pa- (F. S. Procházka): ref. Zpěvy nejunácké..., Zvon 
14, 1913/14, s. 632; • k padesátinám: F. P. M., Nár. 
demokracie 27. 12. 1921; an., NL 28. 12. 1921 •; J. 
Kapras: ref. Pan kolega, Čes. revue 1922, s. 46; -vb- 
(V. Brtník): ref. Křest ruské říše, Topičův sborník 11, 
1923/24, s. 135; Dr. V. N. (Novák): ref. Ignát Herr
mann, Nové Čechy 8,1924/25, s. 47; -btk- (V. Brtník):
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Temperamentní a útočný satirik K. J.... (k šedesáti
nám), Zvon 32,1931/32, s. 211; W. Ethen (Š. Kožušní- 
ček): Kara Ben Jehuda, in Portréty a siluety 2 (1936); 
J. Kl. (Klik): K. J. zemřel..., ČSPS 1959, č. 2; J. Bílek 
in Kamenice nad Lipou v literatuře, vědě a umění 
(1970, s. 4, 12); J. Pilecký: K 100. výročí narození K. 
J., Výběr z prací členů Hist. klubu při Jihočes. muzeu 
v Čes. Budějovicích 1972, č. 2; J. Haitmar in Podíl 
pokrokových učitelů na rozvoji dělnického hnutí na 
Prostějovsku (1978).

PP

Václav Alois Jung

* 8. 8. 1858 Městská Habrová (Rychnov nad 
Kněžnou - M. H.)

† 3. 12. 1927 Praha

Překladatel z ruštiny a angličtiny, autor prozaických 
črt a fejetonů, slovníků a mluvnice anglického jazyka.

Pocházel z chudé rodiny vesnického krejčího. 
Studoval na piaristickém gymnáziu v Rychnově 
n. Kn. a již tehdy (od 1877) publikoval verše 
v Lumíru a v alm. Máj. Po maturitě (1878) 
navštívil Itálii, pak studoval na filoz. fakultě 
v Praze angličtinu a ruštinu, byl také členem 
výboru spolku Slavia (1878); do doby univerzit
ního studia spadají J. první časopisecké překla
dy anglické a ruské poezie. 1882 odjel do USA, 
kde setrval téměř 20 let. Přes rok působil jako 
žurnalista v Omaze (stát Nebraska) v krajan
ském týdeníku Pokrok Západu, pak pobýval na 
farmě přátel u řeky Niobrary (zde vznikla próza 
Rodina Petra Běla), pak pracoval jako bankov
ní úředník První národní banky ve Wilberu 
v Nebrasce, jako pokladník Česko-americké 
spořitelny a knihovník v Cedar Rapids v lowě. 
V USA dokončil první verzi překladu Puškino- 
va Evžena Oněgina, překládal z češtiny do ang
ličtiny verše J. Nerudy (Písně kosmické, s E. B. 
Laconntem) a J. Vrchlického. 1900 se vrátil do 
Čech, krátký čas vyučoval angličtinu na Česko- 
slovanské obch. akademii v Praze, potom odjel 
na půlroční pobyt do Ruska, v témže roce zno
vu navštívil na 4 měsíce USA. Po definitivním 
návratu domů se 1901 stal členem redakce Ča
su, kde publikoval četné fejetony, povídky a ces
topisné črty. 1903 byl jmenován lektorem an
gličtiny na pražské univerzitě; zabýval se hlavně 
pracemi na česko-anglickém slovníku a na an
glické gramatice. 1907-26 byl profesorem an
gličtiny na obchodní akademii v Plzni.

J. činnost zasahuje do různých oblastí literár
ní tvorby. Básnické pokusy z mladších let usilují 
o ztvárnění sociální tematiky, nedospívají však 
k vlastnímu básnickému výrazu. I když j>saní 
veršů později zcela nezanechal (Besedy Času), 
mají větší význam J. publicistické práce otisko
vané v Čase, většinou fejetony a prozaické črty 
dokumentárního rázu, v nichž se uplatnily bo 
ha té zkušenosti a zážitky z pobytu v USA. Na 
pomezí románového a fejetonistického zpraco
vání jsou rozsáhlejší prózy Na prahu Nového 
světa a Rodina Petra Běla, pojednávající o životě 
českých vystěhovalců v USA. První líčí s hu
morným nádechem poměry v krajanském tisku, 
zaměřujíc se především na zobrazení jednotli
vých lidských typů a na zvýraznění charakteris
tických rysů života krajanů. Druhá próza, za
chycující život českých farmářů na pomezí in
diánských osad, se přibližuje románu jednot
nější dějovou linií, emociálním podbarvením 
i kresbou protikladných lidských typů. Kritic
kým, místy až povýšeneckým postojem nejen 
k samoděržaví, ale i ke způsobu života v Rusku 
se vyznačují cestopisné črty Půl roku v carské 
říši. Těžiště J. práce tkví v překladatelské čin
nosti, zvláště jeho převody romantické poezie 
(Puškin, Byron), v nichž se spojuje básnický cit 
a tvůrčí volnost s úsilím o vystižení ducha a sty
lu originálu, patří k vrcholům českého překla
datelského umění z přelomu století. Vyvrchole
ním J. díla se stalo čtveré přepracování překla
du Puškinova Evžena Oněgina (1926). Vedle 
poezie překládal J. z angličtiny a ruštiny i pró
zu, divadelní hry, eseje a studie o umění.

PSEUDONYM: V. A. Velen (Almanach čes. omladi
ny). ■ PŘÍSPĚVKY in: Almanach čes. omladiny 
(1879); Besedy Času (1900-05); Besedy lidu 
(1900-05); Čas (1902-05); Čas. Beletristická příloha 
(1899); Čes. kultura (1912); Evening Gazette (Cedar 
Rapids, 1898-99); Kmen (1919); Koleda (Olomouc, 
1879-80); Květy (1884); Lumír (1877, 1917); alm. 
Máj (1878); Pokrok Západu (Omaha, 1892—93); Pra
men (1920-22); Právo lidu (1903); Ruch (1881-82); 
Směr (Plzeň, 1904); Světozor (1879); Země (1919-20); 
Zlatá Praha (1890-1916). I KNIŽNĚ. Beletrie: Půl 
roku v carské říši (FF b. d., 1903); Na prahu Nového 
světa, Rodina Petra Běla (PP b. d., 1903). - Překlady: 
A. S. Puškin: Evžen Oněgin (1892, přeprac. vyd. 1913, 
4. přeprac. vyd. s tit. Jevgenij Oněgin 1926) + Z Puš- 
kinovy lyriky (1920) + Kamenný host (1921); J. Rus- 
kin: Výklady o umění (1901) + Dvě stezky (1909); 
I. S. Turgeněv: Bežin luh, Křepelka, Rozhovor, 
Almužna (1903); W. Whitman: Vyhlídky demokracie 
(1903); G. G. Byron: Don Juan (1904); O. Wilde: 
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Šťastný princ, Sobecký obr, Věrný přítel, Znamenitá 
raketa (1904); T. Otway: Zachránění Benátek (1908);
F. Hodgson Burnett: Malý lord Fauntleroy (1909);
G. Moore: Moderní malíři (1909); Hrdinové brit
ských ostrovů (1910); W. M. Flinders Petrie: Umění 
a řemesla starého Egypta (1914, s A. Polákem); 
K. Konstantinovič: Král židovský (1914); L. Andre- 
jev: Ten, který dostává políčky (1919); S. Lewis: Hlav
ní ulice (1925); W. P. Trent, J. Erskine: Slavní spisova
telé američtí (1925). - Ostatní práce: Slovník 
anglicko-český (1906); Mluvnice jazyka anglického 
pro školy a samouky (1909, přeprac. vyd. 1925); Pří
ruční slovník anglicko-český pro školy a samouky 
(1919). I SCÉNICKY. Překlady: O. Wilde: Ideální 
manžel (1907); J. M. Synge: Rek západu (1916, s K. 
Muškem). I REDIGOVAL časopis: Evening Gazette 
(Cedar Rapids, 1898-99); sborník: Almanach české 
omladiny (1879, s J. Hudcem, J. Kosinou). I

LITERATURA: • ref. Půl roku v carské říši, Na 
prahu Nového světa, Rodina Petra Běla: E. Sokol, 
Rozhledy 13, 1902/03, s. 1034; J. Rowalski, Lumír 31, 
1902/03, s. 352; M. Marten, MR 1902/03, sv. 14, 
s. 555; x., Přehled 1, 1902/03, s. 318; Ž., Zvon 3, 
1902/03, s. 461 •; F. X. Šalda: V. A. J., Novina 1908 
→ KP 7 (1953) + ref. přeprac. překl. Evžen Oněgin, 
Čes. kultura 2, 1913/14 → KP 9 (1954); • k šedesáti
nám: A. E. Mužík, Zlatá Praha 35, 1917/18, s. 564; 
an., Venkov 7. 8. 1918; -tr. (G. Winter), PL 8. 8. 1918

ref. Z Puškinovy lyriky: -n (S. K. Neumann), 
Kmen 3, 1919/20 → Stati a projevy 5 (1971); J. H. 
(Hora), PL 22. 2. 1920 •;• nekrology: an., LitN 1927, 
č. 16; an., LidN 4. 12. 1927; an., NO 4. 12. 1927 •; 
E. Felix in Literární Plzeň v obryse (1933); J. Hora: 
Překladatelé o Puškinovi, LUK 1936, s. 399; R. Ja- 
kobson: Puškinovy básně v překladu I. Barta, SaS 
1937, s. 122.

jc

Josef Junghans

* 28. 10. 1837 Jičín
† 26. 1. 1915 Slaný

Básník a dramatik, autor divadelních her hraných 
ochotníky.

Absolvoval gymnázium v Jičíně (mat. 1858), po 
právnických studiích v Praze se stal advokátem, 
od 1871 ve Slaném. Účastnil se místního kultur
ního dění, povzbuzeného úsilím o postavení 
divadla (otevřeno 1883). J. vypracoval stanovy 
spolku pro jeho postavení, přispěl do pamětní
ho listu Svity věnovaného této příležitosti a byl 

spoluorganizátorem mnoha akcí ve prospěch 
stavby. Byl též autorem několika právnických 
pojednání.

Ještě za studií začal J. psát balady a lyrické 
básně v duchu K. H. Máchy, které publikoval 
v Mikovcově Lumíru, později se věnoval vý
hradně divadelním hrám různých žánrů: psal 
veselohry, pseudohistorická dramata z českých 
dějin, pokusil se o salonní hru ze šlechtického 
prostředí (Život hádanka) i o symbolické drama 
(Prométheus), vše na úrovni epigonské. Z jeho 
dramat se dostaly na scénu (pouze ochotnic
kou) veselohry Poslední Mohykán, parodie na 
nekulturnost maloměstské honorace (titul byl 
reminiscencí na oblíbený román F. J. Coopera), 
a Irena, kouzelnice, hra založená na milostných 
zápletkách.

ŠIFRA: Jungh. I PŘÍSPĚVKY in: Čas (1861); Čes. 
Thalia (1867 D Poslední Mohykán); Lumír 
(1857-60); Mlynář (1903); Nár. listy (1885); sb. Svity 
(1880). I KNIŽNĚ. Beletrie: Ottokar II. v Samlandu 
(D 1860); Poslední Mohykán (D 1867); Život hádan
ka (D 1880, upr. 1892 s tit. Do temných končin); 
Sňatek z přinucení (D 1882); Irena, kouzelnice 
(D 1885, i prem.); Kunhuta (D 1888); Prométeus aneb 
Tragédie ve vesmíru (D 1906). - Ostatní práce: 
O administrativním a soudním řízení při stavbě želez
ných drah s připojeným textem železničních zákonů 
(1904). I

LITERATURA: F. Zákrejs: ref. Sňatek z přinuce
ní, Osvěta 1883, s. 836; • ref. Irena, kouzelnice: an., 
Jeviště 1885; F. Zákrejs, Osvěta 1885, s. 470, k tomu 
polemika J. Junghans: Jak známo..., NL 6. 5. 1885 •; 
J. Lý (Ladecký): ref. Kunhuta, Čes. Thalia 1888; A. P. 
(Procházka): ref. Do temných končin, Niva 1893; 
A. N. (Novák): Z nové produkce dramatické (ref. 
Prométheus), Přehled 5, 1906/07; F. V. Vykoukal: 
nekrolog, Osvěta 1915, s. 230.

is

Antonín Jan Jungmann

* 19. 5. 1775 Hudlice u Berouna
† 10. 4. 1854 Praha

Lékař, autor prací z humánní i veterinární medicíny 
a z historie pražského lékařství, spolutvůrce české 
medicínské terminologie, první český vydavatel RZ, 
překladatel krásné literatury.

Psal se též zkráceně Antonín J. - Mladší bratr 
jazykovědce Josefa J. 1788 odešel do Prahy 
k piaristům do něm. hlavní školy a do gymná
zia. Po jednom roce tzv. filozofie vstoupil 1797 
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do řádu piaristů, byl v noviciátě v Lipníku 
(L. n. Bečvou), učil na řádových školách aritme
tice. Brzy opustil řád, vrátil se do Prahy, dostu
doval filozofii a absolvoval medicínskou fakultu 
(prom. 1805). 1806 odešel jako vrchnostenský 
lékař do Napajedel, koncem 1807 byl opět 
v Praze, zaměstnán v nemocnici u milosrdných 
bratří, 1808 byl jmenován suplujícím profeso
rem porodnictví, 1811 prof. skutečným; 1839 
byl rektorem univerzity, 1850 odešel do výsluž
by. Zasloužil se o proslulost pražské porodnické 
školy, byl členem zahraničních učených společ
ností, jako nositel Leopoldova řádu (1849) byl 
1850 povýšen do rytířského stavu.

Publikoval od 1804. Vedle humánní a veteri
nární medicíny a antropologie se zabýval 
sanskrtem (jako jeden z prvních u nás) a českou 
a slovanskou mytologií, psal stati historické 
(historiograf pražské lékařské fakulty) a národ
ně obranné; v časopise Krok zajišťoval 
(s F. Klicperou) příspěvky o lékařství. Podílel se 
na vytváření české lékařské terminologie (česko- 
-německo-latinský terminologický slovník Pře
hledjmen neduhů v abecedním pořádku k ustano
vení jich významu řádnéhoKrok 3, 1836, pře- 
prac. verze v Příloze k Moravským novinám 3, 
1850), spolupracoval na Slovníku česko-němec- 
kém Josefa J., svůj lexikografický materiál po
skytl později J. Frantovi Šumavskému. Proti vůli 
J. Dobrovského zaslal opis Libušina soudu (z 
Rukopisu zelenohorského) do Polska V. S. Ma- 
jewskému, který ho dal otisknout v knize Praw- 
da ruská (1,1820) J. B. Rakowieckého; s Josefem
J. vydal pak A. J. J. RZ v Kroku 1, 1821/22. 
Překládání beletrie se věnoval v posledních le
tech života, knižně vyšel jeho překlad veselohry 
od K. F. G. Töpfera, překlad povídek H. 
Zschokkeho zůstal v rukopise.

PSEUDONYM, ŠIFRY: A. J. Lidumil; A. J., A. J. J. 
■ PŘÍSPĚVKY in: ČČM (1831, 1837); Hesperus (od 
1820); Jahrbúcher des oesterreichischen Kaiserstaates 
(Vídeň, 1839, sv. 22; dějiny lékařských ústavů pražské 
univerzity); Jindy a nyní (1833); Krok (od 1821); Mor. 
noviny (1850) a odb. čas. medicínské. I KNIŽNĚ. 
Překlady: H. F. Paulitzky: Návod k moudrému ži
votospráv! (1833, rozšiř. 1850 s tit. Domácí lékař);
K. F. G. Töpfer: Farní dům (1851, pseud. A. J. Lidu
mil). - Odborné práce: Úvod k babení (1804; 1814 
přeprac. s tit. Umění babické, k užitku ženám při 
porodu obsluhujícím, 1827 s označ. 2. vyd. a s tit. 
Umění porodnické, k užitku...); Lehrbuch der Ge- 
burtshilfe (1811, 1812 přeprac. s tit. Lehrbuch der 
Geburtshilfe fúr Hebammen); Navedení o koních 
(1818, 1825 přeprac. s tit. Koňský lékař aneb Zákla

dové poučení o poznání příčiny a léčení koňských 
nemocí, šifra A. J. J.); Das Technische der Geburtshil
fe zum Gebrauche bei Vorlesungen uber Operationen 
fúr Mediciner und Wundárzte (1824); O sedmeru 
dobytka domácího, jeho chovám a nemocech (1826). 
I KORESPONDENCE: A. J. Vrťátko: Dopisy 
J. Jungmanna k J. Kollárovi (1 dopis od A. J. J. 
z 1838), ČČM 1880. I

LITERATURA: • nekrology (an.): Lumír 1854, 
s. 357; Theaterzeitung 1854, č. 84; Vierteljahrschrift 
fúr praktische Heilkunst 44, 1854; Živa 1854, s. 377; 
Almanach de Carlsbad 1855 •; J. E. Purkyně: O vzni
ku časopisu Krok i zaniknutí jeho, Živa 1857; 
F. Doucha: A. J. Příspěvky k životopisům, ČČM 
1857, s. 141; K. V. Seydler: A. J. Prameny k životopi
sům, ČČM 1864, s. 48 řím.; V. Lesný: Počátky studia 
sanskrtu v Čechách, LF 1920; M. Matoušek: Některé 
rysy osobnosti A. J. + První české vědecké práce 
lékařské v periodických publikacích, obojí Časopis 
lékařů českých 1931; V. Honí: O A. J., Sborník prací 
na počest... prof. dr. Jos. Jerie (1931); A. Novák: 
Počátky novočeské literatury lékařské, LidN 8. 10. 
1931; M. Matoušek in Lékaři a přírodovědci doby 
Purkyňovy (1954); RB.: Spolupracovník slavného 
bratra, Zeměd. noviny 21. 8. 1973.

mo

Josef Jungmann

* 16. 7. 1773 Hudlice u Berouna
† 14. 11. 1847 Praha

Jazykovědec, literární historik, teoretik a kritik, pře
kladatel, básník, publicista. Koncipoval demokratic
ký program jazykově české národní kultury, pro jehož 
realizaci - která podstatně přispěla k novému formo
vání národní společnosti a vytvořila základy novodo
bé české kultury - získal jako vůdčí osobnost věkově 
mladší inteligenci. Jeho umělecké dílo překladatelské 
ovlivnilo směřování české poezie a prózy k prero- 
mantickému typu. Jako první česky zpracoval dějiny 
české literatury se soupisem veškeré dosavadní literár
ní produkce a Slovníkem česko-německým poskytl 
spolehlivou lexikální bázi i náročným jazykově komu
nikačním potřebám v češtině.

Jmenován též Josef Jakub J. - Byl šestým z de
síti dětí, otec vlastnil malé hospodářství, byl 
ševcem a kostelníkem. Určen ke kněžskému sta
vu, byl J. 1784 poslán do piaristické hlavní školy 
do Berouna, 1788 byl přijat do 2. tř. piaristické
ho gymnázia v Praze, tam studoval 1792-95 tzv. 
filozofii a do 1799 práva (t. r. byl teprve propuš
těn z poddanské evidence křivoklátského pan
ství). Zajímal se jednak o matematiku, fyziku 
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a astronomii, jednak o historii a literaturu, 
z učitelů měli na něho vliv zejm. matematikové 
A. Strnad a S. Vydra, historik I. Cornova a es
tetik A. G. Meissner. Věnoval se studiu jazyků, 
ovládl vedle němčiny a klasických jazyků fran
couzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu 
a slovanské řeči, zvi. ruštinu a polštinu. Na 
filozofii se přimkl k národnímu hnutí, navštěvo
val Pelclovy přednášky o češtině, od 1795 pub
likoval v Puchmajerových almanaších. 
1799-1815 působil jako profesor na gymnáziu 
v Litoměřicích (1810 definitivně ustanoven pro
fesorem humanitních tříd), učil i nepovinné češ
tině, od 1800 na gymnáziu, od 1806 také 
v kněžském semináři (žáci, pozdější přátelé 
a spolupracovníci V. Kára, J. Kramář, A. Ma
rek, F. Vetešník aj.). 1800 se oženil se zámožnou 
litoměřickou Němkou šlechtického původu 
(6 dětí, z toho 2 zemřely při narození; syn Josef 
se stal překladatelem a teoretikem překladu), 
1805 mu bylo uděleno měšťanské právo. Gym- 
nazijní učitelství zpočátku považoval za provi
zorní zaměstnání, praxí na magistrátě i studiem 
se dál připravoval pro právnické povolání. Od 
1807 se ucházel o různá místa v Praze, mj. 
o profesuru fyziky na univerzitě; 1817 získal 
doktorát filozofie disertací z filozofie a matema
tiky. Od listopadu 1815 byl profesorem na praž
ském Akad. gymnáziu, 1834 se stal jeho prefek
tem (ředitelem), 1844 odešel do výslužby. 1827 
a 1838 byl zvolen děkanem filoz. fakulty, 1840 
univerzitním rektorem, přejímaje tento úřad od 
svého bratra Antonína Jana J., profesora po
rodnictví; mši přitom sloužil jejich mladší bratr 
Jan J. (1783-1842), ojediněle též literárně činný. 
Prahu opouštěl J. o prázdninách při návštěvě 
přátel (zvi. z Jičínska), 1834 byl v Krkonoších, 
1841 v Drážďanech a okolí (jediná cesta za 
hranice), 1837 se léčil v Karlových Varech, 1840 
a 1843 v Libverdě, 1845 v Šternberku u Slané
ho. - Již v prvních letech litoměřického působe
ní začal J. se soustavnou přípravou svého 
překladatelského a vědeckého díla, ujasniv si 
přitom i obecně koncepci a formy národně 
obrodného hnutí (dvě stati O jazyku českém, 
Hlasatel český 1806). Vycházeje z představy, že 
podstata národa je dána jazykově, spatřoval 
základní podmínku jeho existence v totální re
stauraci češtiny jako kulturního jazyka: česky 
psaná, obsahově náročná tvorba umělecká 
a vědecká má vcelku směřovat k tomu, aby se 
čeština - potřebně obohacena v slovním fondu 
a nově funkčně diferencována - stala jazykem 

plně rozvité, novodobé národní kultury; tím se 
také umožní vzdělanostní, společenský a hos
podářský vzestup lidových, pouze česky mluví
cích vrstev. J. jazykový program národní a lite
rární nadšeně přijala inteligence o generaci 
mladší (F. L. Čelakovský, J. Kollár, F. Palacký,
P. J. Šafařík aj.) a s těmito „jungmannovci“ ho 
J. uskutečňoval i organizační prací. Záměr zří
dit Českou společnost (kolem 1810), která by 
také finančně zajistila vydávání českých knih, se 
neuskutečnil, vcelku se nerealizoval ani plán na 
„malou encyklopedii“, která měla česky psaný
mi knižními pojednáními obsáhnout hlavní 
vědní obory. S F Palackým a J. S. Preslem 
J. 1830 založil muzejní Sbor k vědeckému vzdě
lávání řeči a literatury české, 1831 se stal prvním 
jednatelem Matice české. Byl nejmenovaným 
redaktorem (pro filologii) Preslova Kroku (od 
1821), s Muzejníkem spolupracoval od jeho za
ložení 1827, 1837 zastupoval (sv. 2 a 3) jeho 
redaktora. Redakčně a jazykovou úpravou spo
lupracoval na dílech literatury krásné (mj. Polá
kova Vznešenost přírody, 1819, Kollárovy Bás
ně, 1821) i odborné (práce bratra Antonína J., 
J. V. Sedláčka aj.), jazykově revidoval začínající 
Časopis pro katolické duchovenstvo (1828). 
Různým způsobem se podílel na dobových spo
rech, které odrážely postupující vnitřní diferen
ciaci české kultury od 20. let. Po rukopisném 
pojednání Nepředsudné mínění o české prozódii 
(dnes ztraceno), v němž J. uvažoval o vhodnosti 
časomíry pro českou poezii a které 1804 rozeslal 
(bez ohlasu) předním spisovatelům k posouze
ní, ^přivítal požadavek časomíry v Palackého 
a Šafaříkových Počátcích českého básnictví 
z 1818 (J. Král ho 1893 označil - asi neoprávně
ně - za skrytého inspirátora tohoto díla odmí
tajícího prozodickou teorii Dobrovského), kri
tizoval polemický spis Š. Hněvkovského proti 
Počátkům, obracel také pozornost na indickou 
metriku. Jako zastánce nové ortografie opono
val v pravopisných sporech hlavně názorům 
J. Nejedlého spisem českým (s V. Hankou) 
a v replice i německým. RKZ přijal za pravé 
a vyvozoval z nich důsledky pro pojetí vývoje 
české literatury, navzdory Dobrovského odsud
ku RZ jakožto falza postaral se s bratrem Anto
nínem J. o vydání tohoto díla. Názor J. Palkovi- 
če, že J. je jedním z falzátorů RZ (J. obrana 
proti tomu v CCM 1832), se v rukopisných 
sporech z konce 19. století vracel i s ojedinělým 
podezřením na J. účast též na padělku RK; 
pozdější bádání (např. J. L. Fischer, K. Krejčí) 
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poukazuje na to, že J. při postavení, které v čes
ké společnosti zaujímal, přinejmenším nemohl 
o mystifikaci nevědět. Postupně narůstající ne
vůle J. a většiny jungmannovců vůči J. Dobrov
skému a úmyslné odsouvání jeho vědeckého 
díla z dohledu nevznikly jen pro Dobrovského 
odmítavý postoj k RZ a pro jeho přísnou neto- 
leranci k ústupkům od vědecké pravdivosti ve 
prospěch národně propagačních efektů (např. 
Dobrovského posudky J. Historie literatury 
české a Šafaříkovy Geschichte der slawischen 
Literatur). Byly také projevem toho, že budová
ní nové české kultury v duchu J. programu 
neslo s sebou záměrnou nenávaznost na obro- 
zenské intence a tvorbu těsně předcházející. 
Tento program se oproti jiným koncepcím his
toricky prosadil, což bylo i současníkům zjevné 
již ve 40. letech, a vytvořil základy novodobé 
české kultury; hodnocení J. smrti (pohřben na 
Vyšehradě) jako „národního neštěstí“ tuto spo
jitost vyjadřovalo. Mohutné oslavy 100. výročí 
J. narozenin 1873 prezentovaly J. jako vlastního 
„vzkřísitele“ českého národa a buržoazní poli
tika tehdy přímo symbolizovala jménem J. svůj 
vyhrocený nacionalismus. Tato skutečnost 
a s ní prakticismus J. programu a jeho ideový 
eklekticismus způsobily pak v 90. letech krajní 
odklon od J. u T. G. Masaryka a u lidí blízkých 
mu politicky a vědecky.

Jako autor původní poezie patřil J. mezi při
spěvatele Puchmajerových almanachů (např. 
epigramy a trochejská znělka Těžké vybrání), 
později se puchmajerovské poetice vzdálil 
(např. historická romance Oldřich a Božena, 
hexametrem psaná báseň Slavěnka Slavínovi 
a v indickém rozměru „jinotajitelná pověst“ 
Krok). Historicky vývojový význam jeho umě
lecké tvorby spočívá v překladech. Básně 
a krásnou prózu (ojediněle výňatky z dramat 
a operní libreto) překládal z angličtiny (J. Dry- 
den, B. Franklin, O. Goldsmith, T. Gray, J. Mil- 
ton, A. Pope, W. Shakespeare), němčiny 
(Ch. F. Bretzner a G. Stephanie ml., G. A. Bůr- 
ger, J. W. Goethe, J. G. Herder, F. G. Klop- 
stock, F. Schiller), francouzštiny (N. Boileau, 
F. R. Chateaubriand, Moliére, Voltaire), ze slo
vanských jazyků (N. M. Karamzin, J. U. Niem- 
cewicz, N. I. Novikov, M. K. Sarbiewski, Slovo 
o pluku Igorově), z řečtiny a latiny (Aristofanés, 
Horatius, D. Ludovici, Lúkiános, Moschos, M. 
Palingenius, I. Pontanus) a z indické literatury. 
Pro výběr překládaných prací byly pro J. méně 
rozhodující zřetele ideové a tematické, více hle

diska umělecky stylová (odklon od klasicistické 
normativnosti, vysoký nebo citově vzrušený 
sloh) a možnost realizovat překladem náročné
ho díla svou jazykově motivovanou představu 
literární uměleckosti i záměr rozšiřovat básnic
ky vyjadřovací schopnosti češtiny. Mezi J. pře
klady jsou též rozsáhlá díla (Goethův idylický 
epos Heřman a Dorota) a z nich zejména pře
klad Milionová duchovního eposu Ztracený ráj 
a Chateaubriandovy povídky Atala ovlivnily 
charakter následující původní české poezie 
a prózy tím, že ukázaly k novým možnostem 
básnického lexika, slohové diferenciace, indivi
dualizace uměleckého projevu, zvukové organi
zace krásné prózy. Orientovaly také literární 
vývoj směrem k evropskému preromantismu, 
k jeho citovému patosu a oslavě obecně poja
tých hodnot. Zkušenosti z nové původní české 
tvorby 10.-20. let (F. L. Čelakovský, J. Kollár, 
A. Marek, M. Z. Polák aj.) zobecnil J. 1827 
v stati O klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště 
ěeské (ČČM), kde vztahuje pojem klasičnosti 
na jakékoli dílo umělecky dokonalé a kde pro
hlubuje svou představu o žádoucí podobě české 
literatury požadavkem „národní klasičnosti“, 
tj. vlastnosti slovesné tvorby, aby „co možná 
z života vycházela a do života národního vchá
zela“. - Vládní dekret z 1816 vyvolávající nadě
je na povinné vyučování češtině na gymnáziích 
podnítil J. k dílu Slovesnost aneb Sbírka příkla
dů s krátkým pojednáním o slohu, které je v své 
úvodní části prvním českým souhrnným zpra
cováním poetiky a teorie literatury. J. se tu 
koncepčně opírá o soudobé německé příručky 
(zvi. C. A. Clodia, J. A. Eberharda a K. H. L. 
Pölitze), jeho tvůrčí přínos spočívá ve zpracová
ní české terminologie a v tom, že si ze svých 
předloh vybírá postoje, jež odpovídají tomu, co 
sám v literatuře prosazoval. Podle systémového 
výkladu je uspořádána následující antologie, 
ilustrujíc ho v celé rozloze původními nebo pře
kladovými díly českými. Jen z menší části se tu 
sahá po starší literatuře (RK, čeští humanisté, 
Komenský), převážně je „sbírka příkladů“ se
stavena z nové produkce, některá díla byla pro 
tento účel napsána (V. K. Klicpera, A. Marek, 
J. překlady). Takto demonstrovaná schopnost 
české literatury obsáhnout celé literárně druho
vé a žánrové spektrum zahrnovala v sobě 
i aspekt národně buditelský. Ve vydáních Slo- 
vesnosti ze 40. let byla antologie rozšířena; od
díl teoretický, ač podstatně přepracován (např. 
přibyly výklady o vlastnostech češtiny, o pře- 
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kladatelství, o časomíře), neodpovídal již 
momentálním vývojovým tendencím české lite
ratury. První české dílo svého druhu vytvořil 
J. také v Historii literatury české. Jejím zákla
dem je soupis české literární produkce dochova
né rukopisně a v knižních nebo časopiseckých 
otiscích od nejstarších dob po současnost. Je 
rozdělen podle vývojových etap do šesti oddílů, 
každý je uveden historickým výkladem s kapi
tolami „politický stav“, „osvícení“, „jazyk“ 
a „literatura“. Úvodní kapitoly tak v souhrnu 
vytvářejí „krátkou historii národu, osvícení 
a jazyka“ (jak zní druhý podtitul díla). Na 
rozdíl od Dobrovského, který spatřoval vývojo
vý vrchol české literatury v humanismu zlatého 
věku, považoval J. za „nejpěknější periodu“ 
údobí prvotního, národně původního českého 
básnictví (tj. dobu, do níž byla kladena falza 
RKZ); soudobou literaturu pak hodnotí jako 
blízkou tomuto dávnému vrcholu co do doko
nalosti a dokonce převyšující vše minulé „roz
manitostí a hojností plodův“. Obraz dějinného 
vývoje literatury míří tak svým smyslem k nové 
tvorbě, poukazuje na její historické zakotvení 
a podporuje její perspektivní směřování. Při
pravované 2. vyd. Historie (značně doplněné 
v bibliografickém soupisu) vyšlo až po J. smrti 
za redakce V. V. Tomka. Toto znění bylo v ná
sledujícím čtvrtstoletí (do vydání Jirečkovy 
Rukověti, 1875-76) východiskem literárněhis- 
torické faktografie, která své nové poznatky 
o starší české literatuře většinou zveřejňovala 
v podobě dodatků a oprav k J. Historii. Svým 
významem předčilo ostatní J. odbornou práci 
jeho dílo lexikografické. Slovníkový materiál 
shromažďoval J. od 1800, zprvu jako pomoc 
pro jiné jazykovědce, po smrti F. F. Procházky 
(1809) vzal úkol zpracovat český slovník na sebe 
a postupně si pro něj vytvořil široký okruh 
spolupracovníků (excerpce ze staré i nové litera
tury krásné a věcné, z listin, archiválií a starších 
slovníků, zápisy lidové mluvy, opatřování slov
níkových materiálů z pozůstalostí, třídění, ově
řování a opisování výpisků apod.). Pětidílný 
Slovník česko-ňěmecký obsahuje na 120 000 le
xikálních hesel, vnitřně členěných podle význa
mů, jež jsou dokládány citáty z textů. Zachycuje 
slovní fond češtiny v jejím historickém vývoji, 
přihlíží k jazyku psanému i mluvenému, posti
huje také slova nářeční, hovorová, neologismy 
a některá vlastní jména. J. smysl pro minulou 
i perspektivní vývojovou dynamiku spisovného 
jazyka a pro aktivní úlohu i budoucích jeho 

uživatelů se projevuje v tom, že dílo sice pouka
zuje na vytvořenou slovní zásobu a na její dosa
vadní užívání, avšak nechce ji autoritativně 
hodnotit a kodifikovat lexikální normu češtiny. 
J. záměru připravit ještě 6. díl Slovníku, který 
by představil české lexikon v uspořádání podle 
etymologického principu, se 1837 ujal F. L. Če- 
lakovský, brzy však musel na tento úkol rezig
novat; z materiálu svého a jiných přispěvatelů 
(mj. B. Němcové) vydal 1851 pouze nevelké 
Dodavky ke Slovníku J. J. Za Slovník se J. do
stalo množství poct vědeckých (včetně zahra
ničních) i vládních (Leopoldův řád). Slovníkem 
dal J. národní kultuře základní jazykovou po
můcku; jeho jazykový program se tu realizoval 
dílem, jehož hodnota, ověřená pozdější praxí, 
přesáhla to, co bylo v J. programu historicky 
omezené.

ŠIFRY: J., J**, J. J., **-n (Prvotiny pěkných umění 
1J13), **, -**. I PŘÍSPĚVKY in: ČČM (1827-46); 
Časopis j>ro katol. duchovenstvo (1828); Čechoslav 
(1822); Ces. včela (1839); Dobroslav (1822-23); Hla
satel český (1806-08); sb. Hlasy vlastenců na památ
ku čtyřicetiletého slavného panování... Františka
I. (1832); Jahrbúcher des böhmischen Museums 
(1831); Kramériusovy c. k. vlastenské noviny (1818); 
sb. Krasořečník (1823, usp. S. K. Macháček); Krok 
(1821-31); sb. Ku-příchodu... Františka I. a Karolíny 
do měst pražských (1833); Květy (1845); alm. Nové 
básně (1798, 1802, 1814); Prvotiny pěkných umění 
(Vídeň, 1813-14); sb. Rozbor staročeské literatury 1, 
2 (1842, 1845); Rozličnosti Pražských novin (1827, 
1833); alm. Sebrání básní a zpěvů (1795); - posmrtně: 
ČČM (1871, Zápisky); Lumír (1858); Rodinná kroni
ka (1862); Světozor (1870); in V. Zelený: Život J. J. 
(1873). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Píseň 
zpívaná od staroboleslavské školní mládeže dne 22. 
máje 1817... (1817, an., výt. nezjišt.); Slovesnost aneb 
Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu... 
(1820; 1845 a 1846 přeprac. s tit. Slovesnost aneb 
Náuka o výmluvnosti prozaické, básnické i řečnické 
se sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči); Historie 
literatury české aneb Soustavný přehled spisů čes
kých, s krátkou historií národu, osvícení a jazyka 
(1825, přeprac. a rozšiř, vyd. 1849); Adventům Suae 
sacrae caesareoregiae Maiestatis Francisci I. et augus- 
tissimae eius coniugis Carolinae celebrat Gymnasium 
c. r. Pragense Academicum (B 1833, an., výt. 
nezjišt.); - posmrtně: Zápisky (1907, ed. Z. V. Tobol
ka, 1927, ed. F. Krčma, 1973, ed. R. Havel); Krátká 
historie národu, osvícení a jazyka (výkladová partie 
z Historie literatury české, 1947, ed. F. Vodička). - 
Jazykovědné práce: O počátku a proměnách pravopi
su českého a v čem taknazvaná analogická od bratr
ské posavád užívané ortografie se rozděluje... (1828, 
an., s V. Hankou); Beleuchtung der Streitfrage uber 
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die böhmische Orthographie... (1829); Slovník čes- 
ko-německý 1-5 (1834—39). - Překlady: F. R. de Cha- 
teaubriand: Atala aneb Láska dvou divochů na poušti 
(1805, přeprac. vyd. 1832); J. Milton: Ztracený ráj 
(1811, přeprac. vyd. 1843); Ch. F. Bretzner, G. Ste- 
phanie ml.: Únos ze serailu (libreto k Mozartově 
opeře, 1830, an., s J. J. Jungmannem); - posmrtně: 
Slovo o pluku Igorově (1932, ed. A. V. Francev); 
Překlady 1, 2 (1958, ed. J. Dvořák, M. Komárek,
L. Pallas a kol.). - Ostatní práce (posmrtně): Spolky 
střídmosti (1940, ed. A. Procházka). - Výbory: Vybra
né spisy původní i přeložené (1918, ed. K. Hikl); Boj 
o obrození národa (1948, ed. F. Vodička); Lampa i ve 
vichru hořící (1973, ed. J. Loužil, J. Víšková). - Sou
borná vydání: Sebrané spisy veršem i prózou (Matice 
česká, Novočeská bibl., č. 1, 1841); Sebrané drobné 
spisy veršem i prózou 1-3 (nakl. I. L. Kober, Národní 
bibl., d. 1, 22, 24, 1869-73). ■ KORESPONDENCE:
J. F. Přibík: Josef Antonín Seydl, děkan v Berouně 
(J. A. Seydlovi z 1837), Čes. včela 1838; an.: Dopis 
J. příteli Ant. Jos. Seydlovi, děkanu v Berouně 
(J. A. Seydlovi z 1835), Květy 1869; A. Rybička: Po
můcky k biografickému listáři českému (J. L. Ziegle- 
rovi z 1825-26), Světozor 1869; V. Zelený: Život J. J. 
(A. F. Mitrovskému z 1834; 1873); F. Čenský: Z dob 
našeho probuzení (T. Burianovi z 1834-39; 1875); 
J. Roštlapil: List J. J. Josefu Chmeloví před vydáním 
svého slovníku poslaný (z 1834), Světozor 1877; 
A. J. Vrťátko: Dopisy J. J. k Janu Kollárovi 
(z 1820-45), ČČM 1880; J. Emler: Listy J. J. k Anto
nínu Markovi (z 1807-45), ČČM 1881, 1882, 1883, 
1884; J. Pospíšil: Z dob vlasteneckých (J. Pospíšilovi 
z 1844, M. D. Rettigové z 1827; 1885); J. Emler: Ještě 
několik listů J. J. k Antonínu Markovi (z 1819-46), 
ČČM 1886; an.: Z literární pozůstalosti J. E. Purky- 
ně 5, Z korespondence (J. E. Purkyňovi z 1834), Svě
tozor 1887, s. 611; J. M. Černý: J. J. listy k Vojtěchu 
Karešovi aj. (V. Karešovi z 1805-24, J. L. Zieglerovi 
z 1825-26, J. A. Dundrovi z 1840, V. V. Tomkovi 
z 1847), ČČM 1890; V. J. Nováček: Z korespondence 
hr. A. F. Mitrovského (A. F. Mitrovskému z 1839), 
LF 1905; V. A. Francev: Polskoje slavjanoveděnije 
konca 18. i pervoj četverti 19. st. (S. B. Lindemu 
z 1814, V. Vřesňovskému z 1828; 1906); K. A. Vinařic
ký: Korespondence a spisy pamětní 2 (K. A. Vinařic- 
kému z 1834-45; 1909, ed. V. O. Slavík); an.: 
J. J. Martinu Hamuljakovi (z 1826-29), Slovenské 
pohlady 1909, 1910; F. L. Čelakovský: Koresponden
ce a zápisky 3 (F. L. Čelakovskému b. d ., asi z 1843; 
1915, ed. F. Bílý); K. Hikl: Z J. korespondence s mo
ravskými spisovateli (F. V. Jáchymovi z 1835), LidN 
23. 3., 31. 3., 13. 4. a 18. 4. 1917 + Kterak soudil 
francouzský učenec před 80 lety o českém národě 
(J. F. G. Fallotovi b. d., 1835), Zvon 18, 1917/18; 
J. E. Purkyně: Korespondence 1 (J. E. Purkyňovi 
z 1841; 1920, ed. J. Jedlička); J. Šťastný: J. list k faráři 
Beránkovi (V. Beránkovi b. d., asi 1816), Vlast 1930; 
J. J. Jungmann: Korespondence (A. Markovi 
z 1822-32, F. Šírovi z 1829; 1956, ed. O. Votoč- 

ková-Lauermannová); L. Kubík: Česká koresponden
ce se Lvem Thunem (L. Thunovi z 1841; 1970);
R. Havel: Ze vzájemné korespondence J. J. a A. Mar
ka (A. Markovi z 1819-46), sb. Lit. archív 8-9, 1974. 
I USPOŘÁDAL A VYDAL: Výbor z literatury čes
ké 1 (1845, se spolupracovníky). I

BIBLIOGRAFIE: M. Laiske: Hlavní literatura 
o životě a díle J. J. (do 1940), ČLit 1973 + Bibliogra
fie J. J. Dílo - korespondence - hlavní literatura, sb. 
Lit. archív 8-9, 1974. ■ LITERATURA: J. Kouba: 
J. J. (1873); J. J. Martinek: J. J. (1873); F. Peřina: J. J. 
a současníci jeho (1873); F. L. Rieger: Řeč při slav
nosti J. v Praze... (1873); F. Schulz: J. J. (1873); V. 
Štulc, J. B. Pichl: J. J. (1873); V. Zelený: Řeč, kterou 
o slavnosti stého dne narození J. J.... (1873) + Život 
J. J. (1873, 2. vyd. s rejstříky F. Bílého 1881, školní 
vyd. s komentáři F. Tichého 1915); E. F. Schmied- 
leichner: Upomínka na slavnost J. v Praze dne 12. 
a 13. července 1873 (1874, s přetiskem projevu F. L. 
Riegra); N. Zaderackyj: J. J. (Kyjev 1874); E. Chalup- 
ný: Jungmann (1909, spory o J. z přelomu 19. a 20. 
stol.) + J. J. (1912); F. Šimek: J. J. Život, dílo, bibli
ografie jeho spisů a ukázky tvorby (1922); E. Chalup- 
ný: Dobrovský a J. (1931); J. Marek: J. J. (1947); 
J. Nygrýn: J. J. a město Ústí n. O. (1947); J. Vládyka: 
J. J., služebník a pán české řeči (1947); sb. Litoměřice 
k 100. výročí smrti J. J. (1947, red. L. Potůček, přisp. 
F. Krčma, Š. Zapletal); J. Dolanský: J. odkaz. Z dějin 
české slovesnosti (1948); A. Jedlička: J. J. a obrozen- 
ská terminologie literárněvědná a lingvistická (1948); 
T. Z. Orloš: Zapožyczenia polskie v Slowniku J. (Vra
tislav 1967); J. Hubáček: J. Slovesnost a vyučování 
slohu (ped. fak. Hradec Král., 1972, rozmnoženo); 
sb.J. J. 1773-1847 (1973, red. J. Loužil, se studií
M. Otruby); sb. J. J. dnešku (1973, red. V. Křístek); 
A. S. Mylnikov: J. J. i jego vremja (Moskva 1973); 
J. Taufer: Chvála J. (1974); sb. J. J. a jeho pokrokový 
odkaz dnešku (ref. z konf. pořádané 23.-24. 11. 1973, 
přisp. M. Beránková, J. Bělič, J. Cách, K. Hausenblas, 
M. Helcl, F. Horák, A. Kamiš, J. Kočí, V. Křístek,
I. Lutterer, O. Loužilová, A. Macurová - V. Macura,
E. Michálek, J. Pešková, J. Plch, J. Porák, R. Pražák,
S. V. Smirnov, K. Svoboda, V. Šmilauer), AUC Pra
ha, Philologica 3/4, Slavica Pragensia 17, 1974; Slo
vanské spisovné jazyky v době obrození, Sborník 
věnovaný UK k 200. výr. nar. J. J. (1975, red. V. Bar- 
net, B. Havránek, A. Jedlička, V. Křístek, přisp. 
R. Auty, J. Filipec, M. Grepl, B. Havránek, K. Horá- 
lek, A. Jedlička, E. Jóna, V. Křístek, G. Liličová, T. Z. 
Orloš aj.). I • ref. Historie literatury české: J. Do
brovský, Jahrbůcher der Literatur (Vídeň) 1827 
→ Výbor z díla (1953, čes. překlad) a Literární a pro- 
zodická bohemika (1974); F. Palacký, ČČM 1827 •;
J. Nejedlý: Widerlegung der sogenannten analo- 
gisch-orthographischen Neuerungen in der böhmi
schen Sprache (1828); J. Palkovič: Bestreitung der 
Neuerungen in der böhmischen Orthographie... 
(Bratislava 1830); • ref. Slovník česko-německý:
F. Palacký, ČČM 1834; J. K. Chmelenský, ČČM 
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1836; J. Palkovič, Tatranka 1,1832-37, sv. 4; J. B. Ma
lý, ČČM 1839 •; V. Štulc: J. L, alm. Libussa 6, 1847; 
an.: Kollár a Čelakovský o smrti J., Čes. včela 1847, 
s. 406; J. Purkyně: O vzniknutí časopisu Kroku a za
niknutí jeho (účast J. na něm), Živa 1857; J. E. Sojka: 
J. J., in Naši mužové (1862, znovu 1953); F. Schulz: 
Příspěvek ku poznání J. J. (o Zápiscích), Osvěta 
1871 + Dodatek ke článku o Zápiskách J. J., Osvěta 
1871; V. Vlček: Stoleté narozeniny J., Osvěta 1873; 
F. Palacký: Pánové! Slyšeli jste... (projev na slavnosti 
J. J. 13. 7. 1873), Pokrok 14. 7. 1873 → Spisy drobné 1 
(1899); F. Zákrejs: J. J., Osvěta 1873; F. Schulz: Česká 
balada a romance, Osvěta 1877; K. Tieftrunk in Ději
ny Matice české (1881); V. Flajšhans: Přehled práce 
na poli české jazykovědy od posledních sto let, Athe
naeum 10, 1892/93; J. Král: O prozódii české, LF 
1893, 1894 → O prozódii české 1 (1923); • polemika 
o Králově názoru na J. v LF 1893: M. Červinko- 
vá-Riegrová: Domněnky a pravda o J., Osvěta 1895; 
J. Král: K činnosti J. v prozodickém sporu, LF 
1895 + Odpověď Osvětě, LF 1895 → (obojí) O pro
zódii české 1 (1923); A. B. (Bráf): K činnosti J. v pro
zodickém sporu, Osvěta 1895 + Konečná odpověď ve 
sporu jungmannovském, Osvěta 1895 •; T. G. Masa
ryk in Česká otázka (1895); J. Kaizl in České myšlén
ky (1896); A. Lisický: Spor o i a y, ČČM 1898; J. Ja
kubec: J. J., básník a publicista. J. škola, sb. Literatu
ra česká 19. stol. 1 (1902, doplň, vyd. 1911); A. No
vák: Klopstockův vliv na poezii českého obrození 
3. Stopy Klopstockovy v poezii J., LF 1903 + Výměr 
romantismu u J., LF 1906; M. Hýsek: Burgerovy 
ohlasy v české literatuře 3. J. J., LF 1908; P. Váša: 
Apologie J. povahy, LidN 17. 9. a 24. 9. 1909 + Ke 
sporu o J., LidN 13. 11. 1909 + Kdo byl původcem 
Počátkův, ČČM 1910; A. Novák: J. článek o klasič- 
nosti v literatuře, LF 1910 + Lúkiánovy ohlasy v lite
ratuře české, LF 1910; K. Hikl: J. Slovesnost a její 
předlohy, LF 1911; E. Chalupný: Palacký o J. (rozdíl
né otisky Palackého projevu o J. z 1873), Přehled 10, 
1911/12 + in Studie o Oto karu Březinovi a jiných 
zjevech českého umění a filozofie (1912); • diskuse 
vyvolaná monografií E. Chalupného o J. (1912): -es-, 
PL 18. 2. 1912; K. Hikl, Novina 5, 1911/12, s. 439; 
Č. Sp., Besedy Času 1912, s. 38, 47; A. Novák, 
LF 1912, s. 294; P. Váša: Palacký a Jungmann, LidN
19. 3. 1912; J. H. (Herben): O Jungmanna, Besedy 
Času 1912, s. 101, 110; an.: O Jungmanna, PL 12. 4. 
1912, příl.; J. Král: Nové zprávy o vzniku Počátků 
českého básnictví, LF 1912 → O prozódii české 1 
(1923); J. H. (Herben): O Jungmanna, Besedy Času 
1912, s. 158; P. Váša: Dvě poznámky k nedávným 
sporům literárním, LidN 27. 6. 1912; J. Kolář: K boji 
o J., Jiskra (Tábor) 1912, č. 27, příl. Písecký obzor; 
an.: O Jungmanna, Besedy Času 1912, s. 215; an.: 
Quousque tandem?, Přehled 10,1911/12 •; M. Hýsek: 
J. škola kritická, LF 1914, 1919; A. Novák: J. J., 
Venkov 13. 11. 1917 → Z časů zaživa pohřbených 
(1923); V. Lesný: Počátky studia sanskrtu v Čechách, 
LF 1920; V. Flajšhans: J. a - Hanka, NŘ 1921; Z. N. 

(Nejedlý): Z české kontrarevoluce (o básni J. z 1813), 
Var 2, 1922/23 → O literatuře (1953, s tit. J. a fran
couzská revoluce); R. Jakobson in Základy českého 
verše (1926); B. Rak: J. a Voltaire, ČMF 1927; A. No
vák in Literatura českého klasicismu obrozenského 
(1933); B. Havránek in Vývoj spisovného jazyka čes
kého, Čs. vlastivěda, ř. 2, Spisovný jazyk český a slo
venský (1936); K. Paul: P. J. Šafařík a J. Slovník, NŘ 
1937 + J. J. a P. J. Šafařík, LF 1937; F. Vodička: 
J. úloha v českém obrození, SaS 10, 1947/48 → Cesty 
a cíle obrozenské literatury (1958, přeprac., s tit. Kul
turní politika J. J.); Z. Tobolka: J. Historie literatury 
české, Slovanská knihovna 1947; K. Polák: J. pojetí 
Goetha, Slavia 18, 1947/48; B. Havránek: J. J. z dneš
ního hlediska, Tvorba 1947, č. 47; K. Paul: J. Slovník 
česko-německý a Slovensko, sb. Linguistica Slovaca 
4-6, 1946-48; F. Vodička: J. účast ve vývoji české 
prózy, in Počátky krásné prózy novočeské (1948); 
J. Hrabák: Nad J. překladem Milionová Ztraceného 
ráje, List Sdružení mor. spisovatelů 2,1947/48; A. Sei
fert: J. J. a národní buditelé na Jičínsku, Beseda (Že
lezný Brod) 5, 1948, č. 1-4; O. Králík: Přehled jubilej
ní literatury jungmannovské, Naše věda 1950; J. Hra
bák: Jubilejní žeň jungmannovská, SaS 12, 1950/51; 
J. Nováková: Indické rozměry v českém básnictví, 
Věstník KČSN, tř. filoz.-hist.-filologická 1952 (vyd. 
1953); J. Zima: J. překlad Ataly, SaS 17, 1956; K. Ko
rálek in Přehled vývoje českého a slovenského verše 
(1957); J. Levý in České teorie překladu (1957); 
J. Hrabák: Kapitolky o verši J. J., SPFF Brno 7, 
ř. literárněvědná D, 1958 → Studie o českém verši 
(1959); L. Cejp: J. Překlad Ztraceného ráje, in J. J.: 
Překlady 1 (1958); O. Králík: J. překlady z němči
ny + Překlady z řecké a latinské literatury, in J. J.: 
Překlady 2 (1958); J. Š. Kvapil: J. překlady z fran
couzských spisovatelů, in J. J.: Překlady 2 (1958); 
O. Zilinskij: J. překlady ze slovanských jazyků, in 
J. J.: Překlady 2 (1958); A. S. Mylnikov: Knihovna 
J. J., sb. Česká bibliografie 1, 1959; M. Červenka: O J. 
verši v překladu Ztraceného ráje, ČLit 1959; M. 
Helcl: Kdy opravdu vycházel J. Slovník česko-němec
ký?, NŘ 1959; F. Vodička: J. J., Dějiny české literatu
ry 2, Literatura národního obrození (1960); J. Han
zal: Z historie obrozenecké školy a lidové osvěty na 
Litoměřicku, Vlastivěd, sborník Litoměřická 1967 
+ Jazyková otázka ve vývoji obrozenského školství, 
ČsČH 1968; Z. Šolle: Proměny české politiky před 
rokem 1848 (mj. názory J. na českou a slovenskou 
národní otázku), Orientace 1968; J. Patočka: Dilema 
v našem národním programu: J. a Bolzano, Divadlo
20, 1969 + Filozofie českých dějin (mj. pojetí národa 
u J.), Sociolog, časopis 1969; S. Cenek: J. příklad 
pochopení společenských potřeb (J. Slovesnost), Čes. 
jazyk a literatura 21, 1970/71; J. Hubáček: J. Sloves
nost a pozdější učebnice slohu, Čes. jazyk a literatura
21, 1970/71; V. Bechyňová: J. J. v Bulharsku, ČLit 
1973; M. Beránková: Podíl J. J. na vývoji českých 
časopisů, Sešity novináře 1973; J. Dolanský: Příklad 
J. Slovesnosti, ČLit 1973; R. Havel in J. J.: Zápisky 
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(1973); M. Kaňák: Rod J. J., Čes. zápas 1973, č. 28; V. 
J. Prášek: Ještě o J. rodu (doplněk k čl. M. Kaňáka), 
Čes. zápas 1973, č. 29; J. Kočí: J. J. a české národní 
obrození, Slovanský přehled 1973; K. Krejčí: J. J. 
a české obrození, Věstník ČSAV 82, 1973; V. Křístek: 
J. J. 1773-1973, SaS 1973 + J. názory na jazyk a jeho 
poslání v životě společnosti, NŘ 1973; J. Loužil: Život 
a dílo, in J. J.: Lampa i ve vichru hořící (1973); V. 
Závada: Řeč - dědictví a poklad, tamtéž → Krajina 
a lidé mého srdce (1975); V. Macura: Hierarchie hod
nocení jazyků u J. a jeho doby, SaS 1973; A. S. Mylni- 
kov: Ruské knihy v osobní knihovně J. J., ČLit 1973; 
J. Štěpán: J. výročí a studentská vědecká činnost 
(přisp, přednesené na stud. věd. konferenci 10. 5. 1973 
na fil. fak. UK v Praze), NŘ 1973; Z. Drobná: J. pa
mětní poháry, J. Loužil: Bohemia A. Uhla a Antibo- 
hemia J. J., P. Klaban: J. J. ve výtvarném umění 19. 
století, M. Pavlíková: Vztah J. J. k B. Bolzanovi a jeho 
žákům, V. Závodský: J. J. v drobné reliéfní plastice, 
vše sb. Lit. archív 8-9, 1974; J. Polák: Z dějin bojů 
o českou mládež, knihu a školu. Slovesnost J. J., ZM 
1975; I. Lutterer: Dvousté výročí narození J. J. (pře
hled akcí), Jazykovědné aktuality 1974, č. 1; K. Krej
čí: Některé nedořešené otázky kolem RKZ (mj. 
o možném autorství J. J.), Slavia 1974; J. Skutil: 
Zpráva moravského buditele K. Šmídka o návštěvě 
u J. J. v r. 1843, Vlastivěd, ročenka Okr. archívu 
Blansko 1976; J. Špét: Historie literatury české a její 
místo ve vývoji české bibliografie, sb. Česká bibliogra
fie 13 a 14, 1976; Z. Zapletal in J. odkaz mládeži 
(1976); M. Krbec: Soud Dobrovského o J. Historii, 
ČLit 1979; J. Taufer: Dělník češtiny, in Postavy a silu
ety (1980); J. Hanzal: Idea národa v obrozenské lite
ratuře, ČLit 1981; J. Petr: K neuskutečněnému druhé
mu vydání J. Slovníku, NŘ 1981; J. Polák: „Velká“ 
a „Malá“ Slovesnost a myšlení o literatuře, ZM 1981; 
J. Hrabák: J. koncepce české literatury, in Jedenáct 
století (1982); V. Macura: Jazyk v jungmannovském 
kulturním projektu, ČLit 1982 + in Znamení zrodu 
(1983); A. Jist: Po stopách J. Slovníku, Svob. slovo 25. 
2. 1984; V. Petráčková: K 150. výročí J. Slovníku, Lit. 
měsíčník 1985.

mo

Josef Josefovič Jungmann

* 13. 8. 1801 Litoměřice
† 24. 12. 1833 Praha

Překladatel a teoretik překladu; organizoval překlá
dání povídkové prózy a operních textů ve 20. letech 
19. století.

Nejstarší dítě a jediný syn jazykovědce Josefa J., 
pro odlišení užíval patronymika Josefovič. Od 
dětství projevoval výrazný hudební talent, měl 

(jako otec) vadu řeči. S rodiči přesídlil koncem 
1815 z Litoměřic do Prahy, tam dokončil 
gymnázium a vystudoval práva. Přátelství 
s J. K. Chmelenským, J. T. Krovem, S. K. Ma
cháčkem a K. A. Vinařickým motivoval i zájem 
o hudbu. S otcovými mimopražskými přáteli 
(zvi. s J. Kollárem, A. Markem, F. Šírém, F. Ve
tešníkem) byl v korespondenčním styku, jejich 
prostřednictvím pečoval o distribuci českých 
knih; snad byl v písemném styku i s jihočeskými 
vlastenci. Byl zaměstnán jako úředník zemské
ho soudu, 1828 byl jmenován auskultantem při 
zemském právu, podrobit se zkouškám pro do
sažení soudcovské hodnosti mu zabránila vleklá 
choroba (od 1831).

Byl spolupracovníkem otcovým, především 
při přípravě Slovníku česko-německého. Z let 
právnických studií jsou doloženy jeho překlady 
z němčiny, první známé tištěné překlady (rušti
na, angličtina, němčina) jsou od 1828. Překlá
dal a podněcoval své přátele k překladům pís
ňových textů, operních libret (dochován zlomek 
překladu libreta k Mozartově opeře Figarova 
svatba, libreto k Únosu ze serailu snad přeložil 
společně s otcem) a prozaické četby; pěstování 
těchto žánrů v češtině mělo získat české litera
tuře širší konzumentskou základnu. V rukopise 
zůstalo jeho teoretické pojednání z konce 1824 
Úvahy o překládání zpěvů; vedle tohoto díla 
neexistoval v české odborné literatuře až do 
20. století podrobnější a soustavnější rozbor 
akustické výstavby operního libreta. Netištěna 
zůstala i J. učebnice hry na klavír z 1824, první 
česká práce tohoto druhu. Redigoval edici pře
kladů z povídek K. F. van der Velda a stylistic
kými úpravami textu napomáhal vytvářet ply
nulý a čtenářsky přístupný vyprávěčský sloh. 
Založení vlastního časopisu, pro jehož řízení 
měl všestranné předpoklady, neuskutečnil pro 
nedostatek finančních prostředků, 1832 se po
dílel na přípravách k obnově Pospíšilova 
časopisu Jindy a nyní (vycházel 1833 za red. 
J. K. Tyla).

PSEUDONYMY, ŠIFRY: J. Josefovič, Josefovič, Jo
sefovič, Radobylský (dub.); Isfc, Josfc., Josfč., Jsfc., 
Jsfč., Jsfic., -sfc-. I PŘÍSPĚVKY in: ČČM (od 1828); 
Jindy a nyní (1833); - posmrtně: Čes. literatura (1957, 
s. 216); Čes. Thálie (1867). I KNIŽNĚ. Teorie překla
du (posmrtně): Úvahy o překládání zpěvů + O pře
kládání operního libreta, in J. Levý: České teorie 
překladu (1957). - Překlady: Ch. F. Bretzner, G. Ste- 
phanie ml.: Únos ze serailu (libreto k opeře 
W. A. Mozarta, 1830, an., asi s J. Jungmannem); 
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- posmrtně: Nouze o tenor (1868, in Nové divadelní 
hry, seš. 2, pseud. J. Josefovič). I KORESPONDEN
CE: J. M. Černý: Josefa Jungmanna listy k Vojtěchu 
Karešovi aj. (V. Karešovi asi z 1822), ČČM 1890; 
Korespondence (V. Hankovi z 1830-33, J. Kollárovi 
z 1824—33, A. Markovi z 1820-32, J. V. Pelikánovi 
z 1832, F. Šírovi z 1825-33, F. Vetešníkovi z 1823 
a 1829; 1956, ed. O. Votočková-Lauermannová). 
■ REDIGOVAL knižnici: Sbírka povídek zábavných
K. F. van der Velda, 7 sv., 1827-32 (jako red. ne
uveden). ■

LITERATURA: J. M. (Malý): Vlastenecké vzpo
mínky z doby před rokem 1848, Světozor 1875; Red. 
(J. Emler): Listy Antonína Marka k Josefovi Jung- 
mannovi (též dopisy pro J. J. J.), ČČM 1888 a 1889; 
O. Votočková-Lauermannová: Bolestné vánoce Jose
fa Jungmanna, NL 3. 1. 1939; M. Strettiová in O sta
rých časech a dobrých lidech (1947); J. Dolanský in 
J. J. J.: Korespondence (1956); J. Levý: Neznámá 
literární činnost Josefoviče J., ČLit 1957 + in České 
teorie překladu (1957).

mo

Eva Jurčinová

* 20. 4. 1886 Studňoves (Studeněves) u Slaného 
† 14. 12. 1969 Praha

Prozaička, básnířka a dramatička zobrazující v novo- 
romantickém podání osudy a prožitky žen měšťan
ského světa; autorka portrétních esejů a literární refe
rentka, překladatelka z francouzštiny a ruštiny.

VI. jm. Anna Weberová, roz. Navrátilová. Otec 
byl chemikem a pracoval jako asistent a později 
jako ředitel cukrovaru. Mládí prožila ve Vrano- 
vicích u Brna a ve Velké Bystřici u Olomouce, 
1911 (po otcově smrti) přesídlila s matkou do 
Prahy. Prošla soukromou výukou, též za vedení 
francouzského profesora. 1912-14 navštěvova
la přednášky z oboru srovnávací literatury, lite
rární historie a filozofie na univerzitě v Paříži, 
na počátku svět, války studovala krátce ve Víd
ni. Od mládí se pokoušela o literární tvorbu, 
první prózu jí 1906 zveřejnil otcův známý, re
daktor Moravské orlice J. Merhaut, který jí též 
pomohl s volbou literárního pseudonymu (de
but podepsán Eva Jurovčinová). 1909—11 se 
stýkala s F. X. Šaldou, později s autory z okru
hu Moderní revue (A. Procházka, J. Karásek); 
její literární salón navštěvovali též V. Dyk, 
Z. Hásková, členové rodiny J. Zeyera, J. Zrzavý, 
Z. Braunerová, R. Jesenská, H. Dvořáková, 
A. Klecandová-Martenová, K. Neumannová, 

M. Topičová, Ž. Pohorecká aj. V meziválečném 
období spolupracovala s časopisy (zvi. lit. refe
rát v Lid. novinách) a občas přednášela o fran
couzské a anglické literatuře. Podnikla několik 
cest, hlavně po Francii a Itálii.

J. vyšla z okruhu Moderní revue a její tvorbu 
zasáhl vliv estetismu a novoromantismu počát
ku 20. století. První prózy (Návrat a jiné novely) 
vyprávěly o osudech žen z mondénní měšťanské 
společnosti, senzitivních iluzionistek snících 
o ideální lásce duší a srdcí a aspirujících umělec
ky. Varianty týchž typů a příběhů přinesly další 
práce: epizodicky roztříštěný román (Jen srdce), 
jehož dějištěm je prostředí pražských a severo
moravských podnikatelských vrstev, a povídky 
situované do malebné scenérie jihoitalských 
měst (Povídky o lásce)', teprve posledním romá
nem Dlouhá noc, odehrávajícím se v době před 
druhou světovou válkou, se J. pokusila vytvořit 
novou postavu cílevědomé intelektuálky. Vlast
ním projevem J. založení byla exaltovaná cito
vost a sklon k vzletným reflexím: zatímco 
v próze se tyto momenty neústrojně pojily 
s konvenční fabulací, v intimních básnických 
zpovědích (Psýché mluví, Mlha nad rážemi) se 
staly zdrojem autentického sebevyjádření a na
byly sourodějšího výrazu. I ke své kritické práci 
přistupovala J. s velmi osobním hlediskem. 
V portrétních esejích a statích, vesměs obsahu 
životopisného a přehledně informativního, se 
zaměřila na postavy významných žen (v kn. 
Podobizny spisovatelek světové galérie např. 
M. M. de La Fayette, K. Světlá, T. Nováková) 
a na některé osobnosti a hnutí anglické literatu
ry (v kn. Poutníci věčných cest básnířky 19. stol., 
zvi. E. Browningová a sestry Brontěovy, dále 
básníci tzv. keltské renesance v čele s W. B. 
Yeatsem aj.); v téměř románově zpracované 
monografii charakterizovala J. Zeyera jako go
tického básníka. Mimoto psala časopisecké 
články o cizí, někdy i české literatuře a úvody 
k přeloženým dílům (S. Phillips, W. B. Yeats). 
Časopisecky zveřejnila překlady autorů: J. Bar
bey ďAurevilly, K. A. Čcheidze, Rachilde, V. S. 
Solovjev.

PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1919-30; 1921 překl. V. S. 
Solovjev: O postu); Českosl. republika; Čin (1925); 
alm. Chudým dětem (1936, J. Zeyer a K. H. Mácha); 
sb. Královny, kněžny a velké ženy české (1940; K. 
Světlá, E. Krásnohorská); Květy (od 1915; 1925 překl. 
J. Barbey ďAurevilly: Hraběnka Guiccioli); Lid. de
mokracie (1946-67); Lid. noviny (1922-42; zvi. 
1925-30 lit. referát); Lit. rozhledy (1930-31); Lumír 
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(1919-32); Moderní revue (1913-25); Moravská orli
ce (1906); Nová síla (1920); Ozvěny; Rozhledy 
(1932-36); Rozpravy Aventina (1926-29); Sborník 
Nár. muzea, řada C (1963; Korespondence Z. Braune- 
rové s A. Bourgesovou, roz. Braunerovou z 1894-97; 
ed., s H. Hrzalovou); Sever a východ (1928-30); sb. 
Studie a vzpomínky (A. Novákovi k padesátinám, 
1930); Světozor (1929-30; 1930 překl. K. A. Čcheidze: 
Dogužiž); Svob. slovo (1951); Zvon (1926-39); Žen
ský svět (1918-30; 1922 překl. Rachilde: Paní Smrt; 
1923 D Ze srdce přichází život, prem. 1927). I KNIŽ
NĚ. Beletrie a práce o literatuře: Návrat a jiné novely 
(1920); Psýché mluví (BB 1928); Podobizny spisovate
lek světové galérie (EE 1929); Poutníci věčných cest 
(EE 1929); Mlha nad růžemi (BB 1933); Jen srdce (R 
1936); Julius Zeyer (monografie, 1941); Povídky 
o lásce (1944); Dlouhá noc (R 1948). I

LITERATURA: • ref. Návrat a jiné novely: J. 
Krecar, MR 1919/20, sv. 35, s. 444; J. M., Pramen 
1920, s. 425; J. V. Sedlák, Tribuna 20. 6. 1920; O. 
Šimek, LidN 18. 3. 1921 •; O. Š. M. (Štorch-Marien): 
ref. Ze srdce přichází život, RA 2, 1926/27, s. 142; 
• polemika s krit. názory E. J. na překlady: J. Fastro- 
vá, RA 2, 1926/27, s. 168; O. Vočadlo, RA 2, 1926/27, 
s. 179 •;• ref. Psýché mluví: -pa-(F. S. Procházka), 
Zvon 29, 1928/29, s. 238; J. V. Sedlák, Tribuna 16. 9. 
1928 ↓ •;• ref. Poutníci věčných cest: B. F. (Fučík), 
RA 4, 1928/29, s. 204; Sk. (F. Skácelík), Lumír 55, 
1928/29, s. 427; J. B. Čapek, Naše doba 36, 1928/29, 
s. 442; J. Heyduk, Sever a východ 1929, s. 115 ↓ •; A.
N. (Novák): ref. Psýché mluví, Poutníci věčných cest, 
Podobizny spisovatelek světové galérie, LidN 21. 9. 
1929; • ref. Podobizny spisovatelek světové galérie: 
Oý (J. Opolský), Lumír 56, 1929/30, s. 162; -och- (F. 
S. Procházka), Zvon 30, 1929/30, s. 531 •; -pa- (F. S. 
Procházka): ref. Mlha nad růžemi, Zvon 33, 1932/33, 
s. 306; K. Sezima: ref. Jen srdce, Lumír 63, 1936/37, 
s. 224; • ref. J. Zeyer: J. Š. Kvapil, LidN 10. 3. 1941; 
A. Pražák, Naše věda 1943, s. 152 •; (N. S.) (Svobo
dová): Za E. J., LD 30. 12. 1969; B. Lifka in F. X. 
Šalda: „Nade mnou zadrhl se tragický uzel“ (1977); J. 
Mikulič: Za E. J., Malovaný kraj 1977, č. 2; (ns). (J. 
Nečas): Když století bylo mladé, LD 13. 12. 1979; J. 
Janáček: Zamyšlení nad osudovým setkáním F. X. 
Šaldy s E. J., Zprávy České besedy (Liberec) 1986, 
č. 5-6.

et

Eduard Just

* 20. 3. 1836 Josefov (Jaroměř-J.)
† 10. 2. 1879 Praha

Prozaik, dramatik a překladatel. Autor deklamová- 
nek, divadelních výstupů, povídek, humoresek a do
bového sociálního románu. Redaktor humoristických 
časopisů a sborníků deklamací.

Po studiu na gymnáziu v Hradci Král, odešel do 
Prahy na filoz. fakultu; studia nedokončil a vě
noval se literatuře. S J. R. Vilímkem spolupra
coval 1863 při vydávání Humoristických listů, 
1864 redigoval jeho humoristický čas. Bič 
s čtvrtletní přílohou Rolničky. Spolu s majite
lem se dostal do vleklých soudních pří, jež vedly 
k dočasnému zastavení obou časopisů i k zaba
vení 1. čísla Jiskry, jež měla Bič nahradit a již 
J. rovněž redigoval. Měl řídit i časopisy Důtky, 
Šotek, na podzim 1864 po soudním zastavení 
obnovené Humoristické listy a Sršeň, nedosáhl 
však ani v jednom případě souhlasu úřadů (bib
liografické údaje v literatuře o J. neodpovídají 
skutečnosti); 1865 redigoval jen čas. Rarášek 
a Diblík. Pro příspěvek v humoristickém časo
pise Blesk byl na konci 1864 obžalován pro 
urážku Veličenstva a přečin pobuřování. Ne
možnost živit se literární prací přiměla J. v říjnu 
1866 ke vstupu do břevnovského kláštera; 1867 
byl soudně rehabilitován, vystoupil z kláštera 
a věnoval se opět literatuře. Uspořádal sborní
ky deklamací, besedních čtení a divadelních 
výstupů (Nový besedník 1, 2) a překládal dobo
vé historické romány. Poslední léta se živil ko- 
rektorstvím v knihtiskárně E. Grégra.

Známost u současníků si J. vydobyl zejm. 
veršovanými deklamovánkami, besedním čte
ním, sólovými výstupy a divadelními scénkami, 
jimiž zásoboval humoristické časopisy a sbor
níky a jež vyplňovaly tehdejší vlastenecké bese
dy a ochotnická představení. V těchto drobných 
žánrech se J. většinou s úsměvným humorem 
vypořádával s nectnostmi ve vztazích mezi lid
mi (včetně vztahů mužů a žen) a se zápornými 
lidskými vlastnostmi; využíval přitom často ak
tualizace biblických příběhů i živých dobových 
problémů (darwinismus, všeobecná vojenská 
povinnost, ženská emancipace aj.). K humorné 
složce se řadí i žertovná vyprávění ze života 
divadelních ochotníků, deklamátorů apod. Ve 
vážných deklamovánkách pak J. rozvíjel obecné 
vlastenecké apely, charakterizující nástup ná
rodního hnutí 60. let, nebo přinášel často senti
mentálně zabarvené příběhy drobných lidí (vá
leční vysloužilci aj.). S odstupem času tuto slož
ku J. díla do značné míry zastínily jeho povídky 
a humoresky z městského i vesnického prostře
dí, místy s autobiografickými rysy. Zdařilejší 
z nich se vyznačují vtipem, fabulační vynaléza
vostí i obratností a na svou dobu neobvykle 
složitými vyprávěcími postupy, např. prolíná
ním dvou kontrastních dějových pásem (v hu
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moresce Pomněnky prostupuje běžný milenecký 
dialog, náhodně odposlouchaný v hostinci, 
zpověď vypravěčova, který se s dávkou sebeiro- 
nie vyznává z historie své lásky). Povidky pro
vází úsilí o civilnost (zejm. antiiluzívní vyznění 
pointy v líčení milostných vztahů) a výrazný 
sociální, ojediněle i protiválečný postoj. Tyto 
práce kontrastují jak s naivními mravoučnými 
příběhy, které psal J. v téže době pro mládež, 
tak s jeho jediným sociálním románem Anti
krist, v němž se pokusil o rozlehlý (kompozičně 
nezvládnutý) obraz zápasu mezi pokrokem 
a zpátečnictvím okolo roku 1848. J. jej však 
předvedl jako střetnutí jezuitského řádu a poli
cie s tajemným bratrstvem připomínajícím or
ganizaci zednářů, a nakonec především jako 
souboj dvou jedinců, generála jezuitů a vůdce 
revolucionářů, v nichž jsou v závěru odhaleni 
strýc a synovec. Přes romantickou fabulaci 
(mnohonásobné zřetězení příbuzenských vzta
hů postav, jejich záměny v dětství a převratné 
následující osudy, tajemné, téměř zázračné činy 
spojené s využíváním tajných složitých mecha
nismů) a včleňování dobově módních motivů 
(hypnotický spánek) je v románu patrná svobo
domyslná tendence, která se projevila i v J. vol
bě překládaných beletristických a historických 
prací, stejně jako v jeho pojednání Pověra ve 
službě náboženství, jež je rovněž do jisté míry 
překladem (reprodukuje názory francouzského 
autora A. V. Morina).

PŘÍSPĚVKY in: Besedník 2, 3 (1862, 1864); Bič 
(1864); Blesk (1864); Čes. Thalia (1867-68); sb. České 
besedy (1872); Diblík (1865); alm. Horník (1862); 
Humorist, listy (1859-63); Lumír (1859-73); Meren- 
dy (1871); Nový besedník 1, 2 (1869, 1871); Praha 
(1867); sb. Průvodce hudební a divadelní (1868); Ra
rášek (1865); Rodinná kronika (1862-63); Rolničky 

Just

(1864); alm. Vínek (Chrudim, 1860); alm. Zora (Olo
mouc, 1860). I KNIŽNĚ. Beletrie: Povídky a humo
resky (1865); Otec Ambrož (P pro ml., 1866); Polepše
ná tvrdohlavost (P pro ml., 1866); Oběť nešlechetnosti 
(P pro ml., 1866); Následky sázky (P pro ml., 1866); 
Antikrist 1, 2 (R 1868, 1869); Český gratulant (BB 
a PP 1872, posmrtně 1898 opr. vyd. s tit. Gratuluji!, 
další vyd. t. r. s tit. Velký český gratulant); Rinaldo 
Rinaldini (libreto ke komické opeře J. J. Piherta, 
1874). - Překlady a volná zpracováni: A. F. F. Hoff- 
mann: Utrpením ku blahu (1863) + Hrabě a medvě- 
dář (1863); W. O. Horn (P. F. V. Ortel): Dobrým za 
zlé (1864); F. W. Hacklánder: Evropské otroctví 
(1864); an.: Jezovité (1865); K. E. Ebert: Břetislav 
a Jitka (1869); an.: Papežova dcera aneb Tajnosti 
Říma (1873); an.: Pařížská komuna aneb Konec ty
ranství (1873); an.: Milionář a žebrák aneb Peníze 
světem vládnou (1873). — Ostatní práce: Pověra ve 
službě náboženství (1876). - Výbory: Utěšené večery 
(1876, obs. PP Otec Ambrož, Polepšená tvrdohlavost, 
Oběť nešlechetnosti, Následky sázky). I SCÉNICKY. 
Překlad: U. Horn: Přemysl Otakar II. (1868). I RE
DIGOVAL časopisy: Humoristické listy (1863, 
č. 1-13, s K. Tůmou), Bič (1864, č. 1-16, s čtvrtletní 
příl. Rolničky, č. 1-3), Rarášek (1865, 1 číslo s B. 
Třemšínským, vl. jm. G. Bach; pak 9. 9.-25. 11. samo
statně), Diblík (1865, 1 číslo), Plzeňské noviny (1875, 
20. 6.-3. 10.); sborníky: Besedník 2, 3 (1862,1864, s H. 
Přerhofem, J. R. Vilímkem), Občanský kalendář 
(1867), Nový besedník 1, 2 (1869,1871); knižnici: Žert 
a pravda. Album zábavného čtení (1865-66). 
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: Komedie a hry Matěje 
Kopeckého dle sepsání jeho syna Václava 1, 2 (1862, 
s H. Přerhofem, J. R. Vilímkem; též autorství před
mluvy). I

LITERATURA: J. R. Vilímek: Panu E. J., bývalé
mu spolupracovníku těchto listů, Humorist, listy 
1865, č. 54, 55 a 1866, č. 3; • nekrology (an.): NL 11. 
2. 1879; Osvěta 1879, s. 351; Světozor 1879, s. 83 •; J. 
Malý in Naše znovuzrození (1880, část 6, s. 208); an.: 
40. výročí úmrtí E. J., PL 9. 2. 1919.
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