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1902-1914
Nezávislý odborný časopis kulturněpolitického cha
rakteru, jenž podnětně zasahoval do literárního 
a uměleckého dění hlavně v období, kdy se stal jed
nou z tribun generace Almanachu na rok 1914.

Podtitul: Týdeník věnovaný veřejným otázkám. - Re
daktoři: 1902/03-1904/05 (roč. 1-3) A. Žalud; 1905/06 
(roč. 4) V. Beneš (č. 1-2 a 4-23), A. Béba (č. 3), 
E. Chalupný (od č. 24); 1906/07-1908/09 (roč. 5-7) 
E. Chalupný; 1909/10 (roč. 8) E. Chalupný (do č. 23), 
E Šelepa (č. 24-^8), J. Gallas (č. 49-52); 
1910/11-1913/14 (roč. 9-12) J. Gallas. - Odpovědní 
redaktoři a vydavatelé: vedeni redaktoři s výjimkou 
1905/06 (roč. 4), kdy v č. 4-23 je vedle redaktora 
V. Beneše veden odp. redaktor a vydavatel A. Béba. 
- Majitel: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 
Praha. - Periodicita: týdeník; 1902/03 (roč. 1) od lis
topadu do října 48 čísel; 1903/04 (roč. 2) od listopadu 
do září 46 čísel; 1904/05 (roč. 3) od října do září 52 čí
sel; 1905/06-1912/13 (roč. 4-11) od září do září 52 čí
sel; 1913/14 (roč. 12) od září do července 42 čísel.

Odborný kulturněpolitický časopis P. se zpo
čátku hlásil k české straně pokrokové, tzv. 
realistům, od nichž se však v 5. roč. odvrátil 
kvůli jejich údajným politickým kompromi
sům a Masarykovu autoritářství; prohlásil se 
za „samostatný orgán pokrokového směru“. 
Z výchozího impulsu si podržel kriticismus 
a zásadu, že o odborných otázkách mají psát 
odborníci. Pokrokový charakter se projevoval 
zvláště v antiklerikalismu; hodně se časopis vě
noval vědeckému bádání (průkopnicky i v ob
lasti přírodních věd) na vysoké škole: repre
zentativní postavou se tu stal E Mareš od 
svých obranných polemik v prvních ročnících 
až po rektorskou řeč v ročníku posledním. Ja
ko univerzálně orientovaná revue byl časopis 
tvořen četnými rubrikami: politika, národní 
hospodářství, věda, výchova a školství, písem
nictví, umění, později též filozofie, dále sociál
ní hlídka, úřednická hlídka, ženská otázka, slo
vanský obzor, Morava, Slezsko a Slovensko aj. 
P nepublikoval beletrii; literaturu a umění pra
videlně sledoval v referátech a statích. V oddí
lu Besídka se úvahové a fejetonistické příspěv
ky někdy blížily beletrii a jedině v něm také 
byly, byť jen zřídka, zveřejňovány práce přelo
žené (např. v 6. roč. úryvek z prózy J. Slowac- 
kého, v 11. a 12. roč. ukázky z díla F. Nietzsche- 
ho a též pojednání o F. M. Dostojevském 
s citacemi z jeho prací); jinak tato rubrika ob

čas přinášela články s literární tematikou. Nej
častěji do ní přispívali L. Jarolímek (pseud. Ki- 
rilov) a E. Chalupný, dále i E. Lederer (pseud. 
Leda), P. M. Haškovec, později i bratří Čapko
vé, E Langer aj. Při P. existovalo studentské li
terární sdružení Jungmann.

Literární a umělecké kritice věnoval P. asi 
třetinu místa a často ani tu ne (rozsah literár
ní části se zvětšil později, za referentského 
působení A. Nováka). V prvním údobí časopi
su (roč. 1-3) psali o literatuře především V. 
Dyk, F. X. Hodač (i šifra F. X. H.), F. V. Krejčí, 
koncem 3. roč. A. Novák (i šifry A. N., -v-), 
příležitostně E. Chalupný (i šifra E. Ch.), A. 
Drtil (šifra V. O.), J. Folprecht a šifra Vrk., 
o divadle referoval V. Tille (šifra V. T.), o vý
tvarném umění šifry M. S., R. O., o hudbě, stej
ně jako ve všech dalších ročnících, A. Šilhán 
(i šifra -lh-). Podle tehdejší praxe a ne zcela 
v souladu s důrazem na odbornost byla řada 
příspěvků nepodepsaná. Do počátečního, cel
kem nevyhraněného literárního referentství 
vnášel výrazná hodnotící kritéria a občas i bo
jovný tón V. Dyk (recenzentsky působil hlav
ně v 2. roč.), jenž zde mj. formuloval zásadní 
výhrady k tvorbě a činnosti představitelů ge
nerace 90. let (O. Březina: Hudba pramenů, J. 
Karásek: Impresionisté a ironikové, A. Sova: 
Výpravy chudých aj.). 1904 do P. částečně za
sáhl, a to replikami V. Dýka, F. X. Šaldy a J. 
Kampra, tehdejší spor o brožuru Národní di
vadlo a české drama, vydanou Kruhem čes
kých spisovatelů. - Nové údobí P. nastalo za 
vedení E. Chalupného, který se redakce ujal 
v době svého ideového a osobního odklonu 
od Masaryka. Uveřejňoval zde úvahy z oboru 
politiky, sociologie a literatury a na pokračo
vání několik prací, vydaných později knižně. 
Jeho útočná osobitost se projevovala v pole
mikách, provokativních soudech a hodnoce
ních („objevil“ a později, v 11. roč., dvěma 
ukázkami uvedl filozofii L. Klímy) a také pře
budováním okruhu přispěvatelů. Literární 
oddíl ovládl A. Novák, který ho vymanil z pří
ležitostného recenzentství kritickým včle
ňováním posuzovaného díla do obecnější 
problematiky a uplatňováním jednotné kon
cepce: ve shodě s příspěvky redaktora vtiskl 
pokrokově zaměřenému časopisu zvláštní za
barvení důrazem na českou duchovní tradici. 
Literární kritiky dále psali A. Drtil (i šifry A. 
D., V. O.), J.Thon (i šifry J.T., J.Th.), též K. Hi- 
kl, o literaturách románských (též české) P.
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M. Haškovec (i šifry P. M., P. M. H.), o litera
tuře anglické F. Chudoba, o německé O. Piek 
(i šifra O. P); občas kriticky přispěli O. Fi
scher, P. Sula, F. Šelepa (i šifra F. Š.), K. Vele- 
mínský (šifra K. V.) aj., o divadle V. Tille 
(v 5. roč., šifra V. T), pak O. Fischer, O. Theer, 
J. Thon (šifra J. T.), o výtvarném umění A. Dr
til (šifra V. O.), nadále šifra R. O., od 7. roč. V. 
V. Stech (i šifra V. V. Š.), A. Matějček aj. - 
Změna přispěvatelů v třetím období časopisu 
za vedení J. Gallase spočívala do značné míry 
jenom v omezení příspěvků jedněch (včetně 
předchozího redaktora) a v plnějším uplatně
ní jiných dosavadních přispěvatelů. A přece 
v tomto posledním období získává literární 
a umělecký oddíl nejvýraznější a nejpodnět
nější charakter. Rozhodujícího vlivu v něm 
nabyla skupina Almanachu na rok 1914, jenž 
ostatně vyšel „nákladem tiskařského druž
stva Přehled“, hlavně její jádro kolem K. Čap
ka (ten zde mj. otiskoval své polemiky s F. X. 
Šaldou), usilující o moderní protinaturalistic- 
ké a protiimpresionistické umění, jehož styl 
by odpovídal soudobé technické civilizaci. 
Vedle takového programového přimknutí 
k přítomnosti (ne však proti němu) se nadále 
uplatňoval tradicionalismus A. Nováka a tato 
polarita realizovala hlavní ctižádost časopisu 
v celé jeho existenci: při nárocích na odbor
nou kvalifikaci přispěvatelů respektovat vol
nost jejich projevu „bez stranění určité frak
ci“. A. Novák zde mj. 1913 zveřejnil zásadní 
stať Sestup do podsvětí (v rámci kritického 
pojednání o soudobém umění se zabývala 
i generací 90. let), jež vyvolala negativní ode
zvu F. X. Šaldy a následnou polemiku obou 
kritiků. Kromě jmenovaných psali v tomto 
období o literatuře také Š. Jež (i šifra Št. J.), 
F. Kubka (i šifra F. Kbk.), G. Pallas (zvláště 
o severských literaturách, i šifra G. P), E. 
Taussig aj., o divadle J. Kodíček (i šifry J. K., J. 
K-ček); v méně často zastoupené výtvarné 
rubrice, významné však obhajobou kubismu 
(mj. i od K. Čapka), se objevovaly také pří
spěvky malířů B. Kubišty (i šifra B. K.), F. Ti
chého a J. Čapka; do rubriky Ženská otázka 
psala začátkem tohoto období T. Nováková.
LITERATURA: an.: In memoriam P., Nové Čechy 
1918, s. 103; A. N. (Novák): Otec Přehledu, LidN 
23.1.1932; A. Kříž in sb. Šedesát let E. Chalupného 
(1940, s. 37); V. Forst: Spor E X. Šaldy a K. Čapka, 
AUC Praha, Philologica 1-3,1967.
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Heřman Přerhof
* 1.6.1831 Žiželice u Nového Bydžova
† 27.3.1867 Praha

Autor besedních čtení, humoristických veršů a próz, 
pořadatel vlasteneckých besed 60. let 19. století, 
deklamátor.

Po základní škole v rodišti navštěvoval praž
skou malířskou akademii; studia nedokončil 
a věnoval se litografii. Patřil k zakladatelům 
Umělecké besedy a s J. Barákem k vůdčím 
organizátorům zábavných besed v Praze i na 
českém venkově. Vystupoval na nich jako de
klamátor, zpravidla s pianistou L. Procházkou 
a pěvcem J. L. Lukešem (od mládí kulhal, což 
dodávalo autenticity jeho stylizaci v typ chro
mého vysloužilce); k P. nej úspěšnějším číslům 
patřil přednes Hálkova Frajtra Kaliny. Spolu
pracoval s Humorist, listy, kde vedl rubriku 
rébusů a sám je také kreslil. Jeho památce je 
také věnován výbor Rébusy Humorů, uspořá
daný z nich J. R. Vilímkem. P. spoluvydal sbor
níky recitací a besedních čtení (Besedník 1-3), 
sborník společenského zpěvu (Hlahol), alma
nach k 10. výročí úmrtí F. J. Rubeše (Po desíti 
letech) a hry M. Kopeckého.

Vlastní P. besední čtení jsou volnými, zpravi
dla vnitřně neskloubenými pásmy aforismů, 
paradoxů a příměrů, v nichž se humorně medi
tuje o lidském životě, zrození lidstva, rozdílu 
pohlaví, soužití muže a ženy, rodině i o osudu 
českých básníků a humoristů. Vyznačují se 
mírnou ironií, smyslem pro jazykovou hru, 
vtipnými analogiemi, ale také opakováním zá
kladních motivů a stereotypností některých té
mat (např. v pojetí některých profesí, zejména 
advokátů posílajících ze zištnosti své klienty 
od soudu k soudu, lékařů a lékárníků posílají
cích je zase k soudu poslednímu). P. žertovné 
veršované deklamace s oblibou předvádějí pří
běhy chvastounských vojenských vysloužilců, 
ironizujíce jejich nehrdinské počínání v boji. 
Humorné verše milostného rázu zvracejí vtip
nou pointou lyrické roztoužení v prozaické 
zklamání. Knížka Olymbus neb Staří pámbíč- 
kové na penzi obsahuje z poloviny aktualizují
cí obrázky a z poloviny texty, jež podávají sou
bor charakteristik podvrhujících řeckým bo
hům všední obtíže lidí současné doby.
PŘÍSPĚVKY in: sb. Besedník 1-3 (1861-64); 
Humorist, listy (1858-66); Obrazy ^života (1861); sb. 
Po desíti letech (1863). I KNIŽNĚ. Beletrie: Olym-
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bus neb Staří pámbíčkové na penzi (PP b. d., 1866, 
s E. Zunglem). I REDIGOVAL sborníky: Besedník 
1-3 (1861-64; 1. sv. s J. Barákem, J. R. Vilímkem, 
2.-3. sv. s E. Justem, J. R. Vilímkem); Po desíti letech 
(1863, s J. R. Vilímkem, oba an.). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Hlahol. Společenský zpěvník český 
(1861, s J. Barákem, J. R. Vilímkem); Komedie a hry 
Matěje Kopeckého dle sepsání jeho syna Václava 1, 
2 (1862, s E. Justem, J. R. Vilímkem). I

LITERATURA: -h. (J. V. Jahn): ref. sb. Besedník 1 
a Hlahol, Obrazy života 1861, s. 236; • nekrology 
(an.): NL 28.3.1867; Humory (veršovaný nekrolog), 
Humorist, listy 1867, s. 51 •; an. (J. Neruda): V obci 
Žiželicích..., Humorist, listy 1884, s. 290 —> Podobiz
ny 2 (1952); F. Chalupa: Dušičková vzpomínka, Svě
tozor 21,1886/87, s. 775; K. S.: H. P., Topičův sborník 
5,1917/18, s. 188; A. Dubská: Poznámka ke Kome
diím a hrám Matěje Kopeckého, Loutkář 1995, č. 2.

zp

Přerod

1922-1927

Ve svých prvních dvou ročnících kulturněpolitický 
časopis určený bývalým legionářům.

Podtitul: 1922/23 (roč. 1) Kulturní čtrnáctideník; 
1923/24 (roč. 2) Kulturní měsíčník. - Redaktor: J. Kop- 
ta s red. kruhem. - Vydavatel: Československá obec 
legionářská, Praha. - Periodicita: 1922/23 (roč. 1) čtr
náctideník, od října do října 25 čísel, počínaje č. 8-9 
vycházela pouze dvojčísla; 1923/24 (roč. 2) měsíčník, 
od 15. prosince do 15. listopadu 12 čísel (dvojčísla 6-7, 
9-10). - Příloha: 1923/24 (roč. 2) lit. příloha Žně 
s označením roč. 1 a se samostatným stránkováním. - 
1924/25-1926/27 (roč. 3-5) vycházel P. pod vedením 
Lva Sychravý jako politická revue, v níž se příspěvky 
z oblasti literatury vyskytovaly ojediněle.

P. byl věnován kultuře a politickému dění 
v současnosti i v uplynulém desetiletí, v čemž 
vycházel vstříc zájmu legionářů, jimž byl 
určen. Zvláště proti nacionalismu politické 
pravice (mj. už tehdy burcoval proti té linii, 
kterou ideologicky spojoval s italským fa
šismem) se snažil prosazovat humanitně po
jímané vlastenectví T. G. Masaryka, jemuž 
a jehož spolupracovníkům věnoval hodně 
pozornosti. Činností legií a vůbec bojem za 
národní osvobození se zabývají vzpomínky, 
dokumenty, informativní, problémové a po
lemické stati, ale z velké části také příspěvky 
beletristické.

1. roč. přinesl básně A. Sovy, J. Hořejšího, 
J. Kopty aj., prózy především J. Kopty a též 
F. Langra, ukázky z dramat J. Hilberta a F. Lang
ra. Nečetné literární kritiky psal zvláště A. Har- 
tl, Z. Kalista a zpočátku též J. Knap, o divadel
nictví I. J. Fischerová (šifra If). Osvětové ladění 
časopisu, patrné i v kulturní rubrice, bylo vede
no snahou o oživení někdejšího idealistického 
patosu legií. V 2. roč., který zčásti získal revuál
ní charakter a věnoval více místa kultuře v už
ším smyslu, psali kritiky zvláště A. Hartl, B. Plí
va a Z. Kalista, o výtvarném umění J. Jíra a V. 
Nikodém, o hudbě už od 1. roč. L. Kundera. Pro
gramově vyhlášené spojení národně revoluč
ních ideí generace osvobozenecké s idejemi lid
ského sbratření mladé generace osvobozené 
naplňovala - i když umělecky nepříliš výrazně - 
zvláště beletristická příloha Zně. Významné po
stavení v ní zaujímal Z. Kalista, jenž zde kromě 
jiného otiskoval básně, a spolu s ním J. Knap, F. 
Kubka, B. Vlček a další, ze starších A. Sova a K. 
Toman. Prozaické ukázky jsou od S. Kadlece, 
J. Kopty, F. Kubky aj., z přeložených mj. od 
M. Gorkého a A. P. Čechova (zaměřením časo
pisu byl dán celkový zájem o ruskou problema
tiku), eseje a fejetony od A. Hartla, Z. Kalisty aj.

LITERATURA: M. Zahrádka: Časopis P. a ruská li
teratura, sb. Materiály k českosl.-sovětským literár
ním vztahům (Olomouc 1989).

Pb

Příběhy krále Přemysla Otakara II. 
viz in Pokračovatelé Kosmovi

Příběhy krále Václava I.
viz in Pokračovatelé Kosmovi

Příběhy římské

Kolem 1380

Česká verze evropsky rozšířené sbírky exempel.

Soubor 112 krátkých prozaických vyprávění, 
přeložených z rozsáhlejší latinské sbírky Ges
ta Romanorum (Příběhy římské), který byl
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od začátku 14. století nejfrekventovanější pří
ručkou pro kazatele jako zásobnice pouta
vých příběhů - exempel. Jeho název je odvo
zen od toho, že dějištěrn mnoha vyprávění, 
i zcela fantastických, je Řím, centrum křes
ťanstva. Mnoho těchto exempel je orientální
ho původu. Po Evropě exempla kolovala od 
12. století. Sbírku, známou jako Gesta Roma- 
norum, pořídil kolem 1300 neznámý autor, 
snad Angličan nebo Němec. Tzv. středoevrop
ská redakce latinských Gest, jež byla velmi 
rozšířená, vznikla snad v Praze.

Český překlad, obsahující asi polovinu latin
ských Gest, se dochoval ve třech rukopisech 
z 15. století. Téměř každá z povídek je opatřena 
návodem, jak mají být tyto světské, fantastické, 
pohádkové aj. příběhy vkládané jako názorné 
příklady do kázání vykládány v přeneseném, 
duchovním a nábožensky výchovném smyslu. 
Látková pestrost a tematická zajímavost vedla 
k značnému rozšíření látek z Gest v literatuře 
a v lidové výpravné tradici, zvláště pohádkové.

EDICE: Staročeská Gesta Romanorum (1895, ed. 
J. V. Novák); P. ř. (1967, ed. E Šimek). - Ukázky in: 
Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. Erben); 
Próza z doby Karla IV. (1938, ed. J. Vilikovský, no- 
vočeská úprava); Výbor z české literatury od počát
ků po dobu Husovu (1957). I

LITERATURA: J. Jireček: České sbírky rozprá
vek pod názvem Gesta Romanorum známých, 
ČČM 1862, s. 360, 1863, s. 91; I. J. Hanuš: Gesta 
Romanorum či jak se má muzejní rukopis jich jed
nak k rukopisu, jenž se chová v cis. král, bibliotéce 
v Praze, jednak k rozprávkám latinským a němec
kým tože jméno majícím, Krok 1865, s. 305 a pokr.; 
J. Gebauer: Moravská národní píseň o třech dce
rách, LF 1875, s. 304 -> Stati literárnědějepisné 
(1941); J. V. Novák in ed. Staročeská Gesta Roma
norum (1895); J. Veitz: Povaha povídek v Gesta 
Romanorum, LF 1910, s. 255 a pokr.; F. Bezdek: 
Lautlehre der alttschechischen Gesta Romano
rum, Program německého reálného gymnázia 
v Brně 1912-13; J. Vilikovský in ant. Próza z doby 
Karla IV. (1938); E. Petrů: Vývoj českého exempla 
v době předhusitské (1966); H. Procházková: Die 
Entstehungsgeschichte der tschechischen, polni- 
schen und russischen Gesta Romanorum, Zeit- 
schrift fůr Slawistik (Berlín) 1966, s. 1; M. Šváb in 
ed. P. ř. (1967); A. Vidmanová: Staročeská Gesta 
Romanorum a jejich latinská předloha, LF 1972, s. 
65 + Středolatinská beletrie a Čechy, sb. Classica 
atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octoge- 
nario oblata (Brno 1975); K. Dvořák in Soupis sta
ročeských exempel (1978); in sb. Antika a česká 
kultura (1978).

jk

Jan Přibík
* 4.4.1811 Mníšek (M. pod Brdy)
† 19.10.1893 Vysočany (Praha-V.)

Autor, překladatel a adaptátor drobných sentimen
tálních próz s mravoučnou a vzdělávací tendencí, 
určených školní mládeži. Jako organizátor vlastenec
kého divadla v Berouně také psal a překládal nená
ročné divadelní hry; pedagogický spisovatel.

Užíval vlastenecké jm. Pravdomil. V literatuře 
psán i Jan Pravoslav P, podepsán i Jan Příro- 
dospit P. - Otec byl učitelem a ředitelem chrá
mové hudby. První vzdělání nabyl P. v Mníšku, 
vil letech byl poslán do německé vzorné ško
ly v Praze. 1830 absolvoval učitelský kurs a učil 
v Praze na farních školách. Přes nepříjemnosti 
s úřady se snažil prosazovat vyučování české
mu jazyku. Později působil jako soukromý uči
tel v Lomnici n. P. (přátelství s J. P. Kaunem, 
který ho získal pro vlasteneckou práci), v Mi- 
letíně, Doudlebech a Hradci Král, (zde v rodi
nách J. H. Pospíšila a J. Chmely). 1835 získal 
učitelské místo na hlavní škole v Berouně, kte
rou úspěšně reorganizoval. Ujal se také řízení 
berounského divadla a referoval o jeho před
staveních v časopisu Květy. V revolučních le
tech 1848-49 byl zvolen poslancem zemského 
sněmu a zúčastnil se sjezdu Slovanské lípy 
v Praze. Pro tuto činnost byl až do 1854 pod 
policejním dohledem a marně se ucházel o uči
telské místo. Pravděpodobně od 1854 byl uči
telem na nově zřízené škole ve Vysočanech 
(Praha-V.) a ještě t. r. se stal majitelem a ředi
telem soukromé hlavní školy ve Vysočanech, 
kterou úspěšně řídil přes 20 let. Soustavně se 
věnoval pedagogické práci, prosazoval moder
ní vyučovací metody, psal články do pedago
gických časopisů, sestavoval různé příručky 
pro školy, z nichž řada byla schválena jako ofi
ciální učebnice pro nižší školy. Byl činný v řadě 
organizací a spolků, mj. v Matici české a Bese
dě učitelské. Pohřben byl v Proseku (Praha-P).

První literární práce otiskoval P. v soudo
bých českých časopisech. Vedle drobných žán
rů, jako byla bajka, průpovídka, mravoučná 
úvaha, příležitostná báseň, drobný žert a anek
dota, se pokusil o historickou vlasteneckou po
vídku {Hrad Květnice, Čes. včela 1842), domácí 
cestopis, propagující vlasteneckou a osvětovou 
práci v českých městech {Výjezd z Berouna do 
Rokycan, Čes. včela 1841), a humoristicko-sati- 
rické prózy, zesměšňující módní němčení čes-
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kého měšťanstva apod. Časopisecky (Denice) 
uveřejnil také několik překladů ruské prózy. 
V pozdějších letech psal a vydával především 
pro mládež sbírky konvenčních sentimentál
ních povídek s výchovnou a naučnou tendencí 
a soubory rozmanitého čtení, obsahující kro
mě drobné moralistní prózy také básně, zvi. 
deklamovánky, a naučné články z různých 
oborů. Pro děti upravil Sbírku českých pověstí. 
- Pro berounské divadlo, na jehož činnosti se 
organizačně podílel, napsal jednoaktovou fraš
ku Bílé klobouky, lokální obrázek ze života 
soudobého měšťanstva, umístěný do Berouna, 
a volně přeložil dvě hry D. E. Raupacha a A. 
Kotzebua. V četných divadelních referátech, 
publikovaných v časopise Květy, si všímal he
reckého projevu a jazykové stránky divadel
ních her.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jan Pravdomil R, Pravd. 
Mníšecký, Pravdomil, Pravdomil R; -b-, -b-k., J. R, J. 
P-k, J. P. P-k, M...cký, M...ý, P..b.k, P-k, Prav. M-cký, 
Př., Př-k, -ř-k. I PŘÍSPĚVKY in: Beseda učitelská 
(1872); Čes. včela (1838-45); Denice (1840); Komen
ský; Květy (1835-47); Nár. noviny (1849); Nár. ško
la; Poutník (1847); Pražské noviny (1837,1846); Pří
tel mládeže (1840); Světozor; Škola a život; Školník 
(1861); Večerní vyražení (1832-33). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Bílé klobouky (D 1843); Škola mravů a uži
tečných vědomostí (PP 1847); Poučlivé zábavy pro 
květoucí mládež obého pohlaví (PP 1856); Rodina 
Whartonova (P pro ml., 1861); Pramen ušlechtilé zá
bavy (PP 1863, též s tit. Přírodní obrázky a povídky 
pro mládež); Malý deklamátor... (BB pro ml., 1864); 
Ctnost šlechtí (PP 1875); Čtvrté přikázání Boží v dě
jepisných příbězích (PP 1888); Sbírka českých po
věstí (PP pro ml., 1890);- posmrtně: Pamatuj na Bo
ha (PP 1905). - Překlady: A. Kotzebue: Vyzrazené 
tajemství (1844); D. E. Raupach: Šňupka (1844); an.: 
Dárek sv. Mikuláše (1856). - Ostatní práce (učebni
ce a příručky pro nižší školy): Počítání písemné 
s hojnou zásobou rozmanitých příkladů 1,2 (1837); 
Zásoba ku předpisům a diktování (1844, pokr. Nová 
sbírka 1851); Mluvnice německé a české řeči (1847); 
Přírodopisná čítanka pro školu a dům 1, 2 (1851, 
1852); Čítanka pro nejmenší dítky (1862); Obrázko
vá čítanka (1863); Obrazy přírodopisní (1863); Dva
náctero měsíců (1864); Mluvnická cvičení pro žáky 
2. tříd obecních a hlavních škol (1. vyd. nezjišt., 2. 
vyd. 1866); Mluvnická cvičení pro žáky 3. třídy obec
ních a hlavních škol (1867); Předpisy ku krasopsaní 
(b. d.) aj. - Překlad: C. Montal: Krátké a pochopitel
né navedení k ladění čili souhlasování fortepiana 
(b.d.,1836).«

LITERATURA: J. P. Přibík: J. P. P. (autobiogra
fie), Beseda učitelská 1872, s. 589, 601; V. Špaček in 
J. P. R: Čtvrté přikázání Boží... (1888); L. H.: Starý 

vlastenec, Zábavné listy 1894, s. 166; an.: nekrolog, 
Osvěta 1894, s. 175; J. Kamper: České drama v letech 
1821-1848, sb. Česká literatura 19. století 2 (1903); 
J. Vondráček in Dějiny českého divadla 2 (1957, 
s. 250); J. Štraus: K 170. výročí narození J. P. R, So
cialistická škola 22,1981/82, s. 143.

Ik

Zdeněk Přibík viz Zdeněk Přibyslav

Zdeněk V. Přibík

* 3.4.1892 Dobřen (Suchdol-D.) u Kutné Hory 
† 18.2.1977 Mělník

Básník, autor próz z bankovního a obchodního 
prostředí, též s přírodní a uměleckou tematikou, 
publicista.

VI. jm. Josef Kopáček; podepisoval se též Josef 
Kopáček-Přibík. - Pocházel z rolnické rodiny. 
Obecnou školu navštěvoval 1898-1903 v Such- 
dole, měšťanskou školu 1903-07 v Kolíně, pak 
studoval na obchodní akademii v Chrudimi 
(mat. 1911). 1911-18 byl úředníkem Čes. prů
myslové banky ve Vídni, od převratu do 1934 
prokuristou téže banky v Bratislavě. Byl horli
vým propagátorem česko-slovenské vzájem
nosti (1930 se účastnil diskuse o oprávněnosti 
překládání ze slovenštiny do češtiny, pravidel
ně publikoval články o Slovensku a jeho speci
fické problematice, svou poslední knížku na
psal Slovensky). Významná pro jeho tvorbu 
byla návštěva Florencie 1929.1934 přesídlil do 
Prahy, kde do 1945 pracoval jako prokurista 
v Živnostenské bance, pak byl do 1952 jejím 
ředitelem. Po odchodu do důchodu (1953) žil 
v Mělníce.

Značná část P. básní, próz i fejetonů zůstala 
roztroušena v periodikách. Knižně debutoval 
básnickými sbírkami s tematikou milostnou, 
přírodní a sociální, ovlivněn námětovým re
pertoárem proletářské poezie. Vlastní zkuše
nost mu poskytovala látku k prózám z bankov
ního a obchodního prostředí; zaměřil se v nich 
především na zkoumání vztahu člověka a pe
něz a na zobrazení vlivu mašinérie současných 
peněžních institucí na lidský charakter (Nad 
miliony, Sen obchoduje). Oba soubory drob
nějších próz Na pokraji ráje s přírodní temati-
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kou a Zázraky duše, inspirované P. pobytem 
v Itálii a čerpající látku z osudu tří renesanč
ních umělců Florencie, jsou filozofujícího a me- 
ditativního charakteru. P. práce reflektující 
problematiku Slovenska a česko-slovenského 
soužití ve všech aspektech představuje sbírka 
veršů vydaná k 10. jubileu republiky Pod třemi 
vrchy, mající spíše proklamativní a propagační 
ráz, a slovenský napsaná knížka fejetonů Pod 
bratislavskými viechami, svěže a vtipně zachy
cující dějiny vinařství i současnou atmosféru 
moderní Bratislavy. - V rukopise zůstaly ohla
šované povídky Násilníci, Lidé u peněz a romá
ny Věčný Faust a Mramorové paláce.
ŠIFRY: -ib., -ib-, -ib.- (vše Slovenské pohlády),Zd. 
V. P. (Lid. noviny). I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1911-13); Bratislavské noviny; Cesta (1918-30); 
Ces. slovo (1930); Lid. noviny (od 1926); Lumír 
(1926); Mladé Slovensko (Bratislava 1928); Nár. 
osvobození (1933); Panoráma (1928); Ročenka 
Vídeňské matice za rok 1913. J. S. Macharovi (Vídeň 
1914); Sever a Východ (1926-28); Slovenské pohlá- 
dy (Turč. Sv. Martin, od 1922^; Slovenský denník 
(Bratislava); Stan (1929-30); Ženský svět (1925); 
Žijeme (1933). I KNIŽNĚ. Beletrie: Srdce a zvony 
(BB 1922); Šťastní a obětovaní (BB 1924); Na po
kraji ráje (PP 1927); Pod třemi vrchy (BB 1928); 
Nad miliony (R 1929); Zázraky duše (PP 1929); Sen 
obchoduje (P 1933); Pod bratislavskými viechami 
(FF, Bratislava 1933, slovenský). - Ostatní práce: Za 
Jindrou Vaníčkem! (příležit. tisk, 1934). I

LITERATURA: • ref. Srdce a zvony: -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 23,1922/23, s. 238; J. Krecar, MR 
29,1922/23, s. 217 •; • ref. Šťastní a obětovaní: J. Kre
car, MR 30, 1923/24, s. 158; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 24,1923/24, s. 518; -a. (J. Hora), RP 4.1.1924; 
V. Brtník, Venkov 28. 6. 1924; J. Knap: Verše revo
luční a méně revoluční, Cesta 7, 1924/25, s. 144 •; 
• ref. Na pokraji ráje: B. Jedlička, LidN 12. 5.1928; 
J. Knap, Venkov 28. 6. 1928; J. V. Sedlák, Tribuna 
26. 8.1928; J. D. (Dobrovolný), Kritika 1928, s. 117; 
J. S. (Strakoš), Tvar 1928, s. 80; E. Č. (Čapek), Nové 
Čechy 12, 1928/29, s. 32; E. Š. (Štorch), RA 4, 
1928/29, s. 62 •; • ref. Pod třemi vrchy: K. J. (Juda), 
Čes. revue 1928, s. 370; A. Mráz, Mladé Slovensko 
1928, č. 10; J. V. Sedlák, Tribuna 25.12.1928; J. Knap, 
Venkov 9.6.1929 •; • ref. Nad miliony: J. Knap, Pa
noráma 6,1928/29, s. 209; J. Žantovský, Nové Cechy 
12,1928/29, s. 210; R. lilový, PL 9. 3.1929; jz. (J. Za
tloukal), Stan 1929, s. 30; B. Jedlička, LidN 11. 5. 
1929; M. Huška, Mladé Slovensko 1929, č. 4; A. Hey- 
duk, Sever a Východ 1929, s. 180 •; Jdv. (J. Dvořák): 
Česky, či slovenský (polemika), Venkov 21. 5.1930; 
Kp. (J. Knap): ref. Zázraky duše, Venkov 29.7.1930; 
A. G. (Gregor): ref. Pod bratislavskými viechami, 
LidN 5.1.1933; J. Sova: Československá vzájemnost 
v literární praxi, Panoráma 1937, s. 148.

sm

Martin Alexander Přibil
* 14.12.1803 Slaný
† 7.2.1871 Berlín (Německo)
Autor dobově oblíbených společenských písní 
a sbírky modliteb, propagátor vlastenectví mezi čes
kou menšinou na německém území.

Podepisoval se také Přibil Berolinský. - Otec, 
postřihačský mistr, zemřel v P. raném dětství. P. 
studoval od 13 let nejprve na piaristickém 
gymnáziu v rodišti, po čtyřech letech přešel na 
gymnázium v Mostě (údajně pro upevnění 
znalostí němčiny). Z existenčních důvodů 
vstoupil do františkánského řádu, na jehož 
útraty pak absolvoval dva roky tzv. filozofie 
v Plzni. Po roce klášter opustil a živil se kon
dicemi, 1824-28 vystudoval teologii. Po vysvě
cení působil jako kaplan na Kladně, 1829 byl 
arcibiskupem Chlumčanským jmenován zá
meckým kaplanem na arcibiskupském statku 
v Břežanech. 1834 se dostal do velkého sporu 
s novým arcibiskupem a zůstal odkázán na 
podporu osadníků, jimž z vděčnosti napsal 
sbírku modliteb. Ztížená hmotná i osobní situa
ce přiměla P. k odchodu z kněžského stavu 
i z Cech. Na doporučení přátel získal 1835 mís
to královského archiváře v Berlíně; ve službě 
setrval 23 let, časem byl jmenován také úřed
ním translátorem českého a polského jazyka 
při berlínském městském soudu. Místo profe
sora slovanských jazyků na univerzitě v Berlí
ně údajně odmítl ve prospěch F. L. Čela- 
kovského. Během pobytu v cizině udržoval 
kontakty s českými vlastenci.

P. se proslavil především jako autor oblíbe
ných společenských písní (např. Jede mladík na 
svém koni, Píseň ponocného), které vydal kniž
ně pod titulem Národní písně obsahu rozmani
tého. Ve svých jak vážných, reflexivních, tak 
i humorně zabarvených skladbách se dotýká 
nejširších tematických okruhů: vlastenectví, ví
ry v Boha, sociálních otázek, důležitých život
ních okamžiků (narození dítěte, láska, smrt), 
popisuje přírodní nálady apod.Také tvarově je 
P. písňová tvorba pestrá, obsahuje jednoduché 
skladby inspirované lidovou poezií i složitější 
útvary v detailech prozrazující vliv dožívající 
anakreontiky či soudobého preromantismu. 
Rovněž jazykovou přístupností a celkovou 
zpěvností vycházely P. písně vstříc dobové po
třebě společenských vlasteneckých zpěvníků. - 
Ještě za pobytu v Břežanech P. údajně sestavil
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kromě sbírky modliteb i seznam a popis praž
ských kostelů, který vydal 1836 pod svým jmé
nem J. N. Štěpánek. V rukopisech se dochovaly 
příležitostné básně a sbírka slovanských poře
kadel. Do tisku přichystal, ale pravděpodobně 
již nevydal, rozsáhlé pojednání o českých osa
dách v Berlíně.

PSEUDONYMY: Martin Přibilovský, Přibilovský, 
Slánský I PŘÍSPĚVKY in: Časopis pro katol. du
chovenstvo (1836-37); Rozličnosti Pražských novin 
(1828-29);^ - posmrtně: Jitřenka (Polička 1895). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Národní písně obsahu rozmani
tého (1830). - Ostatní práce: Katolík slovy své církve 
se modlící aneb Modlitby církevní (b. d., 1831). I

LITERATURA: an.: M. A. P, Pražské noviny 
27. 3.1851; • nekrology (an.): NL 17.2.1871; Květy 
1871, s. 62 •; J. V. E: Doktor M. P. Nástin životopisný, 
Světozor 1872, s. 78,90,99.

Ik

Jan z Příbramě

† 20.12.1448

Husitský teolog.

Lat. se psal lohannes de Przibram. - Studoval 
na pražské univerzitě a v různých hodnostech 
na ní působil (1409 se stal bakalářem, 1413 
mistrem svobodných umění, 1420 byl děkanem 
artistické fakulty). Do veřejného dění vstoupil 
1417 na straně radikálního Jakoubka ze Stříb
ra obranou přijímání z kalicha. V červenci 1420 
byl mluvčím pražských univerzitních mistrů 
při jednáních se zástupci krále Zikmunda. Jako 
odpůrce táborské věrouky, táborské ideologie 
násilí a táborské revoluční praxe (v prosinci 
1420 vystoupil jménem univerzitních mistrů 
proti táborům na schůzi v domě Petra Zmrzlí
ka) začal se názorově sbližovat s katolictvím 
a stal se vůdčí osobností pravicového (umírně
ného, konzervativního) křídla husitského hnu
tí. Jeho životní dráha (v jednotlivostech dosud 
spolehlivě neobjasněná) opětovně zazname
nala vzestup a pád. V červnu 1421 ho sněm 
v Čáslavi ustanovil spolu s Janem Želivským 
rádcem zemských správců ve věcech nábožen
ství. V červenci t. r. ho synoda zvolila jedním ze 
čtyř administrátorů českého duchovenstva, ale 
již v listopadu byl na nátlak strany Želivského 
této hodnosti zbaven. Po popravě Želivského 
1422 zakusil pronásledování od jeho stoupen

ců a musel na čas opustit Prahu. 1423 na Kono
pišti a 1424 v Praze se zúčastnil disputace praž
ských mistrů s táborskými kněžími. 1426 vy
stoupil ve veřejné disputaci s Petrem Paynem 
proti Viklefovu učení, dotud bezvýhradně 
uznávanému husity všech směrů. Za přechod
né vlády knížete Korybuta se ocitl na vrcholu 
moci. Po zhroucení Korybutových snah o smí
ření husitů s katolickou církví byl 1427 z Prahy 
vypovězen a strávil devět let ve vyhnanství.
1436 se vrátil do Prahy s králem Zikmundem.
1437 dostal faru u sv. Jiljí, v témž roce se stal 
spolu s Křišťanem z Prachatic administrátorem 
husitské církve a byl vyslán s českým posel
stvím na basilejský koncil, aby jednal o doko
nání kompaktát. Po neúspěchu, který tam utr
pěl, začal jeho vliv upadat; přesto zůstal v čele 
pražského kněžstva až do 1448, kdy se do Pra
hy s Jiřím z Poděbrad vrátil volený arcibiskup 
Jan Rokycana, vypuzený 1437 Zikmundem do 
Hradce Králové.

Literární dílo P. tvoří latinská a česká teolo
gická próza (jen epizodicky - jednou písní - 
zasáhl také do dějin latinské hymnografie). 
Většina P. spisů vzešla z jeho dlouholetého zá
pasu s tábory, korunovaného úspěchem odsou
zením táborské věrouky, jehož dosáhl spolu 
s Rokycanou na sněmu 1444 (traktát Contra 
articulos Picardorum, 1420 aj.). Řada P. traktá
tů provází disputace, které vedl s Petrem Pay
nem o Viklefovo učení (Vyznání věrných Ce
chů, 1429 aj.). V letech vyhnanství napsal P. 
Knížky o zarmúceních velikých cierkve svaté 
(po 1427) a Život knězi táborských (1429), 
dvojí vášnivou obžalobu táborské věrouky 
a táborského násilí (druhé z těchto děl obsahu
je hojné citáty z dnes nezvěstných táborských 
spisů). Do živého teologického myšlení vrátil 
P. v 16. století Johann Cochlaeus, významný 
odpůrce Martina Luthera a německé reforma
ce, který v P. protitáborských traktátech našel 
jednu z opor svých názorů. Díky němu se P. 
později těšil zájmu českých katolických histo
riků 17. a 18. století (B. Balbína, K. R. Ungara).

EDICE: Knihy o zarmutceních velikých církve sva
té... (1542); in J. Cochlaeus: Historiae Hussitarum 
libri XII (Mohuč 1549; Professio fidei); in Časopis 
katol. duchovenstva 1863, s. 287 a pokr. (ed. K. Vina- 
řický; Život kněží táborských, neúplně); in Ge- 
schichtsschreiber der hussitischen Bewegung in 
Bóhmen 2 (Vídeň 1865, ed. K. Hófler; De ritibus 
missae, Návrh eucharistické formule konopišťské, 
Apologia, Processus causae contra adversarios, ne-

1145



Přibyslav

úplně); in Výbor z literatury české 2 (1868, ed. K. J. 
Erben; ukázka ze Života knězi táborských); in 
Zprávy KČSN 1879, s. 258 (ed. J. Goll; O poslušen
ství starších, neúplně); J. Goll in Quellen und Un- 
tersuchungen zur Geschichte der bóhmischen 
Brúder 2 (1882; Bellandi materiam, Tractatulus 
parvus de bello; Processus causae contra adversari- 
os, neúplně); in Prameny k synodám strany pražské 
a táborské (vznik husitské konfese) v létech 
1441-44 (1900, ed. Z. Nejedlý; Návrhy pražské 
kapitule 1441, list Jakoubkovi z Vřesovic 1443); in 
Hlídka 1913, příl. (ed. J. Sedlák; Eucharistický 
traktát proti Biskupcovi) J. Sedlák: Táborské 
traktáty eucharistické (Brno 1918); in Sborník fi
lologický 12,1940-46, s. 58 (ed. A. Skarka; píseň le
su dulcis memoria); J. Macek in Ktož jsú boží bo
jovníci (1951; Život kněží táborských, doplňky in 
Folia Historica Bohemica 1982, s. 151, ed. J. Bou- 
bín); in Výbor z české literatury doby husitské 2 
(1964; ukázka z Projevu proti usnesení táborské 
synody 1429); H. Kaminsky in A History of the 
Hussite Revolution (Berkeley, Los Angeles 1967; 
Appendix 3, č. 2 a 8: Contra scripta de adventu 
Christi; Bellandi materiam); in Folia Historica Bo
hemica 1983, s. 262 (ed. J.Boubín a A. Míšková; Vy
znání věrných Čechů). I

BIBLIOGRAFIE: F. M. Bartoš: Literární čin
nost M. Jana Rokycany, M. J. P, M. Petra Payna 
(1928; k č. 15 srov. E. Urhegyi, Studia Slavica, Bu
dapešť 1955, s. 261); P. Spunar in Repertorium auc- 
torum Bohemorum provectum idearum post uni- 
versitatem Pragensem conditam illustrans 2 
(Varšava, Praha 1995); Knihopis č. 3482.1 LITE
RATURA: K. Vinařický: M. J. z P, hajitel obecné 
víry proti táborům, Časopis katol. duchovenstva 
1863, s. 284 a pokr.; J. Goll: O P. spise O poslušnos
ti starších a jednotě křesťanské, Zprávy KČSN 
1879, s. 258; L. Klicman: Studie o Milíčovi z Kro
měříže (atribuce Knížek o zarmúcení, mylně připi
sovaných Milíčovi), LF 1890, s. 41 a pokr.; J. Truh
lář: Paběrky z rukopisů klementinských. 13. 
Latinská kázání sváteční M. J. z P, Věstník ČA 
1898, s. 522; K. Krofta: O některých spisech J. z P., 
ČČM 1899, s. 209; J. Truhlář: Paběrky z rukopisů 
klementinských. 42. P. traktát proti Biskupcovi, 
Věstník ČA 1900, s. 414; in Prameny k synodám 
strany pražské a táborské v létech 1441-44 (1900, 
ed. Z. Nejedlý); K. Krofta: K literární činnosti J. P. 
a Jana Rokycany, ČČM 1903, s. 425; N. V. Jastrebov 
in Etjudy o P. Čhelčickom i jego vremeni (Petro
hrad 1908); J. Sedlák: O táborských traktátech eu- 
charistických, Hlídka 1913, s. 34 a pokr. —> Tábor
ské traktáty eucharistické (Brno 1918); Z. Nejedlý 
in Dějiny husitského zpěvu za válek husitských 
(1913; 1955 s tit. Dějiny husitského zpěvu 5); F. M. 
Bartoš: K traktátovým cyklům J. P. proti Petru Pay- 
novi a táborům, LF 1914, s. 112; J. Pekař in Žižka 
a jeho doba 1 (1927); F. M. Bartoš in Literární čin
nost M. Jana Rokycany, M. J. P., M. Petra Payna 
(1928); A. Škarka: Nové kapitoly ze staré české 

hymnologie, Sborník filologický 12,1940/46, s. 37; 
R. Kalivoda in Husitská ideologie (1961); F. Seibt 
in Hussitica. Zur Struktur einer Revolution (Kolín 
n. R., Štýrský Hradec 1965); H. Kaminsky in A His
tory of the Hussite Revolution (Berkeley, Los An
geles 1967); J. Kadlec: Námitky M. J. z P. proti M. 
Janovi z Rokycan (též ed.), Vlastivědný sborník 
Podbrdska 14,1978, s. 15; J. Boubín: K protipikart- 
ským traktátům Petra Chelčického a M. J. P., Folia 
Historica Bohemica 1982, s. 127; J. Boubín, A. Míš
ková: Spis M. J. P. Vyznání věrných Čechů, tamtéž, 
1983, s. 239.

jl

Zdeněk Přibyslav

* 16.6.1891 Brno
† 28.12.1955 Hradec Králové

Básník ovlivněný Březinou, prozaik; autor zdravot
nických příruček.

VI. jm. Z. Přibík. - Mládí prožil v Třebíči, kde 
byl jeho otec správcem nemocnice. Zde též 
chodil do obecné školy (1897-1902) a poté vy
studoval gymnázium. Po maturitě (1910) zahá
jil studium pražské lékařské fakulty, které však 
dokončil až po válečném přerušení a po zota
vení z velmi vážného zranění na frontě (pro
mován 1919). 1919-28 působil jako zubní lékař 
v Praze, pak jako vojenský lékař (1936 major, 
1938 plukovník zdravotnictva) v Hradci Král., 
kde žil až do konce života. - V literatuře bývá 
někdy ztotožňován se Zdeňkem V. Přibíkem 
(vl. jm. Josef Kopáček).

P. byl myšlenkovým i formálním epigonem 
Březinovým. Přesto však jeho verše prozrazo
valy i autorův vlastní hluboký prožitek typic
kých březinovských látek (eticky pojatého 
lidského údělu, hledání Boha, smyslu života 
a velkých hodnot, transcendentna), rozšíře
ných o motivy lásky k ženě a k dítěti, trakto
vané se spontánním optimismem, a o reflexe 
válečných zážitků. V kontextu poezie 20. let 
se však jeho dílo vracející se k vzrušeným me
ditacím poetiky 90. let jevilo anachronicky. Po 
vydání třetí sbírky se P. jako básník odmlčel, 
časopisecky publikoval ještě básnickou prózu 
a meditativně laděnou črtu. - Některé prame
ny a nakladatelské plány uvádějí dále román 
Tonoucí koráb (1931), výtisk se však nepoda
řilo zjistit.
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PŘÍSPĚVKY in: Lumír (1928-29). I KNIŽNĚ. Be
letrie: Cestou k velikému míru (BB 1922); Upro
střed života (BB 1926); Gotický chrám (BB 1926).- 
Ostatní práce (pod vl. jm.): Co musí vědět lékař 
o bojových plynech? (1936); Žena samaritánkou 
(1937); Zdravotnická služba ZPO (1938); Stručná 
stomatologie (b. d., 1938). I

LITERATURA: K. H. (Hikl): ref. Cestou k veli
kému míru, Naše doba 30, 1922/23, s. 431; • ref. 
Uprostřed života: A. C. Nor, Pramen 6, 1925/26, 
s. 347; Č. J. (Jeřábek), Host 5,1925/26, s. 249; B. Be
nešová, Tribuna 28.2.1926; A. N. (Novák), LidN 4.7. 
1926; J. B. Čapek, Kritika 1926, s. 276; J. Karasová, 
Ženský svět 1926, s. 146; K. H. (Hikl), Naše doba 34, 
1926/27, s. 185 •; • ref. Gotický chrám: J. M. Augus
ta, Lumír 53,1926/27, s. 555; -pa- (E S. Procházka), 
Zvon 27, 1926/27, s. 445; J. Karasová, Ženský svět 
1927, s. 112 •.

sm

Ondřej Přikryl

* 26.11.1862 Výšovice u Prostějova
† 22.12.1936 Prostějov

Hanácký básník a povídkář píšící nářečím, autor me- 
moárů a historických prací o národnostních a poli
tických bojích na Prostějovsku.

Byl synem rolníka. Rodiče hospodařili v Čeho- 
vicích (Čechovicích) u Bedihoště. 1881 usedlost 
prodali a odstěhovali se do Olomouce. P. studo
val na gymnáziu v Olomouci (mat. 1881) a na lé
kařské fakultě v Praze (promoce 1886). Publi
koval v olomouckých studentských časopisech 
(především Háj se satirickou přílohou Sršeň), 
za vysokoškolských studií se o prázdninách vě
noval činnosti akademického klubu Haná 
v Olomouci. Jeho rané příspěvky z počátku 80. 
let přinesly časopisy Koleda a pražský Šotek. 
Od října 1887 působil jako lékař v Prostějově, 
kde stál v čele veřejného života; byl zemským 
poslancem (1902-1918), starostou města (1913 
až 1919), senátorem (za Nár. demokratickou 
stranu československou, 1920-25). Byl členem 
Moravského kola spisovatelů.

Zájem o zvykový a jazykový svéráz Hané 
přivedl P. počátkem 90. let (v souvislosti s ná
rodopisnou výstavou v Prostějově) k pokusu 
oživit formou dramatické scénky dávný oby
čej, tzv. Hanácky právo (text později začleněn 
do knihy Meze chaso)', folklorní inspirace a ha
náckého nářečí začal posléze využívat i ve 
vlastní básnické a prozaické tvorbě (spisovnou 

podobu má pouze raná, opožděně vydaná sbír
ka Z večera). Jako svého druhu ohlasová poe
zie, vyhraňující se ve zvláštní regionálně kme
nový projev, se P. Hanácky pěsničke a následné 
písňové cykly obracely více k minulosti Haná
ků než k jejich soudobému životu; usilovaly 
dopodrobna zachytit jejich zvyky a mnohdy 
byly přetíženy národopisnými detaily, jindy 
však se melodičností a prostým výrazem citu, 
zejména milostného štěstí a hoře, blížily lidové 
písni. Vedle erotické noty v nich převládl vztah 
k přírodě a projevila se též snaha vystihnout 
rysy hanácké povahy - rozvážnost, sebevědo
mí, houževnatost, smysl pro humor, ale i sobec
tví a staromilství. P. nářeční básně zaujaly čet
né skladatele (zhudebnili je E. Ambros, C. M. 
Hrazdíra, L. Janáček, V. Kaprálová, E Lejsek, 
F. Zelený aj.). Postupně P. ztvárňoval dialek
tem i aktuální témata, zachytil např. osudy vo
jáků v 1. světové válce (Z vojně) a ve zralých 
sbírkách vyjádřil útrapy stáří, boj s nemocí 
(K ževoto!) aj. Později v jeho poezii přibývalo 
epičnosti a básně tvořily cykly sjednocované 
postavou vypravěče, které v návaznosti na epi
ku 2. poloviny 19. století (patrný vliv A. Hey- 
duka a S. Čecha) zpracovávaly krajová histo
rická témata, lidové balady a ječmínkovské 
motivy. V povídkové tvorbě patří k nejzdařilej
ším humorná vyprávění drobných příhod, 
hlavně z klukovských her, záletů a milostných 
škádlení mládeže; jejich tématem bývají i ši
balské kousky dospělých (Stréc Karásek), jin
dy zase povahové vady a slabosti, varování 
před alkoholismem (Důle z hroške) aj. P. je též 
autorem odborných a vzpomínkových prací 
pojednávajících o kulturněpolitických a hos
podářských dějinách Prostějovská.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: Bohuslav Lípa (Háj), 
Gazda Šebíř (Šotek), Prokop Jenčík (Koleda), Šebíř 
Gazda (Paleček, Šotek); -1, O. P. I PŘÍSPĚVKY in: 
Háj (stud, čas., Olomouc); Hlasy z Hané (Prostějov 
1891-1935); Jubilejní památník Českosl. obchodnic
ké besedy v Prostějově (1913); Koleda (Olomouc 
1881); Lid. noviny (1908-36); Morava (Brno 1926); 
Moravskoslezská revue (1913); alm. Na ouvrati (Br
no 1913); Nár. listy (mj. 1935 B Průchod do pekel, 
i sep.); Nár. noviny; Obzor (Přerov); Paleček; Právo 
lidu (1913); Šotek (1881-83); Venkov (1926). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie (pokud není uvedeno jinak, jde 
o díla psaná hanáckým nářečím): Hanácky pěsničke 
(BB 1900, 2. rozšiř, vyd. 1928); Novy hanácky pěs
ničke (BB b. d., 1901); Ešče z Hané (BB 1912); Pa
desátka z Hané (BB b. d., 1912); Z večera (BB b. d., 
1912, spis, jaz.); Haná a Romža (pohádka ve verších,
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1914); Chabašči (BB 1915); Z vojně (BB 1917); Čase 
tvrči než ocel (BB 1921); Zápise krála Ječminka 
(B 1921); Slizovy ruže (BB 1921); Rozmarýn (BB 
1922); Stařeček z Hané (BB 1922); Meze dětima (PP 
1922); Meze chaso (PP 1924); Ondřeji a inši obrázke 
z Hané (PP 1925);Tróji ósměv Kosiřa (BB 1925); Bé- 
valo (PP 1927); Báňá a inši obrázke z Hané (PP b. d., 
1927);Prostijovsky pěsničke (BB 1927); Pod Kosiřem 
(PP 1928); Důle z hroške (P 1928); Komůrka, Stréc 
Karásek (PP 1929); Stréc dedektiv a inši řikačke 
z Hané (PP 1932); Mhla (BB 1933); Oklipke (BB 
1934); K ževoto! (BB 1935); Z kroneke Hané (BB 
1936); Před chropeňském zámkem, Průchod do pe
kel, Ječminek repoblekán (BB 1936). - Historické 
a memoárové práce (spis, jaz.): Křížová cesta opravy 
volebního řádu pro sněm markrabství Moravského 
(1903); Volební oprava na sněm zemský v morav
ských smiřovačkách (1907); Několik črt z posledních 
15 let města Prostějova (1907, an.); K padesátému 
výr. Úvěrního spolku záložna a zastavárna v Prostě
jově (1924); Z bojů o Obchodní a živnostenskou ko
moru v Olomouci (b. d., 1927); Úryvky ze zápisků 
v době válečné (1928); Z těžkých dob Prostějova 1^4 
(1929-30); Červánky Prostějova 1-4 (1931).- Výbor: 
Hanácky pěsničke (1936, ed. O. P. s jinými). I

LITERATURA: J. Smýkal: Deset let poslanecké 
činnosti MUDr. O. P. (1913); K šedesátinám velkého 
básníka Hané dr. O. P. (1922); V. Ethen: O. P. básník 
a politik (1932) + (pod jm. Š. Kožušníček) MUDr. O. 
P., život a dílo (1932); B. Slavík: O. P. (1932). I jv. (J. 
Vodák): ref. Hanácky pěsničke, Besedy Času 1900, s. 
18 a Čas 8.7.1900 + (an.) ref. Novy hanácky pěsnič
ke, Čas 10.1.1902; H. V: ref. Ešče Z Hané, Padesát
ka z Hané, Z večera, LidN 24.12.1912; • ref. Haná 
a Romža: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 14,1913/14, s. 
632; V. Martínek, MS1R 11,1914/16, s. 219 •; • ref. 
Z vojně: -pa- (F. S. Procházka), Zvon 17,1916/17, s. 
320; j. v. (J. Vodák), LidN 8.4.1917 •; • ref. Čase tvr
či než ocel, Zápise krála Ječminka, Slizovy ruže: J. V. 
Sedlák, Tribuna 23.10.1921; -pa- (F. S. Procházka), 
Zvon 22,1921/22, s. 191; A. N. (Novák), LidN 24. 9. 
1922 •; • k šedesátinám: čas. Hlasy z Hané (Prostě
jov) 1922, č. 47; O. Bystřina, LidN 25.11.1922; A. N. 
(Novák), LidN 26. 11. 1922; A. G. (Gregor), MS1R 
16,1922/23, s. 48 •; J. Staněk: ref. Stařeček z Hané, 
LidN 16. 12. 1922 + ref. Meze chaso, LidN 12. 7. 
1924; V. Brtník: ref. Ondřeji a inši obrázke z Hané, 
Venkov 12.8.1926 + ref. Prostijovsky pěsničke, Ven
kov 1.12.1927; V. Ethen in Portréty a siluety 1 (1926, 
s. 40); J. Knap: ref. Hanácky pěsničke (2. vyd.), Ven
kov 26.5.1929; A. Soška in Prostějov revoluční a re
publikánský (1929); • k sedmdesátinám: K. (K. Z. 
Klíma), Čes. slovo 26.11.1932; A. N. (Novák), LidN 
26. 11. 1932; š., PL 26. 11. 1932; F. Obrtel, Venkov 
26.11.1932 •; ář (J. Kamenář): ref. Mhla, LidN 28.9. 
1933; B. Slavík: ref. Oklipke, LidN 21.12.1932 + ref. 
K ževoto!, LidN 30. 12. 1935 + ref. Před chropeň
ském zámkem..., LidN 27.4.1936; B. Václavek: Pro
stějovská literatura. Pamětní list 8. schůzky Skupiny 
moravských knihomilů (1936) -> Štafeta 1979, č. 1;

V. Ethen in Portréty a siluety 2 (1936, s. 160); • nek
rology: vl, A. N. (Novák), oboje LidN 23.12.1936; B. 
Slavík, Venkov 23.12.1936 •; bs (B. Slavík): Vzpo
mínka na O. P., LidN 26.11.1942; V. Gregor: Zhu
debnění Hanáckých pěsniček, Štafeta 1977, č. 1; J. 
Skalička: Petr Bezruč a „Hanácká pětka“ (též 
o Bezručově vztahu k O. P.), sb. Frygickou čapku 
mám (1978, s. 150); J. Glivický: Haná a Romža (k 70. 
výr. vyd. P. skladby), Štafeta 1984, č. 2; H. Bartková: 
Památce hanáckého básníka O. P., Hanácké noviny 
28.12.1996.

šv

Marie Příleská

* 23.12.1882 Všechovice u Bystřice p. Hostýnem 
† 25.6.1963 Gottwaldov (Zlín)

Básnířka písňové lyriky s motivy rodného kraje, 
vlasti a intimních citových vztahů, prozaička a dra
matička, jež od prací těžících z autentické znalosti 
moravského venkova přešla ke konvenční ženské 
próze a k mravoličně zaměřeným veselohrám, autor
ka veršů a pohádek pro děti.

VI. jm. Marie Blažková, roz. Meřkovská; pode
pisovala se i vl. jménem, někdy též spojovala 
jméno vlastní s lit. pseudonymem. - Dcera hos
tinského; narodila se ve vesnici pod Hostýn
skými vrchy, na rozhraní Valašska a Hané; rod
ný kraj, v němž prožila téměř polovinu života, 
se stal její trvalou inspirací. Obecnou školu vy
chodila v rodišti, pak se s rodiči přestěhovala 
do nedalekých Vítonic; v Hranicích navštěvo
vala do 1897 německou měšťanskou školu a do 
1899 školu pro industriální učitelky. Poté krát
ce učila na vítonické škole ruční práce, 1901 
odjela k příbuzným do Vídně, kde vypomáhala 
v obchodě. 1903 se provdala a až do 1919 žila 
s rodinou na Moravě (Bystřice p. Hostýnem, 
Holešov, Zlín); pak se kvůli studiu dětí přestě
hovala do Prahy, na Moravě však dále často po
bývala. V Praze začala s prvními literárními po
kusy; přispělo k tomu zejména seznámení s E. 
Krásnohorskou, která jí byla učitelkou a „ma
teřskou přítelkyní“. Brzy pronikla do okruhu 
časopisu Zvon a Nár. listů; od počátku přispíva
la též do dětských časopisů a dětských rubrik 
novin. Byla členkou spolku Máj a Syndikátu 
čes. spisovatelů (zde též členkou výboru).

P. vstoupila do literatury ve svých čtyřiceti 
letech a ve stopách literárních tendencí doby 
svého mládí; v tom smyslu je příznačná jak
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patronace jejích počátků E. Krásnohorskou, 
tak její zakotvení v okruhu Zvonu. Ve svých 
nejlepších pracích (publikovaných pod lit. 
jménem Marie Příleská) prodlužuje tradici 
venkovské prózy a dramatu 80. a 90. let (Mrš- 
tíkové, Preissová). V drobných povídkách 
a črtách z Valašska, Hané a Slovácká (Morav
ské obrázky) i ve svém prvním dramatu z mo
ravské dědiny „z doby velké války“ (7 člověk 
spravedlivý...) zachytila se zjevnou pozorova
telskou schopností řadu rázovitých venkov
ských figurek i specifických rysů krajového ži
vota, k jejichž kresbě přispělo zejména využití 
nářečí v promluvách postav. Pod literárním 
jménem publikovala i všechny své básnické 
sbírky, svědčící o blízkosti lumírovské poetice, 
v nichž převažuje reflexivní písňová lyrika in
spirovaná přírodou, domovem i dojmy z cest, 
citovými zážitky i zdůrazněným vlasteneckým 
cítěním. K obdobné tematice se váže i její no
vinářská publicistika, silně apelativní, s akcen
tem národoveckým a mravně nabádavým (Od 
srdce k srdci). Především výchovný zřetel sle
dují také práce určené dětem, ať už jde o ver
še uplatněné v časopisech, nebo o pohádky či 
vyprávění s pohádkovými motivy, shrnuté do 
několika knížek; také zde autorka namnoze 
těží ze svého vztahu k rodnému kraji a k pří
rodě, zejména v pohádkách a povídkách ze 
zvířecího světa (Nové české pohádky, Pin
koš), jež byly později vystřídány příběhy 
mravně silných a odvážných hrdinů (Pohádky 
šťastných chvil). Ostatní práce (hlavně od po
loviny 30. let) se kloní k pólu běžné komerční 
produkce, ať už jde o konvenční „ženský“ ro
mán (Oči pod závojem), nebo o dramatiku 
pohybující se mezi lehkou komediálností, vy
těženou převážně z prostředí tzv. lepší společ
nosti (Očkování proti lásce, Její hlavní role, 
Rozvod na zkoušku), a mravoličnou tendencí, 
kde hlavním nositelem morální ušlechtilosti 
i citového strádání bývá samostatná, dobře 
vychovaná charakterní dívka či žena (Manžel
ství na úvěr - dramatizace prózy Spodní tóny). 
Většinu těchto her i próz vydala autorka pod 
vlastním jménem Marie Blažková, odlišujíc je 
tak od svých prací kladoucích si vyšší umělec
ké cíle a podepisovaných proto literárním 
pseudonymem.
PŘÍSPĚVKY in: Cesta (1926-27); Čes. svět (1922, 
1929); Kolo (1937); Lid. noviny (1936,1940,1943); 
Lumír (1937-38); Malý čtenář (1923-29,1933); Nár. 
listy; Nár. politika; Nár. práce (1939,1943); Rolnické 

hlasy; Srdíčko (1933-42); Svob. venkov (1947-48); 
Topičův sborník (1922-24,1922 debut B Srdce ma
teřské); Venkov (1927, 1938-39); Zvon (1922-41); 
Ženské listy (1923-26); Ženský obzor (1928, 1931, 
1933); Ženský svět (1923,1925). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Mocnější pouta (P 1925); Nové české pohádky 
(1926); Píseň života (BB 1927); Moravské obrázky 
(PP 1928); Z Dušanových pohádek (1931); Pinkoš 
(P pro ml., 1931); I člověk spravedlivý... (D b. d., 
1931); Očkování proti lásce (D b. d., 1931); Vítr a vl
ny (BB 1932); Vůdce (B 1933); Její hlavní role (D b. 
d., 1935, vl. jm. Marie Blažková); Rozvod na zkouš
ku (D b. d., 1935, vl. jm. Marie Blažková); Manžel
ství na úvěr (D b. d., 1936, dramatizace P Spodní tó
ny, vl. jm. Marie Blažková); Odevzdání (BB 1936); 
Bílá - modrá - červená (BB 1936); Od srdce k srdci 
(FF 1936); Oči pod závojem (P 1938, vl. jm. Marie 
Blažková); Oči bez závoje (P 1939, vl. jm. Marie 
Blažková); Spodní tóny (P 1939, vl. jm. Marie Blaž
ková); Tichý plamen (P 1940, vl. jm. Marie Blažko
vá); Žena z inzerátu (P 1940, vl. jm. Marie Blažko
vá); Bouře a jiné povídky (1940); I podzim je 
krásný... (D 1940); Moravské obrázky 2 (1940); Po
hádky šťastných chvil (b. d., 1942). I USPOŘÁDA
LA A VYDALA: sb. Kytička Českého srdce mláde
ži (b. d., 1938). I

LITERATURA: • ref. Nové české pohádky: -och- 
(F. S. Procházka), Zvon 27,1926/27, s. 183; J. Karaso
vá, Ženský svět 1927, s. 20 •; • ref. Píseň života: -pa- 
(F. S. Procházka), Zvon 27,1926/27, s. 714; J. Karaso
vá, Ženský svět 1927,s. 240 •; • ref. Moravské ob
rázky: J. Karasová, Ženský svět 1928, s. 258; vz. 
(V. Zelinka), Zvon 29, 1928/29, s. 266; J. Staněk, 
LidN 28.8.1929 •; • ref. Z Dušanových pohádek: zsl 
(A. Novák), LidN 19. 12. 1930; A. Záruba, Úhor 
1930, s. 211; V. F. S. (Suk), Střední škola 11,1930/31, 
s. 252 •; • ref. Pinkoš: an., Zvon 31,1930/31, s. 699; 
F. Homolka, Úhor 1931, s. 215 •; • Očkování proti 
lásce: Č. (V. Červinka), Zvon 31,1930/31, s. 392; Zk. 
(Z. Klíma), Telegraf 26. 2.1931; om (O. Mrkvička), 
LidN 28.2.1931; oj, PL 28.2.1931 •; • ref. I člověk 
spravedlivý...: Č. Jeřábek, RA 7,1931/32, s. 287; E. V. 
(Valenta), LidN 22. 3. 1932; č. (E. Čech), Venkov 
30.11.1933 •; • ref. Vítr a vlny: -pa- (F. S. Procház
ka), Zvon 33, 1932/33, s. 70; A. Černík, Čin 1933, 
s. 564 •; -pa- (F. S. Procházka): ref. Bílá - modrá - 
červená, Zvon 37,1936/37, s. 181; drb. (J. Borecký): 
ref. Od srdce k srdci, tamtéž, s. 294 + ref. Žena z in
zerátu, Zvon 40,1939/40, s. 574; Č. (V. Červinka): ref. 
I podzim je krásný..., Zvon 41,1940/41, s. 167; • ref. 
Bouře a jiné povídky: drb. (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 530; J. Pilař, Venkov 19. 9.1941 •; • ref. 
Moravské obrázky 2: drb. (J. Borecký), Zvon 41, 
1940/41, s. 660; Sv. (O. Svozil), Archa 1941, s. 45 •; 
• ref. Pohádky šťastných chvil: Kp. (K. Polák), Nár. 
práce 22.11.1942; Hdk, Úhor 1942, s. 169 e.

es
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Přítel mládeže

Přítel lidu viz in Matěj Václav Kramerius

Přítel mládeže (1)

1823-1848

První česky psaný pedagogický časopis; jeho součás
tí byla i drobná próza s tendenčně výchovným a vlas
teneckým zaměřením.

Podtitul: 1823-35 (roč. 1-12) Zásoba spisů ku pro
spěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních 
i světských; 1835-48 (roč. 13-23) Časopis pro čes- 
koslovanské národní školy ku prospěchu učitelů 
a vychovatelů duchovních i světských. - Redaktoři: 
1823-35 (roč. 1-12) J. L. Ziegler; 1838-48 (roč. 13 až 
23) A. Stránský. - Vydavatel: 1823-35 (roč. 1-12) J. L. 
Ziegler, Praha; 1835-48 (roč. 13-23) Biskupská kon
zistoř královéhradecká, Praha. - Periodicita: čtvrtlet
ník; 1823 (roč. 1) jen 2 čísla; 1830 pauza ve vydávání 
pro nedostatek příspěvků; 1836-37 nevycházel z or
ganizačních důvodů.

Žádost o povolení vydávat česky psaný peda
gogický časopis P. m. podal J. L. Ziegler, profe
sor pastorální teologie a české literatury v krá
lovéhradeckém semináři, spisovatel a známý 
organizátor vlasteneckého života, v listopadu 
1821, údajně na všeobecnou žádost učitelů 
a vychovatelů české mládeže. Žádost byla t. r. 
povolena s tím, že P. m. bude vycházet „nákla
dem důchodů školních“; na ně a na podporu 
vdov a sirotků po učitelích měl plynout zisk 
z časopisu. - P. m. byl koncipován především 
jako pedagogická a metodická příručka pro 
české učitele (vzorem mu byl od 1816 vycháze
jící německý čtvrtletník Der Schulfreund Bóh- 
mens, redigovaný A. V. Pařízkem). Podle pro
gramu (1823, č. 1) měl obsahovat nařízení pro 
školy, zprávy o stavu národních škol v Čechách 
i informace o školách v jiných zemích, různé 
návody na zlepšení chodu škol, nekrology uči
telů, články zabývající se metodikou vyučování 
jednotlivých předmětů i problematikou žákov
ské kázně, teoretickými otázkami vychovatel
ství atd. Uveřejňovány měly být práce původní 
i překlady z časopisu Schulfreund a z různých 
pedagogických příruček. Součástí P. m. měly 
být i drobné příhody k poučení a výstraze, řeči 
při veřejných zkoušeních, školní písně, básně, 
hádanky a hudební přílohy, přírodopisné a ze
měpisné pamětihodnosti, „krásné příběhopisy, 
obzvlášť vlastenské, jak rodičům, tak i učitelům 

a dětem prospěšné“, bajky, aforismy, průpovědi 
atd.; měly být také oznamovány a posuzovány 
vycházející české knihy. Redaktor J. L. Ziegler 
soustředil v prvních letech kolem P. m. poměr
ně široký okruh přispěvatelů, především čes
kých učitelů a kněží; byly mezi nimi i známé 
osobnosti vlasteneckého života a literatury 
F. Doucha, V. Dušek, J. Javornický, P. Konopá- 
sek, J. M. Ludvík, V. Nejedlý, M. S. Patrčka, 
V. A. Pohan, J. Rautenkranc, M. D. Rettigová, 
M. J. Sychra, F. B. Štěpnička, B. Tablic, F. A. Va
cek, J. H. Vindyš aj. Postupně však autoři z růz
ných důvodů odpadali, projevoval se nedosta
tek příspěvků a také Zieglerova aktivita 
ochabovala (1835 v č. 4 vyšlo oznámení, že po
žádal o uvolnění z funkce redaktora pro zane
prázdnění jinými úkoly). Od 1836 přešla re
dakční povinnost na biskupskou konzistoř 
v Hradci Král. Pro organizační nejasnosti P. m. 
1836-37 nevyšel, 1838 se objevil s novým pod
titulem a programovou předmluvou A. Strán
ského, který převzal faktickou redakční práci. 
Cílem nového redaktora bylo pozvednout 
odbornou úroveň časopisu, který byl v po
sledních letech opakovaně kritizován (J. V. J. 
Michl, F. Palacký, J. V. Pelikán, K. B. Štorch, K. 
A. Vinařický aj.). Napříště měl být P. m. přede
vším návodem k pedagogické práci s mládeží 
a měl se vystříhat všech příspěvků jiného za
měření. P. m. zanikl v revolučním roce 1848.

Beletristická složka se významněji uplatnila 
jen v prvních ročnících P. m., kdy redaktor J. L. 
Ziegler do časopisu uvedl své přátele - vlaste
necké spisovatele. Součástí jednotlivých čísel 
byly didaktické, duchovní a příležitostné bás
ně, přeložené i původní drobné povídky, po
věsti, „rozmlouvání“, exempla, bajky v próze 
i ve verších, aforismy a průpovědi, anekdoty, 
edice významných děl evropské literatury a di
vadelní hry. Nové knihy byly oznamovány vět
šinou jen tituly, někdy i anotacemi, týkalo se to 
však pouze spisů pedagogických. Drobná pró
za zpravidla schematicky dokumentovala ně
jakou výchovnou tezi a ji dokládající příběhy 
nebyly místně ani dobově určeny. Jen M. J. 
Sychra se několikrát pokusil o prózu z českého 
venkova (Vyhoření, 1823, aj.) a M. S. Patrčka 
o živý cestopis z domácího prostředí (O krko
nošských horách, 1823). 1824 se objevilo v P. m. 
několik sentimentálních příběhů, v nichž výji
mečný, ctnostný jedinec se ze soucitu a útrp
nosti ujímá ubožáků; v některých případech 
jsou též lokalizovány do Čech (V. Nejedlý, M. J.
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Sychra). Poměrně časté bylo i zaměření proti 
pověrám. M. J. Sychra uveřejnil 1825 moravské 
pověsti o Macoše a o brněnském draku. Výraz
nou složkou P. m. bylo přetiskování rozsáhlej
ších próz: J. L. Ziegler uveřejňoval 1829-34 na 
pokračování Mladšího Robinsona (J. H. Campe) 
a od 1832 vlastní starší překlad Fénelonových 
Příběhů Telemacha, syna Ulyssova; nově přelo
žil Florianovu prózu Seliko (1825). Tyto příspěv
ky se však staly terčem kritiky jako pro pedago
gický časopis nevhodné (J. P. Petrovec aj.). Od 
1838 se P. m. zabýval více organizačními zále
žitostmi škol a problematikou pedagogickou 
a metodickou a beletrie z jeho stran prakticky 
zmizela. Teprve 1840-42 se objevily výchovné 
divadelní hry-jednoaktovky od H. Riedla (i jím 
přeložené), v 1843 rubrika Povídatelpříběhů po
naučných a výstražných, která obsahovala pře
klady, Sychrovy bajky, školní anekdoty, a 1846 
rubrika Nové knihy s podrobnými recenzemi 
pedagogické literatury; převážnou většinu P. m. 
však vyplňovaly odborné příspěvky.

LITERATURA: J. Pešek: České časopisy pedago
gické v době obrozenské. P. m. (zde i údaje o dobo
vých kritikách), Pedagogické rozhledy 1911, s. 235 
a pokr. a 1912, s. 10 a pokr.

Ik

Přítel mládeže (2)
1888-1889

Beletristický měsíčník pro děti středního školního 
věku.

Podtitul: Obrázkový časopis pro českou mládež. - 
Redaktoři: říjen-prosinec 1888 (č. 1-3) J. Beran; le- 
den-červen 1889 (č. 4 - 9-10) F. J. Andrlík. - Vyda
vatel: bratři Peřinové v Hradci Král. - Periodicita: 
1888/89 (roč. 1), měsíčník od října do června 10 čísel.

Ve verších, prózách i naučných článcích, zapl
ňujících stránky v jediném vyšlém ročníku, usi
loval časopis výchovně působit na čtenáře v in
tencích dobových etických ideálů (píle v učení 
i práci jako předpoklad úspěšného života, láska 
k rodičům, domovu a vlasti, úcta k Bohu, bliž
nímu i k panovnickému domu). Pravidelnou 
součástí každého čísla byly hádanky, křížovky 
a rébusy. Další významnou složku časopisu tvo
řily obrázky a ilustrace. Kromě barevné obálky, 
kde stabilní obrazovou složkou bylo záhlaví 

a pod ním ve formě lunety barvotisky vztahují
cí se k některému textu čísla, přinášel P. m. hoj
ně barevných příloh. Barvotisky doplňovaly 
černobílé žánrové kresby, rytiny a stínové ob
rázky.

Verše čerpají náměty většinou z dětských zá
žitků, her a přírodního dění, četné jsou básně 
o zvířatech. Dětskému obzoru se vymyká óda 
k 40. výročí panování Františka Josefa I. a bá
seň Nad hrobem kraleviče Rudolfa, obě od J. 
Zařičanského. Próza je zastoupena povídkami 
didaktickými (F. J. Andrlík, J. K. Hraše) a histo
rickými (K. V. Rais, V. Špaček), dále pohádka
mi, pověstmi a bajkami. Naučná próza často vy
užívající beletrizující formy přinášela dětem 
poznatky především z botaniky a zoologie, ale 
také z archeologie (K. Čermák)^ astronomie 
(M. Kamenář), kulturní historie (Č. Kalandra) 
a zeměpisu (J. Tykač). Příspěvky pocházely od 
tehdy známých a plodných českých autorů lite
ratury pro mládež; překlad je v celém ročníku 
pouze jeden (J. K. Kunstovného z francouzšti
ny). Poezii v časopise tiskli: F. Hyšman, K. Jirá- 
nek, J. Kuchař, K. V. Kuttan (též pseud. K. Ne- 
pomucký), J. P. Lešetický, J. Milota, E. Miřio- 
vský, J. Nečas, J. Soukal, J. Spáčil (pseud. J. Že- 
ranovský, šifra J. Ž.), V. Veverka, J. Zařičanský. 
Ypróze se setkáváme se jmény: F. J. Andrlík, A. 
Čech, L. Grossmannová Brodská, J. K. Hraše, 
A. Husová, J. B. Kolář, K. V. Kuttan, J. Lipovský, 
K. V. Rais^ a V. Špaček. Naučnými články při
spěli: A. Čech, K. Čermák, J. Dolenský, J. K. 
Hraše, Č. Kalandra, M. Kamenář, G. B. Kubel- 
ka, D. B. Panýrek, S. Řehák Kamenický, A. B. 
Šťastný, J. Tykač, B. K. Vendyš, J. Vocásek.

sm

Přítomnost
1924-1939

Kulturněpolitický nezávislý týdeník širokého zábě
ru, jemuž po celou dobu existence vtiskoval liberál
ně demokratickou orientaci středu F. Peroutka; ča
sopis stál blízko názorům T. G. Masaryka i politicky 
reformnímu socialismu; pozornost věnoval pravidel
ně i různým druhům umění, literárně byl především 
základnou čapkovské generace.

Podtitul: Nezávislý týdeník. - Redaktor: F. Peroutka; 
spolupracovníci (redakční tajemníci, nejsou v časopise 
uvedeni) postupně: Z. Bořek Dohalský, F. Kocourek, Z. 
Richter, M. Jesenská. - Nakladatel: Fr. Borový, Praha. -
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Periodicita: týdeník; 1924/25-1929/30 (roč. 1-6) 52 čísel 
od ledna do ledna, 1930-38 (roč. 7-15) 52 čísel od ledna 
do prosince, 1939 (roč. 16) 35 čísel od ledna do srpna.

P. založil po výzvě T. G. Masaryka a s jeho fi
nanční podporou F. Peroutka, který po celou 
dobu existence časopisu všestranně určoval je
ho styl a politickou linii. V úvodníku Naše 
myšlenková krize (roč. 1, č. 1) se hlásil k masa
rykovskému realismu, s cílem oslovit nadstra- 
nickým, státotvorným a zároveň kritickým 
postojem zejména inteligenci. P. v podstatě za
stávala politický program liberálně demokra
tického středu obsahující i určité socialistické 
zásady (vzorem byla anglická Labour party, 
která právě dosáhla významného politického 
úspěchu, jejž na stránkách P. komentoval sám 
Masaryk). V parlamentních volbách 1925 uve
řejnila a podpořila program Nár. strany práce, 
po jejím neúspěchu se již přímo nespojila 
s žádnou politickou stranou. Zaměření ani 
charakter časopisu, který byl od počátku 30. let 
finančně soběstačný (především zásluhou 
J. Firta, ředitele nakl. Fr. Borový a koncernu 
spřízněných Lid. novin), se v zásadě neměnily. 
P. zůstávala především politicko-kulturním ča
sopisem, v němž literatura a umění byly sice 
pravidelně sledovány, avšak víceméně okrajo
vě a ze značně specifického hlediska, zvláště 
v širších společenských i mezioborových sou
vislostech. Každé číslo bylo rozděleno do vol
ně řazených rubrik. Stabilní byly rubriky Poli
tika, Doba a lidé, Národní hospodář, Literatura 
a umění, dále se objevovaly oddíly Fejeton, Fi
lozofie, Psychologie, Život a instituce, Věda 
a práce, v prvních ročnících též Příroda a práce 
{Příroda a svět), Povolání a záliby (sporadicky 
Slovanstvo, Nová Evropa aj.), posléze Sport 
a hry, Otázky a odpovědi a Listárna redakce, 
stále častější byla rubrika Poznámky a v někte
rých ročnících velmi rozsáhlý oddíl Dopisy za
chycující ohlasy mnoha kulturních a politic
kých osobností. F. Peroutka shromáždil široký 
okruh přispěvatelů a vlivných politických pub
licistů: vedle literátů čapkovské („pragmatic
ké“) generace a příležitostně T. G. Masaryka 
(i an., i šifry L.,T. G. M. aj.) to byli R. Bechyně 
(i pseud. Amicus, Spektátor), J. Beneš, H. Bocz- 
kowski, I. Ducháček, K. Engliš, A. Fuchs, V. 
Guthwirth (i šifra V. G), J. Herben, M. Jesen
ská, E. Moravec (i pseud. Stanislav Yester, šifry 
Emmo, S. Y, Yes), L. Prokop (i podp. L. P. Pro
cházka), R. Procházka (i šifra R. P.), O. Rádi, 

H. Ripka, Z. Smetáček (i šifra Z. S.), Jan Strán
ský, Jar. Stránský, J. Teichman (i šifra J. T.), G. 
Winter (i šifra G. W.) ad. P. komentovala důle
žité události vnitřní i zahraniční politiky, stáva
la se obrazem politického života republiky. 
Středem zájmu byly postupně parlamentní 
volby z let 1925,1929 a 1935, prezidentské vol
by 1927,1934 a 1935, v nichž P. stála na straně 
T. G. Masaryka a E. Beneše. Soustavně a kritic
ky sledovala situaci v některých politických 
stranách, zejména v komunistické straně, nár. 
demokracii a nár. socialistické straně, vesměs 
polemickou pozornost věnovala osobnostem 
politického života, např. K. Kramářovi, B. 
Smeralovi, J. Stříbrnému a A. Hlinkoví. Ve 30. 
letech v souvislosti s krizí došlo k rozšíření 
hospodářské rubriky (zejména K. Kříž a J. Hej- 
da, i šifry Hd, J. H.). Autorský okruh využíval 
možností týdeníku a přinášel množství aktuál
ních zpráv o společenském životě, včetně růz
ných afér týkajících se např. J. Stříbrného, R. 
Gajdy, G. Habrmana, pro redakci velmi nepří
jemný byl případ J. Klepetáře, někdejšího spo
lupracovníka P, zapleteného do vražednické 
aféry. V zahraniční politice ve 20. letech domi
noval zájem o SSSR, funkci jakéhosi dopisova
tele plnil zejména J. E. Šrom, o politice i kultu
ře psala pravidelně N. Melniková-Papoušková. 
Ve 30. letech zintenzivnil zájem o Německo, po 
příchodu A. Hitlera k moci s protifašistickým 
akcentem (v P. publikovali pod pseudonymy 
i někteří němečtí emigranti, dále K. Heiden, 
J. Urzidil, O. Weisl aj.). Německá otázka kulmi
novala v době mnichovské krize, kdy P. jedno
značně podporovala prezidenta E. Beneše, a to 
i po jeho konečné vynucené kapitulaci, kdy ho 
bránila proti pravicově orientovaným noviná
řům i spisovatelům. V posledních číslech roč. 
1938 a 1939 se autoři P. snažili zabránit panice 
a defétismu a udržovat omezované pozice de
mokratického myšlení. V době, kdy bylo nutno 
komentovat rozbití Československa a vznik 
Protektorátu Čechy a Morava, to byl úkol vel
mi obtížný a nevděčný, jehož se vedle šéf
redaktora ujala zejména M. Jesenská, která 
především 1939 byla autorkou politicky nejo- 
žehavějších článků (její stati o česko-německé 
problematice z 1937-39 zachytil výbor Nad na
še síly, 1997). 31.8.1939 byl časopis úředně za
staven. - Okupační úřady učinily pokus o jeho 
obnovení jako součást snahy o další dezorien- 
taci české společnosti otřesené krvavými re- 
presáliemi za stanného práva. Po neúspěšném
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jednání s E Peroutkou (dovezeným z koncent
račního tábora) se šéfredaktorem stal E. Vaj- 
tauer, přispěvateli byli J. Krejčí, E. Moravec, 
R. Procházka, F. Teuner aj. (vesměs vyšší pro- 
tektorátní úředníci). Měsíčník P ostře prona- 
cistického charakteru vycházel od října 1942 
do května 1945 (roč. 17-19), s Peroutkovou P. 
neměl kromě názvu a grafické podoby nic spo
lečného. - Po 2. světové válce se Peroutka ne
vrátil k okupanty zprofanovanému názvu své
ho časopisu a jako pokračování předválečné P. 
vydával týdeník Dnešek (1946-48). K odkazu 
časopisu se přihlásily listy P. (1990-93) a Nová 
P. (od 1995).

Literatura a spolu s ní divadlo, hudba, film 
a výtvarné umění měly po celou dobu existen
ce P svou vyhrazenou rubriku, jejich proble
matika však pronikala i do dalších oddílů časo
pisu. O různých druzích umění a dobových 
kulturních problémech pravidelně psali zvláš
tě E. Bass (i podp. E. Schmidt-Bass), K. J. Be
neš, J. Čapek, K. Čapek (i šifra K. Č.), A. Fuchs, 
F. Kocourek, J. Kodíček, E. Konrád, J. Kopta 
(i šifra Kpt.), F. Kubka, F. Langer, N. Melniko- 
vá-Papoušková (i podp. N. Papoušková-Melni- 
ková), F. Peroutka (i pseud. Donan Coyle, 
Shilliam Wakespeare, dub.; šifry -fp-, -fp.-, R., 
Red.), M. Pujmanová (i šifra M. P), O. Rádi 
(i pseud. Jiří Černý, šifry Dr. O. R., O. R.), 
K. Scheinpflug a R. Weiner (i šifra W.). P. však 
nebyla nikdy literárním časopisem v pravém 
slova smyslu, přestože se mezi přispěvateli ob
jevili i další známí spisovatelé, např. J. Durych 
(který se brzy s P. rozešel), O. Fischer, J. Kol- 
man Cassius, Z. Němeček, F. Šrámek. Beletris- 
té i publicisté v P. otiskovali především úvahy 
na širší kulturněpolitická témata inspirovaná 
někdy knihou, většinou však okamžitou kul
turní situací či projevem. Osobitěji se v P. 
uplatnilo jen několik vyhraněných osobností, 
především jako fejetonisté. K. Čapek otiskl mj. 
několik fejetonů oscilujících mezi beletrií, 
publicistikou a literární vědou: Poslední Epos 
čili Román pro služky (1924), Písně lidu praž
ského (1925). K. Poláček na pokračování tiskl 
Novinářský slovník (1931), chmurný seriál Li
dé před soudem (1938) a myšlenkově závažný 
Věk rychlosti - a jiných věcí (1939). Větší pro
stor poskytovala P. autorům reportáží. Jejich 
nejčastějším autorem byl F. Kocourek, který 
volil témata z velmi rozmanitých prostředí 
(např. ze studentského nebo soudního, 1931 
O klepetářské generaci, 1934 Na dně), a do

konce se pokusil vyjasnit vztah mezi literatu
rou a reportáží (1929). Autorkami reportáží 
byly též M. Pujmanová (1932 Na Mostecku), 
M. Jesenská ad. Charakteristické pro P. byly 
ankety, příp. diskuse, v nichž účastníci odpoví
dali na dané, někdy zastřeněji, jindy otevřeněji 
formulované politické otázky a zamýšleli se 
nad uměleckými problémy: např. 1924: Proč 
nejsem komunistou (knižně 1990, ed. J. Ho
řec); 1925pProč nejsem v politické straně; 1927: 
diskuse o Švejkovi, Umění a mravnost, Je nám 
třeba pragmatismu?; 1928: Anketa o divadle 
mladých; 1931 diskuse o Baťovi; 1932: Hovory 
s nakladateli; 1935: Čeští historikové o němec
ké otázce (Z. Kalista, K. Krofta a J. Pekař); 
1936: Proč se u nás nepíší povídky; 1937: Lite
ratura a mužnost, Autor a režisér, Herec a reži
sér. Vedle obecněji zaměřených článků o lite
ratuře a umění se na stránkách P. objevovala 
sporadicky i literární kritika, a to vesměs z pe
ra F. Peroutky, který vystupoval do jisté míry 
jako generační kritik bránící své vrstevníky 
především útoky na generaci mladší a její pří
znivce (mnohé texty posléze vydal i v knižních 
souborech). Vedle věcných postřehů projevil 
i zaujatost a značné nepochopení poetismu 
v poezii i v próze (V. Nezval: Kronika z konce 
tisíciletí, V. Vančura: Poslední soud). Otázky 
moderní kritiky, především v souvislosti se 
vztahy uměleckých generací, se opakovaně 
stávaly tématem článků a diskusí (K. Čapka, 
J. Kodíčka, F. Peroutky aj.) zvláště 1924 a 1933 
(mj. Rozhovor o kritice, K. Čapek: Past Šrám- 
kova a past kritiků), které vyvolávaly četné po
lemické reakce, zejména Šaldovy (např. 1924 
v Čes. slovu, 1926 v Tvorbě, posléze v S. zápis
níku). Vztah P. k F. X. Šaldovi byl složitý: přes 
různé zdvořilostní ozdoby byl v podstatě od
mítavý až nepřátelský, různými protišaldov- 
skými invektivami byly naplněny téměř všech
ny ročníky. Výpadů proti Šaldovi se účastnili 
i J. Kodíček, který mu už 1924 upřel pozici vůd
čí osobnosti umělecké kritiky, a K. Čapek. Tón 
protišaldovských invektiv udával především 
F. Peroutka, jenž mj. znovu otevřel otázku Šal- 
dových pseudonymů z 90. let, 1929 otiskl na 
pokračování článek provokativně nazvaný 
Problém F. X. Šalda a ještě v nekrologu pojme
noval Šaldu kulturním kolportérem. Takto 
dlouhodobý, jednoznačně odmítavý postoj 
v oblasti literatury nebyl na stránkách P. příliš 
častý. (V politice tomu bylo jinak.) Další po
lemiky v P. byly vesměs krátkodobé a redakce
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v některých případech otiskovala i články 
autorů, kteří jí byli myšlenkově značně vzdá
leni, jako např. A. Novák (1927), S. K. Neu
mann (1932, 1935, 1936) a V. Černý (1934, 
1936). Ke konci existence časopisu se objevily 
i příspěvky autorů mladých a začínajících, 
např. L. Čivrného, J. Drdy, J. Chalupeckého, 
J. Kladivy (i šifry Id, Id.) aj. Poměrně pravidel
ně P. informovala o slovenské literatuře, nej
prve prostřednictvím Čechů působících na 
Slovensku (J. Dvořák, B. Múller, J. Rybák), 
později Slováků působících v Čechách (J. Ha- 
maliar, A. Matuška, který zde 1930 debutoval) 
aj. Cizí literatury byly spíše na okraji zájmu 
časopisu. V počátečních ročnících přinášela P. 
sice poměrně značný počet překladů různoro
dého charakteru, především z angličtiny, fran
couzštiny, ale také z ruštiny a němčiny (aniž 
byli jmenováni překladatelé). Nejčastěji byl 
v P. uváděn G. K. Chesterton, který byl pova
žován za filozofa optimismu a zdravého názo
ru na život, z dalších anglických a amerických 
autorů byli otiskováni J. Galsworthy, Ch. 
Chaplin, J. London, G. B. Shaw, E. Wallace, H. 
G. Wells a literární teoretik H. L. Mencken; 
z Francouzů J. Cocteau, R. Dorgelěs, G. Duha- 
mel, A. France, A. Gide, A. Maurois, J. Ro- 
mains, P. Valéry; z Rusů O. Dymov, I. Erenburg,
M. Gorkij, L. Trockij, J. N. Tyňanov; z německy 
píšících autorů L. Feuchtwanger, S. Freud, K. 
Kraus, E. Ludwig, H. a T. Mannové, J. Wasser- 
mann aj. Překladů však postupně v ročnících P. 
ubývalo. Domácí přispěvatelé psali o zahranič
ní literatuře sporadicky. Např. F. Peroutka otis
kl 1926 nadšený esej příznačně nazvaný Čím je 
nám Chesterton, 1928 kritické zamyšlení o L.
N. Tolstém a v témž roce pragmatický výklad 
E Nietzsche, jenž zde byl pojat spíš jako literát 
než filozof; M. Pujmanová napsala několik 
portrétů cizích prozaiků (M. Proust, U. Sin
clair, J. Wassermann). 1928 se v P. objevily re
cenze děl (nepřeložených) několika anglic
kých romanopisců, podepsané šifrou B. L.; 
vymykají se způsobu, jakým se v P. psalo, 
a s největší pravděpodobností je možno je při
soudit T. G. Masarykovi. - Kromě zmíněných 
kmenových autorů o literatuře příležitostně 
psali rovněž: J. B. Čapek, J. Durych, P. Eisner,
O. Fischer, F. Gótz, J. Haller, J. Jedlička, Č. Jeřá
bek, M. Jesenská (i pseud. Marie Kubešová), 
J. John, J. Klepetář, J. Kolman Cassius, V. Ma- 
thesius, R. Medek, M. Míčko, J. Mukařovský, 
J. Miinzer (i šifra J. M.), Z. Němeček, A. C. Nor, 

O. Piek, Z. Richter, H. Siebenschein, V. Štech, 
J. Teichman, J. Urzidil, O. Vočadlo, J. Weil aj. 
Kulturní publicistikou, úvahami a reportážemi 
apod. přispěli také: H. Čapková, J. Firt (podp. 
J. Fúrth, i pseud. Karel Kubata), F. Gel (i šifra 
G. E), W. Haas, J. Havlasa, I. Herben (i šifra ih), 
J. Herben, A. Hoffmeister, R. Jílovský, M. Jirá- 
nek, Z. Kalandra (i pseud. Jan Albert, Pavel 
Hofman), E. E. Kisch, J. Klepetář, R. Kocou
rek, V. Koenig, J. Kratochvíl, J. Krejcar, F. 
Laichter, E. Lederer, J. Lówenbach, J. Ludví- 
kovský, J. Maria, Z. Němeček, J. Šnobr, F. Šrá
mek, O. Štorch-Marien, R. Těsnohlídek, F. 
Trávníček, A. Trýb, Ad. Veselý, O. Vočadlo, R. 
Wellek, F. Wollman ad., z četných pseudony
mů např. Stultus. Filozofií a psychologií se za
bývali zvláště K. Čapek, Z. Smetáček, Ž. Vod- 
seďálek, V. Vondráček; R. Saudek přispěl sérií 
grafologických rozborů. V rubrice Literatura 
a umění byly otiskovány i články o divadle, 
filmu, výtvarném umění a hudbě, jejich auto
ry, ne sice systematickými, byli jak výkonní 
umělci, tak i umělečtí kritici. O divadle (i roz
hlasové tvorbě) psali: J. Frejka, K. H. Hilar, F. 
Kocourek, J. Kodíček (1937 Čtvrt století čes
ké činohry), E. Konrád, F. Langer; příležitost
ně také K. Engelmúller, J. Hilbert, F. Kožík, S. 
Lom, E. A. Longen, M. Očadlík, A. M. Píša, O. 
Scheinpflugová, F. Tetauer, J. Tráger, E. Va- 
chek, Ant. Veselý (1924 Hovory s herci), V. 
Werner aj. Otázky výtvarného umění v P. ko
mentovali mj. J. Čapek, E Kovárna, R. Krem- 
lička, V. Rabas, Z. Rykr, V. Špála, V V. Štech 
aj. O architektuře obsáhle pojednal J. John 
(podp. B. Markalous, 1933 studie o A. Looso- 
vi), dále J. Havlíček, K. Honzík, J. Chochol aj. 
Hudební kulturou se zabývali B. Bělohlávek, 
E. F. Burian, J. Hutter (i šifry H., J. H.), B. 
Martinů, M. Očadlík, V. Talich, O. Zich ad. 
Film jako moderní umění budoucnosti vyzve
dávali mj. J. Brož, A. Černík, F. Kocourek, J. 
Kučera, W. Lustig, J. J. Paulík, A. J. Urban 
(i šifra A. J. U.), J. Walter (i šifra J. W.).

LITERATURA: • ref. P.: an., Přerod 2, 1923/24, 
s. 63; J. O. Novotný, Cesta 6, 1923/24, s. 550; ax. 
(E. Vachek), PL 16. 10. 1924; J. Hrdina, Var 3, 
1924/25, s. 74; Jos. Kl. (Klumpartová), Ženský obzor 
1925, s. 95; J. Herben, Nár. práce 13. 1. 1927; B. 
(E. Bass), LidN 10.1.1930 + 6.1.1933; a. (J. Hora), 
Ces. slovo 6.1.1933; B. (E. Bass), LidN 31.12.1933 
•; Z. Smetáček: O třech časopisech, Almanach 
Kmene 1935-36 (1936); J. Pilz in Národní 9 (1969); 
J. Firt in Knihy a osudy (Kolín n. R. 1972, Praha
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1991) + „Hrad“ a časopis P., in E Peroutka: TGM 
představuje plukovníka Cunninghama (Curych 
1977); V. Černý in Paměti 1 (Toronto 1982, Praha 
1994); J. Kárnet a E Peroutka: Jak vznikla R, in E 
Tomáš: Je sedm hodin středověkého času (Mnichov 
1990); M. Otáhal in E Peroutka, muž přítomnosti 
(1992); V. Houška in Polemiky E Peroutky (1995); E 
Peroutka in Deníky, dopisy, vzpomínky (1995).

v/

Jaroslav Pšenička
* 4.8.1865 Jindřichův Hradec
† 27. 8.1954 Praha

Překladatel, zejména z francouzštiny a němčiny; publi
cista, autor učebnic a příruček pro poštovní úředníky.

Křtěn Jaroslav Josef, podepisoval se i Josef P. - 
Bratr spisovatele a novináře Rudolfa Jaromíra 
P. (lit. jméno Pšenka). Otec byl původně měst
ským písařem, později policejním revizorem 
v Jindř. Hradci. V tomto městě vystudoval P. 
gymnázium (mat. 1884). Po roční vojenské 
službě ve Vídni vstoupil do poštovních služeb; 
pracoval jako kontrolor a jako správce i učitel 
přípravného poštovního kursu v Praze, po 
vzniku republiky 1918 byl poštovním ředite
lem. Byl též spolupracovníkem poštovního ča
sopisu a svými překlady beletrie přispíval do 
časopisů literárních.

V překladatelské činnosti, jíž se věnoval na 
přelomu 19. a 20. století, se P. zaměřil zejména 
na soudobou francouzskou a též německy psa
nou literaturu. Vedle próz G. de Maupassanta, 
J. Richepina, J. Věrna překládal i díla autorů 
méně významných, leč ve své době populár
ních (A. Bouvier, P. A. Silvestře, mimoto ně
kolik próz dalších autorů pro sborníky 1000 
nejkrásnějších novel); jeho překlad dramatu 
Polský Žid autorů É. Erckmanna a A. L. Chat- 
riana se uplatnil ještě 1929 v inscenaci J. Frejky. 
Výjimečně se P. obrátil i ke klasické francouz
ské literatuře překladem slavných „maxim“ 
E de La Rochefoucaulda. Z němčiny pořídil 
první český výbor drobné prózy významného 
rakouského spisovatele P. Altenberga a pak 
i antologii próz jednoho z představitelů ně
mecké moderny J. H. Mackaye. Později také 
(patrně prostřednictvím jiného jazyka) připra
vil výbor ze staré čínské poezie. - V odborné 
práci se soustředil na přípravu příruček a učeb
nic pro poštovní zaměstnance.

ŠIFRA: JARP. I PŘÍSPĚVKY in: Besedy Času 
(1900); Besedy lidu (1895-1906); Čas. Beletr. přílo
ha... (1896-99); Čes. revue (1899); Čes. lid (1914); 
Čes. svět (1918); Květy (1896-1907); Lit. listy 
(1895-96); Lumír (1899-1903); Moderní revue 
(1901); Nár. obzor (1907); Naší mládeži; Poštovní re
vue (1901-03); Rozhledy (1901); Švanda dudák 
(1896); Topičův sborník (1918, 1922); Vesna 
(1894-96); Zábavné listy (1895). I KNIŽNĚ. Pře
klady: E. Diirer: Edison, jeho život, jeho vynálezy 
(1891); J. Verne: Oceánem na kře ledové (1892) + 
Vzducholodí kolem světa (1894) + Michael Strogov 
1, 2 (1910, s H. Kosterkou); G. de Maupassant: Vo
jenské novely (1894) + Výbor povídek (1908); P. A. 
Silvestře: Abbé ďArthěs (1902); F. de La Rochefou- 
cauld: Maximy a úvahy morální (1903); P. Alten- 
berg: Výbor drobné prózy (1906, i ed.); É. Erck- 
mann, A. L. Chatrian: Polský Žid (1908, i úvod, 
prem. 1929 s tit. Pod mostem Véchemským); A. Bou
vier: Povídky chudých (1908) + Páni porotcové! (b. 
d., 1914, in 1000 nej krásnějších novel, sv. 62); J. H. 
Mackay: Drobná próza (b. d., 1910, i ed.); J. Riche- 
pin: Zlatý had a jiné povídky (b. d., 1912); Ch. 
Grandmougin: Pokladna (b. d., 1913, in 1000..., sv. 
58); O. Méténier: Vojenský soud (1913, in 1000..., sv. 
65); H. Zavedan: Strojvůdce (b. d., 1913, in 1000..., 
sv. 51); Ch. Foley: Propast (1914, in 1000..., sv.73); Ze 
staré čínské poezie (b. d., 1921, i ed.). - Adaptace: A. 
H. S. Landor: Na cestách zakázaných (1904). - 
Ostatní práce: Poštovní služba výkonná v králov
stvích a zemích na říšské radě zastoupených (1910, 
upr. vyd. 1920 s tit. Poštovní služba výkonná); Krát
ký přehled zeměpisu politického a dopravního (2. 
vyd. 1920) a další četné příručky a učebnice pro poš
tovní zaměstnance. I REDIGOVAL knižnici: Kni
hovna učebnic a příruček poštovních (1919-21, 
1924). I USPOŘÁDAL A VYDAL: viz KNIŽNĚ. 
Překlady. I

LITERATURA: Fr. Pražský (F. Dlouhý): ref. pře- 
kl. J. Verne: Oceánem na kře ledové, Lit. listy 13, 
1891/92, s. 309; Jiří K. (Karásek): ref. překl. G. de 
Maupassant: Vojenské novely, Niva 4, 1893/94, 
s.362.

bs

Rudolf Jaromír Pšenka
* 21.3.1875 Jindřichův Hradec
† 21.12.1939 Chicago (USA)

Prozaik těžící z bohatých zkušeností z cizinecké 
legie a z prostředí českých emigrantů v Americe; čes- 
ko-americký novinář a publicista.

VI. jm. Rudolf Jaromír Pšenička, lit. jméno uží
val v obměnách s křest, jmény a s jejich iniciá-
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lami, též ve spojení R. J. Pšenka-Hradecký. - 
Bratr překladatele a publicisty Jaroslava Pše- 
ničky. Pocházel z rodiny městského písaře, poz
ději policejního revizora v Jindř. Hradci, kde 
prožil dětství a mládí a kde také 1887-92 stu
doval na gymnáziu (nedokončil je). 1895 odjel 
do Francie a nechal se v Nancy zapsat na pět 
let do francouzské cizinecké legie. Sloužil v Al
žíru do 1899, kdy se vrátil do Paříže (získal 
francouzské občanství). Zde vystřídal několik 
zaměstnání: vyučoval Cechy francouzštinu, byl 
dělníkem v továrně na elektrické lampy (patři
la bratru spisovatele K. Klostermanna), věno
val se publicistice a 1900-01 pracoval na světo
vé výstavě jako průvodce krajanů. P. fejetony 
a články o výstavě, publikované mj. v chicag
ském časopise Svornost, podnítily vydavatele 
tohoto nejstaršího čes. deníku v Americe, 
A. Geringera, k nabídce spolupráce. Do Ame
riky odjel P. 1901 a žil zde až do smrti. Záhy 
patřil k významným novinářům a organizáto
rům česko-amerického kulturního a společen
ského života (mj. člen Čes. uměleckého klubu 
v Chicagu). Začínal v Geringerově knihkupec
tví (1903 se oženil s jeho mladší dcerou Augus
tou; manželem jeho starší dcery byl cestovatel 
a spisovatel E. S. Vráz, který později cestoval 
v P. stopách) a nastoupil do redakce Svornosti: 
nejprve pracoval v administraci, od 1906 jako 
zpravodaj a pak redaktor, od 1909 jako vedou
cí redaktor. Přispíval sem i do dalších Geringe- 
rových periodik (především do kalendáře 
Amerikán, jehož redakci také řídil), časopisec
ky a knižně publikoval též v Čechách. Proje
vem úsilí o stálý kontakt s domovem byla mj. 
jeho spoluúčast na založení Česko-americké 
tiskové kanceláře (1909, do 1914 její tajem
ník). V den vypovězení války Srbsku svolal 
první manifestační schůzi amerických Čechů 
v Chicagu. Jako člen českosl. zahraničního od
boje se aktivně podílel na vzniku národních or
ganizací (tajemník česko-americké Nár. rady 
v Chicagu a člen Čes. národního sdružení 
v Americe) a na založení americké legie; zahra
niční odboj podporoval finančně a především 
jako novinář na stránkách Svornosti. Za tuto 
činnost byl 1924 za své sedmiměsíční návštěvy 
v Praze vyznamenán Českosl. revoluční medai
lí. Podruhé byl v Československu na studijním 
pobytu 1936-37. Pohřben byl v Chicagu.

P. rozsáhlá prozaická tvorba byla inspirová
na jednak zážitky z cizinecké legie, jednak zku
šenostmi českého emigranta v Americe. Speci

fický charakter povídek a románů z první ná
mětové oblasti, vycházejících výhradně z auto- 
psie, udávaly neobvyklá dějiště i neobvyklé 
příběhy, jejichž nositeli jsou lidé různých ná
rodností a rozmanitých sociálních vrstev, jedin
ci s dobrodružnými povahami a s proměnnými 
morálními kvalitami; neběžná je i konstrukce 
dramatických situací a konfliktů mezi lidmi 
ovládanými vášněmi, která obvykle ústí v na
stolení otázky dobra a zla, zločinu a trestu, viny 
a odpuštění (Román afrického legionáře, Ďá
bel Kalinský, Čisťoučký Patino, Očistec nad 
Mekkerou aj.). Námětově různorodé jsou po
vídky a romány o životě v Americe. P. v nich 
s pozorovatelskou vlohou zachytil individuální 
osudy českých přistěhovalců (Washington Zá
vora, Na Novém světe), jejichž životní styl v no
vém působišti ovlivňovalo přetrvávající pouto 
k domovu a k příbuzným (Klárčin pan Some- 
one); P. zde také vycházel z osobních zkušenos
tí novináře, publicisty a kulturního pracovníka 
a transponoval je do kontrastních obrazů bez
ohledné americké společnosti a harmonizova
ných životních poměrů mezi americkými Če
chy (A přece Čech), inspiroval se rovněž 
širšími politickými okolnostmi americké a čes
ko-americké účasti v 1. světové válce (Mirva, 
Mlhami jitra svobody, Dolary a krev). V po
sledně jmenovaných románech se P. představil 
jako hlasatel národní samostatnosti, jenž priz
matem svého vlasteneckého uvědomění posti
huje vyhraněné a konfliktní názory jednotliv
ců na poválečnou podobu Evropy a rovněž na 
státní uspořádání českých zemí a Slovenska. 
Vycházeje vstříc čtenářské zálibě v dobrodruž
ných příbězích ústících v happy end i zájmu 
o neobvyklé hrdiny, zpracovával P. obě tema
tické vrstvy převážně formou dobrodružných 
povídek a románů, jež ovšem často zůstávaly 
jen u jevové stránky zobrazované skutečnosti. 
Zatímco v Americe se jeho dílo uplatnilo 
v krajanském kulturním životě, v českém pro
středí mělo význam okrajový.
PSEUDONYM^ R. J. P. Doré (Amerikán, Svor
nost). I PŘÍSPĚVKY in: kal. Amerikán (Chicago 
1907-39; mj. prózy: 1907 Nad troskami, 1910 Židov
ka, 1911 Spodní proudy, 1912 Maličký, 1913 Ame
rika, 1915 Bledule, 1917 Filmville, 1918 Zpěvy 
svobody, 1920 Věřím v člověka, 1922 Kaput, 1923 
Zápletka na objednávku, 1924 Bouří zachráněni, 
1925 Nad žlutým kaňonem, 1937 Vítězství v pro
hře); Čes. svět (1924); Duch času (Chicago, od 1904; 
mj. prózy: 1904 Na pokraji Sahary, 1907 Nevěsta 
z hrobu); Máj (1909, P Krouží supové); Světozor
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(1910-30; 1910 P Pomsta, 1911 R Z pamětí českého 
legionáře, 1912 P Marabut, 1930 cestopis Odskokem 
na Aljašku); Svornost (Chicago 1907-39); Topičův 
sborník (od 1913; 1914 P Svatyně přírody); Zlatá 
Praha (1914, P Pod tyrkysovým nebem). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: Román afrického legionáře (1908, 
v Chicagu t. r. s tit. Za piráty pouště, 1927 in Muške
týři temné linie); Ďábel Kalinský (R, Chicago 1909, 
1927 in Mušketýři temné linie); Africký očistec (R, 
Chicago b. d., 1909, Praha b. d., 1920); Washington 
Závora (R, Chicago b. d., 1910); Čisťoučký Patino 
(R, Chicago b. d., 1914, upr. vyd. Blatná 1930); Mir- 
va (R, Chicago 1916, Praha b. d., 1919); Moře neroz- 
dvojilo (dramatizace R Mlhami jitra svobody, Chi
cago b. d., 1918, Praha b. d., 1924, upr. F. Švejda, 
prem. s tit. Co srdce pojí, moře nerozdvojí, Praha 
1924); Mlhami jitra svobody (R 1920); Faustovo vy
koupení (D, Chicago b. d., 1922, prem. t. r. Chicago); 
Klářin pan Someone, A přece Cech (RR, Chicago 
b. d., 1926 <— kal. Amerikán; samostatně A přece 
Čech Praha 1935); Mušketýři temné linie (RR, Chi
cago, b. d., 1927, nově R Španělský kříž); Dolary 
a krev (R b. d., 1929); Na Novém světě (R 1930); 
Očistec nad Mekkerou (R, Chicago 1934).- Drama
tizace: E J. Škaloud: Bordýnkáři (Chicago b. d., 
1908). - Překlad: Fantastické povídky (Chicago 
b. d.). - Ostatní práce: Mapa Spojených států ame
rických s označením českých osad a mapa Republi
ky československé se 7 podrobnějšími mapkami 
okrskovými dle mapy Republiky československé dr. 
Macháta (Chicago b. d., 1920); Versus Čermák (Chi
cago 1934 <— kal. Amerikán). - Souborné vydání: 
Spisy (nakl. V. Novotný, Blatná 1929-30, 2 sv.). 
■ REDIGOVAL noviny: Svornost (Chicago 
1909-39); kalendář: Amerikán (Chicago 1909-39); 
sborník: Zlatá kniha československého Chicaga 
(1926; k 50. jubileu deníku Svornost). I

LITERATURA: • ref. Co srdce pojí, moře neroz
dvojí: Rydvan (V. Sommer), Topičův sborník 11, 
1923/24, s. 521; Kls., NO 5.7.1924 •; an.: R. J. P. je dnes 
šedesát, LidN 21.3.1935; • ref. A přece Čech: drb. (J. 
Borecký), Zvon 36,1935/36, s. 585; m. n. (M. Novot
ný), LidN 2. 3.1936 •; S. Čapek: Okénko českoslo
venské Ameriky, Nové Čechy 19,1936/37, s. 193; • ne
krology: Č. (V. Červinka), Zvon 40,1939/40, s. 351; od, 
LidN 4.1.1940 •; A. J. Rychlík: Novinář a organizá
tor, Českosl. svět 1989, č. 8; V. Papoušek: Utkání o dív
čí čest (o R Washington Závora),Tvar 1995, č. 21.

bs

Ladislav Ptáček
* 20. 8.1908 Nymburk
† 1.12.1974 České Budějovice

Autor psychologizujících dějově poutavých románů 
a povídek ze současnosti, dramatik, překladatel.

Otec byl železničním kovářem. Obecnou školu 
a reálku vychodil P. 1927 v Nymburku (již za 
studií se začal zabývat literaturou); po doplňo
vací maturitě na reálném gymnáziu v Brandý
se n. Lab. (1928) studoval na Filoz. fakultě 
UK v Praze, ale po roce přešel na medicínu. 
Z existenčních důvodů studia přerušil, byl nu
cen střídat příležitostná místa, mj. pracoval 
1934-36 v ordinaci Praporů práce hl. města 
Prahy. 1936 nastoupil základní vojenskou služ
bu, t. r. se oženil s Olgou Macháčkovou 
(1906-1992), později provd. Pištělákovou, pře
kladatelkou z ruštiny a prozaičkou pro děti; 
dcera Olga (* 1941), provd. Uličná, je rusistka 
a překladatelka. 1938-45 byl redaktorem 
v nakl. L. Mazáče (redigoval knižnici soudobé 
prózy Nová cesta, pro knihy zde vydávané psal 
doslovy). Od 30. let psal pro rozhlas reportáže, 
přednášky a hry. Po válce se stal ředitelem na
kl. při Státní tiskárně ve Varnsdorfu, 1947 do
studoval medicínu (MUDr. 1948) a od t. r. pra
coval jako lékař nejprve krátce v Aši, od 1949 
v Čes. Kamenici, pak v porodnici v Praze, od 
1955 v Čes. Krumlově a od 1960 v Čes. Budějo
vicích. Překládal též z ruštiny odborné práce 
lékařské, přírodovědecké, historické aj. Do dů
chodu odešel 1969.

P. nejprve časopisecky uveřejňoval básně 
(veršové nadání uplatnil za války v textech 
k písním, které většinou zhudebnil J. Seidel), 
pokusil se o drama a psal také literární kritiky, 
ale jeho doménou se stala próza. I v ní dlouho 
hledal svůj výraz, jak naznačuje stylově u něj 
ojedinělý satirický obraz maloměstské hono- 
race Městečko sebevrahů.Teprve začátkem 40. 
let publikoval obsáhlejší román Člověk v síti, 
příběh křivě nařčeného lékaře, přinášející za
svěcený pohled do zaměstnaneckého zákulisí 
nemocnice; postava lékaře se objevuje ve 
všech P. prózách. Čtenářsky nejúspěšnějším se 
stal román V klopě růži o českém inženýru, 
který na počátku století vybudoval továrnu na 
odlehlém severu Finska. Ještě více než ostatní 
P. romány je založen na atraktivním příběhu, 
ale také v něm je po vzoru tehdejších psycho
logických románů nejvíce místa věnováno 
úvahám postav a jejich životním problémům. 
V 50. letech po dvou prózách z vojenského 
prostředí vyvrcholilo P. úsilí sledovat s detailní 
pozorností zároveň několik postav v románu 
Komorní kvartet, rozvíjeném kolem osudů ro
diny a přátel lékárníka, jenž stojí v kritickém 
odstupu k soudobému dění. P. lékařská temati-

1157



Ptašinský

ka dospěla k osobní pointě v posmrtně vyda
ných povídkách Sanitní vůz, v nichž se vzpo
mínky z autorova občanského povolání přiklá
nějí k literatuře faktu, avšak nadále s romá
novým pojetím postav a poutavým konfliktem. 
- P. napsal i řadu rozhlasových her (Nedokon
čený dopis, Měsíc lásky aj.), vysílán byl ruko
pisný román Noci v Malinové. - Jako prvotina 
z 1927 mu bývá mylně připisován román Boj 
s vlastní příšerou, jehož autorem je Vladislav 
Ptáček.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Dr. Vladimír Rys, Franti
šek Marek (Večery), Jan Karpíšek (Stráž severu), 
Vladislav Strnad; bh, kp, O. M. - V čas. Volná myš
lenka a Nové obzory používal též jména své ženy 
Olga Macháčková a svého přítele Jan Seidel. I 
PŘÍSPĚVKY in: Ahoj (texty k písním); Čes. slovo 
(pod neidentifikovanými pseud.); Čin (1929-32, lit. 
kritiky); Jihočes. pravda (Ces. Budějovice 1945-77); 
Lid. noviny (1934); Mladý svět (1933, P Hořký 
chléb, šifra O. M.); Naše zájmy (Nymburk); Nová 
svoboda (1931); Nové obzory (1930-33); Občanské 
listy (Nymburk); Oheň (Opava); Právo lidu 
(1926-31); Rozhledy; Rozpravy Aventina (1930-31, 
mj. interviewy); Sobota; Stráž severu (Liberec 
1946-48; 1947 P Putování Matěje Mrkvičky, pseud. 
Jan Karpíšek); Studentský časopis (1923-29, básně); 
Svět práce (1945-47); Večery (Bratislava 1946^48); 
Volná myšlenka (1930-32); Země (1925-26). ■ KNIŽ
NĚ. Beletrie: Městečko sebevrahů (P 1931); Člověk 
v síti (R 1941); V klopě růži (R 1941, přeprac. vyd. 
1973); S andělem v náručí 1,2 (R 1944); Na sever od 
Prahy (RpRp 1946); Němá ústa (P 1947); Prostý pří
běh (P 1947, pseud. František Marek); Učitel řečí (P 
1948, pseud. František Marek); Druhá stráž 
(R 1955); Město pod stany (P 1957); Komorní kvar
tet (R 1959); - posmrtně: Sanitní vůz (PP 1977). - 
Překlad: A. Novikov-Priboj: Slaný křest (1934, 
s O. Macháčkovou). - Ostatní práce: Je potrat vraž
dou? (populárně-naučný spisek, 1933, pseud. 
Dr. Vladimír Rys); Od perly k safiánu (příležit. tisk, 
1939); Polsky rychle a všude (1939, pseud. Vladislav 
Strnad). I SCÉNICKY. Hra: Dýka v srdci (1932). 
I REDIGOVAL almanach: Almanach Studentské 
kolonie na Letné. 1920-1930 (b. d., 1931, s V. Vymě- 
talem, V. Frankem); knižnici: Nová cesta (1941). I 
USPOŘÁDAL A VYDAL: J. Kořán, A. Rezek, 
J. Svátek, J. B. Prášek: Dějiny Čech a Moravy nové 
doby 1 (1939); J. K. Tyl: Výbor z díla (1941,5 sv.). I

BIBLIOGRAFIE: L. Zižková: L. P. (1978). I LI
TERATURA: J. Kočnar: L. P, lékař a spisovatel 
(Okres, knihovna Čes. Krumlov 1988). I • ref. Měs
tečko sebevrahů: J. O. (Ošmera), Cin 3, 1931/32, 
s. 1003; vz (V. Zelinka), Zvon 33,1932/33, s. 223 •;
• ref. V klopě růži: K. Sezima, Čteme 1942, s. 68; K. P. 
(Polák), KM 1942, s. 94; B. Slavík, LidN 25.1.1942; 
M., Nár. politika 28. 6. 1942 (i o Člověk v síti) •;
• ref. S andělem v náručí: K. P. (Polák), Nár. práce 

28.9.1944; J. Machoň, LidN 22.11.1944 •; • ref. Na 
sever od Prahy: pt, Svob. noviny 31.7.1946; Jef, MY 
46, č. 33; V. Pražák, LD 10. 1. 1947 •; • ref. Druhá 
stráž: Z. K. Slabý, Obrana lidu 24.12.1955; A. Ha- 
man, NŽ 1956, s. 1332; M. Jungmann, LitN 1956, 
č. 10; VI. Novák, Květen 1,1955/56, s. 191 •; Z. Heř
man: ref. Město pod stany, LitN 1957, č. 42; • ref. 
Komorní kvartet: M. Postler, Kultura 1960, č. 9; vbk 
(V. Běhounek), Práce 19.3.1960; J. Dreslej, Čes. slo
vo (Mnichov) 1960, č. 7 •; zm (Z. Mráz): Šedesátiny 
L. P., Jihočes. pravda 16. 8.1968; • ref. V klopě růži 
(přeprac. vyd.): K. Cvejn, Lit. měsíčník 1974, č. 3; 
(vv) (M. Vacík), LD 22. 3.1974 •; • nekrology: hk 
(H. Kučerová), Tvorba 1974, č. 50; K. Cvejn, Lit. mě
síčník 1975, č. 2 •; R. Kalčík in L. R: Sanitní vůz 
(1977); Z. Mráz: k 80. výr. narození, Výběr z prací 
členů Historického klubu při Jihočes. muzeu v Čes. 
Budějovicích 1988, č. 47 + (zm): L. P., Českobudějo
vické listy 1992, s. 6.

Pb

Fráňa Ptašinský

* 15.12.1897 Hranice
† 16.11.1942 Berlín-Plotzensee (Německo)

Povídkář, fejetonista a básník, literární a divadelní 
publicista; překladatel z ruštiny, propagátor ruského 
a sovětského umění a kultury.

VI. jm. František P. - Pocházel z rodiny cukrá
ře. Čtyřletou obecnou školu vychodil v Hodo- 
lanech u Olomouce (Olomouc-H.), od 1908 
studoval na reálce v Olomouci. Po maturitě 
(1915) byl poslán na frontu, ale už 1916 se do
stal do ruského zajetí. Bojoval nejprve v rus
kých legiích, konec války prožil ve Francii. 
V Paříži působil v kanceláři ministra zahraničí 
E. Beneše, byl rovněž pobočníkem generála 
M. R. Štefánika. Po skončení války se vrátil do 
vlasti jako nadporučík a stal se osvětovým dů
stojníkem českosl. armády v Brně, kde 1923-26 
navštěvoval přednášky na Škole vysokých stu
dií pedagogických. Patřil k brněnským levico
vě orientovaným kulturním pracovníkům; spo
lu s mladými moravskými spisovateli založil 
1929 skupinu Literární středisko, posléze v ní 
vykonával funkci předsedy; dočasně spoluredi- 
goval revui pro umění a kulturu Středisko, 
v níž od 2. roč. vedl divadelní rubriku. 1934 byl 
jako major dělostřelectva povolán do Prahy, 
1935 do generálního štábu armády. V tisku za
čal uveřejňovat úvahy o vojensko-politické 
situaci v Evropě i ve světě, v nichž sílilo pře-
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svědčení o významu našeho spojenectví se So
větským svazem; na toto téma i přednášel. Po 
střetu s min. národní obrany se vzdal funkce 
u generálního štábu a v lednu 1938 byl přelo
žen do Mukačeva. Po kapitulaci se vrátil do 
Brna a po vzniku protektorátu byl přeřazen do 
civilní služby zemského výboru. V červnu 1939 
se zapojil do protifašistického odboje v organi
zaci Zemský národní výbor pro Moravu; v lis
topadu byl zatčen a po věznění na Špilberku, 
v Sušilových a Kaunicových kolejích v Brně, 
pak ve Wroclawi a Wohlau, v červenci 1942 
v Berlíně odsouzen a později popraven.

P. knižní básnický debut V náručí života byl 
ovlivněn poválečným vitalismem. Okouzlení 
krásou všedních věcí a přírodních jevů je v té
to tvárně nenáročné lyrice modifikováno P. 
sklonem zachycovat smyslové vášně. V knize 
fejetonů Zlomky anabáze, v níž těžil z vlast
ních zážitků, popsal cestu legionářů ze zajatec
kého tábora v Berezovce přes Rusko a Anglii 
do Francie, kde je zastihl konec války. Projevil 
v ní smysl pro detaily a epizodní příběhy ilus
trující život v jeho rozmanitosti i ve vypjatých 
situacích. Živočišnou pudovost primitivních 
lidských typů zobrazují psychologicky zjedno
dušující, dějově zkratkovité, značně konstruo
vané povídky Lidé z cirku, tragické příběhy 
touhy, žárlivosti a msty. - P. publicistická čin
nost literárněkritického rázu (převážně spjatá 
s autorovým působením v čas. Středisko) se 
kromě soustavnějšího zájmu o činnost brněn
ského Zemského divadla zaměřovala na uvá
dění ruské a hlavně sovětské literatury (např. F. 
M. Dostojevskij, M. Gorkij, V. V. Majakovskij), 
stejně tak i P. překlady prozaické (výbor Sovět
ští novelisté, např. J. N. Tyňanov, D. A. Furma- 
nov, M. A. Šolochov, I. E. Babel, N. S. Tichonov) 
a básnické (A. I. Bezymenskij, I. A. Krylov). In
formativní charakter měly i drobné zprávy o li
terárním a kulturním dění v sovětském Rusku.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Lego (Index, Svět sovětů); 
E P., -ský. I PŘÍSPĚVKY in: Divadelní list Nár. 
divadla v Brně (1925-29); Důstojnické listy (1928); 
Index (1936-38); Lid. noviny (1929-30); Mor. novi
ny; Sborník sovětské revoluční poezie (1932); 
Slovanský přehled; Stan (Břeclav 1930); Středisko 
(Brno 1930-34, mj. divad. ref.); Svět sovětů 
(1936-38); Vojenské rozhledy (1933-37). I KNIŽ
NĚ. Beletrie: V náručí života (BB 1930); Zlomky 
anabáze (FF 1932); Lidé z cirku (PP b. d., 1932). - 
Překlady: G. Nikiforov: Kníže lidovým komisařem 
(1931); V. V Ivanov: Pancéřový vlak 14-69 (1934); 
Sovětští novelisté (1935, též ed.). I REDIGOVAL 
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časopis: Středisko (1932-33, s J. Koudelákem, 
Z. Krieblem). I USPOŘÁDAL A VYDAL: viz 
KNIŽNĚ. Překlady. I

LITERATURA: L. Novotný: E P. Propagátor 
Sovětského svazu a bojovník proti fašismu (Přerov 
1977). I O. Z. (Zemek): ref. V náručí života, Středis
ko 1,1930/31, č. 4; -a (K. Juda): ref. Zlomky anabáze, 
Střední škola 13,1932/33, s. 80; • ref. Lidé z cirku: 
Kp. (J. Knap), Venkov 6.12. 1932; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 33, 1932/33, s. 209; F. Neužil, Středisko 3, 
1932/33, s. 17; B. V. (Václavek), Tvorba 1933, s. 30; 
J. L. F. (Fischer), Index 1933, s. 34 •; B. V. (Václavek): 
ref. překl. V. Ivanov, Index 1935, s. 23 + ref. Sovětští 
novelisté, tamtéž; V. Černý: Voják - básník - revolu
cionář, Obrana lidu 15.11.1947; J. Metař: Společná 
smrt pro národ, Rovnost 16. 11. 1947; Z. Kriebel: 
O chlapci, který šel na hlídku, LD 10. 11. 1972; 
M. Ptašinská-Poláčková: Říkali mu Ruský major, 
Rovnost 24. 11. 1973; M. Uhlířová: E P. a časopis 
Středisko, sb. Kurt Konrád - spolutvůrce pokrokové 
kulturní politiky a literární kritika na Moravě v le
tech 1918-1938 (1989).

mu

Antonín Jaroslav Puchmajer
* 7. L 1769 Týn nad Vltavou
† 29.9AMU Praha

Organizátor básnické družiny z přelomu 18. a 19. 
století, redaktor jejích pěti almanachů a jeden z je
jích nejvýznamnějších tvůrců. Proslul zejména vlas
teneckými a náboženskými ódami a veršovanými 
bajkami. Překladatel krásné i věcné literatury, autor 
teoretických prací o verši a rýmu, jazykovědec, autor 
kázání.

Psal se též Buchmaier, Buchmajer, Puchmayer, 
Puchmír; vlastenecké Jaroslav přijal na počest 
Šternberků. - Jediný syn jircháře, hospodáře 
a obchodníka. V rodišti vychodil triviální ško
lu, od jejího učitele získal první hudební vzdě
lání, u katechety se obstojně naučil latinsky. 
Teprve za studií na piaristickém gymnáziu 
v Ces. Budějovicích si osvojil němčinu a díky 
nevšednímu jazykovému talentu brzy i franšti- 
nu. Na tzv. filozofii v Praze (od 1790) k tomu 
přistoupila angličtina, španělština, italština. 
Značný vliv na něho měl profesor estetiky 
a německé literatury A. G. Meissner; P. pomýš
lel na povolání knihovníka nebo profesora, za
čal německy literárně tvořit a se spolužákem 
z filozofie M. Pokorným přeložili do němčiny 
španělský pikareskní román ze 16. století Ži-
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vot Lazarilla de Tormes od D. H. de Mendozy. 
Podle vzpomínkových vyprávění byl P. získán 
pro českou literární tvořivost Š. Hněvkov- 
ským. Převedl pak román o Lazarillovi a s ním 
i část Cervantesova Dona Quijota do češtiny 
(rukopisy se nedochovaly) a s Hněvkovským, 
bratry V. a J. Nejedlými a s dalšími vytvořil (asi 
1791) básnickou družinu s cílem učinit z češti
ny jazyk esteticky fungující poezie. Na doporu
čení J. Dobrovského přešli od časoměrných 
veršů k prozódii sylabotónické a 1795 se po
prvé hromadně představili poetickým almana
chem Sebrání básní a zpěvů (za redakce P. ná
sledovaly do 1814 ještě čtyři další). Stykem 
s Dobrovským zesílil P. zájem o jazyky (nově 
ruština a polština) a filologii, později se P. z žá
ka stal Dobrovského spolupracovníkem (sběr 
lexikálního materiálu, práce na slovníku). Bo
hoslovecká studia započal v Praze (tehdy mu 
byla svěřena jazyková úprava rozsáhlé české 
Postily od J. Medlína, vyd. 1796) a dokončil je 
v Čes. Budějovicích, vysvěcen byl v únoru 1796 
(když měl v polovině března v rodišti primici, 
shořel při požáru města dům P. rodičů a v něm 
i většina výtisků 1. sv. Sebrání básní a zpěvů). 
Jako kaplan působil P. od května 1796 v ně
mecké vsi Ktiš na Českokrumlovsku, od září 
1797 v Prachaticích a od září 1800 v Kamen
ném Újezdě (u strýce faráře Františka P), jako 
administrátor od dubna 1804 v Jinonicích 
u Prahy a jako farář od prosince 1805 v Cítoli- 
bech u Loun a od dubna 1807 do konce života 
na šternberském panství v Radnicích na Plzeň
sku. Počáteční nedobré vztahy mezi ním 
a místními obyvateli byly vyvolány jednak zá
měrně šířenými pomluvami, jednak nelibostí 
nad tím, že P. stahoval do obce potulnou chudi
nu, zaměstnávaje ji při přeměně pustého kop
ce nad Radnicemi na sad (nazvaný Puchmír- 
ka). Tvůrčí činnost P. se za radnického pobytu 
týkala převážně jazykovědy. Téměř 20 let 
věnoval 2. dílu německo-českého slovníku 
J. Dobrovského (vyd. 1821) a byl jeho hlavním 
autorem; proponovaná spolupráce na slovníku 
Jungmannově se neuskutečnila, hlavně asi pro 
rozdílné názory na koncepci díla (P. chtěl vy
cházet z etymologického základu). Jako vyzna
vač slovanského sjednocení se P. projevil svým 
návrhem na konkordanci grafiky v slovan
ských jazycích (Pravopis rusko-český) a vrcho
lem jeho slavistiky se stala mluvnice ruštiny, 
zpracovaná metodou J. Dobrovského i za jeho 
trvalého konzultačního podílu a vydaná (ně

mecky) s jeho předmluvou. O šíři filologických 
zájmů P. a také o jeho kontaktech s aktuálním 
směřováním osvícenské jazykovědy svědčí 
i skutečnost, že zpracoval první mluvnici ci- 
kánštiny, zajímal se o zlodějský slang a ve svém 
Rýmovníku aneb Rýmovním slovníku vytvořil 
retrográdní slovník češtiny, první (a nadlouho 
jediné tištěné) dílo tohoto druhu u nás. V jeho 
překladu Šternberkova Pojednání o bylinář- 
ství v Čechách se jeho lingvistický zájem o čes
kou terminologii stýká se sílícím zaujetím pro 
přírodní vědy; zamýšlené obdobné dílo ornito
logické, na němž měl spolupracovat J. V. Sedlá
ček, se neuskutečnilo. Nerealizoval se ani 
6. svazek básnického almanachu, pro nějž P. 
sháněl v posledních letech života příspěvky. 
Když mu byl 1818 svěřen k prozkoumání nově 
objevený Rukopis zelenohorský, pořídil jeho 
kopii (sloužila pak mj. J. Dobrovskému) a po
kusil se o přepis obtížně čitelného písma a pře
klad do němčiny. Výsledkem osvětových snah 
P. bylo založení radnické čtenářské společnosti 
(1818), jež se stala vzorem pro obdobná kul
turní zařízení jinde. Při dohledu na práci na 
Puchmírce se P. těžce zranil na noze a způsobil 
si trvalou invaliditu, od 1818 trpěl vnitřní cho
robou, od srpna 1820 se léčil v pražské vše
obecné nemocnici. Pohřben byl na Olšanských 
hřbitovech.

P. patří k předním představitelům tzv. první 
novočeské školy básnické a tvůrčím osobnos
tem jejích almanachů, které redigoval. Neohlí
žeje se po aktuálních vývojových trendech 
okolních literatur, chtěl českým jazykem vy
tvářet poezii odpovídající už stabilizovaným 
estetickým představám. Jeho dílo zahrnuje 
značný počet žánrů měšťanské klasicistické 
poezie: psal přírodně popisné básně, lyriku mi
lostnou, idylickou, pastýřskou, didaktickou 
a příležitostnou, žertovné i nabádavé epigra
my, básnická poslání, ódy s vlasteneckým nebo 
náboženským obsahem, bajky a humorné ro
mance. S tím souvisí i rozloha obsahová, která 
ovšem výlučně postihuje záležitosti lidsky 
obecné a typické, nikoli individuálně zvláštní. 
Básně zpodobují harmonii v přírodě a krásu 
prostého venkovského života, oslavují všemo- 
houcnost lásky, zachycují stavy milostného 
štěstí a erotického laškování, vyjadřují city 
přátelství a společenskou úctu, prezentují 
představy náboženské a národně obranné, po
učují o zásadách vztahů mezi lidmi, představu
jí charakterové typy nebo standardní životní
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situace. V duchu klasicistické poetiky, která 
neklade důraz na osobitou invenci v rovině lát
kové, námětové i motivické, vycházel P. vesměs 
z literatury již vytvořené; jeho básně - vyzna
čující se jednou skutečným lyrickým vzletem, 
jindy hravostí a vtipem - jsou namnoze vol
ným českým přepracováním jinojazyčně sklad
by, případně úpravou, která kontaminuje ně
kolik takovýchto podnětů a česky je také 
lokalizuje. Zpočátku se P. tímto způsobem 
orientoval na německou literaturu (G. A. Búr- 
ger, A. Blumauer, E. Kleist, A. G. Meissner aj.), 
pak bohatě těžil (např. pro bajky a duchovní 
lyriku) z polského poetického rokoka (E Kar- 
piňski, F. D. Kniažnin, I. Krasicki), které vůbec 
vysoce oceňoval a skrze něž se seznamoval 
s částí antických a západních literatur (Horati- 
us, J. de La Fontaine, J. B. L. Gresset aj.). Co do 
obsahu jsou nejpůvodnější P. vlastenecké ódy, 
varující j?řed hrozivým dosahem germanizace 
(Hlas Čecha) nebo vyslovující nadějné per
spektivy češství a rakouského slovanství (Na 
jazyk český)', obsahují i dějinná zamyšlení, 
včetně pokusu pochopit - národnostně - husit
ství (Na Jana Zižku z Trocnova). Almanachy 
a později P. Básně obsahují i překlady indivi
dualizovaných děl novodobého (M. M. Che- 
raskova Ódu o velebnosti božské, F. Schillera 
Píseň na radost) a antického básnictví (P. Ver- 
gilia Marona Zpěv pastýřský sedmý, Homéro- 
vy Iliady píseň první). Dílo francouzské roko
kové galantní literatury, Montesquieův Chrám 
gnídský, zpracoval přízvučným hexametrem, 
vycházeje přitom z polské adaptace J. Szyma- 
nowského, jenž tuto původně prozaickou 
skladbu zbásnil alexandrinem. Knižně vydaný 
překlad básnických textů z Mozartovy opery 
Kouzelná flétnajE. Schikaneder) je snad spo
lečnou prací P, Š. Hněvkovského a V. Nejedlé
ho. - Individuální tvůrčí ambice P. mířily hlav
ně k rovině jazykové a lingvoliterární. Uváděl 
do praxe Dobrovského sylabotónickou prozo- 
dickou teorii a snažil se na jejím podkladě ob
sáhnout různá metra nové i antické poezie, 
skládal složité strofické útvary (např. v ódic- 
kých parafrázích žalmů), usiloval o zvukovou 
a formovou rozmanitost rýmů. Pozadím jeho 
poetické řeči je jazyk českého kazatelství, kte
ré tehdy představovalo jeden z mála žánrů ve 
vývoji nepřerušených, a navíc žánr jazykově 
mnohotvárný a na četných úrovních (typ po
jmenování, funkční styl, hodnotová akcentace 
apod.) bohatě rozvinutý. Transpozice vyjadřo

vacích potencí české homiletiky do poezie 
umožnila P. nejen dostát nemalým nárokům 
předloh, ale i nově formovat český básnický ja
zyk jako obecný systém. V teoretických statích 
almanachů vyložil Dobrovského prozodické 
zásady, pokusil se je i doplnit (navrhuje např. 
druhotně respektovat také délku samohlásek) 
a podal pojednání O rýmu. Soubor básnického 
díla (Fialky), který P. připravil koncem života 
a doprovodil charakteristikou zaměření své 
poezie, vyšel posmrtně péčí V. Nejedlého. - Ži
votnost prokázaly P. bajky, pro děti vydávané 
ještě ve 20. století.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Jaroslav, Jaroslav (J.) 
Metlovic (podle rodného jména matčina, epigramy 
v Sebrání básní a zpěvů, 1795); B. R. A., J. P. I PŘÍ
SPĚVKY in: Hlasatel český (1818, B Na jazyk čes
ký); alm. Nové básně (1798, 1802, 1814; nové vyd. 
s tit. Almanachy A. J. P. 3, 4,1920 a 1921, ed. J. Vl
ček); alm. Sebrání básní a zpěvů (1795, 1797; nové 
vyd. s tit. Almanachy A. J. P. 1,2,1917 a 1920, ed. J. 
Vlček); - posmrtně: Krok (1831 překl. geografické 
stati A. Humboldta). I KNIŽNÉ. Beletrie a práce 
o literatuře: Dub Černohorský Píseň Jeho Osvíce- 
nosti S. Ř. říše knížeti Jozefovi z Švarcenberku... 
(B 1800); - posmrtně: Rýmovník aneb Rýmovní 
slovník (1824, ed. J. V. Sedláček). - Překlady: Zpěvy 
z Čarodějné flétny vybrané (1794, šifra B. R. A., bib
liofilské vyd. 1931, ed. J. Thon); Ch. L. de Montes- 
quieu: Chrám gnídský (1804); (F. J. Puteani:) Krátké 
poučení o hospodářství polním pro obecný lid... 
(1817); K. ze Šternberku: Pojednání o bylinářství 
v Čechách (1819). - Ostatní práce: Pravopis rusko- 
-český (1805, s paralelním rus. titulem; rozšiř, a opr. 
vyd. 1851, ed. V. Hanka); Lehrgebáude der russi- 
schen Sprache (1820);- posmrtně: Románi Čib, das 
ist Grammatik und Wórterbuch der Zigeunerspra- 
che nebst einigen Fabeln in derselben. Dazu ais 
Anhang die Hantýrka oder die čechische Diebes- 
sprache (1821); Nedělní kázaní (1825); Sváteční ká
zaní (\^26).~ Souborná vydánúBásné 1,2 (d. 1 Fial
ky, 1833, d. 2 Chrám gnídský, 1836, připojeny básně 
J. Rautenkranze a J. Nejedlého; ed. V. Nejedlý); 
Sebrané básně (nakl. I. L. Kober, 1881,1 sv., in Nár. 
bibliotéka, sv. 67, ed. J. Ježek). I KORESPONDEN
CE: in A. J. Puchmajer: Rýmovník (J. V. Sedláčkovi 
z 1818-20, výňatky; 1824, s. XVI. a pokr., ed. J. V. 
Sedláček); in V. Zelený: Život Josefa Jungmanna 
(J. Jungmannovi z 1816, výňatek; 1873, s. 97); A. Do
stál: Listy A. P. hraběti Kašp. Šternberkovi ve příči
ně založení české knihovny v Radnicích r. 1818 
(z 1818 a b. d.), Lit. listy 1885, s. 115; J. Šťastný: 
Několik listů A. J. P. Šeb. Hněvkovskému (b. d. 
a z 1797-1820), ČMF 1912, s. 244 a pokr.; E. Lamin- 
ger: A. J. P. Z posledních dnův jeho života (1. Anzen- 
bachroyt ranhojiči v Radnici, z 1820, podrobný re- 
gest), ČČM 1920, s. 251; J. Volf: Puchmajerův Večír 
v létě (Š. Hněvkovskému b. d., z 1794), LF 1930,
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s. 171; P. Křivský: Korespondence A. J. P. s Josefem 
Dobrovským (Dobrovskému z 1795-1820), sb. Lite
rární archiv 8-9,1974, s. 199.1 REDIGOVAL alma
nachy: Sebrání básní a zpěvů (1.1795,2.1797), pokr. 
s tit. Nové básně (3.1798,4.1802,5.1814). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 14 691-96. I LI
TERATURA: J. Ježek: A. J. P. (1882) <- A. J. P.: 
Sebrané básně (1881); J. Máchal: A. J. P. Příspěvek 
k dějinám české literatury (1895); F. Sekanina: A. J. 
P. v rámci našeho národního probuzení (1920); 
V. Hejny: A. J. P. a Radnicko (1941); J. Mikuškovičo- 
vá: A. J. P. (Městská knihovna v Týně n. Vit. 1969, 
rozmnož.). I an. (J. Dobrovský): ref. překl. Ch. L. de 
Montesquieu, Annalen der Literatur und Kunst 
(Vídeň) 1805, s. 60 -» Literární a prozodická bohe
mika (1974, s. 132); J. V. Sedláček in A. J. P.: Rýmov- 
ník (1824) + Fialky (1833); F. Kádner: A. P. a půso
bení jeho v Radnici, Boleslavan 1, 1861/62, s. 196, 
203; F. Petera: Dějiny čtenářské společnosti radnic
ké (též projev P. při zahájení), Beseda 1, 1863/64, 
s. 142 a pokr. + Dodatek k článku Dějiny čtenářské 
společnosti..., tamtéž, s. 182; an.: A. J. P. (s portré
tem), Světozor 1869, s. 191, 194; F. Schulz: Česká 
balada a romance (též Jiří král a Vaněk Všeboj od 
P.), Osvěta 1877, s. 57; J. Bartocha: O starších překla
dech velebásní Homérových u nás (1801-1843), LF 
1881, s. 253; V. Ibl: Bájky P, Výr. zpráva c. k. vyšší 
české školy reálné v Pardubicích 1882; AI. Dostál: 
Založení druhé knihovny v Čechách od A. P., faráře 
v Radnicích, roku 1818 (též dokumenty), Hlídka lit. 
1886, s. 352, 380 + Dodatek k Založení druhé kni
hovny..., Hlídka lit. 1887, s. 288; J. Vlček: První novo- 
česká škola básnická (1896) Kapitoly z dějin čes
ké literatury (1952) a Z dějin české literatury 
(1960); Č. Zíbrt: Puchmajerův slovník řeči zlodějské 
z r. 1821 (text slovníku), ČL 11, 1901/02, s. 172; 
J. Šťastný: Čtenářská společnost v Radnicích a ve 
Spáleném Poříčí, Výr. zpráva českého gymnázia 
v Plzni 1902; J. Vlček: Počátky novočeského veršo
vání 2. Puchmajerova škola básnická, sb. Literatura 
česká 19. století 1 (1902, 2. vyd. 1911); J. Jakubec: 
Česká poezie politická do Havlíčka, Naše doba 11, 
1903/04, s. 500; V. J. Horáček: A. J. P. jako překladatel 
(Krátké poučení o hospodářství polním, 1817), LF 
1907, s. 451; M. Hýsek: Biirgerovy ohlasy v české 
literatuře, LF 1908, s. 112; J. Straka: Vossovy překla
dy z Homéra a vliv jejich na nejstarší české, LF 
1913, s. 335; F. Frýdecký: Stoletý nezvěstný na Olša
nech (hrob P.), Topičův sborník 5, 1917/18, s. 93 + 
(FDký) P. - Žižka (o P. vztahu k Žižkovi podle zá
pisků J. V. Sedláčka), Zvon 18,1917/18, s. 644; • 100. 
výr. úmrtí: R. I. (lilový), PL 6.10.1920; M. Weingart, 
Naše doba 28,1920/21, s. 27,105 •; J. Hendrich: Ver- 
gilius v českých překladech, Sborník filologický 
1922, s. 327; Ant. Procházka: O některých oblíbe
ných motivech našich starších epigramatiků, ČMF 
16, 1929/30, s. 127; J. Volf: R. B. A. = B. R. A. = 
B(P)uchmajer Antonín (šifra překl. Zpěvy z Čaro
dějné flétny vybrané), RA 5,1929/30, s. 19 + Puch
majerův Večír v létě, LF 1930, s. 169; Ant. Procház

ka: K epigramům puchmírovců, ČMM 1930, s. 379; J. 
Sakař: Z rodinné kroniky A. J. R, Časopis rodopisné 
společnosti 1931, s. 99; M. Szyjkowski in Polská účast 
v českém obrození 1 (1931, s. 53); ne (A. Novák): 
Vzácné libreto (bibliof. vyd. překl. Zpěvy z Čaroděj
né flétny vybrané), LidN 6.4.1932; J. Vítek: A. P. ja
ko kazatel, LF 1934, s. 300,433 + Vojtěch Nejedlý ja
ko kazatel (srovnání s P.), ČČM 1935, s. 99; J. Ort (P. 
Eisner): Zrození české dikce operní (též překl. Zpě
vy z Čarodějné flétny), KM 1939,s. 147; E Kubka: Ja
roslavův ráj (P. báseň Můj ráj), LidN 16. 6. 1940 
—> Kniha o knihách (1964, s. 156); tk (F. Trávníček): 
A. J. P. K začátkům novočeského básnictví, LidN 29. 
9.1940; K. Horálek: K poetice A. P. a jeho školy, Slo
vesná věda 2,1948/49, s. 160; V. Huňáček: Pravopis 
rusko-český, Naše vlast 1955, s. 161 + Několik po
známek o prvním příspěvku A. J. P. k poznání ruské
ho jazyka v Čechách (Pravopis rusko-český, 1805), 
Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury 3, 
1959, s. 105; J. Vávra: Cesko-ruské vztahy v první eta
pě národního obrození (1775-1830), sb. Z bojů za 
svobodu a socialismus (1961, s. 30); J. Lípa: K málo 
známému úseku činnosti A. J. P. (gramatika a slov
ník cikánštiny), AUC Praha, Philologica 3, Slavica 
Pragensia 4,1962, s. 697; J. Beneš in Ač zemřeli, ješ
tě mluví (1964, s. 166); J. Kroc: Kašpar Šternberk 
a česká čtenářská společnost, sb. Minulostí Roky- 
canska 3,1968, s. 14; M. Otruba: A. J. P, Český jazyk 
a literatura 19,1968/69, s. 145; P. Hauser: Puchmaje
rův Rýmovník, Stati k národnímu obrození, SPFUK 
Praha, 1972, s. 57; R. Pražák: K charakteru české poe
zie v období válek s revoluční a napoleonskou Fran
cií, SPFF Brno, ř. D - lit. vědná, 1982, č. 29, s. 17; J. 
Navrátil: Hantýrka a básník, Naše rodina 1983, č. 52; 
J. Císař: Na počátku byla čtenářská společnost 
v Radnicích, Čtenář 1988, s. 75 a 87; K. Pletzer: A. P. 
na jihočeských farách, Výběr z prací členů Historic
kého klubu při Jihočes. muzeu v Čes. Budějovicích 
(1993, s. 199).

mo

Zikmund z Puchová

† asi 1584

Překladatel a historik.

Poslední potomek katolického zemanského 
rodu. Z podnětu a na náklad bohatého strýce 
Jana z P., administrátora pražského arcibiskup
ství a svatovítského arcijáhna, se věnoval pře
kládání Kosmografie S. Miinstera, jejíž užiteč
nost pro české prostředí údajně proklamoval 
král Ferdinand I. Překladem a jeho dedikací 
panovníkovi se Z. z P. marně snažil dosáhnout 
místa u dvora nebo v královské kanceláři. Do-
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stalo se mu jen polepšení erbu a přídomku 
z Lówenberku. Není jasné, naplnila-li se jeho 
smlouva s pražským arcibiskupem z 1566 na 
tlumočení katolické postily J. Fera (překlad 
vydaný 1574-75 je anonymní). Ve spolupráci 
s P. Lupáčem chystal, ale pro nedostatek pro
středků a podpory nerealizoval spis o českých 
dějinách.

Překlad Munsterovy Kosmografie, pořízený 
z latinského vydání z 1550, sleduje předlohu 
v partiích věnovaných cizím zemím, část věno
vanou Čechám a Moravě sestavil překladatel 
sám z různých domácích pramenů a začlenil do 
ní kompilativní nástin české historie. Druhou 
část knihy tvoří většinou překladatelova kom
pilace dějů světové historie na bázi tradičního 
chronologického členění na čtyři světové mo
narchie, sahající do Kristovy smrti. Překladate
lovy vlastní moralizující vsuvky s kulturněhis- 
torickými detaily dodávají dílu - nej rozsáhlejší 
česky tištěné knize staršího období - jistého 
významu pro studium dobové mentality.
KNIŽNĚ. Překlad: S. Miinster: Kozmografia česká, 
to jest vypsání o položení krajin neb zemí i obyče
jích národuov všeho světa (1554). I EDICE: Koz- 
mograffia Cžeská (Mnichov 1988,2 sv., ed. G. Freid- 
hof, fototypické vyd. ukázek). I

BIBLIOGRAFIE: Knihopis č. 5969.1 LITERA
TURA: J. Jireček in Rukověť 2 (1876); F. Dvorský: 
Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů 
českých a k starší české bibliografii, ČČM 1878, 
s. 433,1884, s. 304; E Černý: Kosmografia česká, LF 
1893, s. 444; D. Trávníček: Popis Čech v Kosmografii 
české Z. z P., Sb. České společnosti zeměpisné 1956, 
s. 7; G. Freidhof: S. Múnsters Cosmographia und ihre 
tschechische Bearbeitung von 1554, sb. Studien zum 
Humanismus in den bóhmischen Lándern (Kolín n. 
R., Vídeň 1988) + in Z. z P.: Kozmograffia Cžeská 1 
(Mnichov 1988).

A

Marie Pujmanová

* 8.6.1893 Praha
† 19.5.1958 Praha

Prozaička a básnířka, literární a divadelní kritička 
a publicistka; od impresivně a expresionisticky ladě
ných próz dospěla ve 30. letech k sociálně psycholo
gickému typizačnímu románovému tvaru usilující
mu zachytit v hierarchizovaném průřezu mentalitu 
různých společenských vrstev, postupně však podlé
hala schématům socialistického realismu. 

Roz. Hennerová; podepisovala se též M. Hen- 
nerová, M. Hennerová-Pujmanová, M. Pujma- 
nová-Hennerová a M. Zátková. - Pocházela 
z pražské měšťanské intelektuálské rodiny; 
otec Kamil Henner (1861-1928) byl univerzit
ním profesorem církevního práva, bratr Kamil 
(1895-1967) známým neurologem. Ze zdravot
ních důvodů jí rodiče zajistili soukromé vzdě
lávání, na němž se podílel i F. X. Šalda; její ži
votní názory a umělecké sklony v mládí 
ovlivnily výrazně i styky s literární společností 
kolem R. Svobodové. Po brzkém sňatku 1912 
(jehož motivem byl patrně i pocit izolace 
a omezených možností seberealizace) s kandi
dátem advokacie V. Zátkou, synem zámožné
ho advokáta a politika A. Zátky, žila v Čes. Bu
dějovicích (často však zajížděla do Prahy, 
1912-14 navštěvovala s manželem Itálii); man
želství však nebylo šťastné, krize propukla 
1916 a vyvrcholila nervovým onemocněním P. 
1919 se provdala za operního režiséra, hudeb
ního teoretika, kritika a překladatele F. Pujma
na (1889-1961). 1920 ji zasáhla sebevražda 
mladší sestry Anny, manželky dramatika J. Bar
toše. Od 1917 působila jako publicistka a lite
rární a divadelní kritička, zprvu v časopisech 
Lípa (na jehož přípravě se podílela) a Kmen, 
od dubna do září 1920 řídila kulturní rubriku 
deníku Nár. politika, po krátkém pobytu v Br
ně (kde se F. Pujman stal režisérem opery) 
spolupracovala především s liberálním dení
kem Tribuna (do 1928). Od mládí hojně cesto
vala v Čechách (mj. od 1921 pravidelné letní 
pobyty v Potštejně v Orlických horách) i v za
hraničí (Vídeň, Alpy, Berlín, Paříž, Amster
dam, Pobaltí; 1930 se zúčastnila kongresu 
Penklubu ve Varšavě). Na přelomu 20. a 30. let 
se P. ve svých názorech a postojích postupně 
odkláněla od křesťanského socialismu (se 
sklonem k mysticismu) a v reakci na neblahé 
důsledky hospodářské krize (1932 navštívila 
stávkující dělníky na Mostecku) a pod vlivem 
komunistických intelektuálů (B. Václavek, 
J. Fučík) i zájezdu do SSSR (1932, kniha Po
hled do nové země) se přiblížila bolševickému 
komunismu. Ve 30. letech se intenzivněji věno
vala veřejné činnosti (přednášela o ženské 
problematice a o literatuře pro ženy, podporo
vala dělnické hnutí a volební kampaně KSČ), 
byla členkou literární skupiny Blok a redakč
ního okruhu časopisu U, 1938 se stala místo
předsedkyní Kruhu přátel čes. jazyka. 1946 
vstoupila do KSČ a stala se členkou literárního
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odboru ČAVU. Po 1948 propagovala metodu 
socialistického realismu (mj. ve vedení Svazu 
českosl. spisovatelů, na jehož 2. sjezdu 1956 po
lemicky vystoupila proti snahám o kritickou 
reflexi stalinismu) a účastnila se veřejného 
a politického života (v ústředním akčním vý
boru Nár. fronty aj.). S oficiálními delegacemi 
vyjížděla do zahraničí, několikrát do SSSR, dá
le do Bulharska a Polska {Slovanský zápisník), 
do Anglie, do Číny {Čínský úsměv) a Indie 
{Modré vánoce). Od 1956 trpěla opakovanými 
záněty plic. Pohřbena byla na vyšehradském 
Slavíně. - Její druhý syn Petr P. (1929-1989) byl 
1949 zatčen pro pokus o nedovolené opuštění 
republiky a posléze amnestován, od konce 
50. let působil jako překladatel a literární pub
licista, vydal groteskně laděné prózy Jeroným 
na pouti (1968) a Prevít a zvířátka (1969) a po
té nesměl publikovat.

P umělecký vývoj byl do značné míry ovliv
něn prostředím a ideovým vývojem, jímž 
prošla. V počátcích psala impresionisticky la
děné prózy, především pod vlivem R. Svobo
dové. V prvotině Pod křídly, která vznikala na 
počátku 1. světové války, zachytila ve vzpomín
kových obrazech, bohatých smyslovým okouz
lením, prizmatem dětské představivosti a cito
vosti štastné období dětství v harmonickém 
rodinném prostředí, prosyceném tradičními 
hodnotami. Pocity úzkosti spojené s objevem 
pomíjivosti lidského života a náznaky sociál- 
ně-psychologické analýzy se projevily v nedo
končeném pokračování {Román školní třídy) 
a v časopiseckých pokusech o psychologické 
povídky s náměty drobných životních zklamá
ní a vášní, poznamenaných již válečnou i pová
lečnou zkušeností. V prózách expresionistic- 
kého ražení Povídky z městského sadu se 
P. v protikladu vůči prvotině soustředila na ži
votní i společenské rozpory, znázorněné (s uži
tím hovorového jazyka, ironie i karikatury) 
v naturalistických, krutých a afektivně vypja
tých scénách a ve vnitřních konfliktech postav. 
Posun po stránce stavebné znamenal psycho
logický román Pacientka doktora Hegla: pří
běh mladé ženy, kterou intenzivní citový a ero
tický vztah k lékaři, jenž jí zachránil život, 
dovádí k rozchodu s rodinou a snoubencem 
(který spáchá sebevraždu), ke vzpouře proti 
konvencím a pokrytecké morálce, a posléze jí 
přináší úděl svobodné matky, dosáhl ve své do
bě živého ohlasu. Na počátku 30. let se P. zača
la zabývat myšlenkou na román z průmyslo

vého prostředí a několikrát navštívila Baťův 
Zlín; původní koncepce soustředěná pře
devším na postavu podnikatelova syna jako 
nositele technického rozvoje se proměnila 
v souvislosti s teorií socialistického realismu 
(socialistické myšlenky P. chápala v perspekti
vě symbiózy moderní průmyslové technologie 
a spravedlivého společenského řádu) a vyústi
la v syntetický tvar, sociálně typizační román 
Lidé na křižovatce, který byl autorčiným nej- 
úspěšnějším dílem. Jádrem rozlehlého obrazu 
dobové společnosti se staly osudy několika ge
nerací dvou rodin, proletářské a velkopodni- 
katelské; spojnici mezi polarizovanými světy 
vytvořily životní dráhy loajálního zaměstnan
ce, proměňujícího se v třídně uvědomělého 
dělníka nalézajícího útočiště v SSSR, a jeho 
sestry Růženy, upadající do maloměšťáckého 
snobismu. Psychologický přístup a úsilí o plas
tické vyjádření P. promítla do všech vrstev vy
vážené výstavby (prokázala smysl pro hovoro- 
vost projevů, užitím polopřímé a nevlastní 
přímé řeči znejasnila rozdíl mezi „vnějškem“ 
a „nitrem“ postav apod.). V dalších, pováleč
ných dílech trilogie Hra s ohněm (události od 
nástupu nacismu v Německu do začátku oku
pace) a Život proti smrti (z období okupace) 
stále zřetelněji podřizovala umělecký záměr 
ideologickému konceptu, do popředí posunula 
sled historických událostí a kolektivní osudy, 
živé zpodobení kontrastů nahrazovala tezovi- 
tostí a schématy, charaktery i promluvy postav 
zbavovala jedinečnosti a vůle. Novela z rodin
ného života Předtucha je studií psychiky nepo
sedného chlapce a pubertální dívky, jíž náhlá 
starost o rodiče po zprávě o železničním ne
štěstí umožňuje vyřešit zmatek vyvolaný zá
chvěvy prvního milostného citu. Téma dětství 
a mládí P. zpracovala i v povídkovém souboru 
Svítání, inspirována jednak vlastními a synový
mi prožitky, jednak válečnými těžkostmi a sou
dobým budovatelstvím {Stavbačka). K svému 
dalšímu základnímu tématu, střetu života 
a smrti, se vrátila v komorní psychologické no
vele Sestra Alena (mladá žena svou obětavou 
láskou osvětluje poslední měsíce života smrtel
ně nemocného muže), vyzývající k soucítění 
a porozumění (volné pokračování Matka a syn 
již nedokončila). - Jako básnířka P. debutovala 
v duchu nezvalovsko-seifertovské linie soubo
rem náladové lyriky a skic z všedního, přede
vším městského života Zpěvník; v následující 
sbírce Verše mateřské zachytila rodinné citové
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vazby i bezprostřední dětskou obraznost. Pro 
podobenství ženské duše zmítané rozpory, na
dějemi a úzkostmi {Rafael a Satelit) zkompo
novala meditace a dialogické a písňové pasáže 
(k epice se později vrátila poémou Paní Curie- 
ová, v níž kombinovala obdiv k vědě s motivy 
milostnými a vlasteneckými). Po lyrickém zá
pisníku zážitků z války a osvobození a přemí
tání nad osudem národa {Radost i žal) vydáva
la P. proklamativně a optimisticky laděné 
sbírky vlasteneckých, cestovních a oslavných 
veršů, jež stylově a tematicky přilnuly k sche
matismu stalinského období. - P. psala rovněž 
cestopisné reportáže a črty charakteristické 
smyslem pro vizuální dojmy a poetické detaily 
(v nichž však po knize Pohled do neznámé 
země stále zřetelněji převažovala víra nad sna
hou o objektivitu), v časopisech tiskla fejetony, 
causerie a časové glosy, divadelními referáty 
pravidelně přispívala do časopisů Kmen a Je
viště a posléze do Tribuny. Jako literární kritič
ka a publicistka působila, zprvu pod vlivem 
F. X. Saldy, především na sklonku 10. let a ve 
20. letech (Lípa, Kmen,Tribuna aj.; později pří
ležitostně v Tvorbě a Kritickém měsíčníku), 
přičemž zdůrazňovala bezprostřední čtenářský 
pocit, vyjádřený s břitkostí a v souvislostech 
možného společenského dosahu díla.
PSEUDONYM, ŠIFRY: Olga Nerská (v počátcích); 
M. H., M. R, M. P. H., M. P. H-ová, P. H. I PŘÍSPĚV
KY in: Almanach Kmene 1934/35; Antologie proti
fašistických umělců (1936); Básnický almanach 
1955-57 (1956-58); Besedy Času (1912); Cesta 
(1930); sb. Čarovná zahrada (1944, P Dobrodružství 
staré dámy); Čes. slovo; sb. Československo Sovět
skému svazu k 20. výročí (1937); Českosl. voják (od
1953) ; Českosl. žena (1946); Čes. svět (1928); Čeští 
spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů 
(1916); sb. Dík a pozdrav. Josefu Horovi k padesáti
nám (1941); sb. Dík bojovníku. Soudruhu S. K. Neu
mannovi k sedmdesátinám^ (1945); Doba (1935); 
Doba (od 1945); sb. F. X. Šaldovi k padesátinám 
(1918); Haló noviny (1935-38); Host do domu (od
1954) ; Hovory o knihách (1937-39); sb. In memo- 
riam František Borový (1937); sb. Jeden život. Hrst 
vzpomínek na Helenu Malířovou (1948); Jeviště 
(1920); Kmen (1917-19); sb. Knižní anketa o trestu 
smrti (1923); Kritický měsíčník (1939^41, 1945); 
Kultura (1957); Kulturní besedy (1953); Květy (od
1951) ; Levá fronta (1932); Lid. demokracie; Lid. kul
tura (1937); Lid. noviny (1928-40, od 1948); Lidská 
práva (od 1930); Lípa (1917-20); Lit. noviny (od
1952) ; Mladá fronta (od 1949); Most (1921-22; 1921 
část Románu školní třídy); Nár. osvobození (1937); 
Nár. politika (1920, 1941); Naše řeč (1945); Nová 
svoboda (1945-52); Novina (1910-12, zde debut); 
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Nový život (1949-58); sb. Nůše pohádek 3 (1920); 
O knihách a autorech (1957); Obrana lidu (od 
1952); Panoráma (1950); Péče o mládež (1949); sb. 
Píseň díků (1949); Práce (od 1953); Praha-Moskva 
(od 1948); Právo lidu (1920); Předvoj (1950); Pří
tomnost (1925-37); Rovnost (Brno); Rozpravy 
Aventina (1929-30); Rudé právo (od 1932); sb. Spi
sovatelé Antonínu Zápotockému (1958); sb. Spiso
vatelky dnes (1934); Stráž lidu (1950, 1952); Stře
disko (1934); Studentský časopis (1938); Svět 
socialismu (1955); Světozor (1932); Svob. Českoslo
vensko (1946); Svob. noviny (1946); Svob. slovo; 
Tribuna (192Ů-28, i příl. Tribuna literární a umělec
ká; 1921 úryvky z nedokonč. R Děkování, 1921-22 
úryvky z Románu školní třídy); sb. Tu zazní prostě 
tvoje poezie (1958); Tvorba (1932-38, od 1945); 
U (1936-38); sb. Účtování a výhledy (1948); Večerní 
Praha (1955); Věda a život (1954); Venkov (1920); 
Vlasta (1947,195ÍL51); Vlaštovička (1947); Zeměd. 
noviny (od 1949); Život (Bratislava 1958);- posmrt
ně: Host do domu (1958, Zlomky z rukopisné pozů
stalosti); Kultura (1958, Sestra Alena); Lit. noviny 
(1958,Z neuveřejněných rukopisů); O knihách a au
torech (1960); PJamen (1959,1963; 1963 Ze zápisní
ků). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Pod 
křídly (P 1917, podp. M. Hennerová; upr. vyd. 1919 
a 1955); Povídky z městského sadu (1920; změn. vyd. 
1956 s tit. Povídky z městského sadu a jiné prózy, 
obs. i torzo Románu školní třídy); Pacientka dokto
ra Hegla (R 1931; upr. vyd. 1940); Pohled do nové 
země (Rp 1932; 1957 in Zapsáno tužkou); Božena 
Benešová (E 1935); Lidé na křižovatce (R 1937, l.d. 
trilogie); Zpěvník (BB 1939); Verše mateřské (BB 
1940); Předtucha (P 1942); Rafael a Satelit (BB 
1944); Radost i žal (BB 1945); Slovanský zápisník 
(RpRp, BB 1947; 1957 část in Zapsáno tužkou); Hra 
s ohněm (R 1948, 2. d. trilogie); Svítání (PP 1949; 
P Stavbačka samost. 1954); Vyznání lásky (BB 1949; 
B Pardubický snop samost. 1949); Miliony holubi
ček (BB 1950); Život proti smrti (R 1952,3. d. trilo
gie); Čínský úsměv (BB 1954); Praha (BB 1954); 
Paní Curieová (B 1957); Zapsáno tužkou (RpRp 
1957; obs. i Rp Pohled do nové země a RpRp a BB 
z knihy Slovanský zápisník); Modré vánoce (RpRp 
1958); - posmrtně: Sestra Alena (P 1958, ed. Z. Eis); 
Zpěv o Praze, ten nikdy nedozní (PP 1959; torzo 
Pražských povídek, bibliof., ed. Z. Eis); Vyznání 
a úvahy (stati a kritiky, 1959, ed. Z. Eis). - Výbory: 
Mír, chceme mír (pro ml., 1950, ed. O. Audy); Duho
vý náhrdelník (z poezie, 1975, ed. M. Blahynka); Po
vídky z městského sadu (z próz, 1975, ed. Z. Tro- 
chová). - Souborné vydání: Dílo M. P. (Českosl. 
spisovatel, 1953-58,10 sv., ed. Z. Eis; obs. i upr. a de- 
finit. vyd. knih Pod křídly, 1955, Povídky z městské
ho sadu, 1956, a většiny básnických sbírek in Básně, 
1958, dále obs. soubor RpRp Zapsáno tužkou, 
1957). I KORESPONDENCE: J. Dvořák: Bedřich 
Václavek - M. R, příklad spolupráce kritika s auto
rem (z 1934-38), sb. Václavkova Olomouc 1960 
(1961);T. Akselová: Korespondence a setkání s M. P.
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(vzáj. koresp. z 1949-54), Sovětská literatura 1973, 
s. 131; J. Polišenský, Z. Šolle: Literární okruh Marie 
Dobrženské a její styky s českými spisovateli 
(z 1925), sb. Studie o rukopisech 15 (1976). I REDI
GOVALA časopisy: Lidská práva (1930-34), Doba 
(1945-^6, s K. Novým). I USPOŘÁDALA A VY
DALA: Růžena Svobodová: Dílo (1940-41). I

BIBLIOGRAFIE: I. N.Toksina: M. P. Bio-biblio- 
grafičeskij ukazatel (Moskva 1954); J. Mariánková: 
Národní umělkyně M. P. Výběrová bibliografie 
(Kraj, knihovna Kladno, 1973). I LITERATURA: 
M. Blahynka: M. P. (1961); I. A. Bernštejnová: Tvor- 
českij puť M. P. (Moskva 1961); J. Tax: M. P. Tvůrčí 
drama 1909-1937 (1972); J. Špot: O životě a díle ná
rodní umělkyně M. P. (Knihovna města Plzně, 1973). 
■ • ref. Pod křídly: F. X. Šalda, Kmen 1,1917/18, č. 49 
-4- KP 10 (1957); K. Fiala, MR 1917/18, sv. 32, s. 276; 
Kaz. (E S. Procházka), Zvon 18, 1917/18, s. 278; K. 
(F. V. Krejčí), PL 27. 1. 1918; jv. (J. Vodák), LidN 
13. 2.1918; A. Novák, Venkov 26. 2.1918; J. L„ NŘ 
1918,s. 142; M. Novotný, Národ 1918, s. 402; Ant. Ve
selý, Červen 1, 1918/19, s. 28; K. Sezima, Lumír 47, 
1918/20, s. 58 -» Masky a modely (1930); -vh- 
(M. Hýsek), Kmen 4, 1920/21, s. 8 (ref. 2. vyd.) •; 
• ref. Povídky z městského sadu: J. V. Sedlák,Tribu
na 25.12.1920; M. Rutte, Cesta 3,1920/21, s. 280; -n. 
(S. K. Neumann), Kmen 4, 1920/21, s. 417 -> Stati 
a projevy 5 (1971); Ant. Veselý, Pramen 1921, s. 186; 
K. Sezima, Lumír 1921, s. 213 -» Masky a modely 
(1930); A. Vyskočil, Čes. revue 1921, s. 309 •; F. X. 
Salda: Na téma umění a život, Tribuna 18.12.1921 
-» KP 11 (1959); V. Dyk: O „hromadném mýtu“ 
(polemika), Lumír 1923, s. 51; • ref. Pacientka dok
tora Hegla: AMP. (A. M. Píša), LitN 5, 1930/31, č. 
21; Kp. (J. Knap), Venkov 11.11.1931; G. (E Gótz), 
NO 27.11.1931; J. B. Č. (Čapek), Čin 3,1931/32, s. 
425; -am„ RA 7, 1931/32, s. 159; vz. (V. Zelinka), 
Zvon 32, 1931/32, s. 321; K. Sezima, Lumír 58, 
1931/32, s. 264 -> Mlází (1936); V. Ch. (Cháb), Čes. 
osvěta 28,1931/32, s. 440; A. N. (Novák), LidN 10.1. 
1932; A. Pelantová, Nové Čechy 1932, s. 83 •; • ref. 
Pohled do nové země: = (J. Vodák), Čes. slovo 24.12. 
1932; M. M. (Majerová), Čin 4, 1932/33, s. 568; K. 
Zdeněk, Levá fronta 3,1932/33, s. 60; K. Sezima, Lu
mír 59, 1932/33, s. 400; L. Štoll, Tvorba 1933, s. 14; 
cht, LidN 16.2.1933; J. L. F. (Fischer), Index 1933, s. 
54 •; • ref. Božena Benešová: G. (F. Gótz), NO 25.6. 
1935; AMP. (A. M. Píša), PL 11.7.1935; B. Polán, Čin 
1935, s. 245; B. E (Fučík), LUK 1936, s. 199 •; • ref. 
Lidé na křižovatce: F. Gótz, LitN 9, 1936/37, č. 18 
—> Literatura mezi dvěma válkami (1984); K. Kon
rád, Haló noviny 5. 6.1937 Ztvárněte skutečnost 
(1963); AMP. (A. M. Píša), PL 6. 6.1937 -> Stopami 
prózy (1964); A. N. (Novák), LidN 20.6.1937; -á- (J. 
Rybák), RP 11.7.1937; M. Holas, Rozhledy 1937, s. 
165; B. V. (Václavek), U 1937, s. 294; S. K. N. (Neu
mann), Tvorba 1937, s. 653 -» Rozuměti umění 
(1976); -drb- (J. Borecký), Zvon 38,1937/38, s. 154; 
K. Sezima, Lumír 64,1937/38, s. 47; J. B. Č. (Čapek), 
Naše doba 45,1937/38, s. 243; L. Kratochvíl, Kultura 

doby 2,1937/39, s. 77; K. Polák, KM 1938, s. 39; vbk. 
(V. Běhounek), Dělnická osvěta 1938, s. 28 •; • ref. 
Zpěvník: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 46,1938/39, s. 
440; an. (Z. Kalista), Lumír 65,1938/39, s. 392; AMP. 
(A. M. Píša), Nár. práce 12. 3. 1939; V. Černý, KM 
1939, s. 129; A. N. (Novák), LidN 6.4.1939 •; • ref. 
Verše mateřské: P. Bojar, Studentský časopis 19, 
1939/40, s. 252; V. Černý, KM 1940, s. 245; AMP. 
(A. M. Píša), Nár. práce 21.4.1940; vk (B. Václavek, 
dub.), LidN 20.5.1940; J. Pilař, Venkov 21.12.1940; 
J. B. Č. (Čapek), Naše doba 48, 1940/41, s. 120 •; 
B. Václavek: Kritická studie o M. P., KM 1940, s. 65

Literární studie a podobizny (1962); • ref. Rafael 
a Satelit: J. B. Č. (Čapek), Naše doba 51, 1943/44, 
s. 464; p. (A. M. Píša), Nár. práce 22.7.1944; V. Kolář, 
LidN 21.8.1944 •; • ref. Radost i žal: AMP. (A. M. 
Píša), Práce 27.12.1945; K. P. (Polák), PL 9.1.1946; 
F. Gótz, NO 16.12.1946; B. Polán, KM 1946, s. 116 •; 
• ref. Předtucha (2. vyd.): O. Kautský, Svob. noviny 
30.4.1946; B. F. (Fučík), LD 16.5.1946; G (F. Gótz), 
NO 22.5.1946; J. Haller, NŘ 1946, s. 86; J. Pilař, Ze- 
měd. noviny 17.7.1946 •; • ref. Slovanský zápisník: 
J. Valja, Svob. noviny 30.10.1947; G (F. Gótz), NO 
19. 12. 1947; V. Běhounek, Kulturní politika 3, 
1947/48, č. 12; V. Černý, KM 1948, s. 97 •; • ref. Hra 
s ohněm: J. Linhart, Kulturní politika 3, 1947/48, 
č. 39; F. Buriánek, Zeměd. noviny 16. 5. 1948; G. 
(F. Gótz), NO 16. 5. 1948; J. Rybák, Tvorba 1948, 
s. 439; b (V. Běhounek), Práce 6. 6.1948; K. P. (Po
lák), PL 8. 6. 1948; K. A. Krejčí, Obrana lidu 11.6. 
1948; Bej. (A. Bejblík), Naše doba 1948, s. 466 •;
J. Boušková: Jazyková charakteristika v próze M. P, 
NŘ 1948, s. 85; R. Málek: Začátek velkého díla M. P, 
Knihy a čtenáři 1948, s. 197; • ref. Vyznání lásky: Šik. 
(K. Šiktanc), Mladá fronta 19.10.1949; Z. Kaufman, 
Tvorba 1949, s. 1123; M. Kyselý, LidN 7.12.1949 •; 
Šik (K. Šiktanc): ref. Svítání (2. vyd.), Mladá fronta 
21.1.1950; K. Konrád: Málo za mnoho (vzpomínka), 
Panoráma 1950, č. 7 —> Perokresby (1953); O. Audy 
in M. P: Mír, chceme mír (1950); • ref. Miliony holu
biček: I. Skála, RP 22.10.1950; F. Kautman, Tvorba
1950, s. 1032; Z. K. Slabý, LidN 19.1.1951 (i ref. Vy
znání lásky) •; bs (B. Slavík): ref. Mír, chceme mír, 
LD 18.1.1951; B. Polán: Poznámka o díle M. P., LitN
1951, s. 8 —> Život a slovo (1964); M. Němečková: 
M. P. kritička, Slovesná věda 1951, s. 89; P. Tigrid: 
Spisovatelé mluvící a mlčící (i o B Emigranti), Sku
tečnost (Ženeva, Anglie, Mnichov) 1951, s. 172; F. 
Kautman: Básnířka M. P., NŽ 1951, s. 597; • ref. Ži
vot proti smrti: M. Petříček, Obrana lidu 5. 4.1953; 
Z. K. Slabý, Českosl. voják 1953, č. 4; V. Pekárek, 
LitN 1953, č. 21 -> Literatura a skutečnost (1962); F. 
Buriánek, NŽ 1953, s. 223 O současné české lite
ratuře (1982); J. Cigánek, Práce mladých 1953, s. 393;
K. Polák, Učitelské noviny 1953, č. 24; R. Málek, 
Čtenář 1953, s. 165 •; • k šedesátinám: V. Běhounek, 
Práce 7. 6.1953; K. Konrád, LD 7. 6.1953; J. Muka- 
řovský, RP 7.6.1953; K. Polák, Škola a kultura 1953, 
s. 181 •; Z. Eis: M. P. a Sovětský svaz, Hlas revoluce 
1953, č. 6; V. Stejskal: M. P., bojovnice za socialistický
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realismus v české literatuře, NŽ 1953, s. 704; E Buri- 
ánek in Průkopníci socialistického realismu v české 
próze (1953); • ref. Čínský úsměv: J. Petrmichl, LitN 
1954, č. 29; J. Trefulka, HD 1954, s. 412; M. Jung- 
mann, RP 17.10.1954 •; T. Motylevová: M. P, Pra- 
ha-MoskvaJ 954, č. 7; • ref. Praha: J. Janů, NŽ 1955, 
s. 82 (i ref. Čínský úsměv); A. Závodský, HD 1955, s. 
79; M. Petříček, Obrana lidu 27. 2.1955; S. Macho- 
nin, LitN 1955, č. 8; A. Jelínek, RP 20. 3.1955 •; Z. 
Eis in M. P: Povídky z městského sadu a jiné prózy 
(1956); M. Suchomel: ref. Povídky z městského sadu 
a jiné prózy, HD 1956, s. 410 —> Co zbylo z recenzen
ta (1995) + Zápas o skutečnost (Kritické poznámky 
k próze M. P), alm. Dokořán 1 (1957); • ref. Paní 
Curieová: F. Kautman, Kultura 1957, č. 14; J. Petr
michl, LitN 1957, č. 22; J. Janů, NŽ 1957, s. 538; F. 
Buriánek, RP 11.6.1957—> O současné české litera
tuře (1982); V. Javor, Červený květ 1957, s. 212; 
A. Linke, MF 5. 2.1958 •; Z. Eis in M. P: Zapsáno 
tužkou (1957); • ref. Zapsáno tužkou: I. Fleisch- 
mann, RP 22. 9. 1957; F. Kautman, Kultura 1957, č. 
30; J. Vaniček, LitN 1957, č. 37; M. Blahynka, NŽ
1957, s. 999 •; P. Den: Špatné i dobré z domácí litera
tury (o Životě proti smrti), sb. Sklizeň svobodné 
tvorby (Norman, Oklahoma 1958, s. 57); L. Doležel: 
Základní typ epické věty u B. Němcové a M. P, NŘ
1958, s. 22; V. Pekárek: M. P., Kultura 1958, č. 7 -» Li
teratura a skutečnost (1962); • ref. Modré vánoce: 
Z. Eis, Kultura 1958, č. 17; J. Pilař, LitN 1958, č. 18; 
J. Nový, Tvorba 1958, č. 21; O. Sus, HD 1958, s. 236 
(i ref. Zapsáno tužkou) •; • nekrology: V. Běhou
nek, Práce 20.5.1958; J. Rybák, RP 20.5.1958; J. Há
jek, RP 21. 5. 1958; J. Mukařovský, RP 22. 5. 1958; 
F. Branislav, LD 25.5.1958 -» Z rosy a ze studánek 
(1980); E Buriánek (-> O české literatuře našeho 
věku, 1972), P. Kohout, S. Lom, J. Noha, K. Nový, 
V. Závada aj., LitN 1958, č. 21; Z. Eis, V. Pekárek,
E. Řezáčová aj., Kultura 1958, č. 21; V. Forst,Tvorba 
1958, s. 484; B. Macák, HD 1958, s. 254; J. Petrmichl, 
NŽ 1958, s. 403 -» Literatura mého srdce (1979) •;
F. Jílek: Jazykové mistrovství M. P, Kultura 1958, č. 
23; P. Pujman: Vzpomínky synovské, LitN 1958, č. 23; 
• ref. Básně: jbd (J. Binder), LD 7. 6.1958; J. Pilař, 
RP 20. 7. 1958; M. Blahynka, NŽ 1958, s. 622 •; 
Z. Eis: Dětské motivy u M. P, ZM 1958, s. 217; V. Sta
něk: Umělecký jazyk kapitoly Dívej se výš z románu 
Život proti smrti, Ces. jazyk 1958, s. 361; M. Blahyn
ka: M. P. intimní a společenská, NŽ 1958, s. 766; 
P. Pujman: Nad rukopisem Sestry Aleny, O knihách 
a autorech 1958, září-říjen; • ref. Sestra Alena: 
F. Buriánek, RP 19.12.1958; J. Petrmichl, LitN 1958, 
č. 51-52; J. Opelík, Květen 1959, s. 129 •; F. Kubka in 
Na vlastní oči (1959); Z. Eis in M. P: Sestra Alena 
(1959,2. vyd.) + in M. P: Zpěv o Praze, ten nikdy ne
dozní (1959) + in M. P: Vyznání a úvahy (1959) + in 
M. P: Život proti smrti (1960, s výkladem P. z rkp.); 
M. Blahynka: Nad zápisníky M. P (Po stopách vzni
ku R Lidé na křižovatce), HD 1960, s. 126; L. Dole
žel in O stylu moderní české prózy (1960); J. Dvo
řák: Bedřich Václavek - M. P., příklad spolupráce 

kritika s autorem, sb. Václavkova Olomouc 1960 
(1961); K. Krejčí in Kniha o Praze (1961);M.Pišút in 
Roky a diela (1961, s. 383); Z.Trochová: ref. M. Bla
hynka: M. P., CLit 1961, s. 363; M. Otruba: ref. I. A. 
Bernštejnová:Tvorčeskij puť M. P, ČLit 1962, s. 111; 
Z. Kožmín in M. P: Život proti smrti (1966); Z. Eis: 
Literární kritička M. P, Impuls 1968, s. 347; D. Mol- 
danová: Dopisy F. X. Šaldy M. Hennerové, sb. Lite
rární archiv 3-4, 1969; J. Tax: Problémy umělecké 
tvorby M. P. za druhé světové války, AUC Praha, 
Slavica Pragensia 12,1970; M. Hólzel: Noví hrdino
vé (Postavy komunistů u M. P. a J. Otčenáška), Čes. 
jazyk a literatura 21, 1970/71, s. 289; J. Tax: Cesta 
M. P. k syntetickému románu, sb. Přednášky 
v 15. běhu Letní školy slovanských studií v roce 
1971 (1972) + Hledání ideje „nového světa“ (K ide
ovému vývoji M. P), sb. Československo-sovětské 
vztahy (1972); M. Pohorský: Člověk a dějiny - spo
lečenský román 30. let, ČLit 1973, s. 217 —» Portréty 
a problémy (1974); M. Blahynka: Básnířka M. P, 
ČLit 1973, s. 237 -> Pozemská poezie (1977); J. Plch: 
M. P., Čtenář 1973, s. 160; H. Hrzalová: M. P. - bás
nířka 20. století, Lit. měsíčník 1973, č. 6 -» Na cestě 
k socialistické literární tvorbě (1976); E. Taxová: 
Služba skutečnosti, Novinář 1973, č. 6; Z. Trochová 
in M. P.: Povídky z městského sadu (1975); J. Sekera: 
O refrénu v povídce aneb Ze zkušeností české po
válečné prózy, Lit. měsíčník 1975, č. 8 -> Dar slova 
(1980); E. Lukeš: Zápas M. P. o románové ztvárnění 
současnosti (Život proti smrti...), AUC Praha, Slavi
ca Pragensia 20,1977 + Trilogie M. P. a některé pro
blémy českého románu po 2. světové válce, sb. Před
nášky v 19. a 20. běhu Letní školy slovanských studií 
v r. 1975 a 1976 (1978); F. Buriánek in Ohlédnutí 
(1978); J. Urbánková: Jižně ses uměla smát... (vzpo
mínka), Lit. měsíčník 1979, č. 2; M. Blahynka in Lidé 
na křižovatce (1979); F. Buriánek: Lidé na křižovat
ce, in Z moderní české literatury (1980); P. Taussig: 
O nerealizovaném filmu (První filmová verze Pa
cientky doktora Hegla), Film a doba 1980, s. 89; 
A. Debická-Šimonková: Hovorovost v povídce Před
tucha M. P, Jazykovědné aktuality 1982, č. 1; Z. Eis 
in M. P: Iři povídky o mládí (1983); B. Osvaldová: 
M. P. - novinářka, Novinář 1983, č. 6; S. Bartůšková: 
Mateřství jako princip v díle M. P, Lit. měsíčník 
1983, č. 9; V. Černý in Paměti 3 (Toronto 1983, Praha 
1992); I. A. Bernštejnová in Český román 20. století 
a cesty realismu v evropských literaturách (1985); 
M. Mravcová: Lidé na křižovatce, sb. Rozumět lite
ratuře (1986); H. Hrzalová: Občanka M. P, Lit. mě
síčník 1986, č.2 -> O české literatuře dneška (1987); 
P. Hrubý: Tri české čarodějky slov aneb Sovětská 
polnice v životě a díle Marie Majerové, M. P. a Jar
mily Glazarové, Západ (Ontario) 1987, č. 2; L. Le- 
derbuchová: Předtucha M. P. ve světonázorové vý
chově mládeže, Čes. jazyk a literatura 38, 1987/88, 
s. 155; F. Všetička: Románová tkáň Lidí na křižovat
ce, AUC Olomouc, Philologica 7,1988; O. Chaloup
ka in Setkání s českými spisovateli (1989); M. Po
korný in D. Ďurišin a kol.: Osobitné medziliterárne
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spoločenstvá 3 (1992); P. Pujman: Už tu nejsi (z ne
dokoná vzpomínek), LitN 1993, č. 23; mz (M. Zelin- 
ský) in Slovník české prózy 1945-1994 (1994, Hra 
s ohněm); V. Nezkusil: Pekař Jan Marhoul, Lidé na 
křižovatce, Srpnová neděle a ty další (Poznámky na 
téma ideologie a literatura), Ces. jazyk a literatura 
46,1995/96, s. 49.

Im

Antonín Pulda

* 9.3.1848 Praha
† 3.10.1894 Praha

Dramatický autor, herec a režisér Prozatímního 
a Národního divadla, pro která též překládal a upra
voval francouzské a německé hry.

Pocházel z mlynářské rodiny. O divadlo se zají
mal již od školních let; 1863 debutoval na 
ochotnické scéně U zlatého anděla na Smícho
vě a poté vystupoval s ochotníky v Karlině. Od 
1866 působil v Prozatímním divadle jako he
rec, od konce 1880 i jako režisér, po založení 
Nár. divadla (1881) se stal jeho členem. Tam se 
1882 smluvně zavázal překládat a lokalizovat 
francouzské a německé veselohry a frašky. Pro 
neshody s ředitelem divadla F. A. Šubertem 
a dramaturgem L. Stroupežnickým kvůli režij
nímu i hereckému obsazování nových her a ro
lí dostal 1884 čtvrtletní výpověď a ústav opus
til v březnu 1885 při aféře vedení divadla s jeho 
žačkou M. Pospíšilovou. Odešel do ciziny, kde 
se stal hereččiným impresáriem; jejím vlivem 
získal 1885 místo režiséra v Berlíně, ve Vídni se 
pak 1891 stal navíc i členem dvorního divadla. 
P pozdější snahy o návrat vedení Nár. divadla 
nevyslyšelo a o hmotné zajištění jeho rodiny 
pečovala M. Pospíšilová. Zemřel náhle po ná
vratu do Prahy a byl pohřben do honosné 
hrobky na Olšanských hřbitovech, která však 
1916 byla prodána a P. ostatky byly uloženy 
v blíže neoznačeném hrobě. - Jeho syn Jaro
slav se stal rovněž hercem a spisovatelem.

Významný herec a režisér se do literárního 
dění zapsal především jako překladatel diva
delních her. Jejich výběr ovlivňovala jeho he
recká a režisérská praxe, orientovaná na ně
mecké a zejména francouzské konverzační 
veselohry, které vycházely vstříc dobové ob
libě tohoto žánru a rozvíjely realistický je
vištní projev. Těmto hrám vtiskoval způso

bem překladu, úpravami a hlavně lokalizací 
rysy vlastní produkce (např. jeho překlad hry 
J. B. Schweitzera Dítě aneb Honba na redak
tora se hrál pod P. jménem). Původní prací je 
jen veselohra napsaná s J. Bittnerem, v níž se 
snaha vyhrát na zakázaný los proplétá s pří
během milenecké dvojice {Hlavní trefa v če
pici). Komediálnost hry se opírá o záměny 
dopisů, o převleky a fraškovité scény, skýtala 
však také možnost předvést několik sociál
ních typů soudobé Prahy. Veseloherní ráz má 
i veršované operetní libreto (zhudebněné K. 
Bendlem) o princezně, která sice nevěděla, 
co je láska, nicméně svou krásou zbavovala 
muže rozumu {Indická princezna). Vedle ve
seloher se P snažil upoutat diváka i velkou 
scénickou podívanou se zpěvy a tanci podle 
starší francouzské hry (Čert na zemi, text se 
nezachoval) a podle tehdy úspěšných cesto
pisných divadelních inscenací hrou Společ
nost atlanticko-pacifická. Drobné překlady 
hlavně francouzské prózy otiskoval P. jen ča
sopisecky. - V rukopise zůstaly tyto překlady 
her: A. Brisson: Zabil svou ženu; H. Meilhac, 
Ph. Gille: Kamarádka; H. Meilhac, L. Halévy: 
Zvonky.

PSEUDONYMY, ŠIFRY: A. Poldík, Phoites; A. P, 
P. ■ PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1879); Divadelní 
listy (1881); Květy (1880-81); Zábavné listy 
(1885). ■ KNIŽNÉ. Hry: Hlavní trefa v čepici 
(1875, prem. 1874, s J. Bittnerem); Indická princez
na (libreto, b. d., 1877, i prem., hudba K. Bendi). - 
Překlady a úpravy: E. Scribe: Sálický zákon (1869, 
i prem., s J. J. Stankovským) + Neznámý dobrodi
nec (1877, prem. 1868); A. Decourcelle, A. Jaime 
ml.: Hledá vychovatele (1875, prem. 1873 s tit. Vy
chovatel); E. Labiche, A. Duru: Má se to říci? 
(1875, prem. 1874); P. E. J. Gondinet: Byrokraté 
aneb Nový ministr (1875, i prem.) + Pan prefekt 
(1877, prem. 1876 s tit. Chochol aneb Pan prefekt); 
A. P. Dennery, J. Verne: Cesta kolem světa za 80 
dní (1876, i prem.); A. Dumas ml.: Žena Claudiova 
(1876, prem. 1874); H. Meilhac, L. Halévy: Král 
Kandaules (1876, prem. 1874); F. A. Bayard, P. 
Mercier: Mrak na nebi (1877, prem. 1871); P. E. 
Cormon, E. Grangé (společ. pseud. P. E. Piestre): 
Chodí pozdě domů (1877, prem. 1872); A. N. Hen- 
nequimTři klobouky (1877); H. Miiller: Na nádra
ží (1877, prem. 1872, šifra A. P.); Petr Něvský (tj. 
Alex. Newski - společ. pseud. A. Dumase ml., P. 
Corvina): Daniševi aneb Panstvo a nevolníci 
(1877, prem. 1876); É. Augier: Paní Caverletová 
(1878, i prem.) + Otec a syn (1880); T. Barriěre, 
L. Thiboust: Srdce kamenná (b. d., 1878, i prem.); 
A. P. Dennery, G. Lemoine: Článek 213 občanské-
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ho zákoníku (b. d. 1878, prem. 1873); A. de Musset: 
Mezi dveřmi (b. d., 1878, prem. 1874); H. J. Byron: 
Staří - Mladí aneb Naši hoši (b. d., 1879, i prem.); 
O. Feuillet: Dalila (1880, prem. 1874); H. Ch. Chi- 
vot: Nájemníci pana domácího (1880, prem. 1874, 
šifra P.); V. Sardou: Daniel Rochat (1880, i prem.) + 
Cyprienna (1881, i prem.); F. Schónthan: Hloupý 
kousek (1883, prem. 1882); E. Wildenbruch: Cho- 
cholouš (b. d.); - posmrtně: J. B. Schweitzer (pod 
jm. A. P.): Dítě aneb Honba na redaktora (1909, 
prem. 1880). ■ SCÉNICKY. Hry: Čert na zemi 
(1873); Společnost atlanticko-pacifická (1879). - 
Překlady: A. V. Suchovo-Kobylin: Svatba Krečin- 
ského (1867, šifra A. P.); A. de Vigny: Mor (1868, 
šifra A. R); P. E. J. Gondinet: Christiana (1873); A. 
N. Hennequin: Zlá tchýně aneb Nedovolený po
měr (1874); G. Petit: Kandidát Papignol (1874); A. 
Dumas ml.: Princezna Georges (1875); E. Pohl: Se
dm havranů (1876);E. Grangé, J. L. Bernard: Kde je 
dítě aneb Křtiny malého Barnabáška (prem. 1876, 
s J. Bittnarem, šifry A. P. a J. B.); G. Moser: Zlato- 
hlávek (1876); H. Meilhac, L. Halévy: Frou-frou 
(1876) + Od stolu a lože (1877); V. Sardou: Ferréol 
(1876) + Měšťáci z Pont-Arey aneb Volební boj 
(1879) + Odetta (1882); T. Barriěre: Nejnovější 
skandál (1876) + Treštidlo (1883); an.: Torpédo 
(1877,pseud. A. Poldík); H. Bocage, A. N. Henne
quin: Ředitel prásknul do bot (1878); É. Augier: 
Rodina Fourchambaultů (1879); A. Ch. Lecocq, J. 
Brandl: Velký Kazimír (1879); A. N. Hennequin, A. 
Millaud: Niniche (1879) + Lili (1883); E Zeli, R. 
Genée: Dona Chuanita (libreto, 1880, šifry P. a Z., 
tj. Pulda a E. Ziingel, hudba E von Suppé); B. Zap- 
perta: Tri Angličané (1880, pseud. Phoites); P. E. J. 
Gondinet, A. Brisson: Cesta do Itálie (1881); F. 
Schónthan: Naše ženy (1881); A. N. Hennequin, A. 
Mortier, A. de St. Albin: Zábavní vlak (1884); A. 
Grisar: Dobrou noc, pane Pantalone (1893). I

LITERATURA: • ref. Hlavní trefa v čepici: an. 
(J. Neruda), NL 12. 7. 1874 -» České divadlo 4 
(1958); G. E. (Eim), Posel z Prahy 15.7.1874; -ý (J. 
L. Turnovský), Slovan 1874, s. 309 •; O. Hostinský: 
ref. Indická princezna, Osvěta 1878, s. 748; J. N. (Ne
ruda): ref. Společnost atlanticko-pacifická, NL 13. 
5.1879 + ref. překl. J. B. Schweitzer, NL 13.7.1880, 
oboje —> České divadlo 5 (1966) + A. P., Humorist, 
listy 1884, s. 386 —> Podobizny 2 (1952); an.: A. P, 
Světozor 1884, příl. za s. 424; an.: A. P., Zábavné lis
ty 1884, s. 473; • nekrology: an., Světozor 28, 
1893/94, s. 564; an., Zlatá Praha 11,1893/94, s. 575; J. 
L.Turnovský, Osvěta 1895, s. 192; an., Zábavné listy 
1895, s. 48 •; L. Novák in Stará garda Národního 
divadla (1937, s. 117); K. Engelmiiller in Z letopisů 
českého herectví 2 (1947, s. 62); Sjc (J. Sajíc): Sté vý
ročí A. P.,LD 10.3.1948.

dh

Jaroslav Pulda

* 15. 3.1871 Praha
† 10.11.1926 Brno

Dramatik zaměřený převážně na komediální žánry, 
autor novel a memoárů, překladatel divadelních her 
a operetních libret z němčiny a francouzštiny; herec, 
režisér.

Podepisoval se i oběma křest, jmény Jaroslav 
Vladimír P. - Byl synem Antonína P, herce 
a režiséra Nár. divadla v Praze. Od 16 let hrál 
v ochotnickém divadle a pod pseudonymem 
s profesionály ve Švandově divadle na Smícho
vě. Studoval do septimy na Akademickém 
gymnáziu v Praze, maturoval v Berlíně (1890), 
kam se odebral za svým otcem, působícím po 
rozchodu s ředitelstvím Nár. divadla v tamním 
Residenztheater. P. se po maturitě vrátil do 
Prahy, zapsal se na lékařské fakultě, přestoupil 
na fakultu filozofickou, ale po úspěšné zkouš
ce do Nár. divadla 1891 se věnoval herectví. 
Pro bohémské výstřelky byl ředitelem F. A. Šu
bertem 1893 propuštěn, znovu však angažován 
1895-99 (mj. 1896 vynikl v Hilbertově Vině). 
Mezi tímto dvojím angažmá byl členem kočov
né společnosti L. Chmelenského, s níž také 
1893 hostoval ve Vídni (v roli Švandy ve Stra
konickém dudáku), 1894-95 působil v Brně. 
Často střídal angažmá, hrál u F. Trnky v Plzni 
(1900-02), u F. Laciny v Brně (1902-03), ve 
Švandově divadle na Smíchově (1904), u V. Bu
dila v Plzni (1904-05), znovu v brněnském Nár. 
divadle (1905-06,1910-12), v Plzni (1913-15) 
a opět v Brně (1916-19). Od 1895 ženat s he
rečkou A. Košnerovou (1873-1946), druhý 
sňatek s herečkou A. Špillingovou. Byl hercem 
hrdinského typu, reprezentantem již dozní
vajícího deklamačního stylu (k jeho předním 
rolím patřil Rostandův Cyrano a Mahenův Ja
nošík). Poslední angažmá v Nár. divadle v Bra
tislavě (1920-22) přerušila dlouhodobá ne
moc, po níž se P. zotavoval v Brně, přivydělával 
si literární prací a na scénu se již nevrátil. Ně
kolik týdnů před smrtí si sám napsal nekrolog 
a odnesl jej do Lid. novin (zde byl po jeho smr
ti otištěn). Byl pohřben v Brně.

P. napsal v druhé polovině 90. let několik 
lokálních frašek se zpěvy pro nenáročné obe
censtvo Pištěkovy arény na Král. Vinohradech 
(tiskem vyšly později). Hudbu pro ně volil ze 
známých operetních melodií, šantánových 
kupletů a dobových šlágrů a více než na děj,
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vesměs sentimentální a primitivní, se v nich 
zaměřoval na barvité zachycení prostředí: 
v prvotině Hloupý Honza na Výstavě, napsané 
u příležitosti národopisné výstavy 1895, to byla 
pivnice u Fleků a ulice před krámkem písnič
káře J. Švába-Malostranského, v Pražských dě
tech z mokré čtvrti Podskalí a zvyky vorařů, 
v Šotku uličníkovi založil obhroublou komiku 
na konfrontaci postav z Offenbachovy operety 
Orfeus v podsvětí s pražskou tržnicí, biogra
fem a pivnicemi, Strašidlo z vodárny, hru pů
vodně lokalizovanou do Plzně a později upra
venou pro Vinohrady, umístil do prostředí 
pekařských učedníků, kominíků a lidových zá
bav. Podle žánrových tradic lidových her se 
zpěvy se zde vedle prostředků lokální charak
teristiky, k nimž patřilo i začlenění známých 
postav z pražských hospod nebo užívání slan
gu a argotu, uplatnil i příznačný báchorkovitý 
moment uváděním nadpřirozených bytostí při
spívajících k rozuzlení děje. 1908-15 překládal 
operetní libreta a pro divadlo adaptoval zná
mé románové a detektivní dobrodružné látky 
v duchu žánru výpravných her s mnoha pro
měnami (J. Verne, A. Dumas st.); údajně se též 
podílel na dobové literární mystifikaci psaním 
tzv. cliftonek, dobrodružných příběhů „americ
kého detektiva Leona Cliftona“, jež byly vydá
vány za autentické paměti tohoto hrdiny. 
Z běžné produkce pro nenáročné publikum se 
vymyká poslední hra Dvě lásky, ibsenovsky 
pojaté drama kolizního vztahu umělce ke dvě
ma ženám, a kniha tří próz ze současnosti Bi
zarní novely, kontaminující fantazii s realitou. 
P. dílo uzavírají dvě knihy divadelních memoá- 
rů Taškařiny a Komedianti včerejška, v nichž 
P. spíše než záznam faktů uplatnil umění intim
ního (humorného i vážného) portrétu.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Adlup Valsoraj, Jacques 
Rarášek; J. P., j. p. I PŘÍSPĚVKY in: ABC. Českosl. 
svéráz (1926-27, R Černá labuť); Bratislavský rarášek 
(1922); Čes. divadlo (1917); Humorist, listy (1916-18); 
Lid. noviny (1911, 1926); Právo lidu (1916); Tribuna 
(1919); Venkov (1916). I KNIŽNĚ. Beletrie: Hloupý 
Honza na Výstavě (D b. d., 1908, prem. 1895, hudba K. 
Pospíšil); Zatkněte vraha! (D b. d., 1908, s poznámkou 
„s částečným použitím pamětí amerického detektiva 
L. Cliftona“); Pražské děti z mokré čtvrti (D b. d., 
1908, hudba V. Štětka s částečným použitím lidových 
popěvků); Pán vzduchu (D b. d., 1909); Strašidlo z vo
dárny (D b. d.,J909, prem. 1901 s tit. Strašidlo z plzeň
ské vodárny); Šotek uličník (D b. d., 1909); Bizarní no
vely (PP 1919); Dvě lásky (D 1920); Taškařiny 
(memoáry, 1922); Komedianti včerejška 1,2 (memoá- 

ry, 1924). - Překlady: H. Sudermann: Skryté štěstí (b. 
d., 1899, insc. též s tit. Štěstí v koutku a Štěstí v zákou
tí); O. Blumenthal, G. Kadelburg:To jsem sám rád (b. 
d., 1903); J. M. Barrie: V tiché uličce (b. d., 1908); 
F. Brentano, K. Tellheim: Jeho nebožka žena (b. d., 
1908); Ch. da Costa: Bratr Martin (hra se zpěvy, b. d., 
1908, hudba M. Weinzierl); K. Kraatz, H. Stobitzer: 
Mamselle Tourbillon (b. d., 1908); L. Krenn, K. Lin- 
dau: Pan Náci (fraška se zpěvy, b. d., 1908, hudba L. 
Kuhn); A. Sylváne, Gascogne: U 14. baterie (b. d., 
1908, insc. též s tit. U 14. eskadrony); K. Lindau, E 
Anthony: Pražští turisté (b. d., 1909); V. Sardou: Ma
dame Sans-Gěne (b. d., 1909); A. Schnitzler: Milková
ní (operet, libreto, 1911, hudba F. Neumann). - Adap
tace: A. Dumas st.: Hrabě Monte Christo (b. d., 1909). 
- Ostatní práce: Zemřel dobrý člověk. MUDr. J. É. 
Zoul (1916). I SCÉNICKY. Hra: Brněnský drak 
(1901). - Překlady a adaptace: H. Heijermans: Naděje 
(1902); M. Hennequin, G. Duval: Jeho blíženec (1902); 
Th. Herzl: Madam Satanella (operet, libreto, 1908, 
hudba A. Múller ml.); E. W. Hornung, E. Presbrey: 
Raffles (1908, s M. Langrovou, též s tit. Zloděj kava
lír); A. M. Willner, R. Bodanski: Hrabě z Luxemburku 
(operet, libreto, 1910, hudba F. Lehár); J. Verne: Cesta 
kolem cesta za 80 dní (1912); V. Léon, H. v. Waldberg: 
Ples v opeře (operet, libreto, 1913, s J. B., hudba R. Heu- 
berger); M. Ordonneau: Panenka (operet, libreto, 
1915, hudba E. Audran). I REDIGOVAL časopis: 
Bratislavský rarášek (1922). ■

LITERATURA: -v-: Městské divadlo v Plzni (o re- 
žisérské činnosti), Divadelní listy 1900, s. 441; A.: ref. 
insc. Brněnský drak, Divadelní listy 1901, s. 61; an.:Tři 
Cyranové!, Plzeňské nezávislé listy 2.11.1904; K. El- 
gart Sokol: Národní divadlo v Brně (o herecké i dra
matické činnosti), MS1R1910, s. 75; • nekrology: Jak si 
to sám napsal, LidN 13.11.1926; (an.:) Dělnické diva
dlo 1926, s. 213; PL13.11.1926 •; V. Zatiranda: Herec
ké kapitoly - Nesmrtelný P., Divadlo 7,1927/28, s. 68; 
R. Deyl in Jak jsem je znal (1937, s. 48); E. Vrchlická: J. 
P, Otázky divadla a filmu 1,1945/46, s. 306; F. Springer: 
Četba s Cliftonem, LD 3.12.1970; R. Deyl in Vavříny 
s trny (1973); in sb. Postavy brněnského jeviště 1 
(1979-84, heslo od Z. Srny); in sb. ND a jeho před
chůdci (1988, heslo od L. Kopáčové).

is

Přibík Pulkava z Radenína

† mezi 18.9.1378 a 24.9.1380

Kronikář doby Karlovy.

V opisech kroniky psán i zTradenína, z Strade- 
nína. - Mistr pražské univerzity, 1373-78 rek
tor školy u sv. Jiljí na Starém Městě pražském, 
1378 získal jako obročí faru v Chudenicích,
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není však známo, zda byl vysvěcen na kněze 
(duchovní službu v Chudenicích zajišťoval 
pravděpodobně prostřednictvím vikáře).

Jako vynikající vzdělanec své doby se P. 
účastnil úsilí Karla IV. o kronikářské zpracová
ní dějin českého státu. Kolem 1374 napsal, 
zřejmě z panovníkova podnětu, latinské dílo 
osnované jako kronika českých panovníků; po 
dobovém zvyku začíná od stavby babylonské 
věže a je dovedeno do smrti Karlovy matky, 
královny Elišky (1330). Pramenným zdrojem 
byl P. Kosmas a jeho pokračovatelé, legendy, 
listiny z korunního archivu, Dalimil, Zbraslav
ská kronika, František Pražský, Beneš Krabice 
z Veitmile. V ideové koncepci kroniky je zna
telný vliv Karla IV. (důraz na souvislost Čes
kého království a Velkou Moravu, důraz na 
přemyslovskou tradici - jeho nej výraznějším 
projevem je to, že P. pojal do svého textu Kar
lovu legendu o sv. Václavu). Dokončené dílo P. 
- zřejmě podle panovníkových pokynů a inter
vencí - dále upravoval a doplňoval se zřetelem 
ke kronice Vincentiově a Jarlochově i k cizím 
kronikám (v souhlase s Karlovými politickými 
kroky zařadil do kroniky data o dějinách Bra
niborska). Vzniklo tak několikeré zpracování, 
později rozdělené na dvě knihy (první končí 
smrtí Václava III.). Starší badatelé rozlišovali 
ve vývoji textu kroniky tři (Palacký) nebo čty
ři (Emler) recenze, novější bádání došlo ke 
zjištění šesti recenzí. Záhy, snad ještě za života 
Karla IV, byla kronika přeložena do češtiny 
a do němčiny. Český překlad byl pořízen podle 
šesté recenze, obsahuje úplný text kroniky 
a jeho původcem byl pravděpodobně sám P. 
Do němčiny byla kronika přeložena dvakrát, 
v obou případech volně podle páté recenze. 
Třebaže P. kronika obsahuje mnoho omylů 
a nepřesností, platila za autoritativní dílo 
o českých dějinách, dochovala se v mnoha ru
kopisech a stala se zdrojem pro další zpracová
ní české historie (Eneáš Silvius, V. Hájek z Li- 
bočan, J. Dubravius).

EDICE: in Scriptores rerum Germanicarum 3 (Lip
sko 1730, ed. J. B. Mencken, lat. text); in Reliquiae 
manuscriptorum 11 (Frankfurt n. M., Lipsko 1737, 
ed. J. P. Ludewig, lat. text); in Monumenta historica 
Bohemiae 3 (1774, ed. G. Dobner, lat. text); Kronika 
Česká (1786, ed. E F. Procházka, jazykově upravený 
staročes. překlad); in FRB 5 (1893, ed. J. Emler, lat. 
text; J. Gebauer, staročes. překlad). - Překlad do češ
tiny: in Kroniky doby Karla IV. (1987, přel. M. Blá
hová). - Ukázky in: Výbor z literatury české 1 

Půlpán

(1845); Výbor z české literatury od počátků po dobu 
Husovu (1957); Čtení o Karlu IV. a jeho době (1958, 
ed. a přel. E Heřmanský). I

LITERATURA: F. Palacký in Wurdigung der al- 
ten bóhmischen Geschichtsschreiber (1830) + O Při- 
bíku P. z R. a jeho Kronice české, Sitzungsberichte 
der kónigl. bóhmischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften 1869, sv. 1, s. 39 -> Radhost 2 (1872); J. Jire- 
ček in Rukověť 2 (1876}; A. Patera: Muzejní zbytky 
staročeské P. kroniky, CČM 1885, s. 510 (s ed.); J. 
Muller: O rukopisech kroniky Přibíka z Radenína, 
příjmím P., zvláště pak o rukopisu krakovském 
(1887); J. Emler in FRB 5 (1893); V. Novotný: Ruko
pis kroniky P. v knihovně Nostické, Věstník ČA 19, 
1910, s. 213 a pokr.; J. Šusta in Karel IV. Za císařskou 
korunou (1948); Z. Fiala in Čtení o Karlu IV. a jeho 
době (1958); J. Tichý: Kroniková příručka z poloviny 
16. věku, ČNM 1958, s. 93; F. Kutnar in Přehledné dě
jiny českého a slovenského dějepisectví 1 (1973); J. 
Spěváček in Karel IV. (1979); in ant. Kroniky doby 
Karla IV. (1987; zde soupis rukopisů a popis edic); R. 
Nový in Slavníkovci ve středověkém písemnictví 
(1987, s. 342); K. Stejskal, M. Švábenský: Iluminátor 
cerroniánského rukopisu P. a jeho dílo, Umění 1988, 
s. 340; V. Bok: Wolfenbiittelský fragment německého 
překladu P. kroniky, LF 1990, s. 24; E Kavka in Život 
na dvoře Karla IV. (1993).

A

Karel Půlpán
*2L 9.1885 Vídeň
† 5.6.1914 Čerčany u Prahy

Prozaik a básník, tvůrce autobiograficky založených 
povídek o opuštěných dětech, životních ztroskotan
cích i buřičích, autor veršů s osobními a sociálními 
motivy, publicista.

Některé prameny uvádějí datum nar. 18. 12. 
1885. - Byl nemanželským synem služebné, 
která se ho hned po narození vzdala. Na vy
chování byl dán do venkovské rodiny na Mo
ravě a v šesti letech do domovské obce Rybit- 
ví u Pardubic k matčiným rodičům. V jedenácti 
letech opustil domov, stal se pasákem dobytka 
a asi od čtrnácti let pracoval jako pomocný 
důlní dělník v Žacléři a pak v Duchcově. Když 
si ušetřil nejnutnější obnos, odešel do Vídně, 
kde se vyučil truhlářem. Záhy se začal sám 
vzdělávat, horlivě četl beletrii (mj. F. Šrámek, 
K. Toman, Neumannův Nový kult), socialistic
ké spisy, sledoval dělnický tisk, zvi. časopisy 
nár. socialistické, do nichž začal přispívat (Ces. 
Vídeň, Mladé proudy, aj.). Začlenil se také do
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politického života české Vídně, od 1901 praco
val (též jako jednatel) v nár. socialistickém 
Klubu mladé generace Palacký; zde se spřáte
lil s J. Roubíčkem (pozdější spisovatel J. R. Hra
decký), s nímž později po odchodu do Prahy 
nějakou dobu společně pracoval a bydlel 
(Hradecký napsal 1918 o P životopisný román 
Syn světla). Již za vídeňského pobytu onemoc
něl tuberkulózou a léčil se v nemocnici. 1906 
odjel do Kyjova a pracoval v redakci časopisu 
Stráž na Slováčku, 1907 se však vrátil a záhy 
nato přesídlil do Prahy. Pracoval zde jako truh
lářský dělník, nejprve v továrně na váhy, poz
ději v dílně na výrobu tiskárenského nářadí, 
pak ho J. Klofáč povolal do redakce Čes. slova 
a od července 1908 až do své smrti byl redak
torem časopisu nár. socialistické mládeže Mla
dé proudy. V tzv. antimilitaristickém procesu 
byl 1909 odsouzen k pěti měsícům žaláře (1910 
mu byl trest nejvyšším soudem ve Vídni zvýšen 
na 13 měsíců), pro špatný zdravotní stav do 
věznice nenastoupil, byl však pod stálým poli
cejním dozorem. Od 1911 vydával při Mladých 
proudech beletristickou knižnici a 1912 založil 
a pak redigoval kulturněpolitickou a vzdělava
telskou revui Nový člověk (před úřady za re
dakci odpovídal J. Trnobranský). Mimoto pů
sobil jako agitátor a často přednášel. Při své 
činnosti se spřátelil s J. Haškem, K. Novým, F. 
Šrámkem, jejich práce také častěji zveřejňoval. 
Pokračující choroba ho vyřazovala z práce, 
dvakrát byl na léčebném pobytu v Dalmácii. 
Zemřel u známého v Posázaví, byl pohřben za 
účasti nár. socialistické reprezentace a velkého 
počtu dělníků v Praze-Vršovicích.

Zpočátku P. publikoval časopisecky neumělé 
verše vypovídající o jeho trpkých životních 
zkušenostech a vyznívající společenským pro
testem. Lépe jeho vlohám odpovídaly povídky, 
které rovněž absorbovaly autobiografická fak
ta a nesly i výraznější znaky P žurnalistického 
povolání; po prvních skicách Na tvrdých cestič
kách se jejich podoba ustálila na typu prózy, jež 
oscilovala mezi povídkou a črtou a v níž se vol
ný sled leckdy i drastických výjevů pojil s lyri- 
zující impresivitou a s vyhroceně tendenčními 
publicistickými vstupy vypravěče. Hrdiny těch
to vyprávění (Bez plachet, Černé obrázky, 
Vzpoura a jiné povídky) se stávali lidé, které 
sociální předurčenost nebo revolta a opojení 
„šílenou jízdou bez plachet“ vrhly na společen
skou periferii: vedle živořících dělníků, zprole- 
tarizovaných intelektuálů, žurnalistů, umělců, 

opovrženého „obecního“ člověka vydaného na 
milost a nemilost domovské obci, cirkusáka, 
prostitutky, vzpurného vojáka aj. se v nich obje
vovaly tragické postavy reflektující nebo před
jímající P. úděl, lidé na smrt nemocní, opuštěné 
děti, ale také postava revolucionáře. Osobní 
účast, projevovaná častou sebeprojekcí i sym
patiemi s hrdiny podobného údělu, vnášela do 
jeho próz přemíru sentimentu, vedla však 
i k volbě zorného úhlu umožňujícího přiblížit 
sociální pozadí a psychickou motivaci činu. Ty
pem hrdinů, revoltující atmosférou i způsobem 
podání se P. prózy blížily tvorbě jeho literárních 
lásek a prvních vzorů, raným povídkám F. 
Šrámka a bosáckým prózám M. Gorkého. Apo- 
teóza života, jež se z řady povídek ozývá, i ges
ta vzpoury proti nespravedlivému a nepřejícné
mu osudu působí však i při závislosti na dobové 
literární stylizaci autenticky jako výraz vlast
ních bolestí a tužeb. Z tohoto hlediska i celko
vou slovesnou úrovní patří k nejlepším P. pra
cím příběhy dětských vyděděnců Chudé děti, 
k nimž se řadí autobiografická novela Bez ma
minky. - Pro dělnickou mládež sestavil P. čítan
ku, která vedle beletrie obsahovala politické 
a osvětové stati (na P. žádost též pro ni připra
voval, avšak nedokončil stať o socialismu L. N. 
Tolstoj, v náhradu poskytl záznam svého roz
hovoru s dělníky), a zredigoval sborník revo
lučních a lidových písní českých, slovenských, 
polských a jihoslovanských.

ŠIFRY: K. P„ P. I PŘÍSPĚVKY in:Čes. Vídeň; Čes. 
slovo (od 1907); Čes. svět (1911); Čítanka dělnické 
mládeže (1910); Matice svobody (Brno-Královo Po
le, Přerov); Mladé proudy (1904-14); Nazdar (Mor. 
Ostrava); Nový člověk (1912-14); Obrana lidu 
(Ml. Boleslav); Proletář (Pardubice 1907); Robotník 
(Mor. Ostrava); Stráž na Slováčku (Kyjov 1906-07); 
- posmrtně: sb. Půlpánův večer (1921); Tribuna 
(1921). I KNIŽNĚ. Beletrie: Na tvrdých cestičkách 
(PP 1908); Bez plachet (PP b. d., 1909); Černé 
obrázky (PP b. d., 1910); Chudé děti (PP pro ml., 
b. d., 1911); Vzpoura a jiné povídky (1913); Bez ma
minky (P b.d., 1913). - Výbor: Hořká nokturna 
(1979, ed. J. Špičák). - Souborné vydání: Spisy K. P. 
(Vydavatel, a tiskař, družstvo Mladé proudy, 1920, 
5 sv.). I REDIGOVAL časopisy: Stráž na Slováčku 
(1906-07), Mladé proudy (1908-14), Nový člověk 
(1912-14); knižnici: Knihovna Mladých proudů 
(1911-14). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Čítanka 
dělnické mládeže (1910); Sborník písní (b. d., 1913); 
Mladý organizátor (b. d.; rozmn. a upr. vyd. 1919). I

LITERATURA: K. Nový: K. P., jeho život a dílo 
(1920); sb. Půlpánův večer (1921; přisp. E. Špatný, 
K. J. Rais, K. Nový, ed. B. Fišer). I • ref. Bez plachet:
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an., Studentská revue 3,1909/10, s. 284; -kšk-, Nár. 
obzor 11. 6. 1910 •; • ref. Černé obrázky: K. Hikl, 
Novina 4,1910/11, s. 187;Tristan (S. V. Friedl), Zvon 
11,1910/11, s. 750; -il., LidN 28.5.1911; F. V. Vykou
kal, Osvěta 1911, s. 552; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
19, 1911/12, s. 61 •; • ref. Chudé děti: Ant. Veselý, 
Čes. revue 5,1911/12, s. 253; F. V. Vykoukal, Osvěta 
1912, s. 236 •; • ref. Vzpoura a jiné povídky: V. Dres- 
ler, Venkov 3.12. 1913; -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 
21, 1913/14, s. 273j F. Sekanina, Zvon 14, 1913/14, 
s. 97; Ant. Veselý, Čes. revue 7,1913/14, s. 60 •; • ref. 
Bez maminky: -ejč- (J. Krejčí), Naše doba 21, 
1913/14, s. 563; an., Zlatá Praha 31,1913/14, s. 240; 
P. Moudrá, Ženský svět 1914, s. 10 •; • nekrology: 
-n-, Zvon 14, 1913/14, s. 532; Č., Zlatá Praha 31, 
1913/14, s. 431; (an.:) Čas, Čes. slovo, NL, Nár. politi
ka, PL 6. 6. 1914; V. Dyk, Samostatnost 7. 6. 1914; 
Mladé proudy 1914, smuteční č. 12 (přisp. o životě 
a díle K. P., přetisk smuteční řeči E. Špatného, citace 
z tisku aj.); E V. Vykoukal, Osvěta 1914, s. 871 •; 
• ref. Spisy K. P: (Bez plachet:) J. Kpl. (Kopal), No
vé Čechy 4,1920/21, s. 242; (Vzpoura:) M. N. (No
votný), tamtéž, s. 242; (Chudé děti:) -vh- (M. Hý
sek), Kmen 4, 1920/21, s. 489; (Vzpoura a jiné 
povídky, Černé obrázky, Bez plachet, sb. Půlpánův 
večer:) A. M. Píša, Kmen 4,1920/21, s. 538 a 610 •; 
V. B. (Bořin): Člověk z vídeňského nalezince 
a vůdce, Haló noviny 1934, č. 269; • k 50. výr. naro
zení: -ý (K. Nový), NO 22. 9.1935; L. Maršíček, NO 
18.10.1935 •; K. Nový: Vzpomínka na K. P., Socia
listický směr 1964, č. 13; O. Bureš : Výročí revolucio
náře, Svob. slovo 7.6.1969; J. Špičák: Básník chudo
by a síly K. P., Svob. slovo 1.5.1971 + in K. P.: Hořká 
jádra (1979) + Návrat K. P, Svob. slovo 16. 8.1979; 
ds. (D. Spáčil): Zapomenutý autor, Tvorba 1979, č. 
42; F. Hýbl: Antimilitaristické hnutí české mládeže 
na počátku 20. století, Studia Comeniana et histori- 
ca 1978, sv. 2, s. 38.

et

Václav Klement Piiner

* 1811 Praha
† po 1860

Překladatel a divadelní kritik; z němčiny (a přes ni 
z francouzštiny) tlumočil zejména hry repertoáru 
pražských scén od 30. do počátku 50. let 19. století.

Psán též s křestním jm. Kliment Vladislav, 
N. Klement, Václav, resp. zkratkou K. L. V, pří
jmením též jako Píinner. Den a měsíc narození 
nejsou známy. - Otec byl štolbou u hraběte 
Nostice. Po vystudování staroměstského gym
názia (mat. 1828) a tzv. filozofie (1828-30) 
v Praze se P. přihlásil 1832 na lékařskou fakul

tu, kterou dokončil patrně až 1842. Do podzi
mu t. r. bydlel v Jindřišské ul., kde 1836-37 
soustředil redakci edice Výbor divadelních her 
zahraničních. Koncem 1842 odešel na Žatecko 
a stal se praktickým lékařem v Klášterci n. 
Ohří, poté vstoupil k vojsku a pracoval jako 
polní lékař. 1846 pobýval na Strakonicku ve 
Štěkni, 1852 ve Žďáru (Žár). 1860 přesídlil do 
uherského Banátu a v Modoši u Temešváru se 
usadil jako městský lékař se soukromou praxí. 
Od té doby o něm zprávy mizí.

Počátky P. literární činnosti spadají do doby 
jeho filozofických studií, kdy se (s kolegou 
a přítelem V. Filípkem) připojil k české vlaste
necké společnosti scházející se počátkem 30. let 
v kavárně v Ungeltu; později se jako ochotnic
ký herec, překladatel dramat i divadelní kritik 
sblížil se skupinou J. K.Tyla v Kajetánském di
vadle (1837 zde byl reprízován P. překlad hry 
Karla XII. navrácení se do vlasti). 1836 debuto
val časopisecky; uveřejňoval drobnou prózu 
s náměty z dávné české minulosti, milostné bás
ničky, žertovné deklamace, masopustní žertíky 
a kratší překlady prózy i lyriky (zejm. z němči
ny}. Současně se prosadil jako divadelní kritik 
v České včele, kam pravidelně přispíval obšír
nými referáty (září 1837 - červen 1842, s kratší 
přestávkou na přelomu 1840/41). Jako nástup
ce J. K. Chmelenského se stal pokračovatelem 
jeho kritických snah o povznesení českého 
divadelnictví z amatérství na profesionální 
úroveň. Tento záměr vedl P. s V. Filípkem 1836 
k založení edice Výbory divadelních her zahra
ničních, která měla sloužit ochotnickým soubo
rům v lepší orientaci po dosud převážně ruko
pisně šířeném repertoáru (první svazek přinesl 
P. překlad veselohry Karla XII. navrácení se do 
vlasti); edici, proslulou pak jako Česká Thalia, 
postoupil P. již v polovině 1837 J. K. Tylovi a vy
davateli V. Spinkovi. Po neúspěšném pokusu 
o vlastní hru Císař Karel IV. v Pise, napsanou 
patrně podle cizí předlohy, podloženou však 
dalším materiálovým studiem, se P. věnoval již 
jen překladům, jichž vytvořil větší množství 
(některé byly upravovány Tylem a Štěpán
kem). Dobový repertoár českých scén, libují
cích si ve vídeňské frašce a pohádkové féerii, 
umělecky pozvedl překlady klasické a roman
tické tragédie (F. Schiller, V. Hugo) i komedie 
(G. E. Lessing) a o další hry doplnil měšťan
skou moralistní činohru (A. W. Iffland). P pře
klady se u kritiky nesetkaly s jednoznačně 
kladným ohlasem, přesto se udržely na reper-
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toáru Prozatímního divadla i kočovných spo
lečností (J. A. Prokopa, J. Kullase aj.) až hlubo
ko do 70. let (např. hry Karla XII. navrácení se 
do vlasti, Věrný služebník, Hrůzy rozbroj nictví, 
Jan, vévoda finský, Mina z Blahodova, Králov
na a její milostník, Don Karlos). Za svého mi
mopražského pobytu se P. věnoval již jen pře
kladům prózy, kratších povídek a obsažného 
Bulwerova románu Noc a jitro. V rukopise zů
stal překlad románu K. Spindlera Žid (z 1852) 
a hry A. F. Kotzebua Ztracené dítě. Jako pře
kladatel s rozhledem po světovém literárním 
dění a jako kritik vyhraněného pohledu na do
mácí dramatiku se P. iniciativně uplatnil zejmé
na ve vývoji divadla 30. a 40. let 19. století.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Kl. Naděikovský ze Žďáru 
(1852), Kl. Nadejkovský, KI. (K. VI., Kl. V.) Naděj- 
kovský, Kl. Nadějovský; Dr. -r, K. Ch. P., Kliment V., 
K. L. P., Kl. P., Kl. V., Kl. V. P., K. P, K - P, K. P..., K-.-r, 
-p-. I PŘÍSPĚVKY in: Čes. včela (1837-44); Květy 
(1836-37,1848). I KNIŽNĚ. Překlady: J. R. Planché 
(dle C. W. Botha): Karla XII. navrácení se do vlasti 
(1837, hráno též s tit. Karel XII. na ostrově Rujáně); 
H. Zschokke: Tetinka Rozmarinová (1838); J. W. 
Lembert: Ženských se štítí (1839, později hráno 
i s tit. Mentor aneb...); A. W. Iffland: Věrný služebník 
(1843); A. F. Kotzebue: Jeden jako druhý (1843) + 
Stříbrná svatba (1843, insc. pod pseud. Kl. Nadějkov- 
ský); E. G. Bulwer-Lytton: Noc a jitro 1-5 (1845); A.
V. Tromlitz: Víra, vlast a láska (1845); L. J. N. Lemer- 
cier: Poslední dnové města Pompejí (1847). 
I SCÉNICKY. Hry: Císař Karel IV. v Pise (1838). - 
Překlady a adaptace: A. F. Kotzebue: Žárlivá panička 
(1837); A. Báuerle: Praha, Paříž, Londýn a Constan- 
tinopole aneb Všude dobře, v Praze nejlíp (1838); A.
W. Iffland: Věrný služebník (1838) + Karbaník (1843) 
+ Myslivec (1860); F. W. Ziegler: Hrůzy rozbrojnictví 
aneb Mocnost pravé víry (1839); J. A. Lewald: Kníže 
Modrovous neb Zkoušení manželky (1843); W. Vo- 
gel: Penězokazi a strážný obraz aneb Švédové 
v Chrudimi (1843); J. Franul v. Weissenthurn: Jan, vé
voda finský aneb Boj dvou srdcí bratrských (1843) + 
Ztečení (Dobytí) Smolenska aneb Oběť lásky dětin
ské (1843); G. E. Lessing: Mina z Blahodova aneb 
Šťastní vojáci (1844); J. N. Nestroy: Chce mít švandu 
aneb Kupečtí mládenci z venkova v hlavním městě 
(1844); V. Hugo: Královna a její milostník (1850, hrá
no též s tit.Tudorka, Marie Tudorovna); F. Raimund: 
Záhubná koruna neb Král bez říše, hrdina bez zmu
žilosti, krása bez mladosti (1850, hráno též s tit. Ne
štěstí přinášejíc korunu); H. Clauren: Amerikánský 
ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku 
(1851); E Schiller: Don Karlos, infant Španělský 
(1853, pseud. K. VI. Nadějkovský). I USPOŘÁDAL 
A VYDAL: Výbor divadelních her zahraničních 
(1837, s V Filípkem). I

LITERATURA: • ref. Výbor divadelních her...: 
J. K. Tyl, Květy 1836, s. 101 + Čes. včela 1837, s. 208 
—> Národní zábavník (1981, s. 550, 556); J. K. Ch. 
(Chmelenský), Čes. včela 1837, s. 96 •; an.: ref. překl. 
J. R. Planché, Čes. včela 1837, s. 32; J. S.Tomíček: ref. 
insc. Císař Karel IV. v Pise, Čes. včela 1838, s. 159; 
J. Malý: ref. překl. F. W. Ziegler, tamtéž 1839, s. 116; 
an. (J. N. Štěpánek): ref. překl. J. A. Lewald, Čes. vče
la 1843, s. 164; J. Malý: ref. překl. G. A. Lessing, tam
též, 1844, s. 160; • ref. překl. J. N. Nestroy: J. Novák, 
Čes. včela 1845, s. 11; J. K. (Tyl), Květy 1845, s. 8 
-» Divadelní referáty a stati (1960, s. 315) •; an. 
(K. Havlíček Borovský): ref. překl. A. v. Tromlitz, 
Pražské noviny 25.1.1846; H. (V. Hálek): ref. překl. 
J. R. Planché (pozdější provedení), NL 6. 8.1861 + 
ref. překl. F. Schiller (pozdější provedení), NL 14.4. 
1864.

mhs

Jan Evangelista Purkyně
* 17.12.1787 Libochovice u Litoměřic
† 28.7.1869 Praha

Přírodovědec, fyziolog světového významu; básník 
a překladatel poezie, představitel jungmannovské 
školy, propagátor české a slovanské kultury v ně
meckém prostředí.

Křestní jm. psáno též Ivan, Ivan Josipovič, Jan, 
Johann, J. K., příjmení i ve formě Purkině, 
Purkinie, Purkinje. - Prvorozený syn hospo
dářského správce na dietrichštejnském panství 
(† 1793). Základní vzdělání nabyl P. v rodišti, 
další studium absolvoval z finančních důvodů 
jako chórista při piaristickém klášteře v Miku
lově na Moravě (od 1798 něm. hlavní škola, 
1801-04 tamější gymnázium). Pak vstoupil do 
piaristického řádu, noviciát si odbyl 1804-05 
v klášteře ve Staré Vodě u Olomouce, rok 
učil na piaristickém gymnáziu ve Strážnici 
a 1806-07 v Litomyšli, kde zároveň absolvoval 
1. roč. tzv. filozofie. Soukromě se zabýval stu
diem filozofie a pedagogiky; zvláštní význam 
mělo pro P. seznámení s německou naturfilo
zofií, z níž přijal základní prvky svého světo
vého názoru: filozofický idealismus, panteis- 
mus a vývojové hledisko v biologii. 1807 se P. 
pod vlivem Fichteho optimistické víry v tvůr
čí schopnosti člověka a myšlenky o společen
ské úloze učence rozhodl opustit piaristický 
řád a cele se věnovat vědě; své filozofické ná
zory formuloval 1850 v anonymním spisku 
Papierstreifen aus dem Portfeuille eines ver-
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storbenen Naturforschers (Útržky ze zápisníku 
zemřelého přírodovědce; k autorství se P. při
znal v čas. Živa 1858), souhrnem jeho názorů 
pedagogických byla 1861 stať Zřízení sirotčin
ců chlapeckých směru přírodovědeckého (pod
titul Nitka z mého života). 1807-09 studoval P. 
v Praze na tzv. filozofii (od 2. roč.) a pravděpo
dobně navštěvoval přednášky J. Nejedlého 
z české literatury a jazyka, které ho přivedly 
k prvním básnickým pokusům (1808 navštívil 
J. Jungmanna v Litoměřicích). 1810-13 byl 
z důvodu hmotného zajištění vychovatelem 
u barona Hilbrandta v Blatné (mezitím 1811 
započal, ale ještě t. r. přerušil studium medicí
ny), 1814-18 absolvoval lékařskou fakultu 
v Praze (1816-18 zároveň praktikoval na chi
rurgické klinice). 1818 obhájil doktorskou di
sertaci Beitrdge zur Kenntnis des Sehens in 
subjektiver Hinsicht (Příspěvky k poznání zra
ku ze subjektivního hlediska). 1819-23 působil 
jako asistent-prosektor anatomie, 1820-22 se 
bezúspěšně ucházel o místo profesora lékař
ství na vysokých školách v Praze, Pešti a Štýr
ském Hradci. 1822 se setkal ve Výmaru s J. W. 
Goethem, který se zajímal o jeho výzkum zra
ku. 1823 byl P. jmenován na místo profesora fy
ziologie a patologie na univerzitě ve Vratislavi 
(Wroclaw) (t. r. obhájil habilitační práci Com- 
mentatio de examine physiologico organi visus 
et systematis cutanei. - Pojednání o fyziologic
ké zkoušce ústrojí zrakového a povrchu kožní
ho). Věnoval se badatelské činnosti v oboru 
fyziologie, kterou chápal jako samostatnou 
vědní disciplínu a v níž na podkladě experi
mentu učinil řadu významných objevů (fyzio
logie lidské mluvy, zrakové a sluchové jevy, 
vnímání prostoru a pohybu, činnost trávení, 
srdce, oběh krve, dýchání, bdění, spánek; vý
znam tělesné konstituce v lékařství; skladba ži
vočišných tkání, výzkum buněk, vývoj slepičí- 
ho vejce; ústrojnost rostlin atd.). Od 1831 
usiloval o zřízení samostatného fyziologického 
ústavu ve Vratislavi, čehož dosáhl 1839, a pod
nítil zakládání podobných institucí v Evropě 
(v Praze 1851). Publikoval latinsky a německy 
psané studie z oboru fyziologie, histologie 
(jejímž byl zakladatelem), farmakologie, ana
tomie, antropologie, zoologie a botaniky. Vy
choval řadu žáků, stýkal se s předními předsta
viteli evropské vědy, účastnil se pravidelně 
sjezdů německých lékařů a přírodovědců a do
stalo se mu mnoha poct. Několikrát byl děka
nem lékařské fakulty (poprvé 1827) a byl čle

nem téměř všech evropských vědeckých aka
demií (Berlín, Londýn, Paříž, Petrohrad, Ví
deň). Ve Vratislavi působil i v zájmu českého 
národního obrození. Pobytu v cizině využíval 
k sepsání bohemik v německých knihovnách 
a archivech a při této práci objevil několik sta
ročeských literárních památek (kronika Přibí- 
ka Pulkavy z Radenína, původní verze Ko
menského Didaktiky, rkp. sbírka čes. přísloví 
založená Komenským, rkp. historie čes. bratrů 
aj.) a zprostředkoval prodej některých z nich 
pro české muzeum. 1824 se stal členem uče
ných sdružení Slezská vlastenecká společnost 
a Společnost filomatická, na jejichž půdě vy
slovil přes 60 přednášek, v nichž nejen popu
larizoval své vědecké objevy, ale také propa
goval znalost české literatury a kultury. 
Založil a mnoho let vedl spolek Towarzystwo 
literacko-slowiaňske, sdružující slovanské stu
denty vratislavské univerzity. Podílel se na rea
lizaci podnětu pruského ministerstva školství 
k zakládání kateder slavistiky na německých 
univerzitách (ve Vratislavi od 1842, prof. E 
L. Čelakovský). 1827 se P. oženil s dcerou ně
meckého anatoma a fyziologa K. A. Rudolphi- 
ho (1771-1832). Šťastné manželství skončilo 
(po smrti dvou dcerek 1832) úmrtím manžel
ky 1835; naživu zůstali synové Emanuel P. 
(1831-82), budoucí botanik, a Karel P. (1834 
až 1868), malíř (jeho dcera Růžena se 1882 
provdala za básníka R. Pokorného). Své posta
vení ve Vratislavi ohrozil P. okázalým vlastenec
tvím, které projevil i 1848 na Slovanském sjez
du v Praze. 1849 byl (po pokusech 1834 a 1842) 
povolán do Prahy na uprázdněnou katedru fy
ziologie, přednášet začal na jaře 1850. V násle
dujících létech se vedle vědecké práce věnoval 
organizační činnosti, směřující k budování ná
rodní české vědy. Usiloval o vytvoření českého 
odborného názvosloví (již 1821 byl spoluza
kladatelem prvního českého odborného časo
pisu Krok, autorem jeho úvodního prohlášení 
a několika odborných článků), prosazoval češ
tinu jako druhý vyučovací jazyk na univerzitě 
a rozvíjel myšlenky o institucionální základně 
dalšího vývoje české vědy (stať Akademia, 7A- 
va 1861-62). Zvláštní péči věnoval organizaci 
přírodovědného výzkumu: 1851-52 založil 
v Čes. muzeu Přírodovědecký sbor pro syste
matický výzkum přírodního bohatství v Če
chách a stal se jeho starostou, 1853 ustavil pří
rodovědecký časopis Živa, 1862 spoluzaložil 
časopis a spolek čes. lékařů. Věnoval pozornost
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i vědecké popularizaci, přednášel nejen na 
půdě KČSN, ale také před širší veřejností. 
Praktické uplatňování vědeckých poznatků 
ho vedlo ke vstupu do Průmyslové jednoty 
a 1854 k založení Průmyslové školy (první ře
ditel); dal podnět k vydávání a řídil sbírku 
učebnic a populárněvědné literatury Průmys
lová škola, při časopise Živa založil samostat
nou přílohu Průmyslník. Jako významná vě
decká i kulturní osobnost se účastnil i poli
tického a společenského života. Po 1861 byl po
slancem českého zemského sněmu (1867 v kni
ze Austria polyglotta podal rozbor a návrh na 
řešení národnostní otázky v rakouské monar
chii), v 60. letech se podílel na zakládání téměř 
všech českých kulturních institucí: Umělecké 
besedy (byl předsedou jejího literárního odbo
ru a o literatuře proslovil řadu přednášek), pě
veckého sdružení Hlahol, tělovýchovné jedno
ty Sokol, Matice lidu, Sboru ke zřízení Nár. 
divadla (1868 se zúčastnil slavnostního polože
ní základního kamene k Nár. divadlu jako zá
stupce vědy). Stýkal se s výtvarnými umělci 
(portrétován J. Čermákem, P. Maixnerem, J. 
Mánesem) a spisovateli (přes svůj vysoký věk 
dokázal navázat kontakt i s generací májovců). 
- Pohřben byl na Vyšehradském hřbitově.

P. byl od mládí činný i v oblasti literatury. Je 
zejména autorem několika set českých básní 
a básnických překladů (tiskem z nich vyšla jen 
malá část, většina zůstala v rukopise a někde 
ani nelze spolehlivě potvrdit P. autorství). 
Patřil k Jungmannovu okruhu a v duchu jeho 
poetiky vyznávající klasicistní literární ideál 
psal a překládal nejen v počátečním pražském 
období, ale i později ve Vratislavi, vzdálen do
mácímu básnickému vývoji. P. první původní 
básně, reflexivní skladby s přírodními náměty, 
vyjadřovaly jeho filozofické názory a souvisely 
s oblibou tohoto typu poezie v soudobém 
evropském písemnictví (prokazatelný vliv No- 
valisovy fragmentární skladby Die Lehrlinge 
zu Sais), která se projevila i u nás (mj. Poláko
va Vznešenost přírody). Básnická prvotina 
Obrážení obrazu bez konce (Prvotiny pěkných 
umění 1814), pozorování přírodního úkazu ús
tící do úvahy, přinesla do české poezie poprvé 
motiv zrcadlení, využitý později v tvorbě ro
mantiků. Po návratu do vlasti 1850 se P. tvorba 
přiblížila aktuálním národním potřebám: psal 
převážně příležitostné a časové básně, jimiž re
agoval na dobové politické a společenské udá
losti. Užíval drobnějších veršových útvarů: epi

gramu, aforismu, bajky, alegorické básně, tzv. 
hybridek (verše, v nichž se střídají různojazyč- 
ná slova) aj., psaných trochejem nebo elegic- 
kým distichem. Několik básní věnoval mláde
ži (dvě z nich otiskl F. Doucha ve sbírkách 
Deklamovánky, 1853, a Jaré fialky, 1855). Vý
znamnější a početnější byly P. básnické pře
klady. Jungmannovské východisko ho vedlo 
k záměrnému výběru předloh z řad klasických 
děl evropské i světové literatury, řízenému ne
jen jejich estetickým účinkem, ale i možným 
přínosem pro konstituování českého básnic
kého jazyka. Jako první u nás soustavně pře
kládal básně F. Schillera. Ve 20. letech uveřej
nil několik ukázek v časopisech (Čechoslav, 
ČČM, Krok) a za pobytu ve Vratislavi připra
vil dvousvazkový výbor Básně lyrické (jeho 
nevelký ohlas v Čechách byl pravděpodobně 
ovlivněn P. výběrem, který opomíjel Schillero- 
vy básně z období Sturm und Drang s jeho 
protisentimentálním a revolučním postojem, 
40. letům blízkým). P. překlad je přesný, usiluje 
o vystižení celkového smyslu díla, ale prozra
zuje nedostatek citlivosti pro jeho zvukovou 
složku a další estetické aspekty (sevřenost, 
patos, výrazová prostota). Na počátku 30. let 
přeložil P. celý text Osvobozeného Jeruzaléma 
T. Tassa, který se údajně ztratil v nakladatelství 
V. Špinky (ukázky v ČČM 1834), po návratu do 
Prahy několik básní J. W. Goetha (zejména 
z raného údobí jeho tvorby), z dobově proslu
lého díla německého básníka F. Salleta Evan
gelium pro laiky uveřejnil rozsáhlé ukázky 
v Nerudově Rodinné kronice a Hálkových 
Květech; s oblibou překládal gnómické verše 
(přes něm. např. mravní průpovídky indického 
básníka Bhartrhariho). Vývojově relevantní 
byly P. překlady polské romantické poezie 
(ukázky z A. Malczewského ukrajinské pověs
ti Mary a v časopise Tygodnik liter acki 1841 
a ze Z. Krasiňského Nebožská komedie v Ro
dinné kronice 1864). V rukopise zůstaly poku
sy o překlad Puškinova Evžena Oněgina a san- 
skrtské básně Mahábháratam. Ve stáří začal P. 
studovat maďarštinu a přeložil veselohru E. 
Szigligetiho Růžena aneb Turnaj z lásky, která 
byla 1869 provozována v Prozatímním divadle. 
P. podněcoval i překladatelskou činnost svých 
přátel (J. Kačer) a jejich práce pak vydal vlast
ním nákladem; s polským překladem Čelakov- 
ského Ohlasu písní českých jeho autoru A. 
Szukiewiczovi pomáhal. Veden záměrem pro
středkovat poznání české i slovanské literatu-
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ry v německém prostředí přeložil sám několik 
znělek J. Kollára, část historického eposu Sva
topluk od J. Hollého, povídky P. P. Kameňské- 
ho a A. A. Marlinského-Bestuževa. Jako Jung- 
mannův žák podporoval myšlenku slovanské 
vzájemnosti. Slovanská kultura měla podle P 
tvořit protiváhu ke kultuře západní, přičemž 
Čechy měly sehrát důležitou roli prostředníka 
mezi oběma kulturami. V německých a slovan
ských časopisech publikoval množství recenzí, 
referátů a článků o českých a slovanských kni
hách a vyslovoval se k různým otázkám vzá
jemných vztahů slovanské kultury (např. stati 
Uber die Wichtigkeit der Muttersprache - O dů
ležitosti mateřské řeči, Hesperus 1820; Uber 
die Bewegungen und Richtungen in der neu- 
bbhmischen Literatur - O hnutích a směrech 
v novočeské literatuře, Magazín fůr die Lite
ratur des Auslandes, 1836; O literaturnom je- 
dinstve meždu slovjanskimi plemenami - O li
terární jednotě mezi slovanskými kmeny, 
Děnnica - Jutrzenka 1842; O prospěšnosti vše
obecného rozšíření latinského způsobu psaní 
v oboru jazyka slovanského, ČČM 1851). - 
V posledním desítiletí života měl P. v úmyslu 
napsat memoáry o vlastním životě; časopisecky 
publikoval 1863-64 s titulem Vyryvky z mého 
života první část obsahující vzpomínky na dět
ství v Libochovicích (pokračování o letech stu
dií už nevyšlo a jeho rukopis je od 1918 ne
zvěstný). Torzo široce koncipovaného díla 
odhaluje jak P. vypravěčský talent, tak jeho lite
rární aspirace, projevující se zejména v kompo
zici díla: úvodní situace návratu do rodiště po 
dlouhé nepřítomnosti je konfrontována se 
zlomkovitými výjevy z autorova raného dět
ství, s evokací idylického prostředí ve stínu 
panského sídla a s charakteristikami výrazných 
postav českého maloměsta konce 18. století.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Abrahám Šestivous, Ae- 
sopus Gibbonus, Amos Immewahr, Anaxagoras, 
Anaxagoras j., Auch ein Schriftsteller, Babimor Ro- 
mibab, Bárta Jednota, Bárta Neklej, Bedřich Lesklý, 
Bos Minor, Cantor physiognomicus, Clocher de 
Notredame, Čeští sněmovníci, Danois, David, 
Dr. Durdík Svatopluk, Dr. Pantaleon, Dvořák Hu
bený, Esopus Gibbius, Fabian Ponocný, Falstaffe, 
E Prták, Franta Nemluvňátko, Franta Zajíček, 
Fr. Polívka, městský kuchař, Honza ze Vsi, I. Ipse, 
Ivan..., Jakub Senfkórleen, Jan Dlažba, Jan Ev.Libo- 
chovický, Jan Ev. P. Libochovický, Jan Herold, Jan 
Kaporalský, Jan Libochovický, Jan Nestavovský, Jan 
P. Libochovský, Jan Prkený Doktor Medicinal, Jan 
Totus, Januš Nápověda, Jan Zahradník, Jan z Boudy,
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Jan z Prahy, Jeden od N. L., Jeden z Českých asimi- 
lantů, Jeden z hostí, J. E. Libochovický, J. E. P. Libo
chovický, Jeremiáš Slovíčko, J. U. D. Appl, J. Vtipse 
Ipse, Kašpar Witzbold,^ hejtman, Kašpar Zvěřina, 
Kavalír Kukáč, Lazar Žebrák, Libochovský, Lord 
Byron, Maloslav „á“, Martialis Pražák, Martin Mol- 
nar, Matěj Sumslavus, Mikloš Cikán, Moses Kilka, 
Nemzeti Lap, Ondřej Frak, Ovidius Naso, Ovidius 
Valach, Pallas Athéně, Pantaleon, Paracelsus, Petr 
Služebný, P. Libochovický, Podali Hexametr s Penta- 
metrem, Posthum, Posthumus, Prof. Dr. Punčoška, 
Próteus Humanus, Quisquid ubi, Rejpal Křešínský, 
Rusticus Čekálek, Šero veniens, Thomas Cantus, 
Tlampač kr. Tlumač zde, Versifex fortis, Vinař Vod- 
ňanský, Vojta Cidlinský, Vratislav z Mitrovic, V. To
mášek, Zefrin Šmid; A. A. Z., ěs, J. J. E. P, J. Fr. R..., 
J. N., J. P, J.P-ně,P*** (dub.),pě, P-ě,Th..., V/H. J. N., 
1. 5. ano 1. 5.1 PŘÍSPĚVKY (mimo odborné stati 
v lékařských a přírodovědných časopisech) in: ČČM 
(1829-58); Časopis k prospěchu času přiměřených 
oprav nav gymnáziích (1850-52); Časopis lékařů 
českých; Čechoslav (1822); Čes. včela (1838); Dali
bor (1861);Danica ilirska (Záhřeb 1839); Děnnica - 
Jutrzenka (Varšava 1842); Hesperus. Enzyklopádi- 
sche Zeitschrift fůr gebildete Leser (1820); Hlas 
(1863-64); Humorist, listy (1858-62); Jahrbůcher fůr 
wiss. Kritik (Berlín 1827-41; 1841 Die áltesten 
Denkmáler... —> čes. překl. in Almanach rukopisné 
obrany 3,1995, překladatel neuveden); Kritická pří
loha k Nár. listům (1864); Krok (1821-40); Krok 
(1865-66); Květy (1838,1865-69, mj. překlady z Goe- 
tha a Bhartrhariho); Lumír (1852); Magazín fůr die 
Literatur des Auslandes (Berlín 1836); Nár. listy 
(1863-67); Obecné listy (1861); Obrazy života 
(1861-62); Ost und West (1837-39); sb. Památka 
z Prahy - Andenken von Prag (1851); Památník 
podřipského Sokola roudnického (1868); Plzeňské 
noviny (1865); Poutník od Otavy (Písek 1861); Praž
ské noviny (1857,11. a 12.3. Řeč při otevření české 
průmyslové školy..., i sep.); Prvotiny pěkných umění 
(1814); Riegrův Slovník naučný; Řodinná kronika 
(1863-64); Sitzungsberichte der k. bóhm. Gesell- 
schaft der Wissenschaften (1862); sb. Společenský 
krasořečník český 3 (1853, ed. J. B. Pichl); Stenogra
fické záznamy sněmu českého (1867-68); Škola a ži
vot (1857);Tygodnik literacki (Poznaň 1838-43); Ty- 
godnik Petersburski (1837); Vlastimil (1840); Zlaté 
klasy (1853-54); Živa (1853-64; 1861 Zřízení sirot
činců chlapeckých směru přírodovědeckého. Nitka 
z mého života, i sep.); - posmrtně: Beseda učitelská 
(1876); Besedy Času (1912); Čes. sever (Litoměřice 
1887); Hlas národa (1887); Lid. noviny (1927); Lit. 
noviny (1936-37); Niva (1937); Podřipan (Roudnice 
n. Lab. 1889); Pokrok (1873); Světozor (1886-87; 
1887 Z literární pozůstalosti J. E. P.);Tvorba (1937); 
Zlatá Praha (1887); Zvon (1918-19). I KNIŽNÉ. 
Beletrie: Píseň při punči (B b. d., 50.-60. léta); - po
smrtně: Vzpomínky J. E. P. na vlastní mládí v Libo
chovicích prožité (1887 <— Výryvky z mého života, 
Rodinná kronika 4, 1863/64; další edice pod různě
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obměňovanými tituly). - Překlad: Bedřicha Šillera 
Básně lyrické 1, 2 (Wroclaw 1841). - Ostatní práce 
(mimo lékařská a přírodovědná díla): Papierstrei- 
fen aus dem Portefeuille eines verstorbenen Natur- 
forschers (Wroclaw 1850, an., vyd. B. G. Ernst spo
lečně se svým spiskem Planetognosis; čes. překl.: 
1910 Útržky ze zápisníků zemřelého přírodopisce,
O. John, 1987 ... přírodovědce, J. Loužil); Akademia 
(1861, správně 1863 <- Živa 1861-63; krit. vyd. 1962, 
ed. R. Havel, Z. Hornof); Austria polyglotta (1867, 
něm. i čes. znění).- Výbory: Básně (1936, ed. M. No
votný); Básnický glosář J. E. P. (1959, ed. J. Thon); 
Nitky z mého života (1987, ed. F. X. Halas); J. E. P 
a jeho snahy o reformu české školy (1987, ed. M. 
Kratochvíl). - Souborné vydání: Sebrané spisy (Pra
ha 1918-85,13 sv.: Opera omnia, od sv. 5,1951 Zdra
votnické nakl., od sv. 7,1958 Nakl. ČSAV, od sv. 10, 
1968 Academia; sv. 9 Věda, výchova, společnost, 
1965, ed. V. Kruta, Z. Hornof, sv. 10 Slavistické prá
ce, 1968, ed. M. Kudělka, sv. 11 Básně a překlady, 
1968, ed. J. Thon, sv. 13 Autobiografické stati, 1985, 
ed. V. Kruta, V. Zapletal). I SCÉNICKY. Překlad: 
E. Szigligeti: Růžena aneb Turnaj z lásky (1869). 
■ KORESPONDENCE: Z literární pozůstalosti J. 
E. P. (I. I. Srezněvskému z 1867), Světozor 21,1886/87, 
s. 643; Otakar rytíř Purkyně: Z korespondence J. E.
P. (matce z 1830, ženě z 1828 a 1832), Hlas národa 
14.8.1887, příl. Nedělní listy; V. Černý: Několik listů 
spisovatelů a vlastenců našich do Lužice (J. E. Smo- 
leřovi z 1840), Hlídka lit. 1890, s. 324; V. A. Francev: 
List J. P. o stavbě Národního divadla r. 1853 (K. J. Li- 
piňskému z 1853), ČČM 1903, s. 179; J. E. P. kore
spondence 1,2 (1920,1925, ed. J. Jedlička; vedle kor. 
přijaté ve sv. 1: F. Palackému z 1832-33, 1836-40, 
1842,1844,1847 a 1868, A. J. Vrťátkovi z 1841; ve sv. 
2: ženě Julii z 1829 a 1832, matce Rozálii z 1830, sy
nům Emanuelu z 1861 a Karlovi z 1862, neuvedené
mu adres, z 1867 a 1.1. Srezněvskému z 1867); R. Po- 
korná-Purkyňová: U Purkyňů před 100 lety (ženě 
Julii z 1828-29), RA 6,1930/31, s. 350; O. V. Hykeš, D. 
E. Hykešová: Goethe a P. (J. W. Goethovi z 1825), 
Goethův sborník (1932, s. 13); J. Vinař: Korespon
dence J. E. P. (S. B. Lindemu z 1846, J. N. Čzermáko- 
vi z 1847,1850,1851,1855), Časopis lékařů českých 
1933, s. 1726,1935, s. 993,1936, s. 191 a pokr.; J. Pátá: 
J. E. P. a Lužičtí Srbové (J. E. Smoleřovi z 1840), sb. 
J.E.P. 1787-1937 (1937, s. 260); J. WepsiQČ: Nieznane 
listy J. P. do Michala Wiszniewskego (z 1840), Slavia 
15,1937/38, s. 139; V. Kruta: Anders Retzius und J. E. 
P. Briefwechsel zweier Biologen des 19. Jahrhun- 
derts (z 1835), Lychnos 1956, s. 96, 1959, s. 222; 
M. Kudělka: Korespondence J. E. P. s W. A. Macie- 
jowským (z 1835,1839,1845), Slezský sborníkJ961, 
s. 526; J. Tywoniak: Neznámý dopis J. E. P. K. Štern- 
berkovi z roku 1835, Sborník pro dějiny přír. věd 
a techniky 1961, s. 258; V. Kruta: K počátkům vědec
ké dráhy J. E. P. Korespondence s přáteli z praž
ských let 1815-1823 (A. Markovi z 1819, Ch. F. D. 
Cuvierovi z 1819, J. N. Rustovi z 1822, F. A. Libštejn- 
skému z Kolovrat z 1822, N. A. Nilsenovi z 1822-26, 

J. W. Goethovi z 1823, M. B. Koslerovi z 1823, 
A. Borchardtové z 1824), Acta Facultatis Medicae 
Universitatis Brunensis 12, 1964; M. Teichl: Hegel 
a P. (J. K. H. Schulzovi z 1849), Filoz. časopis 1964, s. 
592; in sb. Básník + vědec. J. W. Goethe a J. E. P. (Goe
thovi z 1823; 1968); in sb. J. E. P. (A. Retziusovi 
z 1835, F. Palackému z 1836 a 1837, A. J. Vrťátkovi 
z 1841; 1969, ed. V. Kruta); F. X. Halas: K podílu J. E. 
P. na českém národním obrození (vzáj. korespon
dence J. E. P. s V. Hankou z 1826-36 a 1840-41 a P. J. 
Šafaříkem z 1830, 1840-41, 1849), AUC Praha, 
ř. Historia 1987, sv. 27, č. 1, s. 171 + Z neznámé 
korespondence J. E. P. (J. E. Schmidovi b. d., J. J. 
Strossmayerovi z 1863, K. E. Rudolphimu z 1840, 
A. J. Vrťátkovi z 1841, J. Weberovi z 1841, A. von La- 
denbergovi z 1849, J. K. H. Schulzovi z 1849, P. Mu- 
chanovovi z 1859), Universitas 1987, č. 1-6; V. Kut- 
han, J. Peregrin: Neznámý dopis J. E. P. nalezený 
v Rychnově nad Kněžnou (A. V. Hnojkovi z 1859), 
sb. Orlické hory a Podorlicko 1996, sv. 8, s. 166. I 
REDIGOVAL časopisy: Živa (1853-67, s J. Krej
čím, od 1861 s E. Grégrem), Časopis lékařů českých 
(1864); edici: Průmyslová škola (1858-62). I USPO
ŘÁDAL A VYDAL: A. Šulc (E. Schulze): Okouzle
ná růže (Wroclaw 1840, přel. J. Kačer); F. L. Čela- 
kovský: Odglos piešni czeskich (Wroclaw 1840, přel. 
A. Szukiewicz). I

BIBLIOGRAFIE: F. K. Studnička: Publikace 
J. E. P, sb. J. E. P. 1787-1937 (1937, s. 309); V. Kruta: 
Bibliografie, in J. E. P: Sebrané spisy - Opera 
Omnia 13 (1985, s. 249); F. X. Halas: Soupis kore
spondence J. E. P (1987, došlá a odeslaná k. s údaji 
o vydání); J. Beran: Soupis pramenů k životu a dílu 
J. É. P uložených v československých archivech 
(1987); Výběrová bibliografie k životu a dílu J. E. P, 
sb. J. E. P. a jeho doba (1988, s. 237). I LITERATU
RA (týkající se P. života, kulturní činnosti a literár
ního díla): F. J. Nowakowski: Žycie i prače naukowe 
J. P. (Varšava 1862); sb. Památce J. E. P. (Libochovi
ce 1887); M. Purkyňová: Vzpomínky na J. E. P. 
(1910); V. A. Francev: K biografii češskogo slavja- 
nofila J. E. P. (Varšava 1914); K. Amerling: J. E. P. Ba
datel, reformátor a buditel (1918); M. O. Mikulčič: 
O životu i rodu Ivana Purkinie (Záhřeb 1918); sb. 
J. E. P. Působení jeho pro rozvoj české kultury (1927, 
ed. K. Chodounský); F. Krause: Weg und Welt des 
Goetheanisten J. E. P. (Basilej 1936); Adéla hraběn
ka Desfoursová: Listy J. Purkyňovi (1937, ed. J. Psot- 
níčková); Album J. E. P. (1937, ed. B. Vavroušek; obs.
O. V. Hykeš: Život a osobnost J. E. P, A. Novák: J. E.
P. v slovesné kultuře národního obrození); sb. J. E. P. 
1787-1937 (1937, ed. F. Pátá, J. Psotníčková, E K. 
Studnička, t. r. i franc. a něm. text s tit. In memoriam 
J. E. P. 1787-1937, v téže redakci; obs. mj. A. Hajn:
J. E. P. v národním a politickém životě, J. V. Klíma: 
Osobnost J. E. P, I. Liškutín: J. E. P. a Novalis,
K. Paul: J. E. P. a Šafařík, J. Vinař: J. E. P. a Umělecká 
beseda); sb. J. E. P. (Čes. Budějovice 1937, ed. 
K. Fleischmann); F. Krause: Goethovec J. E. P. 
(1937); F. Pražák: J. E. P. jako reformátor školství
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a české pedagogiky (1937); M. Matoušek: Život J. E. 
P. (1946); J. Psotníčková: Styky J. E. P. s Vojtou Ná
prstkem (1954); sb. J. E. P. Badatel-národní buditel 
(1955, ed. B. Němec, O. Matoušek; obs. mj. J. Thon: 
Úkoly literární vědy ve studiu J. E. P., i sep., J. Jedlič
ka: J. E. Purkyňovi, O. Matoušek: J. P. v Čechách + P. 
boj o lidovou knihu, B. Matoušková: P. studentská 
léta na lékařské fakultě, J. Sajner: Neznámý životo
pis J. E. P. + P. moravská léta, V. Zapletal: P. ve Vrati
slavi); J. Psotníčková: J. E. P. (1955); E. Rozsívalová: 
Život a dílo J. E. P. (1956); J. Beneš: Purkyňův odkaz 
ve vědě a filozofii (1957); V. Kruta, M. Teich: J. E. P. 
(1962); sb. Básník + vědec. J. W. Goethe a J. E. P. 
(1968); J. E. P. Sborník k 100. výr. jeho úmrtí a k 150. 
výr. jeho doktorské disertace (Brno 1969, ed. V. Kru
ta); M. Matoušek: J. E. P., náš světový vědec (1969); 
J. W. Opatrný: Korespondencja Polaków z J. E. P. 
(Wroclaw 1969); sb. J. E. P. 1787-1869. Centenary 
Symposium... (1971, ed. V. Kruta); V. Spěváček: J. E. 
P. a západní Čechy (1972); sb. J. E. P. Život a dílo 
(1986, ed. E. Trávníčková); K. Bílek, D. Oulehlová: 
Písemná pozůstalost J. E. P. (LA PNP 1986); AUC 
Praha, Historica 27,1987, č. 1 (k 200. výr. nar. J. E. 
P); J. Haubelt: J. E. P. (1987); sb. Libochovice - měs
to J. E. P. (Libochovice 1987); B. Zilynská, J. Ducho- 
ňová: J. E. P. v dokumentech Archivu Univerzity 
Karlovy (1987); V. Žáček: J. E. P. (1987); sb. J. E. P. 
a jeho doba. 17. mikulovské sympozium 1987 (1988; 
obs. mj. E. Rozsívalová, L. Niklíček: Život J. E. R, M. 
Říhová: P. příspěvek k soudobým otázkám jazyka,
J. Skutil: J. E. P. - český básník a překladatel ze svě
tových literatur). I • ref. překl. B. Šillera Básně ly
rické: J. Malý, Denice 1841, s. 122; V. B. Nebeský, 
Květy 1841, příl. Noviny z oboru literatury, umění 
a vědy, s. 21 •; an. (J. Barák): Sláva otci Purkyni, Svo
boda 1867, s. 461; an.: J. R, Světozor 1867, s. 166,179 
+ J. P. činnost literární a vědecká, tamtéž, s. 193,213; 
A (J. Neruda): ref. Austria polyglotta, NL18.9.1867 
—> Literatura 2 (1961, s. 18) a sb.J.E.P. Badatel- ná
rodní buditel (1955, s. 156); • nekrology: an., Čes. 
študent 1869, s. 129; H. (V. Hálek), NL 30.7.1869 + 
Vzpomínky na J. R, Květy 1869, s. 262 a pokr. •; 
S. Podlipská: J. R, Osvěta 1871, s. 56 —> sb. J. E. P. Ba
datel - národní buditel (1955, s. 146); A. Kaubek in 
Dějiny města Libochovic (Litoměřice 1874); J. Ča
pek in Dějepisný místopis města Libochovic (Roud
nice n. Lab. 1878); V. Zelený in Život J. Jungmanna 
(2. vyd. 1881); J. E. rytíř Purkyně: Vzpomínky na J. E. 
R, Hlas národa 13. a 20.8.1887; A. J. Bernard: Zalo
žení a význam Preslova Kroka, Krok 1888, s. 352, 
406,440; B. Raýman: J. E. P., NL 4.7.1889, příl.; A. V. 
Kraus in Goethe a Čechy (1896); V. A. Francev in 
Očerki po istorii ceskogo vozroždenija (Varšava 
1902); B. Čermák: Šafaříkovo vyjednávání ve Vídni 
1849 o profesuře J. E. P. v Praze, ČČM 1909, s. 449;
K. Kamenář: Friedrich Schiller, Píseň o zvonu. Ori
ginál a dosavadní překlady jako příspěvek k vývoji 
českého překladatelství, Výr. zpráva c. k. stát, gym
názia v Prostějově (1910); E. Rádi in J. E. R: Útržky 
ze zápisníku zemřelého přírodopisce (1910); J. Volf: 

Purkyně

Vyšetřování J. E. P. pro svobodné zednářství, ČČM 
1912, s. 274; E. Špindler in sb. Padesát let Umělecké 
besedy 1863-1913 (1913); V. A. Francev: K biografii 
češskogo slavjanofila J. E. R, Russkij filologičeskij 
vestnik (Varšava 19l4,sv. 1); J. V. Šimák: Šest dopisů 
z doby vlastenecké, Zvon 17,1916/17, s. 441; E. Ed
gar: M. Tyrš a J. E. P., tamtéž, s. 559; K. J. Lhoták: 
O vědě národní a P. snahách osvětových, Lékařské 
rozhledy 1917, s. 339; J. Jedlička: J. E. P. a B. Němco
vá, Zvon 19,1918/19, s. 300,319; an.: Purkyňovy bás
ně, tamtéž, s. 113; A. Bláha: Purkyňovy názory socio
logické, Čes. mysl 1923, s. 172; L. Neumann: Sto Jet 
české filozofie v Časopisu českého muzea, ČČM 
1926, s. 292; B. Rak: Romanistika v Muzejníku, ČČM 
1926, s. 177; Č. Stehlík: Půrkyňova písemná pozůsta
lost v Nár. muzeu, Nové Cechy 10, 1926/27, s. 64; 
J. Volf: Zakoupení lešenských komenian do Prahy
I. , ČČM 1928, s.193; M. Novikov: J. E. Purkyňovy 
styky s Rusy, ČČM 1929, s. 283; P. Brosz: Světový 
a životný názor J. E. R, ČČM 1930, s. 34; • spor o P. 
rodiště: A. Janda, K. Křenek, R. Pokorná-Purkyňo- 
vá, vše Časopis lékařů českých 1930 •; A. E. Vašek: 
Nové příspěvky k životopisu J. E. P., Časopis lékařů 
českých 1930, s. 1170; R. Pokorná-Purkyňová: 
U Purkyňů před 100 lety, RA 6,1930/31, s. 350; O. V. 
Hykeš, D. E. Hykešová: Goethe a P., Goethův sbor
ník (1932, s. 13); J. Urzidil in Goethe in Bóhmen 
(Vídeň, Lipsko 1932); J. Vinař: Nová data o J. E. R, 
Časopis lékařů českých 1933, s. 1726; E. Ježek: Stráž
nické gymnázium v 19. století, Výr. zpráva gymnázia 
ve Strážnici 1933/34; D. E. Hykešová: J. E. P. a Lužič- 
tí Srbové, LidN 19. 12. 1935 + Na okraj R činnosti 
básnické, Biologické listy 1935, s. 145; B. Němec:
J. E. P. a jeho Akademie, tamtéž, s. 137; J. Volf: Pur
kyňův výzkum knihoven v Německu, tamtéž, s. 196; 
F. Krause: J. E. P. und das Deutschtum, Ackermann 
aus Bóhmen 1936, s. 480; J. Psotníčková: J. E. P. a je
ho rod, Zprávy lékařské 1936, s. 72; J. Volf: První 
tištěná báseň Purkyňova r. 1814, LitN 9, 1936/37, 
č. 11; V. E. Babka: Ke sporu o rodiště R, LidN 24.2. 
1937; A. Frinta: P. slovanské styky, Slovanský pře
hled 1937, s. 272; O. V. Hykeš: Buditelská činnost J. 
E. P., Praktický lékař 1937, s. 342; M. Matoušek: O fi
lozofii Purkyňově, Lid. kultura 1937, č. 10; M. No
votný: Sto pseudonymů J. E. R, LidN 10.10.1937; J. 
Nožička: Rodiče J. E. R, Venkov 25. 7. 1937; K. R 
(Polák): J. E. R, PL 17.12.1937; J. Polívková: Adleta 
Desfours J. E. Purkyňovi, 1822-42, LidN 19. 12. 
1937; J. Psotníčková: Rodokmen J. E. R, Sborník 
Masarykovy Akademie práce 1937, s. 1; Marie z Pur- 
kyní: Vzpomínky, Tvorba 1937, s. 649; J. Urzidil: J. E. 
P. a Goethe, LidN 18. 6. 1937; I. Liškutín: J. E. R, 
osobnost myslitelská a národně buditelská, Lumír 
64,1937/38, s. 30,88; V. E. Babka: Kde se narodil R, 
LidN 31.1.1938; R. Pokorná-Purkyňová in Život tří 
generací (1944); I. Liškutín: MUDr. V. Staněk, J. E. 
R, Vojta Náprstek, sb. Přátelský kruh Boženy 
Němcové (1946); E. Rozsívalová: Ohlas návratu 
J. E. R do Prahy r. 1850 v pražském tisku, Časopis lé
kařů českých 1950, s. 437; O. Matoušek: B. Němcová
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Q
a J. E. P. v boji s rakouskou policií, Slovesná věda
1951, s. 201; J. Sajner: J. E. P. básník a epigramatik, 
Lékařské listy 1951, s. 241 + P. a Morava, tamtéž,
1952, s. 84,117; J. Kuhndel: Vztah J. E. P. k B. Něm
cové, Lékařské listy 1953, s. 377; E. Rozsívalová: 
Studia J. E. P. na filozofické a lékařské fakultě v Pra
ze, AUC Praha, Medica 8,1954; M. Teich: Příspěvek 
k poznání filozofických základů P. světového názo
ru, Filoz. časopis 1955, s. 16; V. Kruta: G. W. E Hegel 
a J. E. P, tamtéž, 1956, s. 282; O. V Hykeš: P. student
ská léta na pražské lékařské fakultě, Časopis lékařů 
českých 1956, s. 24; E. Nováková-Šorfová: K P. pře
kladu Schillerovy lyriky, ČMF1956, s. 55; J. Adámek: 
K vzájemným osobním vztahům mezi P. a Goethem, 
Časopis lékařů českých 1957, s. 1179; J.Thon in ant. 
Básnický glosář J. E. P. (1959); V. Zapletal: Hoff- 
mann von Fallersleben a J. E. R, Rodné zemi. Sbor
ník prací Muzejního spolku v Brně 1959, s. 409; 
M. Kudělka in Dopisy Josefa Lompy J. E. P z let 
1842-1861 (1960); R. Pelíšek: J. E. P a Gabriel Gus
tav Valentin, Zprávy komise děj. věd ČSAV 1960, 
s. 16; O. Matoušek: J. E. P.s Leben und Tátigkeit im 
Lichte der Berliner und Prager Archive, Nova Acta 
Leopold. 1961, s. 109 + J. E. P. v zápisech rodné mat
riky, Časopis lékařů českých 1961, s. 1561; K. Kardy- 
ni-Pelikánová: Styky J. E. P. s časopisy Tygodnik 
Literacki a Denica - Jutrzenka, Slezský sborník 1962, 
s. 78; J. Nožička: P. vzpomínky pa vlastní mládí ve 
světle historických pramenů, Časopis lékařů čes
kých 1964, s. 1147; J. Sajner: Knihovna J. E. R, Zprá
vy komise pro dějiny přírodních, lékařských a tech
nických věd ČSAV 1964, s. 37; M. Teich: Hegel a P, 
Filoz. časopis 1964, s. 592; V. Kruta: G. W. F. Hegel 
a J. E. P, tamtéž, 1965, s. 282; J. Nožička: O P. matce 
a jejím rodu, Časopis lékařů českých 1965, s. 251; 
J. Thon: Nakladatelská svépomoc J. E. R, sb. Stra
hovská knihovna 2,1967; O. Vodnařík: J. E. P. a bra
trské památky v Lesně, sb. Z kralické tvrze (1967); 
M. Kudělka: Slavistické práce J. E. P, in J. E. P: Ope
ra omnia 10 (1968); R. Havel: Purkyňovy básně 
a básnické překlady, in J. E. R: Opera omnia 11 
(1968) + J. E. P, Čes. jazyk a literatura 19,1968/69, 
s. 433; V. Kruta: Vědec a člověk J. E. P., Univerzita 
Karlova 15,1968/69, č. 20; J. Sajner: J.E. P.a Mikulov, 
sb. Jižní Morava 5,1968; A. Boháč: P. básně a slavis
tické práce, ČLit 1969, s. 288; J. Bombera: J. E. P. ve 
Staré Vodě na Moravě, LD 14. 7. 1969; J. Jedlička: 
J. E. P. v národní kultuře a v politice, Časopis lékařů 
českých 1969, s. 946; F. Marek: P. a Goethe, Průboj 
(Ústí n. Lab.) 12. a 13. 4.1969; J. Svátek: Čeští kul
turní pracovníci 19. století jako učitelé na piaristické 
škole ve Staré Vodě, Oderské vrchy, Vlastivědný 
zpravodaj 1968, s. 3 (Spálov 1969); P. H. Toman: J. E. 
P. jako básník, LD 28.7.1969; E. Wondrák: Piaristic
ký novic Silverius P. ve Staré Vodě u Olomouce, Ča
sopis lékařů českých 1969, s. 962; J. Jedlička: J. E. P. 
a Jan Amos Komenský, tamtéž 1972, s. 750; V. Kruta: 
J. E. P. ve vzpomínkách vratislavských studentů, 
Českosl. fyziologie 1973, s. 285; J. Pelikán: P. činnost 
slavistická a účast v národním hnutí, Universitas 

1977, s. 9; J. Peřina: J. E. P. a literatura, Průboj (Ústí 
n. Lab.) 7.3.1979; V. Bartůšek: J. E. P. a Karel Havlí
ček Borovský, Časopis lékařů českých 1986, s. 1075: 
F. X. Halas: Úvahy J. E. P. o smyslu a poslání jeho vě
deckého díla, SPFF Brno, ř. C - hist., 1986, s. 111; 
(ro): Autobiografická výpověď J. E. P., Universitas 
1986, s. 59; P. Borowiec: P. - básník a překladatel, Ze- 
měd. noviny 16.12.1987; B. Čerešňák: J. E. P, Nová 
mysj 1987, s. 105; M. Dolanská: Publicista J. E. P. a je
ho Živa, Sešity novináře 1987, č. 3; F. X. Halas in J. E. 
R: Nitky z mého života (1987) + Z neznámé kore
spondence J. E. R, Universitas 1987, č. 1-6; J. Havrá
nek: J. E. P. a pražská univerzita, Vesmír 1987, č. 7; 
J. Loužil in J. E. R: Útržky ze zápisníku zemřelého 
přírodovědce (1987); Z. Pospíšil: Učenec a umění, 
Mladá fronta 18.8.1987; J. Skutil: J. E. P. - překlada
tel a literární badatel, Zpravodaj Moravského mu
zea v Brně 1987, č. 2; Z. Solle: J. E. P. a Vojta Náprs
tek, Dějiny věd a techniky 1987, č. 3; I. Dorovský: 
J. E. P. a Jihoslované, Universitas 1987, č. 2 -> Bal
kán a Mediterán (1997); V. Bartůšek: J. E. R, Spole
čenské vědy ve škole 44, 1987/88, č. 3; J. Haubelt: 
P. a Bulhaři, Slovanský přehled 1988, s. 170; P. Ho
rák: J. E. R a německá filozofie, M. Pauza: P. a filozo
fie, P. Horák: J. E. P. a německá filozofie, K. Múller: 
Purkyňova Academia v kontextu základních ten
dencí institucionalizace vědy, vše Filoz. časopis 
1988, s. 92,109, 120; J. Petr: Slovanství J. E. R, NŘ 
1988, s. 2; A. Horová: J. E. P. a dějiny výtvarného 
umění, Estetika 1989, s. 116; V. Bartůšek: Vztah J. E. 
P. k odkazu S. H. Konarského, sb. Práce z dějin pří
rodních věd 25,1989 + Neznámý příspěvek z autobio
grafie J. E. R, Časopis lékařů českých 1990, s. 730; 
J. Gabriel: J. E. P. v dějinách českého filozofického 
myšlení, SPFF Brno, ř. B - filoz., roč. 38, 1990, 
č. 36/37, s. 19; J. Skutil: Vztah J. E. P. k bratrským ar
chiváliím v Lešně, Jižní Morava 1992, sv. 31, s. 255; 
J. Pelikán: K počátkům slavistické výuky. Přínos P., 
Litteraria humanitas 1993, sv. 2, s. 23.

Ik

Q
1926

Literární časopis avantgardního zaměření.

Redaktoři: K. Konrád, V. Tittelbach. - Vydavatel 
a odpovědný redaktor: V. Tittelbach; Praha. - Perio
dicita: Plánováno jako měsíčník, vyšlo však jen 1. čís
lo v lednu 1926.

Časopis byl koncipován jako avantgardní, levě 
orientovaný umělecký měsíčník, výrazně usilu
jící o čtenářskou přitažlivost a vizuální atrak
tivnost.
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Obsahoval krátké články, esejisticky pojaté 
kulturní informace, verše, aforismy, citáty, slov
ní hříčky, vtipy, v nichž se uplatňovala poetis- 
tická hravá provokace. Pestrost obsahu pod
trhovala grafická úprava, na níž se ilustracemi 
a karikaturami podíleli C. Bouda, V. H. Brun- 
ner, A. Hoffmeister, K. Honzík, V. Makovský, J. 
Novák, E Sauer (pseud. E Kysela), L. Sutnar, V. 
Sychra, V. Špála, V. Tittelbach a sovětský malíř 
J. Anněnkov. Literární příspěvky: J. Aida, K. 
Biebl, E. E Burian, J. Frejka (o divadle), J. Fu
čík (stať Pustý ostrov, Švejk a univerzita), J. 
Hořejší, K. Konrád, E Kovárna, S. K. Neu
mann, V. Nezval, E Sauer, K. Teige (o revoluč
ním sov. filmu), J. Weil (o Jeseninovi); přelože
ní autoři: J. Cocteau, S. Jesenin (překl. J. Hora, 
B. Mathesius), Ph. Soupault, R. L. Stevenson.

bš

Quattuor immensi
viz Versus de passione s. Adalberti

Ladislav Quis

* 7.2.1846 Čós/av v
† 1.9.1913 Horní Černošice u Prahy

Básník, příslušník ruchovské generace a účastník je
jích almanachů, poetikou však blízký májovcům. 
Překladatel poezie, editor spisů K. Havlíčka Borov
ského a J. Nerudy, literární historik.

Pocházel z rodiny městského lékaře. Základní 
školu a ročník německé reálky vychodil v Čá
slavi, po otcově smrti (1855) se rodina 1857 
přestěhovala do Prahy, kde Q. nejprve navště
voval 4. třídu německé školy v Týnu a teprve 
pak byl přijat na Akademické gymnázium. 
Když se rodina 1862 vrátila do Čáslavi, pokra
čoval Q. ve studiu na nižším gymnáziu v Něm. 
(Havl.) Brodě. Své tehdejší sympatie k polské
mu povstání projevil nápomocí při útěku pol
ských vzbouřenců z internačního tábora v Ji
hlavě. Studium vyššího gymnázia zahájil 1863 
na Novém Městě v Praze, ale již koncem roku 
přestoupil na nově založené reálné gymná
zium v Táboře. Literárně orientovaní studenti 
se tu sdružili v literárním spolku Slavoj a vydá
vali vlastní rukopisný časopis Lužnice, do ně
hož přispívali pod přijatými jmény. Jako Ladi

Quis

slav Hradecký Q. také debutoval v místním tý
deníku Tábor (1866). Po maturitě (1867) stu
doval v Praze od 1868 práva. 1872 vstoupil do 
redakce Nár. listů, když již předtím vypomáhal 
redakčně v Sabinově Slovanu, leč oční choro
ba ho už 1873 přinutila vzdát se žurnalistické 
dráhy. Dostudoval (doktorát 1874) a věnoval 
se soudní a advokátské praxi v Praze a v Par
dubicích; 1876 se oženil, 1880 složil advokátské 
zkoušky, 1881-84 působil jako advokát v Čásla
vi, 1884-1908 v Přelouči, 1908 se odebral na od
počinek do Prahy. Byl členem Umělecké besedy, 
1871 se stal jednatelem jejího literárního odbo
ru. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Vypjatým národním cítěním, důrazem na 
aktuálnost, péčí o vytříbenost verše a o nároč
nější rytmické a strofické útvary se Q. poezie 
hlásí k ruchovské generaci, úsilím o sevřený 
tvar a plnohodnotné sémantické zatížení slo
va souvisí s májovci, inspirací epickou folklor
ní poezií a jejím rozmarem pak s ještě starší 
tvorbou E L. Čelakovského, K. J. Erbena a K. 
Havlíčka Borovského. Již v prvotině (Z ru
chu) nevyrovnanou vlasteneckou, milostnou 
i reflexivní lyriku převyšovala výpravná poe
zie. Epika pak vytvořila jádro Q. básnického 
díla, ať už to byl folklorní tvorbou podnícený 
cyklus humorných veršů o pohádkovém lido
vém hrdinovi, hloupém Honzovi, ať balady 
opírající se o motivy z pohádek a lidových bá
chorek (Švanda dudák, čert a Káča, vodník), ať 
bérangerovská šansona rozmarně předvádějící 
figurky všedního maloměstského nebo vesnic
kého života {Písničky). Jako člen ruchovské 
generace se Q. nejvýrazněji legitimoval veršo
vanou povídkou: ozvukům revolučního roku 
1848 na malém městě dal přitom v básni Třeš
ně úsměvné ladění a komorní ráz a samotným 
příběhem současně poskytl rámec pro několik 
dalších vypravěčů drobných historek. Naopak 
na Havlíčka a Nerudu navázal myšlenkovou 
zkratkou a koncentrovaným výrazem svých 
epigramů, v nichž využil rozmanitých veršo
vých útvarů včetně přízvučně pojatých antic
kých metrických schémat. Komentoval v nich 
dobové dění politické a literární (s ostnem 
proti mladé literatuře 90. let) i soudobé národ
nostní i sociální vztahy, a to v duchu protině- 
meckém a protisocialistickém. Do dějin české 
memoárové literatury se Q. zapsal dvoudílnou 
knihou vzpomínek, v níž zachytil poměry 
a kulturní atmosféru na českém venkově 
i v Praze od 50. do 70. let a zvláště vřele vylíčil
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své přátelské styky s J. Nerudou. I jako překla
datel se hlavně orientoval na folklorní epiku 
baladického rázu (staroskotské balady) nebo 
díla opírající se o lidovou tvorbu (Goethovy 
balady, poezie A. V. Kolcova). Svůj pozitivní 
vztah k J. Nerudovi a K. Havlíčkovi Borovské
mu stvrdil i jako editor jejich prací. V rámci 
druhého vydání Nerudových sebraných spisů 
připravil osm svazků jeho kritického díla a dva 
svazky dodatků (další editoři I. Herrmann a K. 
Rožek), průkopnicky uspořádal verše K. Hav
líčka Borovského, jeho korespondenci a nako
nec i souborné dílo ve třech svazcích. Vydával 
též knihy dalších autorů 19. století a doprová
zel je literárněhistorickými komentáři; i v Q. 
studiích se v popředí ocitá výklad Nerudova 
a Havlíčkova díla. - V rukopise zůstal překlad 
druhého dílu Goethova Fausta.
PSEUDONYMY, ŠIFRY: Anonym z Humorů (sb. 
Národ sobě), Ladislav Hradecký (Tábor); -is-, L., 
L. H. (překl. C. Gozzi, scénicky), Q. I PŘÍSPĚVKY 
in: Almanach českého studentstva (1869); sb. Bože
na Němcová (1912); Čes. lid (1898); sb. Čeští spiso
vatelé českým dělníkům národním k 1. máji 1898 
(1898); Humorist, listy (1880); alm. Jaro (1900); Ka
lendář českého studentstva (1871-72); Kalendář 
Humorist. listův (1899); Květy (1869-72); Květy 
(1879-99; 1898 České manifestační almanachy v le
tech padesátých až sedmdesátých); Literární prémie 
Umělecké besedy (1888); Lumír (1873-1900; 1900 
nerudovská studie Od kosmopolitismu k nacionalis
mu); alm. Máj (1872); Máj (Příbram 1880); Máj 
(1904-06); Moravskoslezská revue (1907-08, studie 
Jan Neruda); sb. Národ sobě (1880); Nár. listy; Nár. 
obzor (1911); Obrazy života; Osvěta (1872, 1909); 
sb. Padesát let Umělecké besedy 1863-1913 (1913); 
Paleček (1872); alm. Ruch (1868, 1870); Ruch 
(1886); Slovan (1872); Světozor (1877-99); Svoboda 
(1871-72); Švanda dudák; Tábor (1866); Vesna 
(1883); sb. Vzpomínky na Svatopluka Čecha (1908); 
Zlatá Praha (1899-1902); Zvon (1901-09, posmrtně 
1918). I KNIŽNĚ. Beletrie a práce o literatuře: Z ru
chu (BB 1872); Hloupý Honza. České pohádky (BB 
1881); Balady (1883); Třešně (B 1884, 2. vyd. 1900 
s B Posvícenská mše); Písničky (BB 1887); Epigra
my (1897); Kniha vzpomínek 1,2 (1902); Jan Neru
da (přednáška 1908). - Překlady: C.-J. Rouget de 
Lisle: Volnost, rovnost, bratrství! Marseillaisa, ná
rodní vlastenecká hymna francouzská (1870); J. W. 
Goethe: Balady (1879) + Ifigenie v Tauridě (1895); 
F. Schiller: Marie Stuartovna (1891); A. V. Kolcov: 
Básně (1892); Staroskotské balady (1900); H. Kleist: 
Rozbitý džbán (1910). - Výbor: Vzpomínky ze staré 
Prahy (z pamětí, 1984, ed. K. Neřadová, A. Haman). 
B SCÉNICKY. Překlady: C. Gozzi: Hlasité tajemství 
(1876, šifra L. H.); A. Daudet, A. Bělot: Fromont 
jun. a Risler sen. (1877, s J. Arbesem); A. Dumas ml.: 

Cizinka (1877, s J. Arbesem, B. Havlasou a S. Helle- 
rem). I KORESPONDENCE: J. S. Machar: L. Q. 
(J. S. Macharovi z 1899-1913), in V poledne (1921); 
an. (E. Lešehrad): Rejikviář (neuvedenému adresá
tu z 1880 a redakci České poezie 19. stol, z 1909), 
Lit. listy 1, 1923/24, s. 58; B. Sokolová: Co se dálo 
v r. 1883 na českém venkově po reskriptových schů
zích (neznámému adresátu z 1893), Samostatnost 
30. 9. 1927; J. Krulišová, J. Patejdlová-Janáčková: 
Z pozůstalosti F. Nováka (F. Novákovi z 1866-67), 
F. Baťha: Jeden z umlčených a zapomenutých (J. Ar
besovi z 1897), oboje Sborník NM v Praze, ř. Č - lit. 
historie, 1962, sv. 7, s. 58,154; in V. Mrštík: Nedosně- 
né sny (V. Mrštíkovi z 1897-1911; 1978, ed. R. Havel, 
L. Kuncíř). I USPOŘÁDAL A VYDAL: Básnické 
spisy K. Havlíčka (1897), F. L. Čelakovský: Ohlas 
písní českých a ruských (1898); ant. Česká poezie 
19. věku 1-5 (1897-99, s jinými); K. J. Erben: Kytice 
z pověstí národních (1901); F. Palackého spisy drob
né (1901); Korespondence K. Havlíčka (1903); J. P. 
Koubek: Básníkova cesta do pekel (1904); V. Šolc: 
Prvosenky (1905); Spisy K. Havlíčka 1-3 (1906-08); 
Kritické spisy J. Nerudy (8 sv., 1907-11 + sv. 15 a 16 
jako dodatky k Sebraným spisům, 1911); Máj. Jarní 
almanach na rok 1858 (1909); Nová žeň beletrie 
J. Nerudy (1909). ■

LITERATURA: • ref. Z ruchu: an. (V. Hálek), 
NL 17. 2. 1873; J. R. Nejedlý, Světozor 1873, s. 55 
a 68; F. Zákrejs, Osvěta 1873, s. 235 •; • ref. překl. 
J. W. Goethe: Balady: B. Čermák, Čes. včela 1880, 
s. 55; F. Schulz,Osvěta 1880, s. 1048 •; • ref. Hloupý 
Honza: S. (S. Čech), Květy 1881, s. 507; J. Neruda, 
Osvěta 1881, s. 272 -> Literatura 3 (1966); an., Ruch 
1881, s. 151; E. M. (Miřiovský), Lumír 11, 1882/83, 
2. část, s. 246 •; J. Neruda in L. Q.: Balady (1883) 
-» Literatura 3 (1966); • ref. Balady: O. M. (Mokrý), 
Květy 1883, 2. část, s. 246; A. F. Tichý (F. Dlouhý), 
Lit. listy 1883, s. 120; B. Čermák, Světozor 1883, 
s. 295;an.,NL 5.6.1883; F. Zákrejs, Osvěta 1884, s.71 
•; an. (J. Neruda): Dr. L. Q., Humorist, listy 1884, 
s. 342 -> Podobizny 2 (1952); • ref.Třešně: F. Kvapil, 
Květy 1884, 2. část, s. 240; Č. (L. Čech), Lit. listy 
1884, s. 121 •; • ref. Písničky: Č. (L. Čech), Lit. listy 
1887, s. 402; B. Čermák, NL 28. 7. 1887; F. Zákrejs, 
Osvěta 1888, s. 285 •; • ref. Epigramy: an. (A. Pro
cházka), MR 1897/98, sv. 7, s. 159; D. (F. V. Krejčí), 
Rozhledy 7, 1897/98, s. 182; Quidam (F. X. Šalda), 
Lit. listy 1898, s.100 -> KP 4 (1951) •; • ref. ed. Bás
nické spisy K. Havlíčka: M. (J. S. Machar), Naše do
ba 5,1897/98, s. 74; J. Jakubec, Obzor lit. a umělecký 
1899, s. 75 •; • ref. Kniha vzpomínek: Vbk (J. Vobor- 
ník), NL 8.11.1902; G., Rozhledy 13,1902/03, s. 362; 
Ž., Zvon 3,1902/03, s. 138; J. Rowalski (A. Bačkov- 
ský), Lumír 1903, s. 160; F. Sekanina, Osvěta 1903, 
s. 73 •; • ref. ed. Korespondence K. Havlíčka: Z. V. 
Tobolka, Zvon 4,1903/04, s. 530; Jc. (J. Jakubec), LF 
1904, s. 148 + Naše doba 11,1903/04, s. 383 •; J. Vrch
lický: L. Q., Máj 4,1905/06, s. 321; A. Pražák: Literár
ní význam L. Q., Zvon 6,1905/06, s. 321; J. V. (Vlček), 
L. Q., Lumír 1906, s. 185; • nekrology: R. (V. Červin-
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ka), Zlatá Praha 30,1912/13, s. 621; -es (E Herites), 
Máj 11,1912/13, s. 601; K. (E V. Krejčí), PL 7.9.1913; 
-der, Lit. rozhledy 1913, s. 129; E V. Vykoukal, Osvěta 
1913, s. 863; A. K. (Klášterský), Topičův sborník 1, 
1913/14, s. 44; E Brábek,Topičův sborník 1,1913/14, s. 
189; E A. Šubert, Almanach ČAVU 1914, s. 160 •; Č. 
Zíbrt: Dra. L. Q. činnost v táborském Slavoji 
r. 1865-67, NL 25. a 26. 9. 1913; K. Čermák: Osoby 
a místa děje v básních L. Q., Ruch 2,1913/14, s. 35; 
-by- (J. S. Machar): L. Q., Novina 1,1915/16, s. 5; J. Še- 
besta: Vliv Nerudův na podobu Q. příspěvků v Poe
tických besedách, ČMF 5,1915/17, s. 390 + L. Q., sb. 
Z dějin české literatury (1920); ne (A. Novák): Bás
ník Hloupého Honzy, LidN 5. 2. 1936; E Sekanina: 
Čtvrt století od smrti L. Q., Nár. politika 1.9.1938; KP 
(K. Polák): L. Q., PL 1. 9.1938 + Q. překlad Fausta, 
CMF 26, 1939/40, s. 241; L. Boháček: L. Q. v české 
hudbě, Čes. osvěta 1946, s. 37; jj (J. Janů): Na paměť 
L.Q., Svob. noviny 5.2.1946; J. Brambora: L. Q., Prá
ce 6.2.1946; dš (D. Šafaříková): Vzpomínka na L. Q., 
LitN 1953, č. 35; H. Siebenschein, K. Hyršlová: Ke Q. 
překladu 2. dílu Fausta, ČMF 1954, s. 199; J. Janáčko
vá in L. Q.: Vzpomínky ze staré Prahy (1984) + Vzor 
a jeho ctitel (o vztahu ke K. Havlíčkovi Borovské
mu), Nové knihy 1986, č. 51-52.

zp

Václav Věnceslav Ráb

* 14.1.1804 Benátky nad Jizerou
† 19.12.1838 Benátky nad Jizerou

Preromantický básník, autor náladové přírodní lyri
ky a epických skladeb s historickými náměty.

Psal se i Raab; pokřtěn Václav, později přijal 
vlastenecké jméno Věnceslav. - Otec byl léka
řem. Obecnou školu absolvoval R. v rodišti, 
střední vzdělání získal částečně v Ml. Boleslavi 
na piaristickém gymnáziu (1814-18), částečně 
v Praze na novoměstském gymnáziu. Po absol
vování dvou let tzv. filozofie započal v Praze 
studium práv, pokračoval ve Vídni, ale neukon
čil je. Pracoval pak jako volontér na obecním 
úřadě v Benátkách n. Jiz., později jako aspirant 
okres, finačního úřadu a v prosinci 1836 byl jme
nován kancelistou finančního úřadu při okres, 
správě v Ml. Boleslavi. Brzy potom onemocněl 
a zemřel na cirhózu jater.

Už během středoškolských studií psal R. ver
še ovlivněné anglickým, francouzským a ně
meckým sentimentalismem a romantismem 
(zvi. G. G. Byron, F. Matthisson, F. Schiller). 
Zprvu básnil v latině (příležitostné ódy) a něm

čině (z 1829 rkp. skladba Phantasie eines Miss- 
mutigen an das harte Los, prozrazující vliv By- 
ronovy Childe Haroldovy pouti), později byl, 
patrně J. Vlčkem, získán pro české básnictví. Od 
1831 publikoval poezii v časopisech, 1833 při
pravil ze svých veršů výbor Smíšené básně (tis
kem až 1836). Sbírka obsahuje kolem 30 básní: 
epiku zastupují balady a romance s historický
mi a milostnými náměty, oslavující v duchu pre- 
romantismu český a slovanský hrdinský dávno
věk, lyrickou složku sbírky tvoří náladové 
přírodní obrazy. Krajina je v nich zaplněna kon
venčními sentimentálními pohledy na besídky 
uprostřed hájů naplněných tóny harfy, zpěvem 
slavíků, vůněmi květin a slzami nešťastných mi
lenců, častěji však typicky romantickými záběry 
na hřbitovy, opuštěné hroby, hradní rozvaliny 
a pusté kláštery v divoké přírodní scenerii lesů, 
skal, měsíčního světla, bouří a mlh, jimiž pro
chází poutník, plačící milenec či odevzdaný 
poustevník. Melancholií, tóny smířlivosti, vy
rovnanosti a vírou v Boha zůstávají R. verše 
v hranicích preromantického básnictví.

PSEUDONYM: J. Benátský. I PŘÍSPĚVKY in: ČČM 
(1831); Čechoslav (1830); Ces. včela (1836, 1838, též 
překl. z franc.); Jindy a nyní (1833); Květy (1836-38). 
■ KNIŽNĚ. Beletrie: Smíšené básně (BB 1836; 1887 
rozšiř, vyd. s tit. Vybrané básně, ed. F. X. Svoboda). I

LITERATURA: • ref. Smíšené básně: J. K. Chme- 
lenský, ČČM 1836, s. 380; J. K. Tyl, Květy 1836, s. 57 
(příl. 15) -» O umění (1951, s. 169) a Národní zábav- 
ník (1981, s. 538) •; • nekrology: an., Pražské noviny 
10.1.1839; V, Květy 1839, s. 8 •; K. Vinařický: Uber- 
sicht der bóhmischen Literatur vom Jahre 1836 bis 
Ende 1840 (ref. Smíšené básně), Ost und West 1842, s. 
149; F. X. Svoboda in V. R.: Vybrané básně (1887); A. 
Novák in Literatura česká 19. století 3 (1905, s. 359); 
F. Strejček: První český rozervanec, sb. K. H. Mácha 
(1937, s. 95); V. Štěpánek in K. H. Mácha (1984, s. 105).

Ik

Jan z Rabštejna
*1437
† 18. nebo 19.11.1473 Budín (Uhry)

Humanistický literát.

Pocházel z vladycké větve rodu Rabštejnů, 
která původně sídlila na hrádku Sychrově 
u hradu Rabštejna n. Střelou. Narodil se jako 
třetí syn Jana (Ješka) z R., katolického stou
pence krále Zikmunda. Jeho bratři z prvního
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otcova manželství dosáhli vysokých hodností: 
stejnojmenný Jan se stal za vlády Ladislava 
Pohrobka prvním královským prokurátorem, 
Prokop zastával na pražském královském dvo
ře (Ladislavově a později Jiřího z Poděbrad) 
dlouho úřad kancléře. O mnoho mladší Jan byl 
jak rodinnými svazky, tak svým nadáním před
určen k neméně skvělé kariéře. Už šestnáctile
tý, ještě bez kněžského svěcení, byl jmenován 
vyšehradským proboštem. 1454-57 studoval 
církevní právo v Bologni, kde se rozvinul jeho 
zájem o nové humanistické proudy, probuzený 
už doma starším bratrem Prokopem, dávným 
přítelem Eneáše Silvia (doktorské hodnosti 
nabyl pravděpodobně teprve při některém poz
dějším pobytu v Itálii, snad v Pavii 1461). 1457 
byl slavnostně uveden do skutečného držení 
vyšehradského proboštství. Asi již 1458 vstou
pil do diplomatických služeb krále Jiřího. 1459 
vedl jeho poselství k nově zvolenému papeži 
Piovi II. (Eneáši Silviovi) do Sieny, odkud se 
vrátil s hodností papežského protonotáře a re- 
ferendáře; během této cesty zakoupil pro svoji 
knihovnu větší počet vzácných rukopisů. 1463 
byl se svými nevlastními bratry povýšen do 
panského stavu. Přiostření náboženských a po
litických poměrů ho 1464 přimělo uchýlit se do 
ústraní. Léta 1464-67 strávil na univerzitě 
v Pavii; tento svůj studijní pobyt přerušil něko
likaměsíční návštěvou Říma, kde ho nový pa
pež Pavel II. obdaroval čekatelstvím na pre- 
bendu ve frizinské a pasovské diecézi. 1464 je 
doložen jeho pobyt v Orléansu, 1468 v Pracha
ticích, které držel spolu s bratry od 1457. Za 
odboje katolické Zelenohorské jednoty proti 
králi Jiřímu, který vypukl 1467, zaujal neutrál
ní stanovisko. Teprve 1470 vstoupil pod hroz
bou exkomunikace do tábora Jiřího protivní
ků. Pobýval poté nejprve krátce na dvoře 
Matyáše Korvína, pak v Prachaticích, 1471-73 
se několikrát uplatnil jako diplomat v Ma
tyášových službách. Jeho rozsáhlou humanis
tickou knihovnu prodali dědicové klášteru 
v Drkolné (Schlágl v Rakousku).

Svému politickému stanovisku v době odbo
je Zelenohorské jednoty proti králi Jiřímu dal 
J. z R. výraz v latinském Dialogu (1469), lite
rárně navazujícím na humanistické dialogy 
Petrarkovy a Eneášovy. Ve fiktivní rozmluvě, 
zasazené do rámce listu autorovu pavijskému 
učiteli G. Grassovi, zasvěcují J. z R. po jeho 
návratu z Itálie tři čeští šlechtici - předák Ze
lenohorské jednoty Zdeněk ze Šternberka, ka

tolický odpůrce odboje Vilém z Rabí a neroz
hodný strakonický velkopřevor johanitů Jan 
ze Švamberka - do domácí politické situace. 
V rozporných názorech mluvčích se vyjevuje 
sobecká Šternberkova ziskuchtivost, kryjící se 
oddaností v papežské politice, a umírněný, ale 
rozhodný patriotický realismus Viléma z Řabí, 
který neskrývá sympatie^ pro utrakvistickou 
složku české společnosti; Švamberkova neroz
hodnost tvoří pozadí pro stanovisko autora Sa
mého. Ten dává najevo, jak převyšuje ostatní 
mluvčí právnickým vzděláním i humanistic
kým nadhledem nad domácí politickou vřa
vou, tváří v tvář politickému rozvratu a zkáze 
vlasti však uzavírá rozmluvu pesimistickou re
zignací. Dialogus je prvním významným proje
vem politicky orientovaného humanistického 
myšlení v naší literatuře. Dochoval se jen ve 
dvou opisech; objevil jej a svým překladem jej 
uvedl v širší známost F. Palacký.

EDICE: M. Jordán in Das Kónigtum Georgs von 
Poděbrad (Lipsko 1861); in Archiv fur ósterreischi- 
sche Geschichte (Vídeň) 54,1876, s. 351 (ed. A. Bach- 
mann); lohannis Rabensteinensis Disputatio (Bu
dapešť 1942, ed. B. Ryba); J. z R.: Dialogus (1946, ed. 
B. Ryba, se zkráceným překl. F. Palackého). - Pře
klady do češtiny: E Palacký in Dějiny národu české
ho 4, částka 2 (1860, přel. F. Palacký, zkrác.); in ant. 
Poselství ducha (1975, přel. D. Martínková, úplný 
text). I

LITERATURA: A. Bachmann: Bemerkungen zu 
Johanns von Rabenstein Dialogus, Jahresbericht 
liber das deutsche Staats-Realgymnasium in Prag 5, 
1876/77; J.Truhlář in Počátky humanismu v Čechách 
(1892); H. Waltzer: Beziehungen des bóhmischen 
Humanisten Johann von Rabenstein zu Bayern, 
Mitteilungen des Instituts fiir ósterreichische Ge- 
schichtsforschung (Štýrský Hradec, Kolín n. R.) 24, 
1903, s. 630; B. Mendl: Knihovna J. z R., Rozhledy 
1932, s. 89; B. Ryba: Filip Beroaldus a čeští huma
nisté, Zpráva o činnosti městského muzea v Čes. Bu
dějovicích za léta 1932-33 (Čes. Budějovice 1934, 
i sep.); R. Urbánek: Iři Janové z Rabštejna, Sborník 
filologický 11,1936/39, s. 199; B. Ryba: K biografii 
humanisty J. z R., ČČH 1940, s. 260 + in J. z R.: Dia
logus (1946); I. Dujčev: Jean de Rabštejn connaisait 
Théophane le Confesseur, Byzantinoslavica 1955, s. 
118; E Šmahel: Knihovna J. z R., Zápisky katedry 
československých dějin a archivního studia 3,1958, 
č. 3^4 + in Humanismus v doběj?oděbradské (1963) 
+ in Idea národa v husitských Cechách (Čes. Budě
jovice 1971); P. Spunar: Doplněk k rekonstrukci kni
hovny J. z R., LF 1984, s. 185; E Šmahel in Husitská 
revoluce 4 (1993).

jk
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Racek

Adolf Racek
* 22.4.1876 Vsetín
† 17.5.1947 Praha
Básník, hledající na přelomu století osobitý výraz ve 
spojení různorodých vlivů.

Po ukončení obecné školy v Bystřici pod 
Hostýnem krátce pracoval, donucen sociální
mi poměry rodiny, ve zdejší továrně na náby
tek (otec zde byl dělníkem). Poté bezmála šest 
let studoval kněžský seminář v Kroměříži 
(spřátelil se s K. Dostálem-Lutinovem), který 
však nedokončil a přešel 1893 na gymnázium 
do Valašského Meziříčí. Po maturitě (1897) ne
dlouho pobyl u Choděrovy kočovné společ
nosti, pak krátce studoval teologii v Olomouci. 
Marně hledal uplatnění ve Vídni (kde se chtěl 
zapsat na práva), usadil se tedy v Brně a pra
coval na finančním ředitelství, později u dráhy. 
1900 redigoval v Olomouci list Katolické mo
derny Rozvoj, ale po neshodách se spolu
pracovníky odjel do Prahy, kde se stal 1901 
úředníkem Obchodní a živnostenské komory 
(ženat se sestrou přítele, překladatele A. Gott
walda, později se sestrou B. Hodačové, provd. 
Neumannové.). Byl ovlivněn pražskou umě
leckou bohémou a anarchistickým hnutím (ja
ko člen Volné myšlenky byl několikrát obžalo
ván a odsouzen). Po 1918 se zpočátku věnoval 
politické činnosti, intenzivně pak především 
úřadu (podílel se na organizování dovozu a vý
vozu min. zásobování a obchodu); posléze (až 
do penzionování 1935) byl ředitelem kancelá
ře Ústředny obchodních a živnostenských ko
mor v Praze.

R. eklekticky vstřebával a postupně mísil 
vlivy Katolické moderny a anarchismu, postu
py symbolismu, dekadence a civilismu; s auto- 
stylizací nadčasového a nezávislého básníka 
usiloval o moderní, bezprostřední výraz, o ob
razově zjednodušený volný verš, přecházející 
v básnickou prózu. Racionálně konstruovanou 
lyriku, kterou často vydával vlastním nákla
dem, zaměřoval k širokému okruhu problémů 
lidské existence, přičemž kombinoval aspekty 
nadpozemskosti a ďábelskosti, zdůrazňoval, 
promýšlel a zároveň zpochybňoval hodnoty ví
ry, akcentoval přesvědčení o všemocnosti poe
zie, krásy a lásky. Jeho hledání nadlidství, vý
lučnosti a osobitého způsobu vyjádření však 
převážně ústilo do těžkopádných a chaotic
kých výčtů banalit, do stereotypní a v podstatě 

bezobsažné pózy. R. provokativní prvotina De 
profundis... byla ovlivněna veršem J. Vrchlic
kého, dekadentním nihilismem a satanismem 
i katolictvím, střídáním postojů výsměšných 
a mystických. Zesílení zmatené abstraktnosti 
i zjednodušení a prozaizace výrazu se projevi
ly ve sbírkách Snivá moudrost (meditativní 
zpracování přírodních a snových motivů), Srd
cové eso (výrazná, dekadentní negace běžných 
pojmů a metafor) a Ďáblova sonáta (příběh 
s faustovskými motivy o překonání mysticismu 
a znovunalezení víry). V souborech Lyrikův 
pád a U základů (poznamenaných stylem W. 
Whitmana) vytvářel R. široký proud výčto
vých bilancí a modliteb, řady sebeanalýz, filo
zoficky a eticky zabarvených sentencí, pohy
bujících se mezi póly exprese a schematismu, 
tajemné abstrakce a mnohomluvné banality, 
a stále zřetelněji podtrhujících hodnoty lásky 
a víry. V letech válečných a poválečných psal 
již jen příležitostně symbolicky laděnou drob
nou lyriku, v níž opouštěl volný verš i snahu 
o látkovou a tvarovou novost. Z předválečné
ho období zůstala nevydána sbírka Bílá světla 
a drama Spor básníků, z 30. let připravovaná 
sbírka Píseň pozítří.

PSEUDONYMY: A. Rýt, E César (oba Eva), Jan 
Bureš (Mor. revue), J. César (Eva), Václav Jedlička 
(Archa). I PŘÍSPĚVKY in: Archa (Olomouc 1919 
až 1922); Eva (Nový Jičín 1905,1907); Kalendář paní 
a dívek českých na rok 1905; Komuna; Mor. revue 
(Brno 1899); Nár. osvobození (1937); Neruda (1914); 
Nový život (1898-1900); Práce (1905-06); Rozvoj 
(Olomouc 1900); Srdce (1904); Šťastný obzor; Zádru- 
ha. I KNIŽNĚ. Beletrie: De profundis clamavi non 
confundar in aeternum (BB 1898, konfisk.); Snivá 
moudrost (BB 1900); Srdcové eso (BB 1902, an.); 
Ďáblova sonáta (B b. d., 1904);Lyrikův pád (BB b. d., 
1906); U základů (BB 1914). I REDIGOVAL časo
pis: Rozvoj (Olomouc 1900, leden-září). I

LITERATURA: B. Konařík-Bečvan: A. R. (Brt- 
nice b. d., 1927). I • ref. De profundis...: an. (K. Do- 
stál-Lutinov), NŽ 1898, s. 140; J. Karásek, MR 1898, 
sv. 8, s. 168 •; • ref. Snivá moudrost: J. Karásek, Roz
hledy 9,1899/1900, s. 892; Amicus (E. Frida), Zvon 1, 
1900/01, s. 59 •; anj ref. Srdcové eso, Srdce 2, 
1902/03, s. 26; • ref. Ďáblova sonáta: an. (A. Pro
cházka), MR 1904/05, sv. 16, s. 244; -er-, Lid. revue 
moravskoslezská 1905, s. 58 •; • ref. Lyrikův pád: 
A. N. (Novák), Přehled 4,1905/06, s. 899; F. S. (Seka
nina), Zvon 6,1905/06, s. 755; an., LidN 20. 7.1906; 
J. R. (A. Bačkovský), Lumír 1906, s. 434 •; • ref. 
U základů: G. W. (Winter), PL 15.2.1914; -pa- (F. S. 
Procházka), Zvon 14,1913/14, s. 361; R. Medek, MR 
1913/14, sv. 28, s. 337 •; J. Hašek: „Básník R.“, Směr
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1925, č. 9 (z rkp.) -» Politické a sociální dějiny Stra
ny mírného pokroku v mezích zákona (1963, s. 104); 
B. Slavík: Básník A. R., LidN 22.4.1936; E. L.: Bouř- 
livák R., LD 24. 4. 1946; F. Palačovský: K básnické 
charakteristice A. R., Nová Lubina 1946, s. 113; 
L. Merhaut: „Tvůrčí“ stylizace jako jeden z projevů 
stylizace v literárním díle, ČLit 1991, s. 420 + in 
Cesty stylizace (1994).

Im

Alois Rada
* 28. 7.1868 Kostelec nad Černými lesy
† 1.6.1951 Horní Kruty u Kouřimi

Autor loutkových her.

Pocházel z rodiny řezníka a hospodského, v dět
ství žil na různých místech Českobrodská (ze
jména v době, kdy otec měl hostinec v Konoje- 
dech, se seznámil s produkcemi lidových 
loutkářů a začal též ochotnicky hrát divadlo). 
Ve čtrnácti letech vyšel ze školy (půl roku ještě 
navštěvoval školu německou) a vyučil se pak 
v Praze kupectví; od 1888 sloužil dva a půl roku 
na vojně v Terezíně, 1891 si zařídil obchod s ko
loniálním zbožím v Praze-Libni; pro svého syna 
začal doma hrát loutkové divadlo a brzy i veřej
ně v místní škole pro děti z okolí. Jeho produk
ce (dokázal při nich měnit hlas a mluvit za nej- 
různější postavy) vzbudily zájem členů Klubu 
vlasteneckých přátel dr. Paříka a Trebenicka 
v Praze, kteří zde získali koncesi pro loutkové 
divadlo a chtěli je provozovat na podporu regi
onálních dobročinných účelů. R. svěřil vedení 
svého obchodu manželce a stal se ředitelem té
to první pražské stálé loutkové scény pro celou 
dobu jejího trvání (1903-09); působila rok v šál
ku pivovaru U Fleků na Novém Městě, později 
často měnila místo (zejména Karlín, Letná, Li
beň, Vinohrady, Vysočany, Vyšehrad, ale i Bran
dýs n. L. a Nymburk). Hrálo se zprvu tři dny 
v týdnu a v některých obdobích i každodenně; 
R. byl proto nucen shánět repertoár a opatřil 
v rychlém sledu sám stovky divadelních textů 
nejrůznější provenience, jejichž neutříděné ru
kopisy (opisy a úpravy cizích her, dramatizace, 
kompilace a asi 120 vlastních děl) svěřil jako ce
lek 1906 nakladatelům E. Šolcovi a R. Storcho- 
vi; texty vycházely (už bez R. zasahování) 
v edičních řadách Storchovo národní loutkové 
divadlo (od č. 54 a znovu v tzv. nové řadě od 

1924), Radovo národní loutkové divadlo a Ra
dovo loutkové divadlo (u úprav a adaptací tu 
často nebyli uváděni původní autoři, za což byl 
R. později kritizován). 1909 se z rodinných 
(zemřela mu žena) a existenčních důvodů vzdal 
profesionální divadelní činnosti a vrátil se k ob
chodu. Na odpočinku žil v Dolních Krutech.

R. loutkářská činnost tvořila spojovací článek 
mezi tradiční tvorbou kočovných lidových lout
kářů, kteří ho ovlivnili svým inscenačním stylem, 
a vznikajícím moderním loutkovým divadlem, 
v jehož intencích se snažil vytvořit žánrově i te
maticky pestrý repertoár pro děti. Potřeba stále 
uvádět novinky ho přivedla k úpravám starších 
loutkových her (Posvícení v Hudlicích, Doktor 
Faust), oblíbených dramat českých autorů (V. K. 
Klicpera, J. J. Kolár, J. K. Tyl), operních a balet
ních libret (Čarostřelec, Rusalka, Z pohádky do 
pohádky aj.) a i k tvorbě her vlastních. Většinou 
v nich zpracovával znánré pohádkové náměty 
(Aladin a čarovná lampa, Čertův švagr íček, Smrt 
kmotřička, Sedm havranů); opakovaně dramati
zoval pohádky ze sbírek B. Němcové a K. J. Er
bena. Postupně však v R. činnosti sílila tendence 
kompilovat náměty několika pohádek v nový 
celek a kombinovat motivy nejrůznějšího půvo
du tak, aby dětské publikum atakoval překvapi
vý děj (např. Lidojed a čarodějka Megera, vychá
zející z pohádky o Popelce, Čaroděj Halibuk aj.). 
Některé R. hry traktovaly v národně výchov
ném duchu příběhy z české historie, bájí a po
věstí (o Elišce Přemyslovně jako ochránkyni 
české koruny ve hře Královka..., o blanických 
rytířích aj.). Sentimentální vlastenecká tenden
ce, která pronikla i do R. her s vánoční temati
kou, byla nejdůsledněji rozvedena ve výprav
ných alegoriích (Cesta k osudu, Pohádka o české 
vlastí), uvádějících do konstruovaného děje jak 
pohádkové, tak symbolické postavy a v závěru 
vrcholících živým obrazem a zpěvem vlas
tenecké písně. R. napsal i několik her pro dospě
lé (Strašidlo ve sklepě, Skvostná výhra, Loterie 
v Americe aj.), v nichž uplatnil prvky parodie 
a v komedii Principál a Kašpárek... zajímavě 
i antiiluzivní princip v podání dramatického 
děje. Svými divadelními texty, které si nekladly 
literární cíle, ale rozsahem i celkovou nenároč
ností odpovídaly možnostem loutkových diva
del své doby, přispěl R. zejména k repertoáru 
amatérských divadélek a následně k rozvoji čes
kého amatérského loutkářství; svou tvorbou 
ovlivnil i prosazení a úlohu pohádky v drama
turgii loutkových scén.
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KNIŽNĚ. Loutkové hry (původní, dramatizace, 
adaptace; většinou pro ml. a b. d.): Jeskyně otce Bla
žeje (1903); Královka aneb Jak českákrálovna utí
kala se sedmerem zlatých klíčů od České koruny 
před svým chotěm (1903); Posvícení v Hudlicích 
(1903); Sirotek v Radhošti (1903); Vilém Telí (1903); 
Čarostřelec (1904); Čarovné zvonky na Zlatém vr
chu (1905); Čertův švagříček (1905); Doktor Faust 
z Majlandu (1905); Exulanti aneb Zbrojířova dcera
(1905);  Jenovefa (1905); Kašpárkova smrt (1905); 
Klapzuba a Klekáníček (1905); Kníže a uhlíř (1905); 
Krejčí králem (1905, pro dospělé); Lesní ženka 
(1905); Loterie v Americe aneb Kašpárkův útěk 
z Ameriky (1905, pro dospělé); Nácek na vandru 
(1905); Pražský kat (1905); Rozpustilí kluci ve škole 
(1905); Smrt kmotřičkou (1905); Svatoslav, poslední 
Svatoplukovec (1905); Švédové v Praze (1905); Ve
selé vánoce aneb Bůh svých věrných neopouští 
(1905); Veselý švec (1905); Zavraždění sv. Václava 
aneb Krvavé křtiny na hradě Boleslavském (1905); 
Zlatý kolovrat (1905); Popelčin vánoční stromeček
(1906);  Štědrý večer chudého tkalce (1906); Blázni
vý rytíř (1907); Horymírův soud na Vyšehradě
(1907);  Kašpárek na vandru (1907); Kašpárek 
v chrámu Apolona (1907); Nymburská rychtářka 
(1907); Pohádka o české vlasti (1907); Rytíři v Bla
nickém vrchu aneb Praotec Cech (1907); Šotek 
v královském hradě (1907); Aladin a čarovná lampa
(1908);  Břetislav a Konrád (1908); Čaroděj Halibuk 
(1908); Honza v dračí jeskyni (1908); Jan za chrta 
dán (1908); Jiříkovo vidění (1908); Kašpárek na 
honbě (1908); Kašpárek světlonošem (1908); Kaš
párek v podsvětí (1908); Kašpárek ve službě (1908); 
Kašpárkova cesta kolem světa v balonu za 60 minut 
(1908); Katovo poslední dílo (1908); Kouzelná za
hrada (1908); Král Brkoslav aneb Hloupý Honza 
(1908); Křišťálový zámek v modrých horách (1908); 
Narození Páně (1908); Obr Bezdušák (1908); Pan 
Franc na zámku (1908); Pětihlavý drak (1908); Po
hádky hradního zbrojnoše (1908); Pohádky našeho 
dědečka (1908); Pohádky naší zlaté babičky (1908); 
Pohádky vodní víly (1908); Poslední Rožmberk 
(1908); Sedm havranů (1908); Sněhůrka a sedm tr
paslíků (1908); Solná královna (1908); Spytihněv, 
kníže selské (1908); Strašidlo ve sklepě (1908, pro 
dospělé); Světluška a čarodějnice Mrákava (1908); 
Tři zlatá jablka (1908); Ukradený Kašpárek (1908); 
V tajemné říši trpaslíků (1908); Z pohádky do po
hádky (1908); Zakletý zámek (1908); Kašpárek 
a Nosobrádek (1909); Kašpárek mlynářem (1909); 
Martin v čarodějném zámku (1909); Vánoce v po- 
horském mlýně (1915); Svatoň a Milena (1924); 
Hastrman a Kašpárek na vandru aneb Kašpárek 
chytil strašidlo do pytle (1925); Hastrmanovo krá
lovství (1925); Neohrožený Mikeš (1925); O mluví
cím ptáku, živé vodě a třech zlatých jablkách (1925); 
Pašeráci (1925); Pohádka o zlatém zámku na skle
něném vrchu (1925); Poustevníkův zvoneček, Počtá
ři (1925); Principál a Kašpárek aneb Počátek pim- 
prlové komedie (1925, pro dospělé); Ropucha, 

havran a holubice aneb Princ Jaromír (1925); Sed
mero krkavců (1925); Skřítkové (1925); Skvostná vý
hra (1925); (nezjištěné vročení:) Cesta k osudu; Kní
že Oldřich aneb Černý Ivan, zrádný Vršovec; Čert na 
zemi aneb Čert a Káča; Hastrman a rusalka; Honza 
silák aneb Jednou ránou devět zabil; Kašpárek lou
pežníkem; Kašpárek mlynářem; Kouzelné zrcadlo; 
Kouzelný strom; Král z ledové hory; Lidojed a čaro
dějka Megera; Lípa pod Skuhrovem (s V Zachem); 
Lišák a Smola čili Veselí tuláci; Strašidlo v hrobce; Tři 
zlaté vlasy otce Vševěda; Turecký ostrov; Výlet pana 
Broučka do 15. století; Zdeněk Zásmucký aneb Ta
jemství Blanického vrchu; Zlatý jelen a Kašpárek. - 
Souborné vydání: Radovo národní loutkové divadlo 
(nakl. R. Storch, 1936,2 sv.). I

LITERATURA: L. Novák in Loutkové divadlo 
(1905); J. Veselý: Historie loutkového divadla Klubu 
vlasteneckých přátel dr. Paříka a Třebenicka za říze
ní A. R. v letech 1903-1909 (s R. autobiografickým 
vylíčením divadelní činnosti), Loutkář 18, 1931/32, 
s. 179; -Mik- (J. Malík): A. Radovi k osmdesátce, 
Loutková scéna 2,1945/46, s. 145; Z. Bezděk in Ději
ny české loutkové hry do roku 1945 (1983); A. Dub
ská: Loutkové divadlo Klubu vlasteneckých přátel 
dr. Paříka a Třebenicka, Divadelní revue 1997, s. 70.

ad

Eduard Rada

* 27.1.1879 Šestajovice
† 29.1.1968 Praha

Autor zábavných, humoristických a historických 
próz, kabaretních textů, komedií, hry s válečným 
námětem, spoluautor operetních libret, též básník; 
novinář.

VI. jm. Rudolf Eckstein, 1935 změnil jméno na 
Rudolf Rada. Psal se též: Rada-Ekštein, Ru
dolf Eckstein-Rada, Rudolf Ekstein-Rada, 
Rudolf Ekštein-Rada. - Studoval gymnázium 
v Truhlářské ul. v Praze, v septimě byl nucen 
pro nemoc (štítné žlázy) studium ukončit. Po 
dvouletém léčení pracoval jako korespondent 
v továrnách firmy J. Benda v Praze a v bavor
ském Furthu. Okolo 1910 patřil ke společnosti 
scházející se v restauraci Kopmanka, psal ka- 
baretní popěvky a výstupy. 1915-18 vykonával 
vojenskou službu. Po válce se stal knihovní
kem a správcem knižního skladu při Nár. sprá
vě majetkových podstat v Praze. Byl spolupra
covníkem Hašlerova kabaretu v Lucerně. Od 
1921 redigoval časopis Svazu Čechů-židů Roz
voj a byl několik let (od 1922) sekretářem této
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organizace. Nedlouho před německou okupací 
se s českožidovským hnutím rozešel. Za 2. svě
tové války byl vězněn. Od 1945 žil opět v Pra
ze. Podnikl cesty do Německa, Polska, Ruska, 
Rumunska a Francie. Byl členem Spolku čes. 
spisovatelů beletristů Máj a Sdružení vězně
ných novinářů.

R. se snažil tvořit především čtenářsky a di
vácky úspěšná díla; volil atraktivní látky, ze
jména historické (s akcentem na židovskou 
problematiku), často užíval postupy humoris
tické a detektivní beletrie, fantastické, milost
né a erotické motivy. Zábavný charakter jeho 
prací však nezřídka provázela mělkost i samo
účelná dekorativnost. Publikovat začal v desá
tých letech črty, povídky a humoristické verše 
v časopisech a jednoaktovky kabaretního cha
rakteru. Pokusem o vážné drama, vycházejícím 
z válečné zkušenosti a dotýkajícím se problé
mů vlastenectví a morálky, byla hra Vrah (pů
vodnost námětu byl R. nucen, v souvislosti 
s úpravou pro scénář filmu Poručík Rjepkin, 
obhajovat 1938 v - smírem uzavřeném - autor
ském sporu s A. Hetzlem, jenž 1917 vydal pod 
pseud. A. Kurt v kyjevském kalendáři Čecho- 
slovan prózu téhož děje Podivuhodná historie 
dr. Vnitra). V románu Král David povrchně 
zpracoval biblický námět. Poté psal především 
komedie a zábavné prózy, v nichž fenomén 
lásky představoval jako jedinečnou možnost, 
jak překonávat životní krize. K jeho nejhodnot
nějším textům o všemocnosti lásky patří obrazy 
ze dvora císaře Rudolfa II.: fantastický román 
Venuše z ghetta, jenž je vypravěčsky svěží a oso
bitou verzí pověsti o golemovi, a divadelní hra 
Láska, konfrontující alchymistické spekulace 
s možnostmi lidského citu. R. je též spoluauto
rem několika operetních libret a autorem pís
ňových textů k dílům jiných libretistů.
ŠIFRY: E. R., Era, R., Ra, R-a. I PŘÍSPĚVKY in: 
Besedy lidu (1915); Čes. slovo (1933, humorist. 
R Moricek); Kalendář českožidovský (1919-22, 
1923-25, 1927-29, 1935-39; mj. 1928-29 P Štěstí 
pana Koli Weila, 1935-36 P Omyl, 1936-37 P Děti 
Simche Adela, 1937-38 P Král Šalamoun a královna 
Makeda, 1938-39 P Pan Mautner); Kopřivy; Nár. 
obzor (1913); Nár. osvobození (1948); Osvěta lidu; 
Právo lidu (1915); Pražský ilustrovaný zpravodaj; 
Rozvoj (1921-38); Světozor (1915-16); Svob. zítřek 
(1947); Venkov (1927); sb. Waltnerova pětadvacítka 
(b. d., 1924); Zlatá Praha (1915). I KNIŽNĚ. Belet
rie: Scény intimní a erotické (DD b. d., 1910); Mada
me Fanchon a věštkyně (šanson, 1917, hudba R. A. 
Dvorský); Paní prefektové (D 1920); Zamilovaný 

Valentin (D 1920); Vrah (D 1921, prem. 1919); Ko
nec Don Juanův (D 1924, prem. 1923); Král David 
(R 1924); Detektiv X (D 1926); Tanec nad propastí 
(P 1927 <- Pražský ilustrovaný zpravodaj 1926); Pe
pita (operet, libreto, 1929, s F. Bartošem, hudba V. A. 
Vipler); My z boží milosti (D 1930, prem. 1928 
<- Pražský ilustrovaný zpravodaj 1928); On, ona, 
oni (P 1931); Venuše z ghetta (R 1933 <— Rozvoj 
1931-32 s tit. Golema); Potěmkinova dvojčata 
(R 1946); Láska (D 1959). I SCÉNICKY. Hry: Dce
ra faraónova (pro ml., 1915); Lila (1921); Román ta
nečnice (operet, libreto, 1929, s F. Bartošem, hudba 
V. A. Vipler). I REDIGOVAL časopis: Rozvoj 
(1921-38). I

LITERATURA: B. Benešová: ref. Král David,Tri
buna 29.3.1925; Č. (K. Červinka): ref. My z boží mi
losti, Zvon 29,1928/29, s. 139; F. L. (Lukáš): ref. On, 
ona, oni, Čin 2,1930/31, s. 690; drb. (J. Borecký): ref. 
Venuše z ghetta, Zvon 34,1933/34, s. 15; JOT. (J. Tro
jan): Zajímavý autorský spor (o původnost námětu 
hry Vrah a jejího film, přepisu), LidN 8.6.1938.

Im

Vlastimil Rada
* 5.4.1895 České Budějovice
† 22.12.1962 Praha

Spoluautor humoristických próz; publicista a karika
turista, malíř, grafik a ilustrátor.

Matka byla francouzského původu. Otec, pro
fesor kreslení, jej první tři léta obecné školy 
vyučoval jako privatistu. 1904 se rodina pře
stěhovala do Prahy (kde otec dostal místo 
v Karlině). R. studoval v Praze reálné gymná
zium (mat. 1912), 1908-12 navštěvoval rovněž 
soukromou malířskou školu V. Jansy. 1909 
navštívil Švýcarsko a Německo. Od 1912 stu
doval Akademii výtvarných umění, nejdřív u J. 
Preislera, 1916-17 u M. Svabinského a 1918-19 
u J. Štursy. Po studiích žil v Železném Brodě. 
1913 podnikl studijní cestu do Paříže. T. r. se 
stal členem Umělecké besedy, od 1915 se zú
častnil řady spolkových výstav (samostatně 
vystavoval od 1921), od 20. let zde jako teore
tik ovlivňoval reformy spolkového programu 
(spoluredigoval několik svazků sborníku Ži
vot, 1933-41 byl členem jeho red. kruhu). 1925 
se natrvalo přestěhoval do Prahy. Věnoval se 
lehké atletice, při níž se seznámil s J. Žákem. 
Jako karikaturista přispíval do řady časopisů 
a novin, od 1931 redigoval humoristickou rub
riku Nár. osvobození. Své výtvarné práce před-
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stavil (především ve 30. letech) na kolektiv
ních výstavách ve Varšavě, Benátkách, Vídni, 
Bruselu, Pittsburgu, Florencii, Moskvě a v Pa
říži (1937 navštívil Světovou výstavu). Za 
okupace kryl svým jménem román Hostinec 
U kamenného stolu (1941), jehož skutečným 
autorem byl K. Poláček. 1942-45 (a znovu od 
1952) působil jako předseda Výtvarného od
boru Umělecké besedy (byl též místopředse
dou Klubu umělců). Od jara 1946 byl až do 
své smrti řádným profesorem Akademie vý
tvarných umění. 1947-48 cestoval po Francii, 
Belgii, Itálii a Švýcarsku.

R. napsal ve 30. letech společně s J. Žákem 
několik próz (jejichž významnou složkou byly 
i jeho ilustrace), parodujících tematické, stylo
vé a jazykové konvence dobrodružné a brako
vé literatury (zejména kovbojek, detektivek 
a dívčích románků) a travestujících kanonizo- 
vané texty a vlastenecké motivy, jejichž zme- 
chanizovanou podobu autoři posouvali do ba
nálního kontextu a hyperbolizovali, karikovali 
fráze, projevy literátštiny, rétorický patos, sen
timentální a sociální kýč i vyčpělý historismus. 
Prózy autorské dvojice charakterizovala zá
bavná revuálnost, která pracovala se střídáním 
příběhů a historek, s hravou fabulací, vtipem 
a fantazií, s groteskou a nonsensem i s prvky 
moderní pohádky a která konfrontovala vyso
ké a nízké (např. knižní jazyk a slang) nebo 
tradiční a moderní. Bohatýrská trilogie {Budu
línek a Matlafousek, Dobrodružství šesti tram
pů, Z tajností žižkovského podsvětí) bohatě 
čerpala ze světa studentské recese, sportu, 
trampského hnutí a z prostředí pražské perife
rie, přičemž vyjadřovala averzi vůči staro- 
milectví a maloměšťáctví. Její příznačnou a sty- 
lotvornou složkou je také množství satirických 
narážek na dobové reálie a osobnosti, na 
kulturní, společenské i politické klima. Prózy 
ze studentského prostředí {Příběhy pana Po- 
sledy) představují persifláž dobových stře
doškolských poměrů, jejichž zkostnatělý řád 
rozvrací hra a nespoutaná imaginace. - Do ča
sopisů a deníků psal R. causerie, humoristické 
glosy, satirické verše, anekdoty (zvláště ke 
svým karikaturám do humoristických listů) 
a kuplety (ve 20. letech se podílel jako autor 
písňových textů a parodických komentářů i ja
ko klavírista na revuálních humoristických po
řadech Umělecké besedy); publikoval články 
o výtvarném umění. Působil jako ilustrátor 
(knihy A. P. Čechova, Ch. Dickense, K. J. Erbe

na, N. V. Gogola, K. Havlíčka, A. Jiráska, J. Ne
rudy, M. J. Saltykova-Ščedrina, J. Žáka, F. Žu
pana aj.) a knižní grafik.

PSEUDONYMY, ŠIFRA: Jaroslav Vostrý, Pamětník 
(společně s J. Žákem); R. V., v. r. I PŘÍSPĚVKY in: 
Almanach Kmene 1932/33; Cesta (1921); Cesta míru 
(1957); kat. Český kraj (1938); Dikobraz; Dobrý den 
(1927-30); Hollar (1959); Kultura (1957); Květen 
(1958); Květy (1956); Lehká atletika (1961); Lid. de
mokracie (1959); Lid. noviny (1930-41); Lípa; Lit. no
viny (1937); Lit. noviny (1953,1956); Lumír (1922); 
kat. M. Vořechová-Vejvodová: Práce z posledních de
seti let (1950); Magazín DP (1937); Musaion 
(1920-21,1930); Nár. osvobození (od 1931); Nebojsa 
(1918-20); Panoráma (1927-37, 1951); Rarach 
(1921); Republika (1919); Rozpravy Aventina 
(1925-29); Rozvoj; Sobota (1930); Svob. slovo 
(1956-61); Šibeničky (1919-20); Tvorba (1959); Var 
(1948,1953; 1948 stať Jiráskovo dílo očima ilustráto
ra); Veraikon (1921); Volné směry (1919); Výtvarná 
práce (1953-59); Výtvarné umění (1952-59); Zpravo
daj DP (1931); sb. Život (1921-48; mj. stati 1921 Ces
tou pravdy, 1925 Krize současného malířství).
■ KNIŽNÉ. Beletrie (s J. Žákem): Budulínek a Mat- 
lafousek čili Vzpoura na parníku Primátor Dittrich 
(P b. d., 1930; 1969 s tit. Budulínek a Matlafousek 
aneb Vzpoura na lodi Primátor Dittrich); Dobro
družství šesti trampů aneb Nové pověsti české 
(P 1933; 1969 s tit. Nové pověsti české aneb Dobro
družství šesti trampů); Z tajností žižkovského pod
světí (PP 1933); Příběhy dědy Posledy (P 1937; 1939 
přeprac. vyd. s tit. Pan Posleda, přítel študáků); Boha
týrská trilogie (1959, souborné vyd. próz Vzpoura na 
parníku Primátor Dittrich, Dobrodružství šesti tram
pů a Z tajností žižkovského podsvětí). I REDIGO
VAL sborník: 7áno\, 1921 (s K. Holanem a J. K. Ří
hou), 1928-30 (s O. Kerhartem a V. Řezáčem).
■ USPOŘÁDAL A VYDAL: S. Čech: Humor ven
kova (1923, s F. Strejčkem); K. J. Erben: Báje a pověs
ti slovanské (1924). I

LITERATURÁ: K. Šourek: Tradice realismu v dí
le V. R. (1949); J. Květ: V. R. Malíř a ilustrátor (1953); 
J. Kroutvor: Karikatury V. R. (1987). I V. Rabas: V. R., 
ilustrátor, Kulturní zpravodaj 1924, č. 9-10; • ref. Bu
dulínek a Matlafousek...: DS.,LidN 16.11.1930;Š. Jež, 
Samostatnost 12. 12. 1930; M. Majerová, Čin 2, 
1930/31, s. 176 •; F. V. Mokrý: V. R., ilustrátor, Panorá
ma 10,1932/33, s. 14; • ref. Dobrodružství šesti tram
pů...: drb. (J. Borecký), Zvon 33,1932/33, s. 643; K. Se- 
zima, Lumír 59, 1932/33, s. 537; n.(M. Novotný), 
Rozhledy 1933, s. 64; a. (J. Hora), Čes. slovo 29. 6. 
1933; Kp. (J. Knap), Venkov 10.10.1933 •; F. Langer: 
Malíř V. R., spisovatel, aneb V. R., malíř, Magazín DP 
1,1933/34, s. 184; J. Šíma: V. R., Život 12,1933/34, s. 90; 
• ref. Z tajností žižkovského podsvětí...: K. Sezima, 
Lumír 60,1933/34, s. 282; vbk. (V. Běhounek), PL 1.2. 
1934; b., Rozhledy 1934, s. 16 •; • ref. Příběhy dědy 
Posledy: Lv., Rozhledy 1937, s. 263; Hk. (J. Holeček), 
NO 14.12.1937; M. Šefrna, Rozhledy 1938, s. 21 •; A.
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Grund: Erben viděný Radou, Hollar 1941, s. 92; M. 
Míčko: V. R„ Brázda 1941, s. 368; A. Novák: V. R., Hol
lar 1942, s. 59; J. Kotalík: Radův Neruda, Praha v týdnu 
1942, č. 18 + in kat. V. R. - ilustrace k dílu N. V. Gogo
la, A. P. Čechova, Ch. Dickense, P Rada - keramika 
(1951); V. Čech: V. R.,Tvar 1954, č. 6; Z. Štolba in V. R., 
J. Žák: Bohatýrská trilogie (1959); • k 65. narozeni
nám: P. Konečný, RP 5. 4.1960; jš. (J. Šmíd), Tvorba 
1960, s. 330; J. Kotalík, LitN 1960, č. 14 •; • nekrology: 
J. Šmíd, RP 24.12.1962; P. H. Toman, Obrana lidu 28. 
12.1962; V. Fiala, Hollar 1962, s. 85; J. Kotalík, Kultur
ní tvorba 1963, č. 1; J. Šetlík, LitN 1963, č. 1; L. Hlavá
ček, Výtvarná práce 1963, č. 1;M. Míčko, Umění 1963, 
s. 411 •; J. Mikota: Písničky pod vobraz (vzpomínka na 
R. účast na večerech Umělecké besedy), Práce 25.10. 
1969; O. Chaloupka: ref. Budulínek a Matlafousek... 
(další vyd.), ZM1970, s. 42; V. Boukal, M. Holý a J. Ot
čenášek: Vzpomínky na V R., Výtvarné umění 1970, s. 
206; J. Kotalík in kat. V. R., 1895-1962 (1976); J. Kota
lík a J. Brabcová in kat. V. R. Obrazy a ilustrace 
(1985); B. Stehlíková: Národní umělec V. R. (ilustrá
tor), Nové knihy 1986, č. 36; V. Mikolášek: O přátelství 
Karla Poláčka a V. R. v Železném Brodě, sb. O Karlu 
Poláčkovi a o jiných (1995); (tes) (B.Tesařík): 100 let 
od narození V. R., Čtenář 1995, s. 431.

jz

Rada otce synovi
2. polovina 14. století

Didaktická rytířská báseň.

Báseň je vložena do úst starému šlechtici, kte
rý při slavnostním odevzdání meče a kopí (tj. 
jednom ze stupňů rytířské výchovy ukončené 
pasováním) dává synovi rady pro budoucí ži
vot: od obecně křesťanských životních norem 
přechází k povinnostem, k nimž zavazuje rytíř
ská čest, od nich k pravidlům dvorného chová
ní; posléze klade mladému posluchači na srdce 
úctu k předkům, která je součástí péče o spásu 
duše. Autorovým vzorem snad byla německá 
báseň Der Winsbecke. Dlouho byl za něho po
kládán Smil Flaška z Pardubic. Důvody pro 
toto mínění však nejsou dost průkazné a no
vější bádání řadí básníka opatrněji pouze k tzv. 
Smilově škole. Na základě podobných formál
ních prostředků, především rytmu a rýmu, byl 
vysloven názor, že je totožný s autorem Roud
nického umučení. V polovině 15. století pře
pracoval text neznámý upravovatel. Ponechal 
nedotčen obsah, ale uvolnil osmislabičné met
rum se záměrem přiblížit verše próze.

R. o. s. (642 veršů) je více než po stránce 
umělecké pozoruhodná jako kulturněhisto- 
rický pramen. Formuluje - spolu s řadou dal
ších děl, básnických i prozaických - ideál rytí- 
ře-dvořana, v nějž se na české půdě během 
14. století proměnil ideál rytíře-válečníka, ob
sažený v básních z doby kolem roku 1300. Pro 
autora R. o. s. není už ideál rytíře-dvořana no
votou; je naopak kodifikován tradicí jako 
životní model zděděný po předcích. Básníkovo 
stanovisko je programově konzervativní: po
dobně jako Smil Flaška v Nové radě - byť na 
rozdíl od něho bez přímé politické tendence - 
proklamuje tradicionalistický ideál příslušníka 
stavovské obce ohrožené sílícím tlakem no
vých sil, směřujících k reformě společnosti.

EDICE: in Starobylá skládanie 5 (1823, ed. V. Han
ka); in Výbor z literatury české 1 (1845); A. Briick- 
ner: Bóhmische Studien. Abhandlungen und Texte. 
7. R. o. s., Archiv fůr slawische Philologie (Berlín) 
1892, s. 5 (různočtení Petrohradského rukopisu); 
A. Patera: R. o. s„ ČČM 1892, s. 393; E Frank: R. 
otcova s., LF 1892, s. 182; in Denkmáler der alttsche- 
chischen Literatur... (Berlín 1955, ed. H. Kunst- 
mann). - Ukázka: in Výbor z české literatury od 
počátků po dobu Husovu (1957). I

LITERATURA: J. Feifalik: Studien zur Ge- 
schichte der altbóhmischen Literatur 3. Herr Smil, 
genannt Flaška, von Pardubic, Sitzungsberichte der 
philosophisch-historischen Klasse der k. Akademie 
der Wissenschaften 32,1860, s. 685; J. Gebauer: Úva
hy o Nové radě pana Smila Flašky z Pardubic a o Ra
dě zvířat skladatele neznámého s úvodem o báji zví- 
řecké, Sborník vědecký Muzea království českého, 
odbor hist., filol. a filoz. 5,1873, s. 5 —> Stati literárně- 
dějepisné 1 (1941); R. Jakobson: Verš staročeský, Čes- 
kosl. vlastivěda 3. Jazyk (1934); J. Hrabák: Roudnické 
umučení a R. o. s., SaS 1939, s. 161 + in Smilova škola 
(1941) + in Studie ze starší české literatury (1956); Z. 
Tichá: Několik poznámek k sémantické naplněnosti 
bezrozměrného verše, SaS 1967, s. 31 + in Staročeské 
básně složené bezrozměrným veršem. 2. polovina 15. 
století -17. století (1969); W. Iwaňczak in Tropem ry- 
cerskiej przygody. Wzorzec rycerski w pišmiennict- 
wie czeskim XIV wieku (Varšava 1985).

ji

Rada zhovadilých zvieřat a ptactva 
k člověku viz in Jan Mantuán Fencl

Jaroslav Radimský viz Jaroslav Rypáček

1190




