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Soupis zahrnuje spisovatele beletristy a publicisty, ojejicM tvorbě se pojednává v ter.h]
Dějin, z vědeckých pracovníků, literárních vědců, historiků,jazykovědců, kritiků apod.jen ty,
kteří svou činností podstatně zasáL.|i do rn.ivoje české literatury. Bibliogrďfická část soupisu
doplňuje ýklad textu uvedením dalších děl, která tvorbu autorovu blíže charakterizují"
Také literatura předmětu je výběrová' Vedle staršícb prací, které přinášejí životopisný a
bibliografrcký materiál nebo dobové hodrrocení, uvádí v širším ýběru ]iteraturu z poslednlcb
patnácti let. Údaje o spisovatelích, kteří se objevili již v druhém ďle Dějin, jsou převzaty
odtud a znovu revidovánv.

Seznam zktatek užitých v Soupise, v bibliografii i na příslušných místech v textu:
ČČH Česky časopis historický; ČČM Časopis Českého (Národního) rrruzeai ČL Český lid;
Č. lit. Česká literatura; ČMF Časopis pro moderní filologii; ČMM Časopis Matice moravské;
FČ Filosofický časopis; LF Listy filologické; NK Národní knihovna; NL Národní listy; NŘ'
I{aše řeč; PNP Památník národního písemnictví; SaS Slovo a slovesnost; SV Slovesná
věda; UB Umělecká beseda.

ADÁMEK Bohumil (B. l l. l848 v Hlinsku _ 28. l0. 1915 tamtéž). Pocházet ze zámoŽné
rodiny. Studoval na akademickém gymnasiu v Ptaze, frlosofii v Praze, ve Vídni (1869-1870)
a v Mnichově (1B70-lB7l). Za studií i po nich hodně cestoval (Německo, Šýcarsko, Francie
aj.)' později žil trvale v Hlinsku.

Přispíval do Květů, Ruchu, Almanachu českého studentstva.
Knižně lryšlo z poeziel. Horské oazduší (1902); _z d'ramatl Salomma (l8B5); Hnatt

(1887) .

Literatura: B. .Adámkem se zabýva| zejména K. V. Adámek v pracích: Prwrí období
spisovatelské činnosti Bohumila Adámka (l9lB); Bavorský pobyt Bohumila Adámka, ČČM
1929; Bohumil Adámek aJaroslav Vrchiický (t9l7) ; Premiéra a reprizy Adámkovy Salomeny
(1923); B. Adámek a Sv. Čech, ČČM 1936. K.V. Rais v črtě Sníh ve sborníku Hlinecko

{re l4) .

ARBES Jakub viz str. 341 -355

ARNOLD Emanuel (9. 1l. 1800 v Mnichově Hradišti_4. l. 1869 v Praze). Syn
řemeslníka, neměl lryššího vzdělání. Zprvrr hospodářský úředník v Jesenném, od r' 1842
kryl svou politickou činnost v Praze zaměstnáním obchodník'a se solí. spřáteli] se s demokra-
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ticky smýšlejícími spisovateli, věnoval se literatuře, byl čIenem Repealu, vězněn za vydáni
ilegálního protijezuitského letáku (|847) a vypovězen zPtahy. V r. 1B4B se účastnil politic-
kého života jako vydavatel letáků a brožur naplněných radikálně demokratickým duchem,
jako redaktor a agitátor na českém venkově. Účastnil se příprav k povstání proti Rakousku,
po prozrazení r. lB49 uprchl do Saska, vydán Rakousku, byl odsouzen k smrti, ale trest
změněn na 20 let žaláře. R. lB57 amnestován, a|e hned internován ve Villachu a v Klagen.
furtu v Rakousku. R. 1868 se vráiil do Prahy, kde zemřel v chudobinci'

Přispíval do Pražských novin, Pražského večerního listu, Novin Lípy slovanské a novin,
které redigoval. - Redigova| občanské nouin1 (|B4B-IB49). _ Knižně vyšIy Děje husittl
s zuláštním uzhledem na Jana |tztu gua1; Popsání ces|t mé z Prahy a! na pomezí zaluaničné . . '
(lB49' ale zakázáno).

Sebrané spisy vyšly r. t954 s úvodem Z. Šambergra a s životopisnou poznámkou. Popsání
cesty mé... otiskl J. Volf ve Světové knihovně r. 1921. Jeho paměti otiskl R. Maršan
v Květech 1898.
.i Literatura: Z. Šamberger, B. Arnold' radikální demokrat z roku 1848, Sborník archiv.

rrích prací l95l. K. Kosík, Politickénázory E. Arnolda, FČ 1953 a v knize Česká radikální
demokracie (1958).

AUŘEDNÍČEK otakar (27. 9. 1868 v lJltazenýcln Ratajích _ 1. 6. 1945 v Praze).
Vystudoval gymnasium a práva a stal se úředníkem státních drah ve Vídni a v Terstu, po
t. l9l8 v Hradci Králové a v Praze.

Přispíval do Vesny, Nivy, Zlaté Prahy, Zvonu, Topičova sborníku aj.
Knižně vyšlo z poezie : Verše (|8B9); (ptuající labutě (189|); _ z prózy: Intimní dramata

(1895) ; Malířské nouely QB92); Pseudokontes1l a jiné nouel2 (1B9a); Hr1 lósk2 (l92B) ; Kam,caal
(1929) ; Nejdokonalejší milenec (1930). _Překládal z francouzštiny (Maupassant, Hugo aj.)
a italštiny.

Literatura: J. Karásek ze Lvovic v Nivě 1893. H. G. SchauerveSpisech (1917).

BABIČKA Hynek (26. l0. 18.55 v Blatné u olomouce -22.3. 1880 v Gottwaldově).
Gymnasium studoval v olomouci, od r. lB75na universitěvPraze,věnovalsepakžurnalistice.

Přispíval do Našince, Slovanských listů, Koledy aj.
Soubor jeho kritik o české literatuře vydal s úvodem M. Hýsek (l9l0).
Literatura: V. Houdek v Našinci lBB0. M. Hýsek v Moravskoslezské revui l91l a v Lite-

rární Moravě (l9l l). Z. NejedlývknizeT. G' Masaryk Ii2 ( l93l). F. TáborskývPamát-
níku českého gymnasia v olomouci 1927.

BAČKOVSKÝFrantišek (2. l l '  1854vBenátkáchu Chotěboře-29. l l .  l90B vPraze).
Studoval na gymnasiu v Chrudimi a na filosofické fakultě v Praze. od r' l87B byl suplentem
v Havlíčkově Brodě, od r. lBBl ži| v Praze, kde si zřídil r. lBB9 knihkupectví a antíkvariát,
Účastnil se bojů za pravost Rukopisů. Ve svém nakladatelství vydával díla předních českých
spisovatelů (Bačkouského národní knihouna českó), spisy pro mládež (Dětskó knihouna), učebnice
a slovníky.

Přispíval do Lumíru, osvěty, Světozoru, Ruchu, Časopisu Českého rrruzea, Literárních
listů, Pedagogia aj.-Redigoval: Studentské /isl2 (1BB1-IB84 a 1889-1890) s přílohou
Literórní obzor (IBB2-83); Všeobecnj ústník (|883) s přílohou Literdrní oznatnouatel; Čuké listy,
(l887-1BB9) ; Literární uěstník (IBB9-|B90); Literdrní zprdu2 (lB9B).

Knižně vyšlo z odborných prací: Stručnj přehled dějin literatur2 české dob2 noué (|B79);
(ajímaué črt1l ze žiuota slaunjch mužů a žen deuatenóctého století (lBBa); o bdsnické činnostl
P. J, Šďaříka a F. Palackého (IBB5); Několi.k rozpraa o ?rant. Ladislauu Čelakouském (1BB7);
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Česká radikální

- 1. 6. 1945

1848,
knizea v

/našich dob ulasteneckJ,cá (1886); (eurubné dějitry českého písemnictuí doful nooé I, období předbřeznoué
(1886); Přehled dějin písemnictuí českého dob2 nejnooější (1BB7); opróuce poklesků mluanickjch a jaz2ku
českém (|BB9 a častěji) ; SLotlník cizojaz1lčnj, (1895). -Vydal: Básně P. J. Šďaříka a Fr. Palac-
kého (18B9);J. K.'IyIa Kde donzou nůj (IBB3 a častéji) ; P.J. Š:fařík, Tatranskdmúza s l1rou
sJouanskou (1886); J. Kollár, Sebrané drobné bdsně (18B7) a Sldu1 dcera (1BB5).

Literatura: Sborník Dr. Frant. Bačkovský (192B). F.V.Vykoukal v osvětě l909.

BARÁK josef (25. l. lB33 v Praze - 15. 11. 1BB3 tamtéž). Y Praze studoval gymnasium
a rra universitě historii a národohospodářství. Věnoval se žurnalistice, zúčastnil se iniciativně
spolkového ruchu, byl oblíbeným řečníkem hlavně na studentských a dělnických schůzích.
Za svou veřejnou činnost byl několikrát trestán. Člen redakce Času (Krásova) a Hlasu (l862),
tajemník Prozatímního divadla v Praze (1864) a divadla v Plzni (l865). Za pruské okupace
r. 1866 převzal v Ptaze odpovědnost za politicky nezávadný obsah českých novin a divadla,
později vydával časopisy Suoboda (1867_1868' IB71'_|B73), Prauda (|867), Dělnické lisý
(1872). od r. 1B73 člen redakce Národních listů.

Redigoval almanach Mój lB5B. Přispíval do pražských německých novin (Prager Mor.
genpost' Tagesbote aus Bóhmen), Lumíru (lB5B)' obrazů života, Dalibora' Rodinné kro.
niky, Fražských novin, almanachů Máj aj.

Přednášky J.Baúka vydalJ. Podl ipný a V. Řezníček (Bsv., 1BB4-1885). Vzpomínky
(spolu s básněmi) vydal V. Řezníček ( l 905) . Barákovy verše a prózu vydal pod názvem Z doby
Májů o. Iíálík (1958). Dopisy příteli otiskl K. Svoboda v České revui l925.

Literatura: o. Jedlička, Josef Barák, nástin životopisný (lBB3)' L. Jandásek, Josef
Barák (1933). J. Novák, Josef Barák' (1933). Josef Barák, osobnost a dílo (1933; uspořádal
K. Slavíček). A. Stašek ve Vzpomínkách (1925). Na Baráka básníka upozornil poprvéJ. Ar-
bes v Dámských besedách l9c0 (dnes v knize Literaria, 1954). M. Scherrerová v Slovesné
vědě 1948-49. o. Králík l.yslovil v článcích v ÍÍostu do domu 1956, ve sborníku vŠP v o1o-
mouci 1956, Literárních novinách z 23. |1. 1957 a ve Slezskóm sborníku l95B domněnku,
že autorem Barákorrých veršů a ptózy je J. Neruda; F. Vodička v Literárních novinách
z 25' 1. l95B poukázal na nepřesvědčivost Králíkových argumentů.

BARTOŠ Frarrtišek (16. 3. 1837 v Mladcové u Gottlvaldova- ll. 6. 1906 tarntéž).
Gymnasium vystudoval r. 1860 v olomouci, universitu ve Vídni (1860-1864), kde byl
žákem F. Miklošiče. Byl profesorem ve strážnici, olomouci a od r. 1866 v Těšíně, odkud
naváza1' styky sJ. Kalinčiakem a M. Hodžou. R. 1869 přešel do Brna, kde v 1. 1BBB-1902
byl ředitelem gymnasia a vychoval tu celou řadu spisovatelů a středoškolských profesorů.

Přispíval lingvistickými, literárně historickými, folkloristickými i pedagogickými
statěmi do obzoru, Komenského, Pedagogia, Časopisu Českého rl;ruzea) I,istů fiIologických,
Hlídky literární, Osvěty, Českého lidu, Literárních listů aj. - Redigoval Časopis Matice morauské
( i876-1882 a  spc lu  s  V .  Brand lem v  l .  1891-1901) .

Knižně vyšlo z pra,cí odborných Malá sloaesnost (1876 spolu s J. E. Kosinou); Skladba
'lttzgka českého (1B7B a častěji) ; Rukoaět sprótlné češtíny (1891); DiaLektologie morauskd (2díty,
1886, 1895); Dialektologickj, slouník moratlskj, (1906, dodatky k němu vydal F. Š. Kott 1910);
Lid a národ (1BB3) ; ]rraše děti (1BBB' 2. vy,J. 1899 s Alšovými ilustracemi); Morauský lid
(1892); Deset rozprau lidopisnjlch (1906); K2tice (|906, s obrázky A' Kašpara). - Sbírky ná-
rcdních písní: Antologie z národních písní českoslouenskjch (IB74); Noué ntirodní písně morauské
(1BB2); Národní písně morauské nouě nasbírané (1BB9); K2tice z ntirodních písní morauskjci (1890
spolu s LeošemJanáčkem). Edice: antologie z české lyriky Vlast (lB75) a Vesna (|876).

Častěji trycbázely Naše děti (naposled l95l s předmluvou J. Václavkové) a Kytice
(naposled 1955).
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Literatura: Fr. Bílý v osvětě 1906 a v NŘ l92o. Fr. Pastrnek v Almanachu České akade-
mie 1907. J. Bartocha, Z parnět| a života Františka Bartoše (l9o7). Památce Františka Bartoše
{1937). M. Hýsek v Literární Moravě (l9l l). Týžv knize Literární besedy (l940).J. Herben
v Knize vzpomínek (1935). Fr. Trávníček v Čtrltr,l 1937 (zde další hlavní literatura).

BAUŠB Bohumil (|7.2. |845 v Hradci Králové _ 14. lo. |924 v Praze). Středoškolský
profesor v Jindřichově Hradci, Havlíčkově Brodě, v Táboře a v Praze. Popularizátor při-
rodních věd, zejména pro mládež.

Přispíval do Vesmíru, Z}até Ptahy, Lu.íru, Světozoru, do programů táborského a no.
r'oměstského gymnasia.

Knižně vyš|o: Čuero ročních počasí (lB93); Putoaánl řiší rost|ínstua (l89a); Pohted1 do dítny
přhody (|B97); Matka země (190,2); Veselé chaílc u zoologitké zahradě (l906); (e zápisků přírodopiic
(l9l0); Ítíše uěčného ledu (1909); Vojna a mír a přírodě (l92l) aj. - Překládal z A. Gooda,
E. Brightwenové aj.

Literatura: Nekrolog o. Pospíšila v Úhoru 1924.

BENDL Václav Čeněk (24. l0. lB32 v Turnově _27. 6, tB70 ve Volyni). Syn nižšího
úředníka, střídal studium na g"ymnasiích podle pobytu svého otce (Praha, Jičín, Litoměřice,
Praha). Již na akademickém gymnasiu v Praze redigova| psané časopisy (lBaB Konvalinky
a Poupata' lB50_lB52 Zora). Živi| se korektorstvím v tiskárnách, vyučováním cizích jazyki,
řrlavně ruštiny, a překládáním. R. lB55 byl vyšetřován pro podezření ze styků s vězni v Tere-
zíně, přičemž mu přitížilo přátelství s Knedlhansem Liblínským a J. V. Fričem. Nuceně
pobýva| v Turnově, vráti| se do Prahy a r. 1856 z nedostatku jiného v'ýchodiska vstoupil
v Českých Budějovicích do bohosloveckého semináře. Po vysvěcení na kněze (1860) kapia.
noval v Klatovech (do r. 1862), v Mirovicích (do r. l866) a ve Volyni.

Přispíval do Lumíru (poprvé lB51), Z),atých klasů, Časopisu Českého muzea (zde např.
životopis Puškinův, lB54), Blahověstu, Poutníka od otavy, Humoristických listů, Rodinné
kroniky, almanachu Lady-Nióly. Podpisoval se též ČENĚK STRÁNICKÝ. - Vydával a
redigoval llachejtle (1855 pod pseudonymem FABIÁN ČoČre; první clva svazečky společ-
ně s Ant. Štrauchem aJanem Grossem, 3. a 4. sám).-Knižně vyše|Vj,bor bdsníAlexandra
Puškina (2. sv., lB59, l860).

Bendlowy humoresky a satiry sebral a vydal Ferd. Strejček s názvem Tatínkovy juchty
a jiné historky (l92l)' Týž vydal i Bendlovy Básně a novely (v Novočeské knihowrě, l93B)
s životopisným úvodem, popisem pozůstalosti, bibliografií tištěných praci a s rozborem
Bendlova díla. Dopisy V. Č. Bendla Stránického otiskova| Ferd. Pátek v LF t90B, v Osvětě
1909, v Lumíru l9l l, v LF l9l7, v ČČtrt 1929 (zde podrobná bibliografie prací o Bendlovi)'

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ Václav (vl. jm. Yáclav Beneš;27. 2. 1B4g v Třebízi u Slaného -
20.6. lBB4 v Mariánských Lázních). Syn krejčího,nadšeného čtenáře knih o české minulosti.
Gymnasium navštěvoval ve Slaném (l862-ls66) a v Praze. R. lB7o vstoupil do semináře,
kde se zabýval i studiern slovanských jazyků. R. 1 B75 byl vysvěcen na kněze, stal se kaplanem
v Litni u Berouna, od r. 1876 působil v K]ccanech u Prahy.

Přispíval do Světozoru, Květů, Lumíru' osvěty, Zlaté Prahy, Blahověstu, Domácího
krbu' Koledy, Vesny, Ruchu, kalendáře Poutník, Kalendáře Ústřední matice školské. Vánoč-
l:ího alba aj.

I(nižně vryšlo z prózy:' Anežka Přemyslouna (1B7B); Stadickj krát (1BB|); Leuohradeckd po.
tídka (lBB2); Bludné duše (1BB2); Králouna Dagmar (lss3); Pouídk1 karlštejnského haurana (lBBa);
Pro bílou labul šuamberskou (1BB4)i V podaečer pětilisté růže (lBB5); Dokonórutjest (l886) aj.

Třebízského beletristické práce seřadil do tematických skupin a pod názvy Pod doškovými
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střechami, V červáncích kalicha, V záři kalicha, Pobělohorské elegie a Z rtnných dob r,rydai

- J. Braun u Topiče (15 sv., lBB4-lB89). Vydání Díla připravovaného M Novotným (u Ruppa
1946_47) zůstalo nedokončeno. Několik výborů pro mládež připravil K. V. Rais: Z rodné
chaloupky (lBB7); Národní pohádky a povčsti (1886); Povíclky starého zbrojnoše (lB9a);
Havraním pérem (l90i). V podvečer pěti l isté růže vyšlo v ELK l941 s doslovem o. Králíka;
B]udné duše připravil pro Národní knihovnu R. Skřeček (l950). Korespondenci vydal (pod
názvem Listy. Vzpomíná se) J. Šach (l926).

Literatura: Životopis k soubornému vydání připojil r. lBB9 J. Braun' K. V. Rais, V.
Beneš Třebízský (lBB5). K. Chmelenský ve Vlasti IBB4-B5. B.Jiránková v LF l901. F' Strej-
ček v Českých hlavách, sv. 30 (1925). J. Šach-F. Stuchlý, Nedokončená poué. Čtení
o Václavu Beneši Třebízském (1959). K. Rieger, o reÍbrmaci české v díle Třebízského
(Slánský obzor l910). o lvlartinr"r PuškaroviJ. Horák v knizc Z dějin |iteratur slovanskýclr
( l94B). L' Holý v SV l949. R. Skřeček v doslovu k uvedené edici (1950). F. Benhart v doslovu
t Povídkámkarlštejnského havrana (l958). B. Polan v dosiovu k Levohradecké povídce(1957).

BÍLÝ Frantisek (B. ll. lB54 v Brně- 17. l0. 1920 v Praze). Gymnasium vystudoval
v Brně. Po filosofických studiích v Praze (žák Gebauerův) středoškolský prol.esor v Praze
(1B77-IB7B), v Přerově (od r. lB79) a od r. lB8B opět v Ptaze, kde se stal r. l9l0 školníni
inspektorem.

Přispíval do Koledy, Hlídky literární, Časopisu Českého m|)zea, Časopisu Matice morav-
ské, Světozoru, osvěty (zde od r. lBBl literárním referentem), Pedagogických rozhleciů,
časopisu Komenský, Naše řeč aj. - Redigova|: /ora, almanach moravské om|adiny, 2. roč.
(1B7B, spolu s V. Houdkem aJ. Večeřou) ; Lidoaá čítanlca morauská (1907); Sloaenská čítanka
(1912);čzLsop is  Našeřeč ( l9 l7 - l920spo lu  sJ 'V lčkem,  E .Srnetánkou,J .Zubatým aV.Er t lem) .

Z odborných prací vyšlo knižně: od kolébk1 našeho obrození (1904); Malá poetika (spo|u
s L. Čechem, 1910) ; J. A, Komenslj (191l); Příspěukjl k praktické poetice (I9|5). - Edice:

J. A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce (lBB7 a č:rstčji); F. I-. Čelakovský, Růže stol istá
(lBB8 ačastěj i);Patery knihy plodů básnických (výbor z novověké české poezie, 1{39l);
Kytka balad, romancí a legend Jaroslava Vrchlického (1896) ; Kytka lyriky z básníJaro-
slava Vrchlického (lB9B). Výbor ze spisů l(arla Havlíčka (l907) ; Koresponclence a zápisky
Františka Ladislava Čelakovského (3. sv. l907-19l5, 4 sv. posmrtně I933).

Literatura:J. Kabelík v Moravskoslezské rev"ui 1914-l915,vAlmanachuČeskéakademie
(1922) a v Knize československéjeclnoty (1922).

BORECKÝJaromír (6. B. tB69 v Českých Budčjovicích _ B. 5' l95l v Praze). Gymnasi-
um studoval v Písku av Praze, rnoderní a orientálníjazyky na pražské urriversitě (od r. iB9B).
od r. l89l úřeclník' pozdčji ředitel Universitrlí knihovny v Praze.

Přispíval do Světozoru, Zvonu, Z|até Praby, \íáje, Časopisu Českého rn|)zea, osvěty,
Květů, byl hudebním referentem České Thalie a Národních listů. -Redigoval : Dalibor;
Íjudební lisý (spolu s V. Říhovským, 1920-192l'); Diuldelní |ist1 Máje (spolu s L' Novákerrr'
l905-l90B) ; To|:ičůa sborník (|9|3-|925); (uon (l939-19al); knihovnu ( ei<ích l i terutur,
Sborník suětoué poezie. Byl členem redakce České poezie XIX. věku (lB97-1B99) a Sborníku
Společnosti Jaroslava Vrcl-r l ického (1915-1942).

I(niŽně vyšlo z po ez i e : Rosa rystíca (|B92); BósnÍkůo kandonál (|905); (pěu1 žiuota (|91|);
Pršefu růže (1920); -z ptózy: jVa cizím (1920) ; - l ibre to opery Krakonoš (lB90' hudba

J. R. RozkošnÝ); _" prací odbornýcl:': Stručnj, přehled dějin české hudful (1906); Jar. Vrchlickj,'
Pokus o síudian.jeho díla (1906); Jaroslao Kuapil (|9|B); AI. J irásek (1933); -z pře kladů:
E. Zol'a,Tneza Raquincu,1 (1892); G. !.laubert, Pokušení su. Antonína (1B97) ; i(álidása, Maghadút
čili oblak posletn lásk2 (s J. Zubatým, 1902) ; o. Wilde, obraz Doriana Grajle (|9o4) ;Th. de Ban-pod nány Pod doškovými
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vitle, Sokratoua žena (|905);J. Moréas, Pouídk1 ze staré Francie (|9I4) ; Firdúsí, Kniha krdlů(I9l});
St' Wyspiaňski, Varšauanka ( 19 lB).

Literatura: F. X. Šalda, Kritické projery l (1949). Životopis a soupis díla připojen
ke sbírce Pršely růže (1920), bibliografii zpracovaI K. Nosovský (v Literárních novinách
l929). Tam i článek V. Brtníka. A. Klášterský, Beseda sJaromírem Boreckým (v Rozpravách
Aventina 1929-1930).

BOUŠKA Sigismund Ludvík (25. B. 1867 v Příbrami _ 29. B. 1942 v Náchodě). Gymna.
sium studoval ve svém rodišti, vstoupil do benediktýnského kláštera v Břevnově a studoval
teologickou faku]tu v Ptaze, Byl farářem v Dolních Počáplích u Terezína aj. Měl velkou účast
při organizování katolické moderny.

Přispíval do Nivy, Lumíru, Nového života, obrázkové revtre, Archy, Hlídky literární,
Almanachu secese. Překládal z poezie katalánské a provensálské. Psal studie o Verlainovi,
lV[aeterlinckovi, Mistralor'i, o japonském výtvarném umění, zvl. o japonských dřevorytech.

Knižně vyšlo z poezie: Pietas (lB97); Dttše u přírodě (190a) ; Legend1 (190a); z prózy..
Lóska Aubaneloua (lB9B); Děti (|9IB).

Literatura: V. Bitnar, S. L. Bouška (1932). F. X. Šalda v Krit. projevech 3 (1950).

BozDĚCH Emanuel (2I.7. |B4I v Praze- 10. 2. 1889 tamtéž). Y Praze studoval
gymnasium a na universitě práva, historii a moderní jazyky, potom působil jako vychovatel
v šlechtických rodinách. v l. 1867.-1876 byl dramaturgem Prozatímního divadla v Praze,
1B74-|B75 studoval v PaÍíži, později se věnoval literatuře a žurnalistice.

Přispíval jako divadelní a kulturní referent do Pražského deníku, dále do Pokroku,
Světozoru a německých časopisů Politik, Prager Tagblatt' Prager Zeitung, Prager Abend.
blatt. _ Krátce redigoval pražský francouzský časopis Le Pragois.

Knižně vyšlo z dramat: ( dofu koti l iónůu (lB72, provoz. 1867) 1 Baron Goertz ( lB7|);
'(kouška stdtníkoua (l B7a) ; Saěta ptín u županu ( l 876) ; provedení }rry Dobrodruzi by\o zakázáno
(v l(r 'ětech lBB0' knižně až 1890) ; - z prózy: Noaelk1 (|B77).

Posmrtně bylo vydáno drama JenertÍI bez uojska ( l BB9) . Drama Spoutant zůstalo v rukopise.
Dramatické spisy u Valečky (7. sv., 1BB9-l899)' Novelky znovu r,rydal a úvodem opatřil
J. Šípek r' 1914. Z doby kotiliónův, Barona Goertze a Zkoušku státníkov'u r'rydal s úvodem
J. Moravec (1959).

Literatura: J. Neruda v Podobiznách 4 ( 1957) a v Českém divadle III (l954).J. vrchlický
v knize Studie a podobizny (1892). J. Štolba v knize Z rnýcb' pamětí I (1906). J. Arbes
vThea t r a l i í c h I I ( l 9 16 ) . J . L ówenba chvCe s t ě ( 1919 ) . o . F i s c he r , Kd r ama tu ( 1919 ) ' J . K a -
belík, Literární pramen Bozděchova Barona Goertze, Zvon I92I. M. Hýsek, Dramata E.
Bczděcha,Jeviště 192l. Týž v úvodu k Dobrodruhůrn1922.J. MoravecvDivadelním zápisni.
ku 1945-46' v SV 1950 a v úvodu k uvedenó edici.

BRANDL Vincenc (5. 4. lB34 v Brně _26. |2. 190l tamtéž). Gymnasium studoval
v Brně' kde se stýkal s F. M. Klácelem a A. V. Šemberou, práva a filosofii ve Vídni. od r. lB53
učil na gymnasiu v Brně, r. 1857 absolvoval roční historický a filologický seminář ve Vídni.
od r. 1B5B profesor na reálce v Brně, v 1. 1861-lB99 moravský zemský archivář.

Přispíval do Mcravských novin, Hvězdy, Moravské orlice, Hlasu, obzoru, Světozoru,
Politik, Časopisu Českého m1Jzea, Časopisu Matice moravské, Památek archeologických,
do Riegrova slovníku naučného.

Knižně vyšlo z odborných prací: Libušin soud (IB7B); obrana Libušina soudu (1879);
,iiaot Josefa Dobrouského (lBB3); |iuot Paula JosďaŠďaříka (1BB7) ; |iuot Karla Jaromíra Erbna
(1BB7) ; - z ptózy: Vzpomínky (1BB2). - Edice: spolupracoval na díie Codex diplomaticus
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et epistolaris Moraviae (l868-lB93) ; Kniha Drnovská (l868) ; Kniha Tovačovská (l868);
Kniha Rožmberská (lB72); Spisy Karla st.zeŽetotina (5 sv., 1866-1872).

Literatura: Boh. Navrátil, Vincenc Brandl, ČMM 1902. J. Kalousek v osvětě 1902.
Fr. Bílý v Almanachu České akademie (1903)'

BRAUN Josef (11. 7' |864 v l(utné Hoře-28. B. lB91 tarntéž). od r. lBB3 působil
jako učitel na české škole ve Vídni, od r. 1886 v Buštěhradě. Přispíval do Národních listů
a do většiny zábavných časopisů osmdesátých let' RedigovaI Sebrané spis2 V. Reneše Třebíz.
ského (|BB4-IBB9)' k nimž připojil i jeho obšírný životopis. Psa! též historické povídky
pro mládež.

Knižně '"ryšlo z prózy : Pro biblí Kralickou (lBB5); ( parnětí kreuních písařů (1886) ; <ašami
uěk2 QB90); Mezi a)hnanci, (1891); Chudj bohatec (1891); ( dob poddanstaí (LB93); - z odbor-
ných prací : Vóclau Beneš Třebízskj, (1BB9).

Literatura: F. X. Šalda v Kritických projevech l (l949).

BŘEZINA otokar (vl. jm. Václav Jebaý; 13. 9. 1868 v Počátkách - 25. 3. 1929
v Jaroměřicích nad Rokytnou). Syn obuvníka, z měšéanské školy, kterou vychodil ve svém
rodišti, vstoupil na reálku v Telči. Po maturitě ( 1BB7) působii jako učitel v Jinošově u Náměště
nad oslavou a v Nové Říši na Moravě (lBBB_l90l). Novoříšské období bylo rozhodující
pro Březinu básníka. Žil samotářsky, věnoval se četbě (zprvu ruských realistů, od začátku
90. let francouzských symbolistů a téměř vší současné poezie) a studiu (idealistických filosoÍů
německých a francouzských a středověkých filosofů náboŽenských, k nimž měl přístup v roz-
sálrlé knihovně klášterní). Stranou společenského žívota ži| i v Jaroměřicích nad Rokytnou,
kde vyučoval na měšťanských školách až do r. 1925' Profesuru filosofie na brněnské universitě,
nabídnutou mu r. 1921, nepřijal.

Přispíval převážně povídkami do časopisů orel, orlice, Vesna a Moravská orlice (s pseu-
donymem V. DANŠOVSKÝ), verši a později eseji do Nivy, Moderní revue, Rozhledů,
I-umíru, Volných směrů, Nového žívota, Nového kultu, Sborníku pro filosofii, mystiku
a okultismus, Kalendáře neodvislélro dělnictva aj.

Knižně vyšlo z poezie: Tajemné dálk1 QB95), Suítdní na západě (1896), Větr1 od pólů
( 1897)' staaitelé chrdmu (IB99), Ruce (|90I) ; - z pr ózy : Hudba pramenů ( 1903).

Básnické spisy ryšly poprvé r. 1913; kritické vydání Spisů otokara Březiny připravil
M. Hýsek (3 sv., 1933). Básně vyšly znovu r. 1958 v nakt. Československý spisovatel. Biblio-
grafii díla o' B. uspořádal J. Brambora v Rozpravách Aventina 1928-1929. Pro poznání
Březinova života i jeho názorů estetických a filosofických je důležitá jeho korespondence
především s Fr. Bauerem z let 1BB7-190l (vydal ji M. Hýsek v knihovně Paměti 1929)
a s Annou Pammrovou z let 1B89-1905 (vyšla s úvodemJ. Křemena 1930).

Literatura o Březinovijevelmi rozsáhláapsaná znejrůznějšíchhledisek; jejíneúplný
soupisje otištěn ve sborníktr Stavitel chrámu (1941; zde soupis překladů do cizíchjazyků)'
mnoho literatury přináší monografie o. Králíka. Výklad celého Březinova díla je ve studii
F. X' Šaldy (Duše a dílo, 1913), v monografii A. Pospíšilové o. Březina, člověk a básník
(1936), o. Králíka o. Březina, Logika díla ( l94B) a v studi i J.Janů v úvodu k edici z r. 195B.
Mnoho studií se zabývá,,zrodem.. Březiny básníka (Ad.Janáček v ČČv 1935 a v ČMM 1936,
V. Lesný, Básnický zápas o. B., 1945), nejobsáhleji P. Fraenkl r'knize o. Březina, Mládí
a přerod (1937). Hojně byly sledovány otázky srovnávací a otázky vlivů (Březina a Baude-
laire, B. a Dante, B. a Goethe, B' a Nietzsche, B. a Schopenhauer, B. a indická filosofie),
sour'islosti s českou tradicí hledá M. Marten v knize Akord (1916). o Březinově rýmu psal
Fischer v knize Duše a slovo (1929). Hojná je i literatura vzpomínková a knihy hovorů
s básníkem, psané většinou obdivně.
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CAJTHAML - LIBERTÉ František (3o. 3. 1868 v Suchomastech u Berouna - 3. 5. 1936
v Bystřanech u Teplic). Vyučil se krejčím. od r. lB99 úředník okresní nemocenské pojišťovny
v Teplicích. Byl činný v sociálně demokratickém hnutí v severních Čechách.

Přispíval pod pseudonymem V. L. LIBERTÉ do Severočeského clělníka, Rudých květů,
vídeňských Dělnických listů aj. - Redigova|: Seueroče'rkj, dílník (pŤerušovaně v l. l897-l93l).

Knižně vyšlo z poezie: Verše o p|áti (|B94); Hlas1 mas2 (896); Pod mamonem (1896);
Na bojišti (lB99); Pímě dělníka (1903); Na stráži (l90a); -z prózy., { péra dělníkoua (lB93);
Proletóři (1895); Mróčky před bouřt (1893); V zápaseeh žiuota (1894); obrdzk1 z Deutschbdhmm
(1923); Staré poaěsti ze slředoh,řt a Podkrušnohoří (L923);Sto pouěstí, bájí a příběhů seaeročeskjch
Q92!; _z odborných prací: Českj, seuer ue hrultí dělnickém (1926); J. B. Pecka-Strahooskj,
(1931). _ Vyda| dělnický zpěvník ohlas (|893)'

Literatura: Jar. Vozka v Dělnické osvětě 1936.

ČAPEK-CHOD Karel Matěj (2l. 2. t860 v Domažlicích _ 3. l l. |927 v Praze). Gymna-
sium vystudova| v Domažlicích, prár'nická studia v Praze nedol<ončil a věnoval se žurnalistice.
v l. lB84-lBB8 působil v olomouckém listě Našinec, r. IBBB přešel do Prahy a pracoval
v redakci Hlasu národa, Národní politiky (od lB90) a Národních listů (od l90l).

Přispíva| do Cesty, Květů, Světozoru, Lumíru, ZIaté Prahy, České revue, Zvonu, mni.
chovského Die Kunst (o v'ýtvarném umění) aj'

Knižně lryšlo z ptózy: Pouídk1l (1892); Nejzdpadnější Sloaan (1893); V třetím daoře (|B95);
Nedělní pouídkjl (lB97) ; Paíero nouel (l90a); Noué patero (1910)' Patero třetí (l912); Kašpar Lén
mstiLel (|90B); Z města i, obaodu (l9l3); In articulo mortis (|9|5); Turbina (19|6); Siláci a sla-
óoJi (1916)Antonín Vondrejc (2 sv., l9l7 a l9l8);Ad hoc! ( l9l9); J indroaé (l92l); VílémRozkoč
(1923) ; Větrník (1923); Humoreska Q92!; Čuři oduážné poaídful (1926) ; Řašan1 Q927); -
z draloaat: Slunourat (19l3) ; Vj,hryl a prohr1l (1915); Básníkoaa neuěna (|926).

Posmrtně vyšla próza Psychologie bez duše (l92B). Spisy vyšly u Borového v l8 sv.
(l92l_l938). Jednotlivé romány vycháze|y často. Kašpar Lén mstitel r. 1954 s dos|ovem
F. Pilaře, Antorrín Vondrejc aJindrové r. l955, Vilém Rozkoč r. l956, Řešany r. l957, Turbina
l95B s doslovy V. Ste-iskala.

Literatura: J. Fučík v Kmeni |927.F. X. Šalda v Krit ických projevech 7 (1953), 9 (1954)
a l0 ( i957). K. SezimavknizePodobizny a rel iéfy (1927). Památce K. M. Čapka (dvoj.
číslo Cesty l927). A. Novák v Almanachu české akademie (1928). F. Kovárna, Karel Matěj
Čapek-Chocl (1936). V. tr(řístek v Listu |g47*4B, v LF 1949 a SaS l950-5l. V. Šach.
T(. M. Čapek-Chod (1949).

čocH Leander (24.2. lB54 v Cetorazi u Pelhř imova _27.7. t9l l  v Novém Městě
na Moravě). Vystudoval české gymnasium v Brně (r' 1874), filosofii v Praze (r. 1877).
Učitel na pedagogiu v Kutné Hoře, na reálce v Telči (od r. lBB0)' kde založil r. 1886
Národní jednotu pro jihozápadní Moravu a vydával časopisy orel a orlice. od r. lB94
řcditel reálky v Novém Městě na Moravě.

Přispíval kritikami, články a studiemi estetickými a literárně historickými do Hlídky
l iterární (zdeoesteticfulchnázorechFr.Lad'Čelakoaského, lBg3),doobzorul iterárníhoaumělec-
kého, Literárních listů (zde Klasicismus a naše literatura, l89l ), osvěty (zde převážně kritiky sou-
časné prózy)' Světozoru, Naší doby, Časopisu Českého muzea aj. - Spoluredigoval I. roč.
almanachu (ora (LB77). Spoluautor Literatur2 české XIX' století,

Knižně vyšlo z odborných prací: Karol ina Suětlá (189l a 1907) -Vydal I1I . dí!
Falackého Spisů drobných (Spisy estetické a literární, l903).

Korespondenci otiskl M. Hýsek v Listech fiIologických 1929.
Literatura: Nekrolog od F. V. Vykoukala v osvětě 191l. M. Hýsek v Literární Moravč:
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ČBcrr Svatopluk viz str. 277 _293

ČnNrov Emanuel (vl. jm. Emanuel stehlík; 14. 4. l868 v Praze - 24. 6. l940 tamtéž).
Gymnasium a práva vystudoval v Praze (doktorát r. lB92) a působil pak na pražském magi.
strátu v odboru pro styk s cizinou. Věnoval se zejména podpoře česko-francouzských kulturních
vztahů.

Přispír'al do Z|até Prahy, Světozoru, Máje, Zvonl, Lumíru aj. Uspořádal sborníky: Pant
et Prague (1909); Louis Légcr (19l3).

Knižně vyšlo z poezie, '  /mélzo alba (|BB9)1Eros a Fs1cM (|B90); Rok na samotě (1894);
Chmur1 a čeradnkjl (1899); Paříž (|900); Domouem i cizinou (l9l0); Dojnq a kontemplaee básníka
XX '  uěku (1933) l  -  z  p rózy:  Mo l i L i  a  ch imér1 (1919)  ;  Rotnan l i koué (1919);  -vzpomínky

a studie: U krbu Frantie (1930). Překládal z V. Fluga, P. Bourgeta, M. Prévosta, A' Mus-
seta aj.

Literatura: V. Brtník v Topičově sborníku 1917-lB.

ČnRuÁrBohus lav  (31 .  l0 .  l846vPacově -9 .2 . lB99vPraze) .S tudova lvJ ind ř i chově

I.Íradci a v Táboře, na filosofické fakultě v Ptaze historii. Po studiích byl učitelem na soukromé
škole, od r. lB73 úředníkem praŽské universitní knihovny.

Přispíval do Lurníru, České včely, obrazů života, Květů (zde články Bratři Adamcoué,
|8BB; Berta MiihLsteinouó,|BB9;VtfulauŠole, lB90; P,Chocholoušek, 1892;JanNeruda|B95a1897),
do Šotka, Národních listů, do almanachu Ruchu (1868 a lB70), Aimanachu českého student.
stva (l869)' do londýnského Athcnaea a Časopisu Českého muzea.

Knižně vyšlo z poczie: Bósně (1875) ; -z prózyz ( naší dědin1, (BB5); Malé poaídk1
(1895); - z ptací odborných : (ákLadoué kni,hounictaí (lB93).

Literatura: Nekrology veZIaté Praze lB99, v osvětě 1B99 a v Literárních listech 1B99.

ČnRvBNxeJan (3.4. 1861 v Ptaze-24. l . l90B tamtéž). Gymnasium vystudoval
v Hradci Králové, práva v Praze' od r. 1BB5 městský úředník na Vinohradech.

Přispíval do Květů (poprvé lB79), Lumíru a Světozoru.
KniŽně vyšlo z poezie: Amoroso (lBB3)' (t išené ulryt ( l886); Písně |duišou2 (1891)' Babí léto

( i902) ;  - z  prózy:  Noue| l  ( lBBa)  ;  Dětské kar t ó ry  ( lBB5)  ;  - z  dramat  I  opuštěn j ,  ( lB97)  ;
Hodin1 Q909); _z překladů: G. A. Becquer, Legend2 (lBB2); Caideron, Soucce zalamejskJ,
( 18ee).

Lite ratura : Nekrolog ve Zr'c.nu a ve Z|até Praze 190B.

ČBRvrNra otakar (25. 9. 1846 v ostředku u Benešova -28,4. 1915 v Berouně).
Syn doktora práv a statkáře, účastníka politického dění v r. 1B4B. Gymnasium a filosofii,
kterou nedokončil, studoval v Praze, vyšší hospodářskou školu v Táboře (od r. 1868). od r.
l870 hospodářský úředník rra různých statcích v Čechách, od r. 1BB7 magistrátní úředník
v Pra'ze. Hojně cestoval (Rakousko, Rusko, Německo, Švýcarsko, Itálie).

Přispíval do osvěty, Lumíru, Květů, Tábora, do almanachů Ruch (poprvé 1868)'
Zora aj.

Knižně vyšIo z poezie:. Jan z Dubé (|B72); Jan {ižka z Kalichu (1875) ; Aleš Romanoa
( 1B8l); Husitská suatba (IBB3); Pofuidka žiuota (|B9|); - z prózy: románoý cyklus ( pamětív Literární Moravt]
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našich otců (1B4B, RontÍn a skutečnost, t905; Boj s kapitdletn, 1900; v rukopise zůstala pro-
střední část, Rok 1B6ó.) Povídky veršem lrydal F. Tichý (1917 ve Světové knihovně).

Literatura: F. V. Vykoukal v osvětě 1915. F. Tichý v uvedené edici (l9l7).J. Durdík
v knize Krit ika (1874) . J. Neruda v Literatuře II (196l) '

DLOUHÝ František (27' +. lB52 v Ptaze- lB. l0. 1912 v Brně)' Studoval reálku
v Poličce a polytechniku v Praze. Profesor na teálce v Poličce, od t. |B74 na reálce v Brně.

Přispíval do Zory, Koledy, Posla z Budče, Učitelských listů aj. články a posudky kulturně
historickýmiapřírodovědnými. - RedigovalLiterárnílis9 (IBB2-1B99) a Vesnu (1BB2-IB97).

DOHNAL Antoš (vl. jm. Ilansmann Leopold; 17.2. |B24 v Kvasicích na Moravé-
7,7. |863 v Brně). Gymnasium studoval v Kroměříži. Praktikant na statku v Hukvaldech,
později písař na Mírově, od r. 1851 úředník okresního úřadu v Brně.

Přispíval do Lumíru, Koledy, Týdeníku, do časopisů, které redigoval. Přispěl do almana-
chu Perly české. - Redigova|: Moraoskjl národní list (1853-1B57) ; IvIoraaské nouin2(1B5B-l863);
kalendář Nejnouěj ší morauskoslelskj, domticí přítel (na roky 1 847-1 864).

Povídky za jďno života knižně nevyšly. Hrálo se drama Jaroslau Šfurnberk aneb Porážka
Mongolůu Holomouce (1859). Knižně vydal J. Kabelík První povídky hanácké (1907' 1924)
a týž vyda| i korespondenci v ČMM (1919-1920).

Literatura: J. I{abelík v ČMM 1907, doslov B. Slavíka v }tranáckých povídkách (ELK
r940).

DÓRFL Gustav (2+.6. lB54 v Praze_ lB' 6. 1902 tarntéž). Studoval na německé
technice v Praze chemii, od r. 1877 v Edinburce bohosloví. Po návratu do Čech r. lBB0
zabýva| se literaturou, žurnalistikou a překládáním z angličtiny (Dickens, Aldriche, Kipling;
upravil několik Shakespearov.ých her pro Národni divadlo) a z češtiny do němčiny (Neruda,
Vrchlický, Hálek).

Redigoval Vánoční album (na r. 1BB2-1BB4) a Českou rodinu (|BB2-1BB4).
Knižně vyšlo z poezie: Na Křiaokldtě QB7!; Balady staršt a noué (|896); Miscel\ (l900);

-z překladů: Thomas Moore, Irské melodie (1899); z překladů do němčiny: V. Hálek,
Abendlieder (1874).

Literatura: Nekrolog ve z\até Praze |902.

DOUCHA František (3l. B. 1810 v Praze -3. 11. lBB4 tamže).Y Ptaze vystudoval
gymnasium, filosofii i bohosloví (1833), vyučoval krátce na akademickém g;ymnasiu, kaplano.
val v Petrovicích u Sedlčan (lB34-1B3B). Pro nemoc nemohl zastávatžádný úÍad' byl zprvrr
domácím knězem v šlechtických rodinách (v GolčověJeníkově, v Mníšku), od r. lB4B pobýval
v minoritském klášteře u sv.Jakuba v Praze a (zpravidla v létě) na statcích různých šlechticů.

Přispíval téměř do všech soudobých časopisů: Květů (poprvé 1836), České včely. Blaho.
věsta, Časopisu pro katolické duchovenstvo, Vlastimila, Časopisu Českého muzea, Posia
z Budče, Pražských novin, Lumíru, Květů (Hálkových), Roclinné kroniky, Školy a života,
Štěpnice, Světozoru, osvěty, kalendáře Pokladnice českomoravsk/r..- Překládal z ruštiny
(Puškina), polštiny (Mickiewicze), slovirrštiny, charvátštiny, lužičtiny, angličtiny (Byrona,
Burnse)' italštiny (Danta, Tassa), franštiny (V. Huga), španělštiny (Calderona), portugal-
štiny (Camoense), švédštiny, latiny a němčiny.

I(nižně vyšlo přes B0 prací pro děti veršem a prózow,napÍ.: Kratičké pouídky o nakláddní
se zaířa|l (1B4B a častěji) ; Deklamoaánk1l '.. pro dítfut menšt (IB53)i, Deklamoudnk2 ... pro dítky
zlětší (|B53)i Abeceda (lB55); (pěoomil (1876' s nápěvy); Bodldčk1, poaídečk2 k napomenutí
(1B5B); Hájení ptdčků, niljch zpělldčkzE (lB7B) ; Mluua němjch ttlorů (lBB0); Kz,ětnj sódek (lBB1);
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)' od r. 1B4B pobýval
statcích různých šlechticů.
1836), České včely, Blaho.

Českého muzea, Posla
kroniky, Školy a života,
-- Překládal z ruštiny

, angličtiny (Byrona,
(Calderona), portugal-

Kratičké poaídk2 o nakládání
Deklanoadnk1l ... pro dít|g
".k1, pouídečk1l k napomenutí
B80); Kt,ětnjl sddek (|BB|);

anto log ieveršůpromládež Lípouýuěnec  (2 'dí ly '  |B7| ' IB7+); -zptac i  odborných:Kn iho-
pisnj, shaník česko-sloumskj, aneb Seznam kněh, drobnjch spisůu, map a hudebnjch aěcí u1šlj,ch u jaz2ku
nóroda česko-slouenského od roku 1774 až do nejnoaěiší dob2 QB65); z překladů: Ze Shakespeara
Romeo a Julie (1847), liuot a smrt krdle Richarda III. (1855), Coriolanus (lB5B), Julius Caesar
(lB59)' Król Richard II. (L862), Krdl Jan (1866)' Večer tříkrdlouj, aneb Cokoli chcete (|862),
Sennocisuatojanské (l863)' Duéšlechticůueronskj,ch (1869) ;zThomsona Počasy QB42)1 zW. Irviir-
ga ,|iuot a plaab2 Kr2štofa Kolumba (1859) ; z V. Huga Ru1 Blas lB70). -Edice: Básnické
spisy z pozůstalosti J. Jaroslava Kaliny (1B52).

Korespondenci Douchovu otiskoval o. Stehlík ve Vlasti 1915-1919, v Novém Věku
l9l5 a 1916, v Našinci 1920 a v Archivu literárním 1919 (společně s Vil. Bitnarem). Cyril
Merhout uveřejnil jeho zápisky ve Zvonu 1918.

Literatura: K. Št. Vodička, P. František Doucha (1BB4). J. Nerudav Podobiznáclr I
(1951). Životopisný úvod od.]. Idvětnického ve výboru F. Doucha, jak sejeví ve spisech svých
pro mládež II (1B79). K. Hikl' František Doucha, jungmannovec, ve Zprávé reálky v Praze
VII, 19l3.J. Vrchlický v l. díle výboru Česká poezie XIX. věku. V. Bitnar' Literární význatn
Douchův, v časopise Nový věk i914,; od téhož autora jsou stati Malostranská idyla (tamže)
a František Doucha, v Literárním almanachu na r. 1915. F. Strejček v knize Naši bojovníci
pérem (194B)' ojeho překladech ze ShakespearaJ. Baudiš 

" 
ČIvlp t91o.

DURDÍKJosef (15. lo. lB37 v Hořicích _ 30. 6. 1902 v Ptaze). Gymnasium studoval
v Hradci Králové' na universitě v Ptaze zejrnéna přírodní vědy, matematiku a filosofii.
Učil na reálce v Praze, na gymnasiu v Litomyšli a od r. 1867 opět v Praze. od r. 1870 docent
filosofie na pražské universitě, od r' 1B74její profesor.

Přispíval do Sr'ětozoru, Lumíru, osvčty, do almanachu Ruch (l868) pod pseud.JAN
BUŠIL.

Knižně vryšlo z odborných ptaci:, o poezii a pouaze lorda Byrona (|B70); Kallilogie čili
oujsloanosti (1B73); Karakter (1B73) ; oletorách (1B73); Krit ika(IB74)1Všeobecndestetika(|B75)3
Poetika (l. dí| Poetikajakožto estetika umění btisnického,1BBI); Dějepisnj nóstinflosofe noaoaěké
(2 sv. lB70, |BB7); Tóna ze Štíhéhl, praotec .fiIosofie české (1879) ; -z překladů: Byron,
Iiain (|87I);-z drarnat:. Stanislau a Ludmila (1BB1); Karthaginka (lBB2). -Vydal Básně
Rudolfa Mayera (1873).

Litcratura: J. Kamper, Durdík jako kritik a básník (1906). o. Hostinský v Almanachu
Českéakademie (1903). Týž v Českémysli l903. Drrrdíkův sborník |906. Zd. Nejedlý v T. G.
Masarykovi III. (l935) a v knize Litomyšl (1933). o. Sus ve Sborníku prací filosofické fakulty
brněnské university l959 a vc FČ 1960. I(. Svoboda v Naší vědě l937. M. Novák ve SaS l937
a v knize Česká estetika (1941). o Durdíkovi a V. Há1koviJ. Fučík v Tvorbě 1945. o literár-
nírn kritikovi D.Jeřábck v sborníku Rodné zemi (195B).

DURDÍK Pavel (23. 5' 1B43 v Hořicích - 17. B. 1903 vJaroměři). Gymnasium vystu-
doval v Hradci Králové, medicinuv Praze a později v Lipsku. od r. 1868 působil jako lékař
v Rusku. R' 1877 se vrátil do Čech, brzy však odešel na pět let jako vojenský lékař na ostrov
Nias u Sumatry. Po návratu ži|v Ptaze.Z jeholiterární činnosti jsou nejdůležitější překlady
z ruštiny.

Přispíval do osvěty (po prvé 1873), Světozoru, Lumíru, Národních listů, překlady
otiskoval zejrnéna v Květech.

Knižně vyšlo z prózy:. Pět let na Sumatře (1893) ; Láska u tropech (|90t)i,(dpas2 s bjfu,
Dojm2aobraz1 l zeŠpaně lska  (1896)  ;  L ] l idožroutů(1B97)  ; - zp řek ladů:I .S .Turgeněv ,Šiacň-
tieké hnízdo (1886)' Rudin (|B92); L.N.Tolstoj, Smrt luana lljiče (|BB7); N. V. Gogo| Hrtiči
(1BB5) ; A. I' Palm, Náš přítel Něklužeu (lBB7) ; A. N. ostrovský, Vinnj bel uin2 (1886).

I,iteratura: A. Pikhart v osvětě 1903. NekrologveZIaté Praze 1903, v Lumíru 1903.

I
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DÚRICH Josef (l9. B. t847 v Borovicích u Mnichova Hradiště - 12. 1. 1927 v Klášteře
n.Jizerou). Syn mlynáře, studoval na gymnasiu v Ptaze a v Mladé Boleslavi, později na sou.
kromé Čuprově škole v Praze. Po otcově smrti studií zanechal a stal se mlynářem. Byl horlivě
politicky činný v staročeské straně.

Přispíva| do Světozoru, Květů (Hálkowých)' do slovenského časopisu orol (zde pod
pseud. CHARVÁTECKÝ tiskl Zisl7 z Čiech), _ Redigoval almanach Rucň (lB70, spolu
sA.Čapkem), vydával Slovanské l isty (1876). Psal též pod pseud.JOSEFJOSEI]OVIČ.

Kn ižněvyšly  d ivade lní  hry  Kabó tdoLů (1869)  a  PročQne,August ine  ( t870)  ;  _zcvzpo.
mínek : V českj,ch sLužbách (1920).

Literatura: Životopis v Almanachu těsnopisném lBB5.

DVOŘÁK Xaver (29. 11. lB5B v Hostivař i _22. | l . 1939 v Praze). Gymnasium
a bohoslovecký seminář vystudoval v Praze, od r. lBB2 působil jako kaplan na různých
místech v Čechách av Ptaze. od r. lBB5 katecheta na různých školách v Praze.

Přispíval do orgánu katolické moderny Nový život, do ZIaté Prahy' do Zvonu, Máje aj.
Knižně vyšlo z poezie:. (latou stezkou (|BBB); Stírum k úsuitu (1891); ModLilby a písnl

(1B93) ; Sursum corda (lB9a) ; A4editace (l896) a další sbírky.
Literatura: S. Bouška v Hlídce literární lB94. F. V. Kreičí v Liter. listech lB94. F. X.

Šalda v Kritických projevech l (1949) a 3 (1950).

FA PRESTO viz MAŠtrK Karel

FRIČJosef Václav (5. 9. lB29 vPraze _ l4. 1o. lB90 tamtéž). Syn národně uvědomělého
pražského advokáta a liberálního politika, vystudoval v Praze gymnasium, r. l846 odešel
bez vědomí rodičů za hranice, žil v Hamburku, v Londýně a v Paíiží s různým zaměstnáním
(herec, dělník, spisovatel, v Patiži mezi polskými emigranty prošel vojenskou školou). R. 1B47
se vrátil do Prahy, studoval práva' v předrevoluční a revoluční době r. lB4B se účastnil
všech politických i bojových akcí (spojení se spolkem Repeal, příprava schůze ve Svatováclav-
ských lázních, velitel spolku Slavie, boje na barikádách). Před zatčením prchl do Vídně,
odtud do Záhřebu, bojoval na Slovensku v ozbrojeném povstání a byl těžce raněn. Začátkem
r. lB49 se vrátil z Vídně do Prahy, ve spojení s Bakuninem se účastni| příprav povstání proti
Rakousku, zatčen,2 roky vězněn na Hradčanech, odsouzen na lB let do ža\áÍe. R. lB54
amnestován, vrátil se z včznice v I(omárně, ží| v Ptaze pod policejním dozorem a pracoval
literárně a organizačně. lB5B zno.,.u zatčen, internován v Deósi v tehdejším Sedmihradsku.
R. lB59 mu bylo dovoieno změnit internování v dobrovolný odchod do ciziny. Žil jako redak-
tor a novinář a revoluční politický agitátor ve prospěch české věci střídavě v Londýně (sem
se odebral za ruským revolucionářcm A. I. Gercenem), v PaÍíži, v Berlíně (zde za prusko-
rakouské války jednal o českou samostatnost), v Pešti, v ZáhÍebu, v Petrohradě, I{ímé,
Cařihradě' Pešti a jinde. Přitom stále udržoval spojení s domovem. R. 1B79 mu bylo po delším
jednání dovoleno vrátitse co vlasti a od října t '  r. ži l v Praze.

Přispíval do časopisů Květy, Lumír, do almanachu Máj a časopisů, které redigoval.
Podepisoval se též M. BRoDSKÝ, .IAN HRON, RoZERVÍÁT MALKoNTENT, oPo-
ČENSKÝ aj. -Redigova| almanach Lada-Nióla (lB55) a v Pai'íŽi s L. Légerem La Bohéme
his tor ique,p i , t ' to r?squeet l i t téra i re  (1867)  ;časop isy :  Čech,Lauo ix l ib redeBoh|me (vŽenevě l86 l ) ;
Blaník. Tjldeník samostatni omladíny českomorauské (v Berlíně |868); Agramer (eitung (v Záhřebu
|B73-|B77). - Knižně vyšlo z poe zie : (Jpír, Romantická báseň (l8a9) ; Vjbor básní (v Ženevě
i86l); -z prózy:. Paměti (4 sv., 1886-1887); -z dramat: Kochan Ratiborskj (Ba7);
Břetislau Bezejmennj (lB57) ; Libuíin soud, dramatickó bdseň (v Ženevě |86|); Iuan Mazepa

(1865); Pobělohorci (

z Krasiíského lňdit,
Sebrané spisy v

obsahují: Svatoplul
a Povídky afantazí,
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desátých letech. Pís

knihovně 1952). vý
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Č. l l t . 1960.

Literatura: E

|90B. Z. Nejedlý l,
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- 12. l .  1927 v Klášteře
Boleslavi, později na sou.
se mlynářem. Byl horlivě

časopisu orol (zde pod
h Rzrrl (1870, spolu

JosEF JoSEroVIČ.
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v Praze). Gymnasium
na různýchjako kaplan

v Praze.

do Zvonu, Máje aj.
(|B9|); Modlitby a ptsně
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době r. lB4B se účastnil

schůze ve Svatováclav-
prchl do Vídně,

byl těžce raněn' Začátkem
příprav povstání proti

I8 let do žaláře. R. lB54
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tehdejším Sedmi hradsku.
do ciziny. ŽiI jako redak-
střídavě v Londýně (sem
v Berlíně (zde za prusko.
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ěasopisů, které redigoval.
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s L. Légerem La Bohéme
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/eitung (v Záhřebu
; Vj,bor bdsní (v Ženevě

Kwhan Ratiborskj (l8a7) ;
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(1865); Pobělohorci (l8B5) ; * z překladů : z Byrona Neaěsta z Ab1ldu (lB54)' Manfred (1882);
z Krasir1ského lridion (1863) a něko]ik dramat volně přeložených z rtnných autorů.

Sebrané spisy veršem i prózou začaly vycházet již za života Fričova (4sv. 1B79-1BB0) ;
obsahují: Svatopluk a Rastislav (lB79)' Povídky a fantazie I (1879)' Různé básně (1BB0)
a Povídky afantazie II (1BB0). Ze spisů vrydávaných SNPL lryšel l. sv.: Politické články z let
|847-1864 (l956) s předmluvou o. Šimáčka a B. Šimáčkové o politické činnosti Fričově v še.
desátých letech. Písně zbašty a jiné básně v kritickém vydáni uspořádal K. Cvejn (v Národní
knihovně 1952). Výbor z básní s názvem oclkaz J. V. Friče uspořádal a předmluvu napsal J.
Vrchlický ( 1B9B). Písně z bašty r,rycházely častěji, někdy s Rozpravami dušc. Nové vydání Pamětí
pořídil K. Cvejn (2. sv., 1957, 1960). K. Cvejn uspořádal také výbot z časopiseckých stetí
FričovýchNaši předchůdci ( l953)'dále výběr z Fričovy korespondenceJ.V.Frič v dopisech
a denících (1955)' s životopisným doslovem. Z celé Fričolry tvorby uspořádal výbor Ferd.
Strejček, Fričova čítanka (1924), a K. Kosík (l953) s předmluvou R. Grebcníčkové, Táž vyda-
la i jeho práce o literatuře ve výbcru Čeští radikální demokraté o literatuře (1954, s closlovem).

Literatura: o Fričovi organizátoru almanachu Lada - Nióla Jaroslav Vlček v knize
Z dějin č'eské literatirry (1960). M. Pohorský, Vývoj Fričovy politické poezie v Č. lit. 19s+.
I,. Klosová,J. V. Frič a české divadlo, Divadlo 1954. o Pamětech psali v ND 1913 H. Traub
aJ. Heidler. Výkladu politické i literární činnosti je věnován sborník statíJ. V. Frič a demokra-
tické proudy v české politice a kultuře (1956). K. Kosík, Česká radikální demokracie (1958).

.}. Fučík v knize Pokolení před Petrcm (195B).

GAMMA vizJARoŠ Gustav

GEBAUER'Jan (B' 9. 1B3B v Úbislavicích u Nové Paky - 25,5. 1907 v Praze), Gymna-
sium vystudoval v Jičíně, filosofii v Praze. Středoškolský profesor v Praze, v Pardubicích,
od r. l B70 opět v Praze. od r. 1B73 přednášel na filosofické fakultě v Ptaze, kde se stal r. 1BB l
řádným profesorem slovanské filologie. R. lBB2 přešel na českou universitu. Přednášel starší
českou literaturu a historickou mluvnici. V mládí překládal ze slovanských iazvků a sanskrtu
(v Rodinné kronice, Květech, Lumíru aj.).

Redigoval Lisý flologické ( l874-l905).
Knižně vyšlo z vědeckých prací: Poučmí a padělanjch nr< (1888); Mluanice českó

(2. sv., lB90); Příruční mluunicejaz1ka českého (1930 a častěji); Hislorickó mluunicejaz1lka čes-
.tlňo (Hláskosloví, 1891; Skloňování, l896; Časování, 1B93;4. díl, Skladbu, vydal Fr. Tráv-
níček 1929) ; Sloaník staročeskj ( l . díl '  A-J' 1903;2. díl, A-N, 1916). Edice: Smil Flaška,
Nová rada (1876) ; ŽaltáÍ 

'l/ťittenberský 
(lBB0); Staročeský zlomek evangelia Svato;án-

ského ( lBB1) .
Práci o životě a spisech Tomáše ze Štítného k lydání upravil J. Vodehnal (l923). Stati

literárně dějepisné připravil k vydání Arne Novák (l941). Vzájemné dopisy s A. Heydukem
otiskla o. Svejkovská v Jihočeském sborníku historickém l957, s J. Vlčkem F. Svejkovský
v Č. l i t . 1960.

Literatura : E. Smetánka a A. Novák v LF 1907. J. Zubatý v Almanachu České akademie
,'90B. z. Nejedlý v knize T. G. Masaryk III ( 1935). M. Gebau -'rová, Rodinné vzpomínky na

J. Gebauera (1926-1932). Vzpomínky naJ' Gebauera př inesla NŘ (F. Bi lý 1919 a 1920,
Kv. Hodura 1943). o Gebauerovi a Listech filoiogickýchJ. Daňhelka v LF 1957. Soupis prací

J. Gebaucra je připojen k Statím literárně dějepisným (1941).

GoLLJaroslav (l l .  7. 1846 v Chlumci nad Cidl inou _B.7. 1929 v Praze). Syn lékaře,
studoval gymnasium v Hradci Králové, v Mladé Boleslavi a v Praze, historii na universitě
v Praze a v Gottinkách (|87|-7D. Roku lB73 pobyl v Berlíně, v Haagu a v Londýně;

L-*
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od r. lB74 profesor na obchodní akademii v Praze. Habilitoval se r. lB75, ocl r. lBB0 do l9l0
profesor všeobecných dějin na universitě v Praze, kde vychoval řadu vynikajících historiků
(tzv. Gollova škola). R. lB95 založil Če*j časopis historiekj,, jehož byl do r. l9l8 spolu.
redaktorem. Vědecké práce psal též německy a francotrzsky.

Básněmi přispíval do Lumíru (zde i Moje azpomínk) na Lumír, 1906)' kteni v roce lB74
spolu se Sv. Čechem a S. Hellercm redigoval; kromě toho v Lumíru, v Květech a v osvětě
uveřejňoval i překlady básní z franštiny, polštiny a italštiny. S ot. Hostinským redigoval
Sbírku přednášek a rozpraa (1879-1902).

Knižně vyšlo z poezie z Bósně (lB7a); -z překladů: Ch. Baudelaire, Vjbor z Kaělů zla
(společně s J. Vrchlickým, lB95); - uspořáda| Antologii české lyri\l (|B72). - Z vědeckých
prací: Historickj rozbor bdsní RK: oldřicha'Beneše Heřmanoua a Jaroslaua (1886);Čechy a Prus1t
oe středoaěku (t897).

Básně znovu vydal, verši z pozdější dobydoplnil adoslovem opatřil o. Fischer (l930).

Jeho studie o Českých bratřích rydal K. Krofta s názvem Chelčický a Jednota v XV. stol.
(1e16) .

Literatura: F. M. Bartoš v edici Kdo je? (1947). Z. Nejedlý v monografii T. G. Masaryk
Iv (1937). Týž v úvodu k Dějinám národa českého (1949) a v knize o smyslu českýclr dějin
(1952). J. Šusta v ČČH 1929. K. Kro|ta v Almanachu České akademie (i930). o Gol lovi
básníku o. Fisclrer v doslovu k edici Básní (1930). o překladech z Baudelaira F. X. Šalda
v Kritických projevech 2 (1950).

GULDENER Bernard (5. 7. 1836 v Horažďovicích - 15. 9. |B77 v Lomnici nad Popel-
kou). Gymnasium vystudoval v P|zni, práva v Praze,kde pos|ouchalipřednášky z filosofie
a estetiky. od r. l862 byl advokátním koncipientem v Plzni, r. 1869 se odstěhova] do Hořo-
vic. Tam byl notářským úředníkem, od r. |B72 notářem v Lomnici nad Popelkou.

Knižně vyšlo z dramat : Had u rt ižích (|B95, provoz. 1868); Sofonisba (1B75); _ l ibreto:
Król a uhlíř (1875; hudba od Ant. Dvořáka).

Básnický odkaz Bernarda Guldnera vydal E. Felix (l93B) s rozsáhlým doslovem ojeho
životě a díle.

Literatura: E. Felix, Literární Plzeň v obryse (1930), kde je i podrobná literatura ostatní,
a v uvedené edici (1938)'

HAIS František (1l. 6. lB1B v Praze _ 1899 tamtéž). Syn tiskaře kartounu.Pracoval
v továrně, později se živil příležitostnými výdělky jako nádeník, kolovrátkář a písničkář.

Haisovy paměti otiskl Č. Zíbrtv Českém l idu l90B-19l0.
Literatura: J. Neruda v Žertech, hravých i dravých. B. Václavek a R. Smetana, o čcské

písni lidové a zlidovělé (l950). V. Karbusický a V. Pletka, Děinické písně (1958). V. Karbu-
sický, Naše dělnická píseň (1953).

HÁLEK Vítězslav viz str. l00- l l9

HANSMANN Leopold viz DoHNAL Antoš

HAVLASA Bohumil (l. l0. lB52 v Bavorově - 25. l L. IB77 v Alexandropoli na Kavka-
ze). Studoval na gymnasiu v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a v Táboře a na ob-
chodní škole v Praze. Str"rdia r. 1870 zanecha| a věnoval se herectví, r. lB75 byl válečným
zpravodajem Národních listů na tureckém bo.|išti v Hercegovíně. Poté žil střídavě v Praze
a r'cizině (Paříž, Šýcarsko' Německo), r. |87? přihlásil se jako dobrovolník do ruské armády
proti Turkům.

Přispíval do Světoz
Lumíru, Národních list

Knižně vyšlo z pró

a později několikrát).
Spisy vyšly v l. 19!

dence' vzpomínek na I

Nižegorodský dragón !
Literatura: J. Vese

Prostředí a postavy ron
spisů u Topiče (1909).

HELLER Servác
v Bavorsku). S1'rr učit
v Praze. V l. 1866-18(
lista. R. 1868 byl Pro
Národních listů navštír
tureckém bojišti (r. lBi
tů, Lumíru, Národních
Sv. Čechem a ot' Hc
(1879-1899) .

Knižně lryšlo z pr
Král stepi (|BB2); Pan n
mínky: ( minulé dob2
leum oelké dob2 (l9l$);.

Sebrané spisy vyc
Literatura: M. H

Zaporr'enutý ohlas bul
k Panu markýzi v Nár

HERBENJan (7.
dělského dělníka, stud
na universitě v Praze
V l. 1885-1886 Pracr
(zprvu čtrr-ráctideník, o
zastavení r. 1915. Cas.
psal v mnoha článcícl
byl členem redakce ]
demokratickou.

Přispíval do alma
Národní |isty, Z|atá P
a Knihooničku Času (zt
Nou inu (1915-1916) .

I(nižně vyšlo z p
Do třetího a čturtého loko
Bratr Jan Paleček, šašel
(l89B); Knihauzpomíne

Jan Nepomuckj,, Spor dě.
(1926); Matěj V. Krar,

Sebrané spisy v1
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r. 1875, od r. lBB0 do l9l0
řadu vynikajících historiků

byl do r. 1918 spolu-

1906)' kteý v roce lB74
vKvětech a v osvětě

ot. Hostinským redigoval

Vjbor z Kuětt1 zla
( 1872 ) .  -  Z  v ěde c ký ch

(1886);Čufu a Prus2

opatřil o. Fischer (l930).
a Jednota v XV. stol.

monografii T. G. Masaryk
o smyslu českýclr dějin

ie (1930). O Gollovi
z Baudelaira F. X. Šalda

1877 v Lomnici nad Popel-
i přeclnášky z filosofie

se odstěhova] do ř{ořo.
nad Popelkou.

( 1 8 7 5 ) ;  - l i b r e t o :

tozsáhlým doslovem o jeho

podrobná literatura ostatní,

tiskaře kartounu. Pracoval
kolovrátkář a písničkář.

a R. Smetana, o čcské
písně (1958). V. Karbtr-

vAlexandropoli na Kavka-
i a v T á b o ř e a n a o b -
r. 1875 byl válečným

Poté žil střídavě v Praze

Přispíval do Světozoru (poprvé |B73; zde i posmrtně lB80 autobiografrcký rcmán Phi).
Lumíru, Národních listů, Brousku, Slavie aj.

Knižně vyšlo z prózy z V druži'nž dobrodruha króle (lB75); Kniz Jan (lB75); Tiché aod1 (|876
a později několikrát).

Spisy r,ryšly v l' l927-192B (l0 sv.) v Ústředním legionakladatelství. Výbor z korespon.
dence, vzpomínek na Havlasu a z jeho zptáv z ciziny uspořádal M. Novotný pod názvem
Nižegorodský dragón Boh. Havlasa (l94l).

Literatura: J. Veselý, o životě a díIe B. Havlasy (|927 i zde i ostatní literatura). F. Páte\
Prostřeclí a postavy ronránu Tiché vody, ČMr. tgzg. F. Sekanina v úvodu k 1. sv. Sebraných
sDisů u Topiče (1909).

HELLER Servác Bonifác (l2. 5. 1845 ve Vlašimi - 2. 9. 1922 v |áznícb Kissingen
v Bavorsku). Syn učitele, gymnasium, práva a filosofii zakončenou doktorátem studoval
v Praze. V l. l866-1867 vychovatel v rodině virtuóza Ferd. Lauba v Moskvě, později žurna.
lista. R. 1868 byl pro účast na zakázanérr. táboru lidu na Blaníku vězněn. Jako zpravodaj
Národních listů navštívi| nčkolikrát Rusko a Balkán, byl vá|ečným korespondentem na rusko-
tureckém bojišti (r. lB77). Působil v redakci Národních listů (1B70-l916). Přispíval do Kv&
tů, Lumíru, Národních listů, Zlaté Prahy, Světozoru, osvěty aj. R. lB73 redigoval spolu se
Sv. Čechem a ot. Hostinským Lumír (cto r. 1876), později redigoval se Sv. Čechem ríul/-1
(1879-r 899).

Knižně vyšlo z prózy : |iuot na rRzsi (1868) ; Román na bojišti, (lB90); Salomonida (lsBB) ;
Králstepi ( lBB2) ; Panmarkjz ( lB93) ; Hermína (lB95); Vouzduší kltíštera (tB94_95)..-pozv-
mínky: ,( minulé doby našeho žiuota tldrodního, kulturního a polttického (5 sv., 1916-|923). jubt-
leum oelké doful (\9|B); _ z překladů : A. N. ostrovskij '  Chudí poctiuci (1BB3).

Sebrané spisy vycházely v l . l919-1923 (B sv., neúplné).
Literatura: M. Hýsek v České rev"ui l9l9-20. M. Rutte v Cestě |92,3. J. Páta,

Zapornenutý ohlas bulharské romantiky v české beletrii, Rozhledy 1933. A. Veselý v doslovu
k Panu markýzi v Národní klenotnici (l94B).

HERBENJan (7. 5. lB57 v Brumovicích na Moravě - 24. 12. 1936 v Praze). Syn zem&
dělského dělníka, studoval české gymnasium v Brně (do lB78, kde byl žákem Fr. Bartoše),
na universitě v Ptaze v l. 1B7B-lBB3 češtinu a historii. Po studiích věnoval se žurnalistice.
V l. lBB5-l886 pracoval v redakci Národních listů, koncem roku l886 založi| časopis Čas
(zprvu čtrnáctideník, od r. lBB9 jako týdeník, od r. l900jako deník), který redigoval až do jeho
zastavení r. 19l5. Časopis da| do služeb straně T. G. Masaryka, jehož byl přítelem a o němž
psal v mnoha článcích a knížkách. Po zastavení Času redigoval týdeník Nouina, od r. l9l7
byl členem redakce Národních listů. V I. l9t8-l926 byl senátorem za stranu národně
demokratickou.

Přispíval do almanachu Zora (poprvé r. |B77), do časopisů Koleda, obzor, Světozor"
Národní listy, Zlatá Praha, Ruch, osvěta, Na'še doba. - Redigoval přílohu Časw Besed1 Časa
a Knihouničku Času (zc|e např. vrycial první soubor Bezručových veršů Slezské číslo, 1903),

" iVou ina  (1915-1916) .
Knižně lryšlo z prózy:. IvÍorauské obrtízk2 (1889); Slotldtké děti (|890); Na dědině (1893);

Do třetího a člartého llokoLent (|BB9-92, fo1ii6i yyclání ve 2 sv. 1907); Hostišou (2 sv., l907 a l933);
Bratr Jan Paleček, šašek kráIe Jiřího (1902, pro děti) ;-zevzporr'ínek ' Deset let proti proudu
(1B98) ; Kni 'haazpomínek (l935); List1 t ló lečnéhodeníkuI914-I91B(1933);-zpraciodborných
jan Nepomuckjl, Spor dějin č;slých s ctrkuí římskou (1B93) ; Karel tlaulíček ( l92 l ) ; Husiktz:í a bratrstzlí
(1926) ; Matěj V. Kramerius, osai,censkj nouinář a buditel (1926).

Sebrané spisy vyšlv za auto1.ova života r' l. 1918-1925 v 7 sv. u Šolce a Šimáčka. _.

ík do ruské armády
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Výbor povídek z Moravského Slovácka, doplněný pracemi z pozůstalosti lryšel pod názvern
Brumovice (l9a6); Do třetího a čtvrtého pokolení vyšlo v Národní knihovně (sv.45 a 5l)
t954 a 1956. ListyJ. }rerbena P. Bezručovi otiskl D. Šajtar v Č. tit. 1g5s' Nadědině vydal
A' Gregor (195B) s předmluvou M. Kopeckého.

Literatura: DoslovJ. Běliče aJ. Skaličky k edici v Národní knihovně 1954' 1956. Z. Nejed.
{ý v knize Z české kultury (1951). V. Cháb v edici Kdo je? (1947)' Alb. Pražák' Jan Herben
(1937). L. Kunte, osobnost Jana Herbena (1937). Sborník Janu Írerbenovi na památku
(1937). o účasti Herbenově při otiskcvání SlezskÝch písní psal jeho syn v knize Ztozeni
básníka (1939). M. IIýsek v Moravskoslezské revui 1906_07. F. Vodička v Čula tggg.

HERITES František (27.2. |B5l' ve Vodňanech _ 19. l. 1929 v Praze). Gymnasium
studoval v Písku, po lékárnické praxi studoval farmacii v Praze a ve Štýrském Hradci. od r.
|B72by|zaměstnán ve Štýrském Hradci, v Rožnově, v Netolicích, v Praze, od r. lBB3 vedl lékár-
nu po otci ve Vodňanech, kde se přátelsky stýkal s J.Zeyercm a ot. Mokrým. Mnoho cestoval
(v Tatrách 1873 s Mokrým a J. Holečkem, v ltálii 1875, v Dalmácii lBB5, roku 1893 byl
v Americe). R. 1896 přestěhoval se po prodeji lékárny do Prahy, kde byl revizorem lékáren-
ských účtů za zerrrský a státní nemocničnífond, sekretářem lékárenského grémia, redaktorem
Časopisu českých lékárníků aj.

Přispíval do Lumíru, Národních listů, Zlaté Prahy, Máje aj. - Redigoval Mdj (1903 až
1914) a almanach Anemonk2 (spolu sJ. Kálalem aJ. Dunovským' 1871).

Knižně vyšlo z ptózy.' Arabesk1t a kresb1 (2 sv., 1880 a 1883) ; (a dědictuím (1BBl); (, mého
furbóře (|BB2); Tajemstuí strjce Josefa (1BB5) ; Psóno pod čórou (1BB5); Maloměstské hutnoresk1t
(2 sv., lB85, 1886); Jan Přiful (Í'8B7); (e starjch iasú (IBBB); Pouídk1(1890); Tři cest2 (1892);
Bez chleba (lB92); Všední zjea1 (l89a) ; Měštanská šlechta (|B97); Vrósk2 duše (|B97); Na ni'ti.
humoru (lB9B); Vlny žiuota (1900) ; Ndlady a z,ótiší (I901);Vodňanskí azpomtnful (l90a) ; Sklizeň
podzí 'mu (1909)  ;  K řemenah lína(1909);Amer ikaa j inéčrt1  zces t ( I9|3) iPoz l á tko  (1920) .

Sebrané spisy vycházely za autorova života u otty v l. 1908-1920 (15 sv., nedokončeno).
Tajemství strýce Josefa pro Národní klenotnici připravila a doslov napsala B. Heritesová
(1948). Vodňanské vzpomínky vyšly v r' 1958 s doslovem L. stehlíka, Maloměstské obrázky
ve Světové četbě 1959 s předmluvou J. Flekové. Dopisy Přátelé Zeyer a Herites uspořádala
B. I leritesová (1941).

Literatura: Fr. Matoušek, František Herites (19ll). F. X. Šalda v Kritických projevech
3 (1950)' F. Sekanina ve Zvonu |920_zl. A. Novák v knize Hovory okamžiků (1926).
Ant. Klášterský v Almanachu České akademie (1930). A.Ptažákv SV l95l.

HERRMANN Ignát (l2. B. lB54 v }Íorním Mlýně u Chotěboře - 8, 7, 1935 v Řevnicích
u Prahy). Syn zchudlého mlynáře, který se později stal písařem. R. 1868 opustil první třídu
reálky v ]lradci l(rá\ové a odeše\ do Pra}ry učit se kupectví. Po vyučeni r. 1B]1 stída\ za-
městnání (byl písařem v Hradci Králové, obchodním zástupcem v Ptaze, IB73-l.878 v nakla-
datelství.f. otty, kde v l. 1876-78 redigoval časopis Paleček, v l. IB7B-1BB1 byl v advokátní
kanceláři svého bratra). v l. 1BBl-lBB{ pracoval zprvu v administraci, od r. lBB5 v redakci
Národních listů. R. |B82 za|ožiI a redigoval humoristický časopis Šuanda dudók (do r. 1914
a 1924-1930)' Podnikl několik cest do PaÍiže a do Německa, byi i na Balkáně, na SicíIii
a v Holandsku.

Přispíval pod různými pseudonymy (JoS. HEŘMÁNEK, H. HRADECKÝ, vAvŘI.
NBC LBBEDA, YPSILON, voJTA MACHATÝ) do Palečku (poprvé lB73), Lumíru,
Národních listů, Světozoru, Květů, Koledy, obrazů života, llumoristických listů, Zlaté Prahy,
Zvonu aj. - Redigoval (kromě Palečka a Šuand1 dudáka): antologii ( brku sokolího (1886); al.
manach Sirotóm příbramskjm (lB92); Sebrané spis1t Jana Nerud2 (|4 sv., 1892-1904, 14 sv.

2 . l rydání  l907-1911.
Máje (|B92); Vilímkůu

Knižně vyšlo z
Drobní lidé (l8BB); {
(1892-93); Domfuí š,
Vejuara (1906); Vdaufu,
(1917); Artur a Leontj,t
noucí obrázk2 (1905); 0

Sebrané spisy vyc
nově vyšel v NK r. 19l
žalech vyšly s dosloq
ve Světové četbě 1959

Literatura; M. I
v knize Medailóny (l!

HEYDUI( Adolf
později hostinského, s
Přítel J. Nerudy. R.
na reálku do Pís\u, k
profesor kreslení. V li
do Itál ie (1862' 1863

Přispíval do Hur
Ruchu, Zvonu, Zlaté

Knižně vyšlo z pl
Y zátiší (|BB3); Písně
Na potulkách (1B9a); j

(1899); Dum2 a dojmj
(l90l) ; Lot2šské motia1
na Kaakaz (1902); Ce
a Dunaje (1910); Co '
o bitoě u Kressenbrunnu
poli) ; Dřeuorubec (IBB1
ajm kamenem (lBB5);
časop. 1BB1) i Běla (
( lB89, časop. l886)'
dlouhjleh aečerů (IB99)'
Bi'btické zuěsti (|903),
d.řje (1913)' Několik p
rdrní  ( |9| I ) ,

Sebrané spisy l"
ajiné básně vyšel ve
kovská v Jihočeském

Literatura: Fr. I
literatura). V. Mart:
Rozmanitosti o Adt
Týž v Podobiznách
z di la II (1956). A.
a ve Zvonu 1905. O
v Z|até Praze 1905 a
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lryšel pod názvem
knihovně (sv. 45 a 51)

lit. 1955. Na dědině vyda|

1954, 1956. Z. Nejed-
Alb. Pražák, Jan Herben
Herbenovi na památku

jeho syn v knize Zrození
ička v ČMM l93B.

1929 v Praze). Gymnasium
ve Štýrském Hradci. od r.
Praze, od r. 1883 vedl lékár.
Mokrým. Mnoho cestoval

i 1885, roku lB93 byl
kde byl revizorem lékáren-

grómia, redaktorem

_Redigoval IÍáj (1903 až

) .
(a didíctain (l88l); (, mého

|; Mallměstské humoresk1
(1890); 7řl nql (1892);

Vrásk1 duše (lB97); Na niti
uzplmínk! (l90a) ; Sklizeřt'

3); Pozl, itko (1920).
(15 sv., nedokončeno).
napsala B. Heritesová
Maloměstské obrázkv

Zeyer a Herites uspořádala

v Kritických projevech
Hovory okamžiků (1926).
sv 1951.

ře - 8. 7. 1935 v Řevnicích
R. 1868 opustil první třídu
vnrčení r. l87l střídal za.
kaze, lB73-lB7B v nakla-
1878_1881 byl v advokátní

i. od r. 1BB5 v redakci
Šlanda dudák (do r. 1914
i na Balkáně, na Sicíiii

HRADBCKÝ, VAVŘI.
(poprvé 1873)' Lumíru,

listů, Zlaté Prahy,

ý ( brku sokolího (1886); a|-

2. lydání l907*l91l); Čítámu Šuand1l dudtika (1895-1914) 1 Čemá hodinka, Vzpomínk1l členťt'
Máje (|B92); Viltmkůa humoristickj, kalendář na rok lB92.

Knižně vyšlo z prózy: ( chudého kalamáře (1BB0); Pražské figurk2 (2 sv., 1884-86);
Drobní lidé ( 1 BBB) ; I pražskjlch zdkoutí (|BB9) ; U snědeného krámu (1BB9-.90) ; Bodří Pražané
(1892-93); Domócí štěstí (|893)i otec Kondelík a ženfuh Vejuara (lB9B); Tchán Kondelík a zeť
Vejuara (|906) ; Vdauk1 Nan1nk1 Kuliehoujl a co se kolem nich zběhlo ( 1918) ; ,( noýskůu Paula Čamrd1l
(l9l7); Artur a Leontjna (192l); Felíčkůu román (2 sv., 1924, 1925); - ze vzpomínek: Bled.
noucíobrdzk) (1905); ožiuj,ch,omrtujch (2sv., 1915, 1928);Předpadesóti let} (4sv. ' l924-l926).

Sebrané spisy vycházely u Topiče v l. 1905-1940 (50 sv.). - Román U snědeného krámu
nově vyšel v NK r. 1953 s doslovem K. Krejčího. Povídky, Blednoucí obtázky aoPraze aPra.
žanech lryšly s doslovy B. Frynty (195B' 1959' l960). Fráter z Podskalí ajiné pražské obrázky
ve Světové četbě l959 s předmluvou K. Krejčího.

Literatura; M. Hýsek, Ignát Herrmann (1934; zde ostatní literatura). F. X. Šalda
v knize Medailóny (194l) K. Polák v Sv 1949-50.

HEYDUK Adolf (7. 6. lB35 v Rychmburce u Skutče _ 6.2. 1923 vPísku). Syn truhláře,
později hostinského, studoval na reálce v Praze a na technice v Brně (lB54-1B55) a v Praze,
Přítel J. Nerudy. R. lB5B byl elévem na stavbě turnovsko-kralupské dráhy, r. 1860 odešel
na reáIku do Písku, kde trvale působil (mimo školní rok l876-lB77,kdy učil v Praze) jako
profesor kreslení. V literární tvorbč se odrazilv prázdninové cesty na Slovensko (lB54' 1B79).
do Itálie (1862' 1863' 1864), na I{avkaz (1BB5) a dlouholetý pobyt v jihočeském kraji.

Přispíval do Humoristických listů (poprvé l858)' Lumíru, osvěty, Světozoru, Vesny,
Ruchu, Zvonu, Zlaté Praby, Jitřenky, almanachů lr{áj aj.

Knižně vyšIo z poezie : Bdsně (|B59' 1864' 1865); I*sní kaítí ( lB73); Cinból a husle (|876);
V zátiší (1BB3); Písně (|BB4); Hořec a srdečník (lBBa); ,(autité lisý (1886); Šíp1 a paprsful (IBBB);
Na potulkóch (l89a) ; Noué cigónské nelodie (|B97); Ptačí motiry (1897) ; (pěuy pošumauského dudtíka
(1899); Dum2 a dojry QB99); Rosa ajíní (1899); Parnasie (1900); V potích (1900); Černé růže
(l90l)Lot1lšské notiu1 Q90|); Pofidk1 duše (|90L); V samotách (1901); Ritornely (1902); | pouti
na Kaakaz (1902); Cestou (|903)i ( deníku toulaaého zpěuáka (l90a); (něIky (|905); od Tater
a Dunaje (1910) ; Co hlauou táhlo (|9|0); Slouensku (1919)._M'lota (LB9B, časop. |B75); Píscň
o bituě u Kressenbrunnu (1888, časop' IB77; ve Spisech pod názvem Píseň o bitaě na Morauském
poli); Dřeuorubec (|B82); oldřich a Božena (lBB3, časop. |879); Dědůa odkaz (|B79), Pod Vítko-
uj,m kamenem (lBB5) ; Dudók (|904); (a uíru a uolnost (lBB3' pod názvern Za volnost a víru,
časop. 1881); Běla (1906, časop. 1882); Na přástkóch (1BB4, oprav. vyd. 1903), Na ulnóch
(lB89, časop. |886), obrázky (1BBB)' Sekerník (1B9B)' Bohatjři. (lB94), Tři zkazk2 (lB9B)' &
dlouhjch uečerů (|B99), Na černé hodince (1900), V zášeru minutosti (1900)' I rodnjch hor (l90|),
Bibtické zuěsti (|9O3),Vj,chod a ztípad (|906),Šknd,i a dobrodruzi (l90B), Rozmanité zuěsti a drobn,ó
děje (|9|3), Několik pouěstí z Pošumaut (l9l3)' Sny króIouské (1920); - z ptózy : Vzpomínful lite'
r á r n í  ( | 9 | I ) .

Sebrané spisy vyšly v 62 sv. v l' 1897-1926 u otty. VýborJ. Kotalíka Cigánské melodie
a jiné básně vyšel ve Světové četbě r. 1955. Vzájemné dopisy s J. Gebauerem otiskla o. Svej-
kovská v Jihočeském sborníku historickém lg57.

Literatura: Fr. Tichý, Adolf Heyduk a jeho dílo (lg15; zde přehled bibliografie a další
literatura). V. Martínek, A. Heyduk (l9l0). F. Strejček, A. Heyduk (1920). J. Neruda,
Rozmanitosti o Adolfu Heydukovi. Kousek memoirů Jana Nerudy (Z|atá Praba |BB5).
Týž v Podobiznách I (1951) a v Literatuře I, II (1957, 196l). E.Krásnohorská veVýboru
z di|aIÍ (1956). A. Novák o Iyrice v knize Zvony domova (1916). A.Pražák v ČČlr tgos
a ve Zvonu 1905. o. Mokrý ve Světozoru |B77. J. Vrchlický v Máji 1904-05. V. Dresler
v Z|até Praze 1905 a v Nové české relrri 1905. Fr. Křemen v Programu reálky v Písku 1907.(14 sv,, tB92-1904, 14 sv.
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A. Procházka ve Zvonu 1919-20. F. S. Procházka v Almanacbu České akademie(1924).
J. Kotalík v úvodu k uvedené edici ( 1955). Úvod L. Stehlíka k ýboru Kam píseřr zaletí (ELK
I947). I)oslov V. Rzounka k výboru Cimbál a husle (l956).

HLADÍK Václav (22.8. 1868 v Praze_29,4. l9l3 tamtéž). Vystudoval gymnasir,m
a obchodní akadernii v Praze a byl bankovním úředníkem, později žurnalistou. Navštívil
Francii, Itá|ii a Anglii.

Přispíval do Z|até Prahy, Světozoru (zde r. 1893 studie o H. Tainovi), České revue aj.
od r. lB91 redigoval Národnt politika, od r. 1B9B Ntirodní list1l avI. |B99-I907 Lumir.

Knižně vyšlo z prózy:' z lepší společnosti (lB92); ( pražského ouzduší (1894); /e sanot
a ze společnosti (lB99); ?"rasl (l90l) ; Vtíšeřt, a síla (|9o2); Eužen Voldan (2 sv., 1905) ; Valentinou1
žen1 (|9o5); Bareané skizz1l a malé pouídk1 (1906); Vlnobití (l90B); o současné Francii (l9JB);
Dob2uatclé (1910) ; Artuš (|9L2)1_zdramat: Nouj žiuot (|B97); (óurat ( l903); -z překla.
dů: A. Daudet, L1diin hřích (l90a) ; G' Maupassant, Miláček (1909).

Spisy v7šly u Hejdy a Tučka (3 sv., l909-l9l3).
Literatura: o. Theer v ČČlt 1904. F. X. Šalda v Kritických projevech l (1949). P.

Buzková v Studentské revui 19l0-l l. I{. Sezima v Podobiznách a relié|ech (1927).

HLAVÁČEK FrantišekJosef (7. 6. lB53 v Řenčově u Nor.ého Strašecí _ 1937 v Chicagu
v USA). od čtrnácti let pracoval jako horník, od r. lB75 působil v délnickém hnutí a byl jed.
ním ze zakladatelů sociálně demokratické strany u nás' R. 1876 odešel po|iticky pracovat
do severních Čech. Pro vydávání nepovo|eného časopisu řIlas lidu r. lBB2 byl vězněn. (Ve vě.
zenf napsal český text Písní próce.) Po odpykání trestu pracoval jako dělnický novinář v Brně,
v Prostějově a od r. 1886 v New Yorku a v Chicagu.

Přispíval do časopisů, které redigoval, dále do Budoucnosti' Dělnických listů, Pochodně,
Práva, Pravdy, Světla, vídeňské Nové doby, Amerických dělnických listů aj. - Redigoval:
tsojouník (lBB3-lBB4) , Sprautdlnost (l8B4), Duch času (společně s J. B. Peckou a samostatně
lBt|4_lBB6)' Matil;i dělnitkoa (l884_l886), v USA v l. 1886_1896 v New Yorku časopisy
Proletdř, Hlas lidu, DěInické list1l, a v Cbicagu Pochodei (ls90-1B99) a Sprauedlnos! (t900-192l)'
Fodepisoval se též FRANK HLAVÁČEK a F. J. H' PoDLESKÝ'

Knižně vyšlo z poezie : Pochodeň (l896)' Veršouanó pohtidkao stuoření.suěta (Cleveland l902).
Físeň práce vyšla poprvé v Zpěvníku českých dělnických písní J. B. Pecky (lB87, pode.
psána F. J. H. Podleský).

Literatura: Autobiografii Franka Hlaváčka otiskl R. Illorrý v Dělnické osvětě lg37.
J. Petrmichl v doslovu ke knize Poslední bitva vzplála (l95l). o Pisni práce F. R. Tichý
a V. Karbusický v Č. lit. 1953. o vzniku přcklar'lu Písně práce ve sborníku Průkopníci so.
cialismu u nás (1954).

HLAVÁČEK Karel (29' 8. lB74 v Praze _ l5. 6' lB9B tamtéž). Syn dčlníka, vystudoval
reálku. Filosofickou fakultu a později Uměleckoprůmyslovou školu nedokončil. Neměl
stálého zaměstnání a zabýva| se literaturou, příležitostně výtvarnou kritikou a grafikou
(ýwarně interpretoval Prostibolo duše A. Procházky, ilustroval knihy o. Březiny, A. Soly,
J. Karáska ze Lvovic, S. Przybyszewského i své vlastní, kreslil do Moderní revue aj.). Účastnil
se vzdělavatelské práce v Sokole.

Přispíval do časopisů Sokol, do Moderní revue, Nivy, Vesny, Rozhledů aj.
Knižně vyšlo z poezi e:' Sokolské sonet1l (|B95); Pozdě k rtinu (18g6); Mstiuti kantiléna (|B9B)'
Spisy Karla Hlaváčka vyšly r. 1905 s úvodem A. Procházky. Dílo Karla Htaváčka lrydal

ve 3 sv. A. Hartl (t930; s poznámkami) .Týžvyda| z pozůstalosti Ža|my (1934; s úvodcm
J. Mukařovského). Rozsáhlý výbor uspořádala Z.Trochováve Světové četbě pod názvem Básně
(l95B; s úvodemJ. Brabce). Milostné dopisy K. H' Marii Balounové vydalSv. Ktír (l926).
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České akademie (1924).
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Literatura: F. Soldan, Karel Hlaváček, typ české dekadence (l930). G. R. opočenský'
Kare l  H laváček (1908) .  F .  X .  Šalda v  Kr i t i ckých pro jevech 3  (1950) ,4  (195t ) ,5  (195 l )  a
vMedailónech(l94l).J. Hora v Lit. novinách l92B.J. Mukařovský v Kapitolách z české
poetiky II (i94B). J. Brabec v úvodu k edici Z. Trochové (1958).

HOLEČEKJosef (27.2. 1853 ve Stožicích u Vodňan_6.3. 1929 v Praze). Pocházel
ze se|ské rodiny. Studoval od r. 1863 v Písku, v Č. B.'děio,,icích a Táboře, kde absolvoval
lryšší zemský hospodářský ústav. Po jednoročni vojenské službě v Praze odešel r. iB74 jako

vychovate| do Záhřebu' Za povstáni v Hercegovině v r. lB75 a za bo3ů jižních Slovanů
proti Turkům v r. l876 byl vá|ečným zpravodajem Národních listů, po návratu do Prahy
redaktorcm je.jich slovanské rubriky (r. 1B84-l9lB). Mnoho cestoval' zejrnéna po slovanských
zemích (Slovensko, Herccgovina, Černá Hora, Rusko).

Přispíval do Lumíru' Světozoru, Lípy,ZIaté Prahy, osvěty, Zvonu aj., v r. l87l přispěI
do almanachu Anemonky.

Knižně vyšlo z poezie z Sokolooič (1922); Mráz čil i  rok 1916 (1929); _ z ptózy:. {a suo.
bodu (3 sv., IB7B-IBBO); Černá Hora (1876); Černohorské pouídky (2 sv., IBB0_|BB|); Čerruí
Hora o míru (3 sv., 1BB3-|BB5); Junácké kresful černohorské (3 sv., IBB4-1BB9); oájit (lBB7);
(ájezd na ̂ Rus (t896-l903) ; jVaši vyšli v deseti knihách;v různých rrydáních se měnilo i roz-
vržení i tituly svazků: I. Jak u nás lidé žijou a umírají - Léto (1B9B a 190l; druhé vyd.
s názvem Jak u nás žijou a umírají-Frantík a Bartoň, l9l0); II. Bartoň (1902; 2. vyd.
1912) ;  I I I .  Výprava (1904;2 .  l . yd .  t912) ;  IV .  Boubín (1906;2 .  l yd .  1913)  ;  V .  Adamova
svatba (1907;2 . r ryd .  1917) ;  VI .  Rok smrt i  (1908;2 .  vyd .  19 lB)  ;  VI I .  Vo jna  (1909;  2 .  vyd .
s  názvem Mrak; -n  Vo jna l ,  1919) ;VI I I . ' sv .  1 .  Vo jna  2 ,  Emisa ř i  l  (1921) '  sv .2 ,  Vo jna  3 ,
Bmisa ř i  2  -  Kr t iny  ( |922) ;  IX .  Má je  ( |923)  ;  X .  ŠIecht i cased lák  (1930) ;  -  zevzpomínek:
Pero (4 sv., 1922-1925; doplněk z r. l93l pod názvem Má suépomoe); V Jugoslauíi' roku ]924
(|927); -z přek|adů., Jundcké písnž národa bulharského (2 sv. tB74-|B75); Pkně ÍwrcegousW
(1B77);Kaleaala (5s'r ' . ,  lB94--|896);Iianteletar(2sv., l904-l905) ;Srbskándrodníepika(4sv.,
1909-1926) ;Nároůúepikabosenskj,chmohamedánů (2 sr'., 19l7-1920); Kraleuic Marko (|922)1_
úvahy: Podejme ruku Slouókům! (lBB0); Rozmani!é čtení (3 sv., lBB0' 1886' 1893) ; (rcadlo naší
národní společnosti (lBB1); Ruskočeské kapitou (l89l); Česká šlechta (l91B); Tragedie Julia Grégra
(19lB); Sektuí (|92B); Nórodní moudrost (l9l9) ; Prué tříletí Českoslouenské republik.y (1922).

Sebrané spisyJosefa Holečka vyšly u Topiče v l. l909-l932 (22 sv.). V Národní knihovně
4 sv. Našich (1949-1959). Nekrvavé obrázky z vojny uspořádalJ. Vaníček (1955). Černo-
horské junáky připravil J. Dolanský (l954). Výbor z NaŠich vydala pod názvem Kořínek

J.Holečková.Dolanská (vNárodní klenotnici, 1947) a M. Kroh pod názvem Posvícení u Kojanů
(Brázda' 1949).

Literatura:J. Voborník,Josef Holeček (1913, zde bibliografický přehled). E. Chalupný'
Dílo Josefa Hotečka ( 1926) . A' Řezáč, Vzpomínky na Jose|a Holečka ( 1930) . J. Horák v kni.
zeZ dějin literatur slovanských (194B). F. Táborský v Almanachu České akademie (l930).
M. Hennerová [:Pujmanová] v Lípě l9l8..J. Dolanský ve Slovanskérn přehledu 1953.
A. Pražák, Národní frlosofie v Holečkoých Našich v knize o národ (1946).J. Voborník v úvodu
k r'"ýboru Z Našich ve Sbírce souvislé četby školní (1925). J. Dolanský' Holečkova cesta
k Našim (doslov k I. dílu Našich v NK' 1949). Týž, Kojanova báseň a pravda v Holečkoých
Našich (doslov k II. dílu 1950)' F. Hanuš (doslov k III. dílu 1958) a M. Pohorský, Nepřátel.
ství feudálního a selského světa v Holečkových Našich (doslov ke IV. dílu v NK' 1959).

HOSTINSKÝ otakar (z, l. |B47 v Martinovsi u Budynó _ 19. l. 1910 v Praze).
Gymnasium studoval v Praze, filosofii (zejména estetiku) v Praze a v Mnichově. Po studiích
se věnoval žurnalistice, byl šlechtickým vychovatelem, od r. |B77 přednášel na pražskévydalSv. Klír (1926).
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universitě a na uměleckých školách o estetice, dějinách hudby a dtvarného umění. od 70.
let byl předním organizátorem našeho vědeckého a uměleckého života.

Přispíval do Dalibora, Hudebních listů, Pokroku, Lumíru, osvěty, Květů, Národních
listů,Athenaeaaj._Redigoval: ÁImanach českého studentslaa (1869, spohr s V. Šolcem a Sv.
Čechem), Lumír (IB73, spolu se Sv. Čechem a S. Hellerem), almanach Mtij (IB72),Věstník
kritickj, a bibliografcl.'j (l873)' Sbírku přednóšek a rlzpraa (l879-l902' sJ. Gollem).

Knižně vyšlo z prací vědeckých: Das Musikalisch-Schóne und das Gesamtkunsttonk uotn
Standpunkte der Áesthetik (Lipsko, 1877) ; Šest rozpraa z oboru kresouěd1l a dějin umění (|B77) ; Die l*hre
znn den musikalischen Klrigen (IB79); o uj,znamu praktickjch ideí Herbartouj,ch pro ušeobecnou estetiku
(lBBl); o n2nžjším stauu a směru české hud@ (LBBS); o uj:znamu prům1lslu uměleckého (1BB7);
o realismu uměleckém (lB90); Herbarts Aesthetik (1891); Čt1ři rozpraay (l89a); 36 nápěuů suět-
skjch písní českého lidu z XVI, století (|892, 2. ,yd. 1957 s doslovemJ. Markla); Jan Blaho.
slaa a Jan Josqui,n (1896); Hudba u Čecfuich (1900); Bedřich Smeta,n a jeho boj o moderní českou
hudbu (|90|,2."yd.l94l); o socialisaci umění (1903); Česká píseň lidouó (1906); (Jmění a spo.
lečnost (|907); Vzpomínk1l na Fibicha (1909); Česká hudba 1B64-1904 (1909); - z librct:
texty k opeře Z, Fibicha Ncaěsta mesinskó (1884' r. l95B vyšlo s úvodem J. Brožovské) a ke zpě-
vohře J. R. Rozkošného Popelka (1BB4).

Posmrtně vyšlo: Epos aďrarna (l9ll' 2. vyd. 1930 s předmluvou F. Strejčka); ýbor
o umění (1956, připravil s doslovemJ. Císařovský). otakara Hostinského estetiku na základě
jeho přednášek zpracoval Z. Nejedlý (l921).

Literatura: Jubilejní číslo České mysli l907. Z. Nejedlý v ČČII t910. Týž v Almanachu
české akademie l911. o.Zich v České mysli 1910. Hostinského číslo Hudebního sborníku
1912 (zde bibliografie díla). Z. Nejedlý v monografii T. G. Masaryk (1930-1937). Týž'
otakar Hostinský (1937,2. vyd. 1955 a v knize Z české kultury, l95l)' M. Novák v knize
Česká estetika (l94l). A. Scherl v Tvortlě 1950. K. Svoboda v FČ 1957.J. Zumr tamtéž l95B'

J. Volek v Nové mysli l95B. Články k jubileu (l957) v čas. Kultura, Lit. noviny, Noý život.

HRUBÝJaromír (23. l0' 1852 v Kardašově Řečici-3. 2. 1916 v Praze). Studoval
v Jindřichově Hradci a na technice v Praze. Deset let byl vychovatelem v Rusku a po ná.
vratu do Čech r. lB90 pracoval v redakci Národních listů.

Přispíval do osvěty, Národních listů, Lumiru, Světozoru, Z|até Prahy aj. - Redigoval
knihovnu Matice lidu (1893- lB9B) a Ottovu Ruskou knihounu.

Knižně vyšlo z prózy: (e suěta sloaanského (2 sv., IBB5_|BB7); Sekaiři na Rusi (lB91);
LisU z ruská aesnžcc (1893);-z překladů: L. N. Tolstoj, Anna Karetircurí (lB90); F. N,Í.
Dostojevskij, Bratři, Karamazoui (|B94).

CHALUPA František (30. 12. lB57 v Králicích u Uhlířských Janovic _ 1. 1. 1890
v Praze). Studoval gymnasium v Hradci Králové, filosofii od r. 1877 v Ptaze. Věnoval
se literatuře. Krátkou dobu byl knihovníkem UměIecké besedy, lrydával a redigoval časopis
,Rzcň (l880_1BB2). Překládal z latiny a především z ruštiny (Dostojevskij, Kolcov, Někra.
sov aj.).

Přispíval básněmi, prózou, překlady i literárními studiemi do Světozoru, Lumíru, osvěty,
Květů, ZIatéPrahy (zde studie o J. Nerudoui a jeho době, 1886), České včely, Ruchu, Šotka,
Švandy dudáka aj.

Knižně vyšlo z poe zie : fliuiš (|BB3); <pěÚl bohatýské (lBB9); _ z prózy:. Naše aes jind7
a dnes (lBB6)i Poslední Přem1slozlec (1887); --z překladů: antologie z ruské poesie "trfiua
(1885) a Kuítí z ruskjch luhů (IBB5).

Literatura: M. A. Šimáček ve Světozoru 1890. Jar. Vrba, Nekrolog v osvětě l89l.
M. Novotný v Lit. rozhledech l930-3l. M. Hýsek v Literárních besedách (1940).
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CHLÁDEK František (23. B. lB29 v Hředlích u Rakovníka - 20. 9. 186l v Senomatech
u Rakovníka). Syn chalupníka, sadaře a tkalce. Školu vychodil v rodišti a vnrčil se 1kalcem,
po vyučení pracoval na různých místech v Čechách. od r. 1B5l žil v Senomatech a živil se
řezbářstvím.

Básně samouka Fr. Chládka uspořádal a úvod napsal o. Mokrý (lBB4). Výbor pod titulem
Basně vydala s doslovem R. Grebeníčková v Květech české poezie (l952).

Literatura: NekrologJ. Nerudy v Čase 1861. Fr. Baťhao První český básník-dělník
(Var  1951) .

cHocHoLoUŠEK Prokop (lB. 2. l8l9 v Sedlci u Sedlčan - 5' 7. 1864 v Nadějkově).
Syn ševce, studoval gymnasium v Praze, r. lB37 odešel do Itálie, v Padově začal studovat
chirurgii, r. lB39 se vrátil přes Dalmácii a Bosnu do Prahy. Studia nedokončil a věnoval se
literatuře. Žil střídavě v Sedlci a v Praze, kde od r. 1846 zůstal trvale. V r. lB4B se účastnil
politického života na straně radikálních demokratůjako redaktor pokrokových listů a vydava-
tel letáků. Po kratší vyšetřovací vazbě byl propuštěn, ale zůstal u policie v podezření. V r.
lB5ljakoredaktorPražskéhovečerníhol istubylopětzatčen.PopropuštěnížilvSedlci,r.1B55
odjel k svému bratru do Polska na statek Horní Bystřice (u Tarnova)' ale byl zde internován.
R' 1859 mu bylo dovoleno vrátit se do Čech, žiI v Sedlci pod policejním dohledem až do r.
186l. Tehdy se vrátil do Prahy k redakční práci.

Přispíval do Vlastimila (poprvé 1841)' Květů, Poutníka (Zapova), Vesny (vídeňské),
Lumíru, Rodinné kroniky, Slovanských besed a do novin, které redigoval. - Redigoval:
Kocourkoa čili Pamětnosti přeuelikého města Kocourkotla a ob1uatelů jeho (B, sv,, lB47-1B4B) ; Pražskj,
uečerní líst (1B+9-1851)' kalendáÍ Lípa česko-moraaská na rok 1863. Byl v redakci l(orrstitutio.
nel le Al lgemeine Zeitung (lB4B), Času (Krásově, 186l), Hlasu (od r. 1862).

Knižněr,ryšlyprózy:TempldřiaČethtích (1Ba3) ; J i ř ina(1846);Patcéřík(Ba\;PanŠinon
z Vrchotic (Ba7); Křižóci (l8a9); Přiuitan, kmet staropražskj,(lB55) ; Jih (3sv., 1863 a 1864;
zde dříve vyšlé povídky Černohorci, Hajduci, Harambaša, Zatrylutí Suly, Pole Kosovo,
Harač, Žena černohorská aj.).

Sebrané spisy Chocholouškovy (pokoušel se o ně marně autor v r. 1847 a r. 1852) vyšly
u l(obra v 5 svazcích (1866-1868) a v 15 svazcích u Bursíka a Kohouta (1900-1901).
}Iumoresky a satiry vydal Ferd. Strejček ve Světové knihovně r" l92l. Jednotlivé povídky
vycházely samostatně i později, nejčastěji Templáři v Čechách a Jih. VýbcrJan Pancéř a jiné
povídkyuspořádal E. Mieziva (ve Světové četbě l957). Jih byl přeložen do srbštiny, slovin-
štiny a ruštiny, některé povídky do polštiny a lužičtiny.

Literatura: o Chocholouškovi psal několikrát jeho přítelJ. Neruda, K. Sabina (dnes
v knize o literatuře 1954). o životě B. Čermák v Květech lB92. K. Dobeš v edici Kdo je?
(1949). J. Vlčck' P. Chocholoušek, Březnový obrat r. 184B a litcratura česká (dnes v knizt:
Z dějin české literatury, 1960). o výslechu P. Chocholouška na Hradě pražském r. 1{J4B

.|. Vol|v Topičově sborníku 1922. o jeho.f ihu J. Máchal v Rozpravách f i lol. lB9B a M.
Řepková 

" 
Č. fit. l954. E. Mlcziva v uvedené edici (l957).J. Skalička v Actech Univ. Palacki.

anae Olomucensis, Philologica I (1960).

JAHN Jiljí Vratislav (22. 1. lB3B v Pardubicích - lB. 5. 1902 v Praze). Vystucloval
reálku a techniku v Ptaze. Pracoval v redakci Riegrova naučného slovníku, r. 1861
byl členem redakce Národních listů, po Nerudovi redigoval obraz1 žiuota (1861-62). od r'
1863 profesor chemie, v 1. 1864-1894 řeclitel reálky v Pardubicích, od r. lB95 ředitel dí\'čÍ
střední školy spolku Minerva v Praze,

Přispí.''al do Lumíru' obrazů života, Sr.ětozoru, osvětyo Posla z Prahy, do almanar;hu
Růže ai.

L..--

569



Knižnč vyšlo z veršovaných prací: Naše mofull1l (l86l, s Bedř. Peškou); Růženec (l863) ;
S i f u t l l i n s kéuěš t f u (Í862 ) ; - z d r a r r . a t : K a t e ř i n a z Pe r nšýna ( 1861 ) ; _ z p ř e k l a dů : zKa r l a
Herloše saět a Lidé (3 sv. povídek' 1862-1865); - z odborných prací: František Ladislaa
Rieger. obraz žiuotopisnj (186l).

Literatura:J. Weger,J. V.Jahna působení literární a politické (IBBB). J. B. Lambl, J. V.
Jahn (l89B). Neruda v Literatuře I a v Podobiznách I (l95l). E. Krásnohorská v osvčtě l902.

JAKUBECJan (l l .5. 1862 v Libunci uJičína -4.7, 1936 v Praze). Gymnasium
studoval v Hradci Králové, klasickou filologii a češtinu na universitě v Ptaze od r. 1BB4 (žák
Hostinského a Gebauerův). Pražská studia doplnil později studiemi na universitách ve Vídni
(lB9B)' v Berlíně (lB99) a Lipsku (lB99). Zprvu středoškolský profesor na reálce a Vyššl
dívčí škole (lB9l-l919) v Praze, od r. 1903 přednášel na universitě v Praze, kde byl později
(od r. l9l9) profesorem dějin české literatury.

Přispíval literárněhistorickými studiemi a referáty do Athenaea, Časopisu Českého muzea'
Listů filologických, Naší doby, osvěty' Času, Lumíru aj. Zpracovával literárně historická
hesla pro ottův slovník naučný. _ Redigoval LisU rtbbgické (|920_I92B, s O. Hujerem
a o. Jiránim) ; spoluautor Lileratur2 české XLX. stol.

Knižně vyšlo z prací vědeckých: o žiaoti a působení Jana Kotldra (lB93); Antonín Marek.

Jeho žiuot a působení i uj,znam u literatuřc české (|B96);Geschichte der čechi;chen Literatur (|907;
2. vyd. |9|3); Dějby lilzratur1 české (|9|l;2. vyd. značně rozšířené, s rozsáh|ými bibliografic.
kými poznámkami ve 2 dí|ech: I. Od nejstarších dob do probuzení politického, 1929; II. od os-
vícenství po družinu Máje' 1934). Edice (opatřené zpravidla studiemi a bohatým komentá-
řem): Výbor z Kol lárových básní (I. lB93' II. lB94); Básně Frant' Palackého (1B9B); Jan
Kollár '  Slávy dcera (1903); Jan Kol lár, Cestopis obsahující cestu do Horní Itál ie (1907);
F . L .Če l a ko v s kéhoSeb r anésp i s y ( I .  1 913 ,  I I .  1 916 ) ; S eb r anésp i s y F . L .Heka ( 3 s v . ,  l 9 l 7 ,
1923, |924);Jos. Král, o prozódi i  české (1924); Sebrané básně A. Marka (1935).

Literatura: Alb. Pražák, Jan Jakubec (l940; zde i podrobný soupis pracÍ J. Jakubce
a ostatní literatura o něm). B. Václavek v Indexu l932. J. Fučík v Rudém právu B. 7. 1936.

JAKUBEC Josef (3. B. l85B vJičíně_9. 6. lBB9 v Praze). Gymnasium navštěvoval
vJičíně' v Ptaze studoval frlosofickou fakultu. By| úředníkem pražského magistrátu.

Přispíval do Vesny, Světozoru, Ruchu, Koledy, ZIatéPrahy, osvěty, Květů, almanachu
S lav ie  ( lBB l )  a j .

Knižně vyšlo z poezie:. Pouídfut zkrajc tle oerších (2 sv', 1887 a 1890). Výbor Brísně vydal

J .  Heptner  (1910) .
Literatura: Neruda v Podobiznách III (1954). A. Škampa ve Světozoru 1889. M. Hýsek

v Moravskoslezské revui l9l0.

JAMOT R. E. viz THOMAYERJosef

JANDABohumil (pseudonymBohumilJanda CIDLINSKÝ; 1.5. l83l v Pátku u Podě-
brad - 29. 9. lB75 v Poděbradech). Gymnasium a práva vystudoval v Praze, zabýwaje se
kromě toho i studiem slovanských jazyků. Po studiích zastáva| různé úřednické funkce ve
státní finanční službě, od r. 1863 v zemské samosprávě.

Přispíval do Lumíru' Pražských novin, Zlatých klasů, Obrazů života, Humoristických
listů, Světozoru, Pokrokuo do almanachů: Máj, Kytice, Růže aj. _Redigoval: (latou Prahu
(1865' po Hálkovi). Překládal z polštiny, ruštiny, francouzštiny a němčiny.

Knižně vyšlo z poezie : Jan Talaj)s z ostroaa (l86a); Bós|,ž (|873, obsahují i překlady

ze Slowackého, Irein
( l870) ; Boček (|B7I,,

Literatura: Fr.
v osvětě 1920. J. N

JAROŠ Gustav
Úřed"ík pražského l

Přispíval zejmé:
(Herbenovy) aj.

Knižně vyšlo z 1
( l 8 9 l ) ;  _  z p r a c íp
dětstaí,, (|923); _z

(l9l9); o knězi, Cha.
Literatura: F. l

k životu (1947). A. I

JELÍNEK Boh(
Studoval na gymna
důvodů studia opusl

Přispíval do Lr
Ruch aj.

Spisy B. Jelínkr
k nim napsal K. Ho
(1926). K. Cvejn Pt
s doslovem apozlá:

Literatura. K.
1 886av kn í z eZyn '
vorka a K. Cvejn v

JELÍNEK Edv
a od r. lB72 Praco
jazyky, jejichž znal
Věnoval se rozvíjer

Přispíval do L
Ž|vota, do polskýcb
niowy aj. - Redigr

I(nižně vyš|o :

Črt1t kozické (1885)
a, stínem (2 sv., l89l

bčnost (|B95); Dán.
a urwJleeké|w (1BB9
PanGeldhab (lBB5);
-  Ed ice:  Koresp
Refleksye z czasó
Hanki (1894).

Vzpomínky E.
v Českém lidu 19l

Literatura: J..
1897 a samostatně.
vanském přehledu
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!.,.uoo",, Růženec(l863) ;
| - z p ř e k l a d ů :  z  K a r l a

praci: František Ladislaa

(1888). J. B. Lambl, J. V.
v Osvětě l902.

v Praze). Gymnasium
v Praze od r. lBB4 (žák

na univeisitách ve Vídni
na reá]ce a Vyšší

v Praze, kde byl později

Časopisu Českého muzea'
literárně historická

928, s O. Hujerern

(|B93); Antonín Marek.
čechischm Literatilr (|907 i
s rozsáhlými bibliografic.

ického, 1929; II. od os.
ia bohatým komentá.
Palackého (lB9B); Jan

do Horní Itál ie (1907);
F. L. Heka (3 sv., 1917,

Marka (1935).
soupis prací J. Jakubce

Rudém právu B. 7. 1936.

Gymnasium navštěvoval
magistrátu.

Květů, almanachu

Výbor Basně vydal

l889. M. Hýsek

lB31vPá tkuuPodě .
v Praze, zabýwaje se
úřednické funkce ve

života, Humoristickýctl
Redigoval: (latou Prahu

ze Slowackého, I{eina a Bérangera); - zprózy: trilogie Pod V1šehradem (1869); Anna Městecktí
( tB70) ;  Boček ( |B7L) .

Literatura: Fr. Zákrejs v osvětě 1875. Nekrolog v příloze Světozora lB75. M. Hýsek
v osvětě i920. J. Neruda v Literatuře I. (1957).

JAROŠ Gustav (pseudonym GAMMA; 6. 5. 1867 v Rakovrríku - 17.3. l94B v Praze).
Úředník pražského magistrátu a žurnalista.

Přispíval zejména kritickými pracemi do času, Hlasu národa, České stráže, Noviny
(Herbenovy) aj.

Knižně vyšlo z prózy: Publ ikáni a hříšníci (1892); Knížkaz léta(L92|); -z poezie: Slóua
(l89l); _ z ptací pro mláde ž: Pohddk1 (922)i o jelínkoui a o studánce (1922); trl ,,Dotně
dětstaí,, (1923); -z odborných prací: Vánoce (|900 a 1920), Brdzda (2 sv. '  19l7); Hlas ]91B
(l9l9); o kněz'i Chaloupkot'li (1923).

Literatura: F. X.Šalda v Krit ickýchprojevech l0 ( l957). J. Laichter v knize Uměnim
k životu (|947). A. Novák v knize Krajané a sousedé (1922).

JELÍNBK Bohdan (21. 6. -l85l v Cholticích u treřmanova Městce _ 19. 5. |B74 tarntéž).
Studoval na gymnasiu v Hradci Králové (s A1. Jiráskem), lékařství v Praze; ze zdravotních
důvodů studia opustil. Poštovní úředník v Praze.

Přispíval do Lumiru, Květů, Světozoru, obrazů života, Českého studenta, almanachu
Ruch aj.

Spisy B. Jelínka veršem i prózou vydal J. Vrchlický (1BB0). Mi|ostné písně vydal a úvod
k nim napsal K. Hovorka (19l9). Týž uspořádal výbor Básně B. Jelínka ve Světové knihovně
(1926). K. Cvejn pořídil výbor z díla s názvem Sněhová růže (l94B) a vydal Dílo B.Jelínka
g doslovem a poznámkami v Národní klenotnici (1919).

Literatura. K. Hovorka, Jirásek-Vrchlický_Jelínek (1933). AI. Jirásek ve Světozoru
1886 a v knizeZ mých pamětí I (1932). A. M. Píšav Kulturní pol it ice lB.6. l94B. K. Ho.
vorka a K. Cvejn v uvedených edicích (l926' l949).

JELÍNEK Edvard (6. 6. lB55 v Praze _ 15. 3. lB97 tamtéž). Vystudoval reálku v Praze
a od r. 1872 pracoval jako úředník na pražském magistrátu. Za studií si osvojil slovanské
jazyky, jejichž znalost upevnil i četnými cestami (Lužice, Rusko, Balkán a zejména Polsko).
Věnoval se rozvíjení českopolských styků.

Přispíval do Lumíru, Z|até Prahy, Světozoru, Národních listů, Hlasu národa, obrazů
žívota, do polských časopisů Glos, Tygodnik illustrowany, Ruch literacki, Przegl4d tygod.
niowy aj. - Redigoval Slouanskj sáorrzii (1881-1886).

Knižně vyšlo z ptózy: Historické humoresky (s pseudonymem E. J. PRAŽSKÝ, lBB4);
Črt1 kozdtké (1885); Črfl liteuské (1886); Ukrajinské dun2 (BBB); lrty uaršauski (lB90) ; Jasem
a stíntm (2 sv., l89l a lB94) ; ( posledního polského hnutí (|B9,2\; Pohled1 do Lituy (lB95); Pro spo-
Iečnost (|895); Dón2 starších salónů polskj,ch (l8B8); Sloaanské črt1 ze žiuota s1lolečenského, literdrního
a uměleckého (1BB9); Honorata z l i l ' iÁniowskich-/apouá (l89a) ;_z přek|adů: A. Fredro,
PanGeldhab (lBB5); _ z odborných prací : Pro shodu česko-polskou (lBB7) ; Věci polské (lB93).
_Edice: Korespondencya pana Adama Junosza Rósciszewskiego z Waclawem Hankq.
R,efleksye z czasów odrozenia (l89a); Listy lWojciecha Cybulskiego do Wasclawa
llanki (1894).

Vzpomínky E. Jelínka vydal Ad. Černý r. 1904. Korespondene s L. Kubou otištěna
v Českém lidu 1954.

Literatura: J. L. Turnovský v osvětě 1B9B. Ad. Černý, Za Eduardem Jelínkem (Světozor
lB97 a samostatně). J' VrchlickývAlmanachu České akademie(1908). V. Dvořáčková v Slo.
vanském přehledu 1956.překlady
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JBŘÁBBK František Věnceslav (25. l. 1836 v Sobotce - 3l. 3. 1893 v Praze). Syn
obrrvníka, od r. lB45 žil u příbuzných v Litoměřicích a v Chomutově. Gymnasium studoval
v Chomutově (od r. 1847)' v Ml. Boleslavi,Ptaze aJičíně (do r. 1B54)' bohosloví v Litoměři.
cích, od r. 1856 filologii v Praze. Vypomáhal v redakcích (Pražské noviny, Národní listy),
vyučoval na reálce v Praze (i po dokončení studií, po doktorátu a po nezdařeném pokusu
o urriversitní profesuru 1BB4).

Přispíval verši a prózou do Lumíru, obrazů života, Rodinné kronikn Květů, Pokroku,
osvěty, Světozoru aj.

Knižně vyšlo z dramat z Veselohra (1866); Cest1 aeřejného nínění (1866); |de je žebrota
aapouě2ena (1870); Tř idofuzeměčeskéuKomárouě (l87l); - Služebníksaéhopdna (lB70); S1nčIo.
aěka čili Prusoué u ČechtÍch r. 1757 (lBB2); Kterak sldua omrzí (|BB7, s pseudonymem J. SoU.
Čnr;; (óai^st (lB9B); _ z praci odborných z Stará doba romantického btisnictuí (1BB3).

Dramatické spisy vydal v l. l923-1928 J. Voborník (1l sv.)'
Literatura: J. Voborník, F. V.Jeřábek (1923, zde přehled rukopisné pozůstalosti a biblio.

grafie).J. L. Turnovský ve Z|até Praze 1886 a v osvětě 1893.J. Durdík v knize Kritika (|87+).

J. ŠtolbavAlmanachuČeskéakademie(lB94). F.X. Šalda v Krit ických projevech 2 (1950).
Š.3ež ve Scéně 1914, ot. Fischer v knize K dramatu (1919) a ve sborníku Čtyři 

". 
Sobotky

(  re37).

JIRÁSEK Alois viz str. 43l _464

JUNG Yáclav Alois (B. B. lB58 v Městské Habrové u Rychnova n. Kněžnou _ 3. |2.
|927 v Praze). - Gymnasium studoval v Rychnově n. Kn., filosofii v Praze. R. lBBl odešel
do Ameriky, kde byl činný jako novinář, úředník, notář, kazatel aj' R. l900 se vrátil do Čech,
pracoval krátce v redakci l{erbenova Času, vyučoval angličtině' navštívil Rusko a znovu
Ameriku. od r. l903 lektor angličtiny na universitě v Praze, v l. 1907-1926 profesor na ob-
chodní akademii v Plzni.

Přispíval básněmi do Lumíru, Almanachu české omladiny, překlady do Zlaté Prahy aj. -

Spoluredigova| Almanach české omladinry ( 1B79).
Knižně vyšlo z prózy : Na prahu nouého suěta a rodi,na Petra Běla (1903) ; Půl roku u carské říši

(1903) ; -z překladů: A. S. Puškin, Eažen onžgin (1892,4. přeprac. vyd' 1925), / Puškino-
u1l QriLq (1919)' Kamennj hast (|92|); \{. Whitman, V1hlídk1 demokraeie (1903); G. Byron,
Don Juan (190a) ; o. Wilde, Šťastnj, princ (190a); T' otway, (achránění Benátek (l90B) ;
Sinclair Lewis, Hlaaní třída(|925);John Ruskin,Vjklady ourněnt (|90I)aj.;_zodborných
prací: Slouník anglicko-českj, (I9II); Mluunire jaz1ka anglického (|909, přeprac. 1925).

Literatura: F. X. Šalda v Kritických projevech 6 (l951). E. Felix, Literární Plzeň v ob-
ryse II, (1933).

KÁLAL Karel (9. 1. 1860 v Rakově u Bechyně - 4. 8. 1930 v Praze). Vystudoval reálku
v Písku a učitelský ústav v Soběslavi. Učil na několika místech v Čechách a na Moravě,
po r. l9lB byl úředníkem ministerstva školství, ředitelem obchodní akadcmie v Banské Bystrici,
naposled na odpočinku v Praze.

Přispíval do osvěty, České školy, Učitelských novin, Učitelských listů, Komenského,
Pedagogických listů, Posla z Budče, do slovenského časopisu Dom a škola aj. - Redigoval
Dom a škola (1907 - spolu s K. Salvou).

Knižně vyšlo z prózy: Slouenské pohádk1l (lB97); obrdzk1 zpod Tater (1907); Co si dua
hoši dopisouali (1909) ; ( hor i plóní (|9|2)i Neuěsta zTater (1912); Hranice (191a); Jinj, duch
(I9I9);Jinjsuět(1919);(posledníchletjařma (1919); ČešinaSloaenska(1919) ;(aideou (192B) ;-
z odborných prací: Sloaensko a Sloadei (1905); František Pala*j (1B9B); Sloaáci (I9I0);

Sloamsktí reuolúcia
(l920); Palackéh,
a česko.slouenskj, (

Literatura: .
log ve Zvonu 1
učitelé (l946).

KALUS Jos
tkadlec, v l. lBB
sLé ostravy, poz

Přispíval dc
domova, Loveck'

ls.nlzne vysl
(l895); Přímořsk,
( l91 l ) ;  Va lašská
suatba (1934); Vt

Ppsmrtně vy
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ll. 3. 1893 v Praze). Syn
pvě. Gymnasium studoval
l5{), bohosloví v Litoměři.
té noviny, Národní listy),

ia 
Po nezdařeném pokusu

I
Ikonikr' 
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}néIw 
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|ckých projevech 2 (1950).

lsborníku Čtyři ze Sobotky
I

i
I
I

[ouu n. rnez.,ou - 3. 12.
pi v Praze. R' 1BBl odešel
ln. tsoo se vrátil do Čech,
|navštívil Rusko a znovu
p07-1926 profesor na ob-
I
llady do Z|atéPrahy aj. _

(1903); Pr:/ roku a urské řtši,
hc' vyd. 1925), < Puškino-
iokracie (1,903); G. Byron,
|uhránžní Benótek (|90B) ;
l 9 0 l ) a j . ; _ z o d b o r n ý c h
l09' přeprac. 1925).
|elix, Literární Plzeň v ob-

Praze). Vystudoval reálku
v Čechách a na Moravě,
Iademie v Banské Bystrici,

lsbých listů, Komenského,
L a škola aj. - Redigoval

d Tatcr (1907); Co si dua
;Hranice (1914); Jinj duch
(1919) ; (a ideou (l e2B) ; -

I (1898); Slor,dci (1910);

Sloaenskó reaolúcia (l9la); Slouenské pohled.2 (l915) ; Slouensko a české škole (19l7); Dejiny Sloaenska
(1920); Palackého mladtí léta (1925); Čtení o Františku Palackém (1926); Sloaník slouensko-českj
a česko-slouenskj (l896, spolu s K. Salvou).

Literatura: A. Zbavitel', Karel Kálal ve službách československé jednoty (l929). Nekro.
1og ve Zvonu 1930 a v Literárních rozhledech 1929-30. F. Pražák v knize Spisovatelé
učitelé (l946).

KALUSJosef  (6 .2 .  1855veFrenštá těp .Radhoštěm-11.  12 .  1934tarntéž) '  Původně
tkadlec, v 1. lBBl-1BB5 trystudoval učitelský ústav v Příboře. Učitel ve Staré BěIé u Morav.
ské ostravy, později v Dolní Čeladné. od r. 1925 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm'

Přispíval do Lumíru, osvěty, Lidových novin, Hlasu lidu, Moravské revue, Našeh<;
domova, Loveckého obzoru, do almanachů Máj (187t])' Zota, Altnanachu české omladiny aj.

Knižně vyšlo z poezie:. Písně (1BB2);( Valašska (1BB5) ; oblafu (LBB7); Kresb1 a písně
(1895); Přímořské dojmy a elegie (|903); Kopretin1 (190a); Valašsko u písních (1906); o Janíčkoui
(l91 1) ; Valašská senoseč (|9I7); Panpelišk1l (1925); Valašskjl krdl (1929); Tříšť (1933); Valašskó
suatba (1934); Valašské ro?na,1'ce (1934).

Posmrtně vyšel ýbor pozdních veršů Na konciživota (1935 vydal A. Novák s úvoclem),
Romance osmrti (1935 vydat Jaromír Kalus) a Čiunek zpivá (I94I J. Vyplel). Vzpomínky
(1932 a posmrtně ve 2 sv. 1936 a 1937).

Literatura: A. Veselý, Josef Kalus. Člověk a dílo (1925). F. Pražák v knize Spisovatelé
učitelé (l946). B. Slavík v Lumíru 1934-35.

KAMINSKÝ Bohdan (vl. jm. Karel Bušek; 24.2' 1859 v lluse u Sychrova _ |3. 7. |929
v Poděbradech). V otcově závoďě se vyučil řezbářem, jednoroční průmyslovou ško]u absolvo.
val v Turnově a v l. 1B7B-IBB2 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Věnoval
se však žurnalistice a iiteratuře.

Přispíval do Šotka, Lumíru, Světozoru, ZlatéPrahy, Květů, Švandy dudáka aj.
Knižně vyšlo z poezie: (tracené aolání (IBB4); Rokoko (1BB9); Den štěstí (lB90) ; Protest2

(1892); ( Příkopů (1892); V samottích (1893) ; Verše humoristické a satirické (1893); Motiu2 ze S1ch-
roua (1896); Doma i jinde (1899); Pouídky aeršem (I90o); Cestou na Parnas (1902); Na uiole
d,amour (1905) ; -z ptózy Kresb2 (1BBB) ; Noud próza (1BB9) ; Různé panstuo (1891); Črt1
humorislickéasatirické (1892); Mecenáš (lB93) ; Rozhózenékapitoj(|902);Kresbyařezb1 Q909);_
z překladů: G. Hauptmann, Kolega Crampton (1900); F. Schi l ler, Valdštejn (l9l0) ; A. Vac.
querie, Člouěk třtina (1906) ; F. Wedekind, Komorní pěau (1901); Dramatickó díla Moliiroua
(l7 sv., l925-1929' neúplné).

Vydání sebraných spisů (4 sv., l92l-1922) zůstalo nedokončeno.
Literatura: J. Neruda v Podobiznách IV (l957). F. X. Šalda v Iiritických projevech l

(1949)' 4 ( l951). A. Ptažák v Rozpravách Aventina l92B-1929. A. Klášterský v Almarrachu
České akademie ( 1930). V. Brtník, Básník dvojí tváře? ve Zvonu I92B_29' Ad. Veselý v Lite.
rárních rozhledech l928-29. H. Procházková v SV l949.

KARAFIÁT Jan (4' l. 1846 v Jimramově - 3l. l. 1929 v Praze). Studoval gymnasium
v Litomyšli a Gůterslohu, teologii v Berlíně, Bonnu a Vídni (l869). Evangelický duchovní
v různých místech v Čechách, od r. l B73 u l'itel evangelického učitelského semináře v Čáslavi,
potom farář ve Velké Lhotě na Valašsku (lB75-1B95). od r. lB95 žil na odpočinku v Praze.
- Vydával a redigoval Reformouané hs| (1896-1905).

Knižně vyšlo z ptózy:. Kamarádi (lB73); Broučci (|876,76. vyd. |94B); Broučkoua po7ů-
stalost (2 sv' '  1900); Paměti spisouatele Broučků (5 sv. '  1919_1928) ; _z ostatních prací:
Mi.str Jan Hus (1872); Rozbor Kralického Nouého zákona co do řeči i překladu. S historií našeho biblic-
kého textu (lB7B).
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Literatura: J. L. Hromádka, Jan Karafiát (1925). Sborník Nad Karafiátovými Broučky
(l94l). Ferd. Kavka, Karafiátovo životní dílo, Český bratr l94B. R. Říčan, Jan Karafiáto
Křeséanská revue 1949. A. Pludek a o. Syrovátka v Literárních novinách 1957 (l3. 7.).

KARÁSEK zE LvoVIC Jiří (vl. jm. Josef Karásek; 24, |. |87| vPraze - 5. 3' l95l
tarntéž). Gymnasium vystudoval v Ptaze. Poštovní úředník, později ředitel knihovny mi.
nisterstva pošt a správce poštovního muzea. Shromáždil rozsáhlou sbírku obrazů a grafi-
ky (zvláště umě]ců polských), knih a rukopisů, které tvoří tzv. Karáskovu galerii (nyď
v Památníku národního písemnictví).

Přispíval do Vesny (poprvé v r. 1B9l)' Nivy, Literárních listů, Rozhledů, Lumírrr,
Literárních rozhledů a Moderní reuuc,ktetou s A. Procházkou založil, aj.

Knižně vyšIo z poe zie: |azděná okna (lB94);Sodoma (1895); Kniha aristokratickó(|896);
Sexus necans (lB97); Houoryl sc smrtí (1904); Endymion (1909); ostrou u1hnanc' (l9l2); Písně
tuldkou1l o žiuotě a smrti (1930); -z ptózy: Bezcestí (lB93); Mi'mo žiuot (lB9B); Stojaté uod2
(lB95) ; Gotickó duše (|900); Román Manfreda Macmillena (1907); Scarabeus (l90B); Posaótné
okně (1911); obrácní Ra2munda l.ulla (I9|9); (aslře4.Í, obraz (1923);Garrymedes (1925) ; _ z dra-
mat: Hořící daše (lB99) ; Apollonius z T1ran1 (1905) ; Cesare Borgia (l90B) ; Król Rudolf
( l9l6); - z prací krit ických : Ideje zítřku (1900); Renesanční touh1 a umžní (1902); Impresio-
nisté a ironikool (1903 a 1926); Umění jako kritika žiuota (1906); Chi'mérieké ujprau2 Q906); Jan
Neruda (1910); Tuůrcoué a epigoni (|927).

Sebrané spisy vyšly v l . l92 l-1929 v Aventinu.
Literatura: F. Soldan,Jiří Karáseli ze Lvovic (l94l). F. X. Šalda v Kritických projevech

2 (1950), 4 ( l95l) '  9 ( l95a); E' Lešehrad, Ideje a profi ly (1903). K. Sezima, Podobizny
a reliefy (l9i9). V. Pihertová, PrahaJ' Karáska ze Lvovic (1923).F. Gótz v knize Básnický
driešek (l93l).J. Maria v knize Korále (1932).

KLÁŠTERSKÝ Antonín (25.9. 1866 v Mirovicich u Písku _ 3. l0. 1938 v Praze). S ro-
diči žil v Praze, kde vystudoval gymnasium a práva (1890). Jako úředník působil nejprve
u Zemské školní rady, pozdčji v Zemském dboru (lB94-l92B). R. 1896 navštívil Itálii,
lB9B Německo, několikrát Jugoslávii. - Spoluredigova| Sbomík suětoué poezie (1912-193B);
(uon (193|-1938); Sborník společnosti J. Vrehlického (1915_1937). Psal též pod pseud. PETR

JASMÍN.
Přispíval do Z|até Prahy, Květů, osvěty, Světozoru, České rel"ue, Máje, Zvonu aj.
Knižně vyšlo z poezie: Pračí saět ( lBB9); | iajrn i nrttým (|BB9); Spadalé /isrí (1890);

Písně z práce (IB91 , s pseudonymem A. K. LEŠAN) ; Epické básně (1892); Drobry žiaota (IB92) ;
Pražské motia2 (IB93); Vzpomínful z jihu (|897)i Sonet1 tic}u pohodt (1900); ,( českj,eh žalmů
(l9ll); České balady a romance a jiné btÍsně (1912); Irtlnické sicilián1 (1913); Na českém jíhu a jiné
básně (L920); Chodskj t)ísně (1926); - z poezíe pro dětil. Modré zuonky a jiné aerše (|904);
(ča r oanés t ud ánk2  ( 1909 ) ; - z odbo r ný chp r a c í :  J . V . S l d de k , j e hož i uo t a ď í l o ( | 922 ) ; - z e
vzpomínek:  Vzpomínfut  a  por t rét1 (193a) ;  - z  p řek ladů: N.  Lenau,  V jbor  bdsní  ( |B93) ;
G. Byron' Vězeň chiLlonskj (1900)' Mazela (1902)' Parisina (l90a); H. W. Long{e|Low, Básně
(l902); vydal antologii Moderní poezie amtrická (2 sv., l907-1909) ; Elizabeth Barret-Brownin-
gová, Sone|l portugalské (l90B) ; P. B. Shellcy, Epipychidion; Th. B. Aldrich, Vj,bor z poezie jeho
(1903) ; o. Wilde, Bóvtě (1910); pokračoval po.J'V.Sládkovi v překladech ze Shakespeara,
KráI Jindřich VI. (2. a 3. díl' l913-l'914), Perikles, kníže ýrskj (|922), Titus Andronikus (1915)'
Král Jindřich VIII. (|9L5), Sonet1 Q923).

Literatura: J. Vrba, Ant. Klášterský (194l, zde bibliografic díla). F. X. Šalda v Kritických
projevech l (1949) a 4 (195l). Týž, Pan Antonín Klášterský vzpomíná (Šaldův zápisník
1934-35).
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I Karafiátovými Broučky
R. fučan, Jan Karafiát,

KLICPERA Ivan (9. 9. lB45 v Hradci Králové - |7.2. lBB1 v Praze). Syn spisovatele
V. K. Klicpery. Gymnasium absolvoval v Praze, účastnil se studentského spolkového hnutí.
Po studiu práv na Karlově universitě byl od r. l869 advokátním koncipienrem v Praze, ze zdra.
votních důvodů však místo opustil a včnova] se literatuře.

Přispíval do Světozoru, Slavie, Lumíru, obrazů života, Palečka aj.
Knižně vyšlo z prózy: Jindra (1876 a častěj i); Češú o1hnanri (1'8?7); Bituau Lipan(1879');

z praci odborných: I. K. [: I. Kl icpera], E. s.[: E. Semerád], Vticlau Kl iment
Klicpera, Nóstín žiuotopisnj (|B74).

Spisy I' Klicpery v 7 sv. uspořádal Fr. Mašlaň r. 1929.
Literatura: F. Mašlaň, Ivan Kl icpera, autorJindry (1929). Y.Y.Ze|ený v Osvětě lBBl;

V. NÍa|ý v doslovu ke 2. vyd.Jindry (lB89).

KLOSTEI{MANN Karel ( l5.2. lB4B v Haagu v Horních Rakousích -|6.7. |923
ve Štěkni u Strakonic). Syn lékaře, navštčvoval od r. lB57 gymnasium v Písku, v Klatovech
(zde byl žákem A. V. Šmilovského) a opět v Písku. Na přání otce studoval ve Vídni lékařství
(1865-1869)' studia však nedokončil. od r. 1870 byl vychovatelem, od r. 1872 pracoval
r'e Vídni v redalici časopisu Wanderer a jako zpravodaj pražské Politik. Po zastavení časopisu
r. lB73 učil do r. l908 na reá|ce v Plzni moderním jazykům. První literárni práce psa| němccky.

Přispíval do Politik (fejetony s pseudonymem FAUSTIN), Osvěty (poprvé lB90), Zlaté
Prahy, Národní po|itiky, Plzeňského obzoru, lvÍáje, Národního obzoru, Malého čtenáře aj.

Knižně vyšlo z ptózy: Bijhmerualdskizzen (lB90);,(e suěta lesníeh samot (1892); V ráji
šumauském (lB92); V srdci šumauskjch huuzdů (1896); skláři (1896); Domek a polední utici (189B)i
Hosriný důn (|9o0); Kam spějí děti (|90|); Bílj, samum ( 1903) ; Suětdk z Podtesí (1905); |e šumaa-
ského Podlesí (l90B); Pošumaus|;é rapsódie (l90B) ; [Jraané list2 (l90B) ; Mth1 na Blatech (|UJ9);
{dobrého srdce (1909); od1ssea soudního sluhy (|9|0); Snitnk1 lidí a aěcí (l9|3); Supknt (I9|3);
|iehouičlípůlptini(|9I4);Mrruíseneuraczjí(l9t5) ; Eccehotno! (1915) ; Pozt]níláska(|9|9);Doko-
nalj kauaLír (|922); - z překladů: B. Sperani, Manlel ( ls96)' Překladem německých fe.
jetonů vznikly : Ve suětlech a stíneeh Babelu (1907) ; Na úlěku ( I 923).

Spisy vyšly u Vilímka (37 sv., |904-1927). Z pozůstalosti vydal M.Regal Šumavské
povídky (1925), Prázdniny na Šumavě a j iné kresby (l926), Červánky mého mládí (l926).
Bóhmerwaldskizzen přeloži]a Iví. Stunová s názvem Ze Šumavy (1925)' jiné německé prózy
M. Regal s názvem Na horké půdě (1925). Vybrané spisy vyda| a dos|ovy opatřil V. Tichý
(6 sv., l956-l959). V ráji šumavském vyda|i v Národní knihovně (l95B) R. Skřeček a V. Tichý,
l:terý napsal i  doslov. Vánici vc Světové četbě úvodem opatř i| V. Tichý (l955).

Literatura: M. Regal, Život a dílo Karla K]ostermanna (l926, zde bibliografie). V. Dres-
ler, Básník Š'.oory (19l4; s autobiografií K. Klostermanna). F. X. Ša]da v Kritických pro-
jevech 4  (1951) .

KNEDLHANS Jan (pseudonym J. sT,AvIBoR LIBLÍNSKÝ, 24. 3. |B22 v Liblíně
u Kralovic _ l0. l l. lBB9 v Kralovicích). Vystudoval gymnasium a filosoÍii v Plzni, r. 1844
přišel do Prahy, účastnil se literárního a politickóho života na straně radiká]ních demokratů,
v r. lB4B jako čIen výboru Slovanské lípy. R. lB49 odveden k vojsku do Tyrolska, r. l85l
odsouzen vojenským soudem do žaláře. Propuštěn r. lB54, stal se úředníkem v administraci
Tagesbote aus Bóhmen, pozctěji v Čase a Hlase. od r. l867 okresní tajemník v Kralovicích.

Založil a redigoval Pražskj, uečerní list (lB4B_lB49). -Knižně vyšla Česká příslouí a po-
rekadla (|B4B)' Výbor zjeho prací ve sborníku Čeští radikální demokraté (1953).

KOCHMAN Leopold (13. l l .  1845 v Novém Strašecí - 15. 5. 1919 v New Yorku).
Syn učitele, vyr-rčil se mlynářství a začátkern osmdesátých let otevřel si v Praze krupařský'
krámek. Stýkal se sJ. B. Peckou a spolupracoval s dělnickými novinami. R. lBB1 byl spolu

r9s7  (13 .7 . ) .
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s Ladislavem Zápotockým zatčen pro skládání revolučních písní a před trestem uprchl
do Amer'.ky.

Přispír'al pod pseudonymem VIVE LA LIBERTÉ do Dělnických listů, Budoucnosti aj.
Literatura: J. Petrmichl v poznámkách a doslovu k výboru Poslední bitvavzpl'á|a (l95l)'

KoLÁRJosefJiří (9. 2. 1812 v Ptaze - 13. 1. 1896 tamže). Rodiče měli obchod se sta.
rými oděvy. Vystudoval gymnasium v Ptaze (1832). Působil jako lrychovatel v maďarské
šlechtické rodině, procestoval západní Evropu a naučil se cizím jazykům' Stal se hercem
v Kajetánském a Stavovském divadle (poprvé vystoupil r. 1837), kde byl od r. 1842 stálým
členern souboru a hrál české i německé úlohy. R. lB4B se účastnil politického života a svato-
dušních bouří. R. l864divadlo opustil. R. l866 byl povolán zpět a jmenován vrchním režisé-
rern činohry v Prozatímním divadle, ale r. lB73 byl místa zbaven. Krátkou dobu byl drama.
turgem Národního divadla (1BB1-1BB2)' kde občas vystupoval jako herec (naposled v r. l896).

Přispíval do České včely (poprvé 1837), Kvčtů, Vlastimila, Lumíru, ost und West, IJnion,
do Klarova almanachu Libussa.

Knižně vyšIy Bósně (1879) ; _z prózy: Pekla zplozenci (1862); Muzikanti čiti Ďóbel
ae f raku (1867)  ;  Ma lí řRa iner ( |B77) ;Vs taréPraze  (1BBB);  Suětembludů (1BB9)  ; - zdramat:
Monika (1B+7) ; i iž,k,,,smrt(l151,provoz.27'|| ' l15o,dalšíprovozovánízakázánqsmělose
hrá tažvr .  1866) ;Mage l óna ( l862;provoz .2 ,2 ' IB52sr l ázvemDonCésaraspan i l áMage l óna)
Tři faraónoué (1868) ; Mrauenci (1870); Dejte mi čamaru! (lB71); Pražskj,žid (IB72); Pri,mátor
(1BB3); Mistr Jeronym (1886; cenzurou zakázáno)i Smiřičtí (l8B7); Krdlouna Barbora (lBB7);
Ďábloua legenda (|B91); -z překladů: z Shakespeata Hamlet, princ ddnskj, (LB55); Ku?u
benótskj (1859); Macbeth (1869) ; {krocení zIé žen1 (IB72); z Goetha Egmont (|871r), Faust
I. díl (1863); z Schillera ouklad1 a láska (1859), Loupežníci (1866)' trilogie Valdšýn (1867);
z Rossiera Brute, pusť Caesara! (lB6a) aj.

Spisy začaly vycbázet u Kobra t' 1877 (obsahují jen romány Pekla zplozenci, Libuše
v Americe, Malíř Rainer a Povídačky veselého studenta s Červenou Karkulkou). Dramatická
díla (1886-1887) obsahují jen dramata z poslední doby. _ Drama Pražský žid upravil
Vl. Vančura (vryšlo až 1959) s doslovem F. Gótze.

Literatura:J.Teichman v ediciKdo je (l9a7).J.ArbesvklizeZgalerie herectva (Sebrané
spisy 30, l9l1).J. Kamper v obzoru literárním a uměleckém 1902. o. Fischer v knize K dra-
rnatu (1919) a v Máchalově sborníku (1925). o próze Jaroslav Vlček v knize Z dějin české
literatury (1960). o překladech J. Baudiš v ČMF 1916.J. Honzl aJ. Mukařovský v otáz-
kách divadla a filmu 1945_-46. J. Vodák v knize Cestou ( 1946) . J. Fučík v knize Pokolení
před Petrem (195B).

KosINAJan Evangel ista (22. 12. lB27 vJosefově-l l .  12. lB99 v olomouci). Měl
zprvu maďarskou, později německou výchovu (otec byl vojákem). Gymnasium studoval
v Břežanech, filosofii (od lB43) aptáva (od lB45) ve Lvově, r. lB4B přešel na filosofii do Prahy.
Krátce byl vychovatelem' od r. 1853 profesorem na gymnasiu v Hradci Králové, od r. 1867
ředitelem gymnasia v olomouci' nakonec (od r. 1877) školním inspektorem v Praze.

Přispíval do časopisu Komenský (za|ožiI jej spolu s J. Havelkou), Časopisu Matice
moravské, Světozoru aj.

Knižně vyšlo z prací odbornýc}r: Houor1l ol2mpské (1879)1 - vzpomínky |iuot starého
kantora (1899-1900); -z překladů: z Platona obrana Sokratoua a Kriton (1863), Gorgias
( lB6s).

Literatura: J. Kvíčala v Almanachu České akademie (l90l). K. Svoboda v Čuu tg+g.
A. Vávra, Epitog k autobiografické lícni J. E. Kosiny (l900-l901, jako 3. ďil Života starého
kantora). D. Jeřábek ve Vlastivědném věstníku moravském ( l960) .
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KOSTERKA Hugo (9. 4. 1867 ve Valašském Ndezii1či - t' 6. 1956 v Praze). Práva
studoval v Praze. Překladatel, později mirristerský úředník v Praze.

Přispíval do Moderní revue, Luraíru, ottova slovníku naučného aj. - Vydával knihov-
nu S1mposion, knih1l noaé dob2 QB9B-19|4),

Překládal zejména ze severských autorů A. Garborga, K. řIamsuna, B. Bjórnsona, E. Bran-
desa, G. Finna, A. Strindberga, E. Lefflerové, [i. Lagerlófor'é, A' I'. Kielanda, H. Ibsena,
S. IJndsetové, M. Andersena Nexó aj.

Literatura: F. Skácelík v Lumíru 1936-37.

KOUKL Antonín (l.5. l860 v Praze _26'2. |884 tamtéž). Studoval gymnasium a práva,
současně se věnoval literatuře.

Přispíval do České včely' Palečka, Světozoru, Koledy, do almanachu Máj (1B7B), Alma.
nachu české omladiny (1879) aj. Napsal libreta k operámJ. Nešvery Bralrdnek aK. Kovařovice- . ,
<ertrcnoae aJ.

Knižně vyšlo z poezie: Bósně humoristické a satirické (l8B0); Písně o nnzolech (1884); _
z dtarnat: ]ýIoderní Ariadna (1BB1); Iau mladého krdle (|BB|).

Literatura:NekrologF. ChalupyvRuchu lBB4. M. Hýsek v antologii Strhané struny
zrmk (1940).

roŽÍŠor;osef (6. 7. 186l v Lužanech u Přeštic -_ 6. 7. 1933 v Úvalech u Českého Bro.
du). Gymnasium vystudoval v Plzni' pedagogium v Přibrami. Uči| v Měčíně, Třeboraticích,
v Klecanech, v Zápech a v Horní Nové vsi u Bělohradu. od r. 1919 ředitel ]iterárního oddělení
státního nakladatelství v Praze'

Přispíval do časopisů pro mládež: Jarý věk, Budečská za|tada, Malý čtenář, Květy
rnládeže, Naše mládež, Česká mládež , Z|até mládí, Lístky a poupata aj.

Knižně vyšlo z l i teratury pro mládež z oku i srdečku (slovní doprovod k obrázkům
H. M. Benetta, l89l); Jiskr2 a plamtnt2 (lB93) ; Pozdrauy domů a z domoua (|B99); Doma i na .slu-
ntčku (|B90) i Chudobk1 z cesl ( 190l ) ; Sadtek u Lese (|92I) ; Na ajsluní (výbor sestavil autor, l92 1) ;
U krbu (výbor sestavil autor, |921); Děti z boudy (výbor sestavil autor, |92|); Pohddka lesa
(l923); Krakonošůudar (l923) ; Nasluníčku (1929) ;-čítanky: Rtíno(I9I9);Studánka (1924)..-
Vydal slabikář Poupata (1913)'

Z Kožíškova díla připravil výbory F. Wenig Dukátový stromeček a jiné pohádky (1943)
a Sedmikrásky Q9a! a F. Tenčík Na výsluní (1954) a Ráno (1960).

Literatura: F.Jungbauer'J. Kožíšek, básník-učitel (193B). V Pedagogickýchrozhledcch
l92l V. F. Suk. V. F. Suk a V. Walter v Úhoru l93l.

KRAJNÍK Miroslav ( l . t . 1850 v Humpolci - 3. 7 ' 1907 v Praze). Gymnasium studoval
v Jihlavě, Jindřichově Hradci a Táboře, práva v Praze a v Krakově, kde r. lB72 promoval.
Fo praxi působiljako advokát v Praze. Vedle povolání a spolkové činnosti věnoval se 1iteratuře.
*_ Přispíval do Lumíru, Světozoru aj.

Knižně vyšlo z poezie: Básni ( lB70, rozmnož. lB75); _z drarnat: Jan Rofuič z Dubé
( 1BB0)

Literatura: o. Hostinský' Básně Miroslava l(rajníka (Světozor lB70). F. Vodička, ohlas
Bérangerovy poezie v české literatuře (LF 1935).

KRÁL Jose f  ( lB .  12 .  lB53 v  Praze_|7 .9 .  |9|7
fakultu studoval v Ptaze. od r. lB75 učil na různých
lBB2 přednášel klasickou filologii na pražské universitě.

37_f)ějiny česllé literatury III.
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l89B studie Přízvučné verše řIusoly), Athenaea (zde t. l886 studie
Naší řeči, Zvonll aj. - Spoluredigova| List2filologicřl (i886-1905).

pravcsri RKZ),

Knižně vyšlo z prací odbornýcln Řeckó a římská r1hnika a metňka (2 sv., lB90 a l9lt);
Česká prozódie (1909); o tanci antickém (lB84)' o scenéňi řeckého diuadla (IBBB); _ z překladů :
ze Sofokla Antigona (lBBl); Elektra (IBB9); Filoktetes (l89l); z Aischyla Oresteia (1902);
Upoutanj Promztheus (191a); z Euripida Kjklops (1885), Alkestis (1BBB), Hippobtos (1912);
z P|auta Mmaechmoaé (1890) ; z Calderona Diuotuomj kouzelník (1B9l).

Jeho práce o české prozódii shrnul J. Jakubec do knihy o prozódii české (1923;2. část
rydai B. Ryba l93B).

Literatura: F. Groh, v Almanachu České akademie 19lB. Sborník prací filologických

Josefu Královi k šedesátým narozeninám (l9l3, zde bibliografie díla). J. Letošník, J. Král
jakožto kritik a znalec . . . básní Brbenových (l91l). J. Mukařovský v knize Kapitoly z české
poetiky (1948, díl I). Zd. Nejedlý v knize o literatuře (195l). F. Stiebitz r' LF 1954.

KRAPKAJosef (pseudonymJosEF KRAPKA NÁCHODSKÝ i 22.7 ' 1862 v Pavlišově
u Náchoda -13' 4. 1909 v Prostějově). Vystudoval tři třícly reálky v Praze (1873-1876),
ve Vídni se r,yučil truhlářem a lrychodil dvouletý kurs na průmyslové škole. V l. lBB4-lBB5
navštívil Francii, Anglii, Rusko a Balkán. Později pracoval jako kreslič ve Vídni, v l.
lBB7-lBBB působil jako herec u kočovné divadelní společnosti. R. 1BBB se vrátil jako clěl-
ník do Prahy, kde se věnoval politické práci v soc. dem' straně' Byl tajemníkem Politickélro
klubr"r dělnického pro Prahu a okolí (1891-lB92), organizoval májor,é manifestace, redi.
gcval první májové listy (přispěl do nich i Engels). R. 1907 se zúčastnil sjezdu Internacionály
ve Stuttgartu, kde se setkal s Leninem.

Psal do dělnických novin, redigoval Časopis stauebníeh dělníkťl (1890) a jeho pÍilo|n Hoblík
a rajblík (lB91). Potom řídil v Praze časopis Heslo (1'89|-92), Bič (1892)' ,Sociální demokrat
(1891-92 a 1B94)' působil v redakci Rovnosti v Brně (l894_1B97)' v redakci Dělnických
listů ve Vídni a v l. l 904- 1909 redigoval v Prostějově Hlas lidu (zde r. 1905 ( pamětí študče) ,

Kn ižně vyš lo  z  poez ie :  Chudobk1 l  ( lB92) ;  - zp tózy: , | různjchkruhů (|B94) ; -zpÍe.
kladů: B. Engels, o půaodu rodin2 a soukromóho alastnicttlí (1B9l); K' Marx, Nómczdnt ptáu
c kapitdl (lBgs).

Výběr básní přináší ýbor J. Petrmichla Poslední bitva vzplála (l951). Yýbor z pr&zy
uspořádal M. Ifeřman s názvem Já ve tmách světla tozžíhal (Hradecké medajlóny sv. l,
1959)' kdeje kromě životopisného úvodu i přehled biografických a bibliografických dat.

Literatura: J' Petrmichl v doslor'u k výboru Poslední bitva vzplála (1951). M. Heřman
v uvederré edici (1959). SborníkJ. Krapka, apoštol social isnlu (195"l).

KRÁSNoHoRSKÁ Eliška (vl. jm. Alžběta Pechová; lB. ll. 1847 v Ptaze _26. 11.
\926 tamtéž). Pocháze|a z početné rodiny řemeslníka. Základní vzděIání získala v soukromó
škole, široký kulturní rozhled vlastní pílí. Y Ptaze i později v Plzni (|867 -IB74), kam sc s ro.
dinou přes'-ěhovala, zúčastnila se aktir'ně kulturního ruchu, po návratu do Prahy t ' |B74 zača|a
pracovat pro ženské hnutí' Byla tajemnicí, později starostkou Ženského výrobního spolku, re.
digovala /enské listy (lB75-1911),zasloužila se o zbudování dívčího gymnasia u nás (Mi.
nerva, 1B90) a o studium ženna vysokých školách. R. 1917 byla jmcrrována čestnoudoktor-
kou filosofie.

Přispívala do Lumíru (poprvé 1863), Ženských listů, Květů (zde staé Poezie a praadiaost,
l89l), osvěty (zde kritické práce a literárněhistorické stati, např.: o Htilkoui slouo ačas, LB79,
České bósnictuí posledních ú)ou desítiletí, 1896), dále do Zvonu, ZlatéPtaby, Ruchu, Světozoru,
Časopisu Českého muzea (zde t. 1877 stat obraznouějšího básnictcí českého), Vesny, Hudebních
listů (zde r. l87l o české deklamaci hudlbní) aj. _ li breta : Hubička, Tajanstuí, Čertoua stěna, |liola

proti (pro B. Smetanu); .l
Bendla).

Knižně vyšlo z
Waštotličk2 (l8B3);
aelkjch (lBB9); Na ži
- - z  p ř e k l a d ů :  A .
A. Puškin, Vjbor m,
R. Hatner|ing, Król
sóor (lB8B); cyklus
(lBB9); Tři pofuÍdk1
- z uvahz ienskó

Básnické spisy'
dokončeny. Vzpom
soukromí Elišky Krl
Výbor Zevzpomíne
denci E. Krásnohol
Pešat (2 sv., 1956).

Literatura: F. I

J. F. Urban, České
1907. Z. Nejecllý v
a  l0  (1957) .  G .  P t
|947. z. Pešat v uv.
horské (Slavia 1956

KREJČÍ Fran
učitele, studoval na
odešel do Prahy, kd
coval jako sociálni
a Ameriku.

Přispíval do I\
Literatura a lid, lB9
Nov.ých proudtl, N
1896-1897) a Prá

Z  k r i t i c k ý c h
Umělecké díIo u litet
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dů: G. Flaubert '
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v Kritických proje.
ve sborníku o čes}

KUFFNERJI
a jako důstojník sk

37'

t

578



proti pravcsti RKZ),
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l B 4 T v P n z e - 2 6 .  I 1 .
získala v soukromé

-1874), kam se s ro-
doPrahy t'IB74začala

výrobního spolku' re.
gymnasia u nás (Mi.

čestnou doktor.

stat Poezb a lraudiuost,
0 Hdlkoui slouo úa's. |B79.

Ruchu' Světozoru,
), Vesny, Hudebních

.qjcnstuí, 
Čertoaa stěntz, I/iola

(pro B. Smetanu) ; Blaník (pro Zd. Fibicha) ; I*jla, Bí.eti'slau' Karel Škréta, Dítě Tóbora (pro K.
Bendla).

Kn ižněvyšlozpoez ie : (mt i jež i tí ( |B7|) ; (eŠumau1 (1873) ;  Ks loaanskémujr l t z (1BB0);
Vlaštoaičky (1883); Vln1 u proudu (1BB5); I'etorosty (1BB7); Šumaaskj,Robinson (|8B7); Bajk2
aelkjch (I8B9); Na žiué struně (lB95); Rozpomínk1t (1896); ,Qěsti a bdje (|9|6);ozuěn1dob1l (1922);
--z překladů: A. N{ickiewicz, PanTadedš (1BB2); G. Byron, Childe Haroldoua poul (1890) ;
A. Puškin, Vj,bor menších bó.rní (|B94), Některé basně rozpraunl (1895)' Boris Godunol (1905);
R.Hamer l ing ,Krá lS ionsk j  (1902) ; -zprózy:Poaídfu l  ( l8B5)  ;  &m'k j rd j ( |8B5) ;Ndšdruhj
sĎor (1B8B); cyklus dívčích románků o Suéhlauičce a Celínce; -pro děti: Srdcem i. skutkem
(1BB9) ; Tř i pohddk1 (lB85); Po proudu žití (IB97); -ze vzpomínek: { mého mlódí (192l);
- z úvah l fenskti ottÍzka českti (lBBl).

Básnické spisy vydávané za autorčina života v l. l920-1925 u otty (4 sv') zůstaly Ire-
dokončeny. Vzpomínky Co přinesla |étave2 sv. připravil F. Strejček (1927 _2B).Ztiterárního

soukromí Elišky Krásnohorské (194l) a její Literární konfese'"rydal rovněž F. Strejček (1947).
Yýbot Ze vzpomínek Elišky Krásnohorské uspořádal K. Krejčí (1950). Vzájemnou korespon-
cjenci E. Krásnohorská - B. Smetana r,rydal M. očadlík (1940). Výbor z díIa připravil Z.
Pešat (2 sv., 1956).

Literatura: F. Strejček, Eliška Krásnohorská (1922). B. Šretrová v edici Kdo je? (194B).

J. F. Urban, České ženy (1922). J. Neruda v Literatuře II (196l). J. Vrchlický v osvětě
|907. z. Nejedlý v knize o literatuře (1953). F. X. Šalda v Kritických projevech 3 (1950)
a t0 (1957). G. Preissová v Almanachu České akademie (1927). Ročenka Chudým dětem
1'947.Z. Pešatvuveclenémvýboru (1956). H.Jcchová, Př.ekladyzMickicwicze aE.Krásno-
lrorské (Slar,ia l956).

KRE,JČÍ František Václav (4. 10. 1867 v České Třebové - 30. 9. 1941 v Praze). Syn
učitele, studoval na učitelském ústavě v Hradci Králové. od r. 1886 učil v České Třebové, r. lB95
odešel do Prahy, kde pracovaljako žurnalista. od r. lB97 byl trvale v redakci Práva lidu a pra.
coval jako sociálně demokratický prrblicista. V l. 1919--1920 navštívil Rusko, Japonsko
a Amerikr.r.

Přispíval do Národních listů, Rozhledů (zde stat Vlta socidlního hnutí na literaturu, |B92,
I'iteraíura a lid, |B93, a Deset let mladé literaturyl, 1901-l902)' Neodvislosti, Literárních listťr,
Nových proudů, Naší doby' Z|até Prahy aj. - Spoluredigoval Rozhled1 (spolu sJ.Pelclcm,
1896-1897) a Próuo lidu (IB97-1933).

Z ktitíckých prací vyšlo knižně: Dntšní otázka mrauní (|B94)i Hmrik Ibsen (|B97)i
Umělecké dtlo a literatuře a jeho aj,chound noc (1903); Julius (e2er (1901); Jan Neruda (1902);
(rození bdsníha (1907); J. Vrchlickj, (1913); Branka do lileratur1 (l917); Jan Hus (19|5)i Včera
a dnes (|936);-z prózy: ,( latt i  huězda (1909); SíIa přeludu (1910); Čeraenec (|9|3); Vldkna
u aichru (1917) ; Jaro u ,/aponsku (1923); Poslední (1925); U protinožců (L927);-z drarnat:
Půlnoc(|9| | ) ;Bo j iště  ( t ř i ak tovky ,  19|2) ;Pouode.ň(1916)  ;  I , řespadestÍt  (19 l7)  a j . ; - zp řek la -
dů: G. Flaubert, Sal,antbo (1896); V' Hugo, Děhici moře (1903) ; A. France, Komi.cká hi,storie
(1911). Vydal Beletr i i  K. Havlíčka Borovského (1906).

Literatura: K. Poiák, F. V. Ikejčí, kulturní buditel českého dělnictva (1937, zde další
literatura). J. Fučík v Kmeni |926-27. Zd. Nejedlý v knize o literatuře (1953). F. X. Šalda
r' Kritickýclr projevech 9 (l954) a 10 (1957). K. Polák, F. V. Krejčí, typ kritika sccialistického
ve sborníku o českou literární kritiku (1940).

KUFFNERJosef (6. 7. lB55 v Blatné _ 12. B. l92B v Praze). Vystudoval vojenský ústav
a jako důstojník sloužil na různých místech v Rakousko.Uhersku. Zapobyttl ve Vídni (|B7B až

L--
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l88l) spolupracoval jako divadelní kritik ve Skrejšovského Parlamentáru a jako fejetonista
v Tribiirre. od r. lBB4 byl členem redakce Národních listů. Přispíval do Květů, osvěty aj.

Knižně vyšlo z prózy: fejetony Chuíle a otdzk1 Q894); (ddnt a llodob2 (1899); Seéna za schnu
(l900); Slouarské suity (1903); Čas2 letí (l905); Věda či bdchora? (7 sv., 19l2-l926).

KVAPIL František (16.2. lB55 veŽhrách u Českého Brodu_19. l0. 1925 v Praze).
Y Ptaze studoval akademické gymnasium a práva, r. 1B7B přestoupil na filosofii. R. lB79
poslouchal přednášky o slovanských literaturách na Collěge de France v Paiíži. od r. lBB0 učil
moderním jazykům na reálce a češtině na učitelském ústavu v Jičíně. R. lBB3 odešel do
Prahy a věnoval se literatuře, od r. lB93 byl tajemníkem a později ředitelem kanceláře Národ-
ního muzea.

Přispíval do Květů, Lumíru, Národních listů, Světozoru, osvěty, Z|atéPrahy, do alrnana.
chu Máj (1B7B)' Kalendáře česko-židovského aj. _ Spoluredigoval almanach Mdj (1878)
a Časopis Českého muzea (|9OO - |9M) '

Kn ižněvyšlozpoez ie : (pěu1 knížecí( IBB3,  dop lněnévyd.  1s97)  ; , (audtéstopL(BB7);
,(ajlstauních táček (|'B9|); Kd1ž kaetly máky (905); Zolry přítomnosti (1918); Bělohorské melodic
(prvotiny z let lB73-1B75, l91B); KuětL na sněhu (1926) ; -z překladů: Z. Krasiňski,[/2brané spís2 (t880)' Nebožskd komedi.e (1900), Irydion (|905); A. Mickiewicz, Gražina
a jin} bdsně (l9l1); J. Slowacki, Beatrix Cenci (l9l0); A. Asnyk, Poezie (2 sv., 1886 a lB92);
K. Przerwa-Tetmajer, Poezie (2 sv., l9l5 a 1916) ; antologie Polská modamt poezie (1922,
1925 a 1933) ;-z odborných prací: Z,v o milenfu, slouanskjch bósníků (|893); |iuoten
k ideólu (1900) ; Modré ostrou1 (t926).

Literatura: F. X. Šalda v Kritických projevech 3 (1950). Atb. Pražák ve Slovanském
přehledu av Z|até Praze 1905. o. Theer v Lumíru 190+-05. A. Černý v Almanachu České
akademie 1926. J. Rokycana v Kalendáři česko-židovském 1926_27. V. Dvořáčková
v Slovanském přehledu 1956.

KVAPILJaroslav (25. 9. 1868 v Chudenicích u Klatov - l0. l. 1950 v Praze). Studoval
gymnasium v Klatovech a v PLzni, na pražské universitě filologii, po studiích se věnoval
žurnalistice, literatuře a divadlu. od r. 1900 režisér, dramaturg a později šéf činohry Ná-
rodního divadla v Ptaze' V l. l9l8--1921 byl úředníkem ministerstva národní osvěty, potom
do r. l92B režisérem r'e Vinohradském divadle. Za okupace pracoval v protiněmeckém
odboji a byl vězněn. R. 1946 jmenován národním umělcem.

Přispíval do Z|até Prahy, Zvonv Lumíru, Světozoru, Nivy, Národních listů, aj. _
ByI v redakci Hlasu ndroda (l89l-l89+), Nórodních listů (1894-1896), sám redigova| ,(latou
Prahu (|B98-l904) a ottovu Saětouou knihoanu, - Napsal iibreta k Dr'ořákově Rusalce a Foer-
strově Deboře'

Knižně vyšlo z poezie: Padající haěz$l (IBB9); Reliquie (1890); Btisníkůu deník (|B90);
Růžoaj keř (lB90); Tichó láska (lB91); Liber aureus (1B9a); oddanost (1896); Trosky chrómu
(1899); Andanu (l90a); (áaoje (|927); Na sklonku října (|92B); Bítj pornník pod starj,mi strom1t
(1932); Moýli auos1 Q946)1 _z dramat: Přítmí (1895) ; Btudička (1896) ; Memento (1896);
Pňnzezna Pampeliška (1897); Sirotek (|906); oblaka (1903); -- vzpomínky: o čem uím
(|932; 2. vyd. ve 2 sv. 1946 a |947); - přeložil : z H. Ibsena: Hedda Gableroaá, Strašidle,
Stauitel Solness aj. _ Vydal Literární pozůstalost Hany Kvapilové (1907).

Souborné dílo vyšlo u V. Tomsy (4 sv., 1945_1947).
Literatura: J. Borecký, Jaroslav Kvapil (l9l8). F. GÓtz, Jaroslav Kvapil (1948, zde

bibliografie). o.Fischer v knize K dramatu (19l9).J.Tráger, Průkopník české režie (Roz-
pravy Aventina l92B_29). M' Rutte, Soupis režií Jaroslava Kvapila (Nové české dí-
vadlo l92B-29). K. H. Hilar v Pražské dramaturgii (l930).J' Honzl v Tvorbě l950.

580

LADBCKÝ J:
r,ystudoval v Prazr
se do Prahy. V l.
divadla na Vinohr;

Knižně vyšlo l
odborných:  P řís1

Literatura: Nt
(  le5 l  ) .

LEGER Karel
líně a tam od r. l8i

Psal do osvět
omladiny aj. Užíva

Knižně vyšlo z
Všední žiaot (1BB3); ,
Fantastické pouídfu (
Česk-ý romdn ( t 90a) ;
(1901); Hořkj, roma
o umění, umělcích a l
Konec utílk2 (l929) ;
Žwpane,n l90l); c
( jiného suěta (I9I2

Sebrané spisy r
Literatura: Sbc

t Baladě o mrtvén
V. Tichý v ČMF 19
v Lumíru t933-34

LIER Jan (27.
na reálce v Kutné
v advokátní kanccl
a v Letohradu), p,
fejetonistou (v Pokr
a výtvarným (ve 7
divadla, později jt

Přispíval do N
Švandy dudá|<a, Z|
couzštiny, zvláště d

Knižně vyšlo z
(ve 3 sv., l885-l l
(1902); V područí l it

Sebrané spisy r
IB82 a Vojtěcha Rju
vydal s doslovem \

Literatura: J. I
projevech l0 (1958
míru l9l9. F. Grir
o fejetonistovi v kni



a jako fejetonista
do Květů, osvěty aj.
(1899\; Scéna za scénou
-1926).

I0. 1925 v Praze).
na filosofii. R. 1879

ži. od r. lBB0 učil
R. lBB3 odešel do

kanceláře Národ-

Prahy, do almana-
Mdj (1878)

1 (aaáté stop1 (lBB7);

); Bílohorské melodie
adůl. Z. Krasir1ski

Mickiewicz. Gražina
sv., 1886 a 1892);

nodnní poezie (1922,
últrt (1893); {ilotem

ve Slovanském
v Almanachu České

V. Dvořáčková

vPraze). Studoval
studiích se věnoval

šéf činohry Ná.
osvěty' potom

v protiněmeckém

Iistů, aj' _
redigoval .(latou
Rusalce a Foer-

dník (L89D);
; Trosky ehrdmu

pd starjmi stromy
Mernento (1896) 1
y: o čem aím

, Straši'dla,

(1948, zde
české režie (Roz.

české di-

LADBCKÝJan (l3. 5. 186l v Praze-20.7. t9O7 tamtéž). Reálku a učitelskýústav
vystudoval v Ptaze a od r. lB80 učil v Nadějkově, od r. lBB4 v Prachaticích. Po čase vrátil
se do Prahy. V l. lBB7-l892 redigoval Českou Thalii, od r. 1894 byl krátce dramaturgem
divadla na Vinohradech, později se stal divadelním referentem osvěty a Zvonu.

Knižně vyšlo z dramat: Kortan (1883) ; V úskalí (lB93); Bez ltísk1t (1899); -z ptací
odborných : Příspěuk1l k dějindm českého di,uadla (1895).

Literatura: Nekrolog v osvětě 1907. F. X" Šalda v Kritických projevech 3 (1950). 4
(  l9s l ) .

LEGER Karel (2l. 9. lB59 v Kolíně _5.4. 1934 tamtéž). Vystudoval gymnasium v Ko-
llně a tam od r. l8Bl hospodařil na svém statku.

Psal do osvěty, Lumíru, Zvonu, přispěl do almanachu Máj lB7B, Almanachu české
omladiny aj. IJživaI pseudonymu K. LENSKÝ.

Knižně vyšlo z poezie l Verše (IBB|); ,(apommuté sn2 (lBBl) ; Pohádka z naší uesnice (l8B3);
Všednížiaot (1883); Přelud2 (l88a); Posleďntrusalka(|886);Poaídfulueršem(|BBB);Vzdtiší (lB90);
Fantastické potlídky (1900); Balada o mrtuém šeuci a mladé tanečnici, ajiné rozmarné bdsně (l90a);
Česk.ý romdn (190a); Sokolské bósně a písně (1931); _ z prózy: Emancipoz;anó (1s9B); Petr a Paael
(l90l); Hořkj,romtin (1906); Duě pouídky (l9l2); Augusýn Fojtík Q9|!; Suchj, čert (|917);
o umění, uměIcích a hladoué Paolíně (l91B) ; (běh. Vojenské a ji'né poaídk1 Q927) i 'Vinohradjt ( 1929) ;
Konec udlkjl (1929); Pomsta (|929); -z dramat:. Slepj (1903) ; Vpód (spolw s F. Procházkou.
Županem 1901); cyklus aktovek Jaro, Léto, Podzim,Qna (|907); V zakletém ztimku (|90B);
(j iného suěta (|9|3).

Sebrané spisy u Topiče v l. 1913- 1925 ve 12 sv.
Literatura : Sborník Karlu Legerovi v roce jeho 75. narozenin ( 1934) . A. Novák v doslovu

k Baladě o mrtvém ševci a mladé tanečnici (l93a). In memoriam Karla Legera (1934).
V.TichývČMF l940_4t. F. X. Šalda v Krit ickýchprojevech4(l95l),7 (1953).M.Hýsek
v Lumiru 1933-34.

LIER Jan (27. |0' 1852 v Kutné Hoře - 2. 6. |9|7 v Praze). Po neukončených studiích
na reálce v Kutné Hoře střídal různá zaměstnání (v knihkupectví, úředník na železnici,
v advokátní kanceláři, krátce ži| v Itálii).v l. 1873-1877 že|ezniční úředník (v Chrudimi
a v Letohradu), potom zastáva| různé funkce v Jednotě průmyslové v Praze. Přitom byl
fejetonistou (v Pokroku l877-1B78)' kritikem divadelním (v Divadelních listech 1BB0-lBBl)
a výtvarným (ve Zvonu od 1909 až do své smrti). V l. 1896-1900 dramaturg Národního
divadla, později jeho lektor. Několikrát byl v cizině (Paříž, Itálie).

Přispíval do Národních listů, Pokroku, Slavie, Koledy, Lumíru, Květů, Ruchu, Šotka,
Švandy dudáka' Z|até Prahy, Světozoru, Hlasu národa, České včely aj. _ Překládal z Íran-
couzštiny, zvláště dramata. Podepisoval se též ADAM ZERo.

Knižně vyšlo z prózy: Noue|l (1883-1886 ve 4sv.); Arabesk1l a nouell (1886); Fejeton1
(ve 3 sv., 1BB5-IBB9) ; Hra s ohněm (|886); Klín klínem (1899); Píseň, míru (|900)i Pokuta
(1902); V pldručí liter1 Q905)' -Dtar:;'a Flora vyšlo časopisecky (1B79).

Sebrané spisy uspořádal V. Brtník v Unii (l0 sv', 1918-1922; zde Román Lutnoujch z t.
1882 a Vojtěcha Rjql ruistupce z r. 1885). Román Magdalena (z r. IBBB) vyšcl 1918. Píseň míru
vydal s doslovem V. Lacina (1956).

Literatura: J. Patočka v obzoru literárním a uměleckém 190l. F. X. Šalda v Kritických
projevech l0 (l95B). F. S. Procházka v Almanachu České akademie l9l8. K. Sezima v Lu.
míru 1919. F. Grimm, Lierové, Rodopisná črta a seznam dělJana Liera (1935). A. Novák
o fejetonistovi v knize Krajané a sousedé (|922)'1950.
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MÁCHALJan (25. i0. 1855 v Noých Dvorech u Milevska_3. 1l. 1939 v Praze).
Navštěvoval reálné gymnasium v Táboře (1869-1877), universitu ve Vídni (žák Šemberův
a Miklošióův) a v Praze (od 1BB1). Učil na gymnasiu v Havlíčkově Brodě (1BB2-IBBB),

i:ozději v Praze' od r. 1894 přednášel na universitě v Praze, kde se stal r. l9ll profesorem
slovanských literatur.

Přispíval do časopisů Z\atá Ptaha, osvěta, Květy, Český lid, Česká reltre, Národopisný
r.ěstník čcskoslovanský, Listy filologickó aj' _ Spoluredigoval: Slouanskj, almanach (Yideřl
tB77),Náradopisnj sborník českoslouanskj, (1899_1904), Časopis pro moderníflologii'(19||-|928),
Časopis Českého nuzea (|914-1929). Spoluautor Literafulr1 české XIX. stol.

I(nižně vyšlo z vědeckých praci: Nákres slouanského bdjeslouí (1891); o bohaýrsként epose
slouanském (1B9a.) ; Bójeslouí slouanské (1907); L. N' Toktoj (1912); Staročeské skladful dramatitké

!ňuodu liturgickéh" (1908); o českém romónu nouodobém Q9a2, doplněno |930); Dějin1 českého
dramata (|9|7' 2. změněné vyd. 1929); Sloaanské li'teratur2 (3 díIy, 1922-1929) ; Boje o noué
směrjt u české literatuře (1926); o s1mbolismu u literatuře polské a ruské (|935)' _Bdice: Han.
kovy Písně a Prostonárodní srbská múza do Čech převedená (1918, s úvodem a poznám.
kami); J. Lindy Záienad pohanstvem anebVáclav a Boleslav (1924, s úvodem); Čelakov-
:.kého ohlasy (1913' s úvodem).

Literatura: Sborník prací věnovaných Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám.
1B55--l925 (zde od M. Hýska soupis prací). J. Horák v Časopisu pro moderní filologii 1936
a v knize Z dějin literatur slovanských (1918). F. Wollman v Ročence Slovanského ústavu
za l. 1939-1946.

MACHAR Josef Svatopluk viz str. 505-526

MALÝ Jakub Josef (4. B. l81l v Praze-7.3. 1BB5 tamže). Pocháze| z měšťanské
rodiny, gyrnnasium, filosofii i práva vystudoval y Praze. Byl zpočátku vychovatelem, pomáhal

J.Jungmannovi v práci na dokončení Slovníku (hlavně na Doplňcích a opravách), byl korek.
tífrem v Matici české a od r. lB59 spolupracovníkem a spoluredaktorem Riegrova Sloaníku
n aučného,

Přispíval do Čecboslava (po prvé 1833), Jindy a nyní, České včely, Květů, Světozoru
(Šafaříkor'a i Tonneror'a), Časopisu Českého Írrllzea, Památek archeologických, ZIaté Ptahy,
Poutníka od otavy, Živy, Národních novin, Národa, Národních listů, obzoru, ost und
\Vest, Panorama des Universum, Konstitutionelles Blatt aus BÓlrmen, Slavische Zeitung,
IJžival pseudon1rrnů BUDISLAV, VÁCLAV PRAVDA. _ Psal i německy, překládal
zněmčiny, angličtiny, franštiny' _Redigoval: Bibliotéka ztÍbaunéln čtení (LB35_1B47); Denice
(1840-184l) ; Kaět1 Q846_1B47 a lB50) ; Poutník (původně Zaptv, IB4B)i Pražskjl prostoná.
rodní l ist ( l85l až 1852).

Knižně r,yšlo z ptózy: Ntiradní české plhddb a pooěsti (1838 a častěji) ; Vzpomínk2 a úuahy
staréhn ulastence (lB72);-z prací odborných a vzdétávacích: Krátká mluanice českd
pro Čuh1 (l8as); Stručn1i obrazjaz1ka českého (1872); Populdmí poučení o prauopise českém (lB77);
Rukouěť anglického jazyka (1B7o); Dějin1 ndrodu českéfus (1Ba9); pfiepis nórodu českého pro čtenóře
každého stauu (1864 a častěji) ; Prostonórodní dějepis Čuké země (7 sv., 1B44_IB45); Soustaaní
nóstin sloaesnosli (lBaB); Mezi azkřísením (1862*63' s pseudon;'rnem Václav Pravda)i Naše
zrwuuzrození (6 částí, 1880-1884); Napoleon Bonaparte (2 díly' 1BaB-1B49); Amerika od času
.ruého odkr1tt až na nejnouější dobu (6 dílů, 1853-1857; 1. a2. ďiI přeložen z Irvinga, 3. a4.
z Prescotta, 5. a 6. samostatně); Struťnj, ušeobecnj slouník uěcnj (9 díIů' 1874- lBB5) ; VlastenskJl
slouník historiekj (1877);-z překladů: z Shakespeara 11 dramat, napÍ. othello, mnuřenín
benóxkj (1843)' Veselé žen1 windsorské (1866)' Konec uše napraut (1870), Mnoho pou2ku pro nic za
nic (1862), Kr,íl Jintřirh VI. (3 dily, lB5B, lB59, 1866) aj.; z Bulwera.Lyttona PoslednÍ
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3. 11. 1939 v Praze).
Vídni (žák Šemberův
Brodě (lBB2-1BBB),

stalr. l9ll profesorem

relrre, Národopisný
almanach (Vídeň

flologii (1911-1928),

);0 bohaýrskén epose
skladby dramati*ó

1930); Dějiny českého
- 1 9 2 9 )  ; B o j e o n o u é

1935) .  - -  Ed ice:  Han-
s úvodem a poznárn-
s úvodem) ; Čelakov-

narozenlnam,

moderní filologii 1936
Slovanského ústavu

Pocházel z měšťanské
vychovatelem, pomáhal
aopravách), byl korek-

fuegrova Slouníku

' Květů' Světozoru
h, Zlaté Prahy,

Obzoru, Ost und
Slavische Zeitung.

i německy, překládal
(1835-1847) 1 Denice

i Pražský prostonó-

; Vzpomínk2 a úaahy
Krdtkd mlwnice českti

|se českém (lB77);
českého pro čteruiře

-1845); Soustauni
Yác|av Pnvda); Naše
lM9); Amerika od častl

z lr.'l'nga, 3. a 4.
1BB5); Vlastenskj

např, Othello, mouřenín
blruho poulku pro nic za

drcaé Ponpejí (LB77); z F. A. Migrreta Historie reooltlce francoul,ské od 1789_1814 (1850); z Les.
singa Nathan moudý (1865).

Výbor drobných spisů vryšel v Národní bibliotéce (3 sv., lB72-lB76).
Literatura: J. VIček v krize Z dějin české literatury (1960). V. Aug. Čerrrý v Slavírrě III.

F' Čenský v osvětě i886. K. Havlíček Borovský v knize o literatui.e (1955).

MARTINEC Jaroslav (vl. jm. josef Martin; 20. 8' 1842 v Ptaze -9.4. 1924 tamtéž),
ReáIku studoval v Kutné Hoře a v Praze, kde na poiytechnice vystudoval i stavitelství
Později se stal městským stavitelem v Ptaze na Vinohradech. Přispíval do lIumoristických
listů, Ruchu, Lumíru aj., byl divadelním reÍ.erentem Nál.oda (1ti65) a v r. 1865-l866 čienern
redakce Ltrmíru.

Knižrrě vyšlo z poezie : Mladému pokolení (1863); B,ásně (lB72). - Vydal sborník Áprii
( 1 862 ) .

Literatura: J. Thon, Aprilové přeháňky (sborník Z ďoby Nerudovy, 1959). Tam i Ferd.
Strejček v studii Tři básníci revolučního roku.

MAŠEK Karel (pseudonyrn FA PRESTo; 29. 12. t867 v Praze - 13. 10. |922tamtéž).
Vystudoval gymnasium a ptáva v Ptaze a byl soudním úředrríkem, od r. 1896 úředníkem
pražského magistrátu.

Přispíval do Švandy dudáka, Z|até Prahy aj. *- Spoltrredigoval Volné viiěry QB97 až
1899)' -Překládal z H. Ch. Andersena, Alfieriho, M. Bandelia, E. T. A. Hoífmanna aj'
- Psal i loutkové hry a operní libreta.

Knižně vyšlo z poezie: Uttkej, Kiičo! (1894); K1selé hrozn1l (1895); Pohádk2 špatně končící
( lB97) ; Králoun1l bez krdloustaí ( 1B9B) ; Popěok2 tulócké (|900) ; Pierotoua loulna (|904) ; - z pr ózy :
Domk1l z kara (|896); Studenii (1897); Mir (1'916); Břeh1 tlěčného jara (l9|7); Pestrj zdhon lósk1l,
hněau a smíchu (1917) ; MaIb2 do kronik (|920); Tři léta s Móncsem (1922); _ z drarnatických
prací: Konec mlddí (LB99),

Literatura: Nekrolog ve Zvonu 1923. Vzpomínku mu věnoval K. Čapek (dnes v knize
R.atolest a var'řín, 1947).

MAYER Rudolf (i3. 10. 1837 v Nové Hospodě u Skránčic - 12. B. 1865 v Loučimi
u Klatov). Gymnasium studoval v Klatovech, práva zprvu ve Vídni, od r. lB57 v Praze,
kam přešel pro odpor k něrneckému prostředí. V době příprav k doktorátu, který složil
r' r. l 864, pracoval jako koncipient v Ptaze, v Strakonicích a v Příbrami, krátce byl vychova.
telem v Žírci. Hmotným strádáním si podlomil zdraví a zemřel na tuberkulózu.

Přispíval do almanachu Máj (v r. 1858 např. básně Věčnost, |nělfut noční a v t. 1862 V po.
ledne), do Lumíi.a, Humoristických listů, obrazů. žívota.

tsásně R. Mayera rrydal J. Durdík (lB73)' A. Klášterský (1903)' J. V. Sedlák (1927)
a J. V. Váňa (1937)' rrejúplněji Fr. Buriánek v Národní klenotnici s titulem Dílo Rudolfa
Mayera (1950) s úvodní studií, s životopisnými a bibliografickými poznámkami.

Literatura : Fr. Brrriánek v uvedené edici ( 1950) . J. V. Sedlák, o básníku Rudolfu Maye.
rovi (i922). K. Polák, Rudolf Mayer. Rod - žívot _ dílo - tradice (1937)' K. Polák -

Z' Kristen, Rod básníka Rudolfa Mayera (v Časopise Rodcpisné společnosti československé
1935-36).

MERHAUTJosef (l3' l0. 1863 ve Švabíně u Zbiroha _ 5. 9. 1907vBrně). Gymnasium
vystudoval v Ptaze a od r. l8B5 věnoval se žurnalistice v Brně, kde pracoval v redakci Moravské
orlice (psal referáty ze soudní síně, o divadle a fejetony a otiskl tu i řadu jiných prací).yttona Poslednl
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Přispíval do časopisu Posel ze Sušice (prvotiny veršem i prózou), Nivy, Vesny, Lumí.
ru, Zlaté Prahy, do ročenky Chudým dětem aj.

Knižně lryšlo z prózy.. Poaídk1 (1890); Had a jiné pouídful (1s92); Čarrui pote (1897);
Andělská sonáta (|900); Vranou (1906).

Básně a Yýbot z fejetonů vydal r. 190B M. Hýsek' Román Vrah? vydal r. 1929 s úvodem
V. Martínek.

Literatura: V. Húbner ve Zvonu 1907-08. F. X. Šalda v Kritických projevech 2 (1950),
3 (1950) a 7 (1953). V. Dresler v Moravskoslezské revui 1907-08. N{. Hýsek, Mer-
hautovy divadelní kritiky (Moravskoslezská revue l90B). Týž v Podbrdském kraji t9z4_25,

MIKOVEC Ferdinand Břetis lav (|+' 12. 1826 ve Sloupu v Čechách -22.9. |862
v Praze), Syn hospodářského ředitele, byl vychován německy, studoval gymnasium v České
Lípě, filosofii v Praze (od r. 1842)' Věnoval se literatuře a redaktorství. R. 1848 se účastnil
politických událostí jako člen Svornosti' před zatčením uprchl za hranice a účastnil se bojů
Srbů s Maďary.od r. 1849 ži|vPtaze po krátkém pobytuv Lipsku (l85o). R. 1860 založil
literárně umělecký spolek Arkadie.

Přispíval do přílohy Prag časopisu ost und 
.West, 

do Bohemie (diÝadelní referáty),
Květů (poprvé 1842), Časopisu Českého muzea (zde napÍ. Stop2 selského či soused,ského diuadla
a Čechách) a časopisů, které redigova|, -Založí\a redigoval Lumír (|B5|_|862).

Knižně vyšla dramata: (óhuba rodu přem1lslouského (IB5I); Dimitr luanouič (s částečnýnr
použitím Schillerova zlomku; 1856) ; - z praci odborných l Starožitnosti a památk1l (emě české
(s ilustracemi Jos. Hellicha a Viléma Kandlera; 1860-1865); Malerisch-historische Skizzen
ausBóhmen (MalířskéahistorickéskicizČech, 1859-1860) ;zpřekladů doněrnčtny:Briefe
des Johann Hus, geschrieben zu Konstanz in Jahre 1414-1415 (DopisyJana řIusa psané v Kostnici
v roce 1414-14151' v Lipsku 1850).

Literatura:J' Kubin, Spor Mikovcův s Tylem, Česká Thalie l89l. M. Hýsek, Mikovec
jako kritik a dramatik, LF 192l. J. Máchal v Lumíru l906. J' L. Seifert, Schillers Demetrius
in BÓhmen, Euforion l92l.J. Kopeckývesborníku Listy z dějin českého divadla (1954').
H' Procházková v SV 1948-49. J. Neruda v Podobiznách I. (l95l).

MIŘIOVSKÝ Emanuel (24' 12. 1846 vJindřichově Hradci- l0. l .  191l v Praze).
Studoval gymnasium a filosofickou fakultu v Praze.Jako profesor působil v Litomyšli, v Olo.
mouci, Prostějově, v Pardubicích, Praze a Hradci Králové. Přitom se věnoval žurnalistice
(redigoval časopís LužničanvTáboře, Besedu v olomouci, Prostějouské nouiryl, Pern.čtJ,n v Parclubi.
cích)' by| literárním referentem Pokroku, Lumíru, Politik, Z|atéPtahy, spolupracoval v hu.
dební redakci Národních listů, přispíval do Květů, osvětv aj.

Knižně vyšlo z poezie Márínka (1868) ; Bdsně (1869); Šimon kostelník (lBB5); Patnáke
Calderonouě (lBB1); Noué básně (l8B5); _ z ptózy Mezi uůlí a činem (lB79) ; Pouídfu; a kresby
(lBB2); Kresb1l a pouídk1l (1886) ; - z překladů: j. W. Goethe, tJtr1lení mlcdého Werthera; R.'
ř{ammerling, Ahasuer; S. Lagerlófová, Jeruzalém.

Literatura: Nekrolog v osvětě l911. B. Nrrvotná, E. Miřiovský 1846-19l l (l936)'

MOKRÝ otakar (25. 5. 1854 v Českých Budějovicích- l. 1' lB99 ve Vodňanecb).
Vystucoval gymnasium v Českých Budějovicích, práva v Praze, po studiích věnoval se lite-
ratuře. od r. 1BB4 působil jako notář ve Vodňanech, kde se stýkal s F. Heritesem a J. Zeyerem.

Přispíval do Lumíru, Světozoru, Z|até Pruhy. _ Redigoval Domtící krb a ottouu lacinou
knihounu.

Knižně '"ryšlo z poezie z Jihočeské melodie (IB80); Básně (tBB3); Na Díučímkamni (1BB5)i
Dum1 a legenb,QB&B);Jasmtašerem (1893);_zprózy:PoúdfutaarabeskL  ( lBBa) ;  Pouídky
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M' }Iýsek, Mikovec
Schillers Demetrius

divadla (1954).

10. 1. l91l v Praze).
v Utomyšli, v olo.

se věnoval žurnalistice

W, Pemitjn v Pardubi-
spolupracoval v hu-

(1885); Pamóke
|879); Poaídky a kresful

nladého Wert}ura; R,

1el1 (1e36).

lB99 ve Vodňanech),
ích věnoval se líte.

Heritesem af .Zeyeren,
krb a Ottouu lacinou

Díučín kammi (l BB5) ;

a drobné kresb1 QBB6);-z překlad&: Básnž Julia Slowackého (2 s''l., 1876' lBB0) a téhož

Ballad1lna (1893) a Lilla.Weneda (1896). - Vydal Básně samouka Fr. Chládka (lBBa).

Literatura: oJihočeských melodiíchJ. Neruda v osr'ětě lBBl. Týž v Podobiznách III

(1954). J. Bečka v osvětě 1919. Fr. Herites ve Vodňanských vzpomínkách (190a)' A. stašek

ve Vzpomínkách (1925). o básni Na Dívčím kameni V. Novák v LF 1920.

M9SER Bedřich (5. 3. lB2l v ivIítově na Blovicku - 2I, 2. |864 v Praze). Gyrnnasium,

filosofii a práva, která nedokončil, studoval v Praze. Vstoupil do služeb finanční stráže, ale

od r. lB4B se věnoval literatuře a žurnalistice. Jeho satirické časopisy byly policejně zakaza.

vány ajejich redaktor byl (r. 1B49) odsouzen do vězení.
Vydával a redigoval Brejte (|B49, znovu 186l_-1863); Šore& (1863-1864). Byl spolu.

redaktorem časopisu Reichenberger (eitung.
Knižně vyšel román SIepó paní (lB53).
Literatura:.}. Neruda v Literatuře I a v Podobiznách IV (1957).

MRŠTÍKAlois (14. lo' 186l vJimramově _24.2.1925vBrně). BratrVi lémaMrštíka'

Reálku a učitelský ústav vystudoval v Brně, od r. 1886 učil na různých místech na Moravě,

od r. l8B9 správce školy v Divácích.
Přispíval do Moravské orlice, Lumírw, Z|até Prahy, Světozoru, Národních listů, Má.je

aj. - Redigova| Morauskosleakou reuui' (l907-I9l0 společně s bratrem Vilémem).

Knižně vyšlo z prózy: Dobré duše (lB93); Baulnkoa1t žeryt a jiné pouídful (lB97 společně

s bratrem Vilémem) ; Rok na usi (9 dílů, l903-l904; na konečném znění pracoval s bratrem

Vilémem); Hore Vtihom (1919); JÝit stříbrnó (1926) ; -z drarnat.. Marytša (lB94, společně

s bratrem Vilémem).
Sebrané spisy bratří Mrštíků vyšly u otty (14 sv., 1914-1926).- Srov. též Vilém

Mrštík.
Literatura: Alois Mrštík, člověk a dílo (uspořáclal A. Veselý, 1925). !.. X. Šalda v Kritic-

kých projevech 2 (1950), 3 (1950), 1l (1959)..J. Kamper v obzoru l i terárním a uměleckém

190l. B. Sokol v Moravskoslezské revui 1905. F' S. Procházka, nekrolog v almanachu České

akademie (1926).

MRŠTÍKvilém (14. 5. 1863 vJimramově-2. 3. l9l2 v Divácích). Mládí prožil v ostro-

vačicích a v Brně, tam studoval i gymnasium, které dokončil v Praze r. tBB5. Vzdal se úmyslu

věnovat se malířství a zača| studovat práva, studia však po dvou semestrech zanechal. R' 1BB9

odstěhoval se k bratru Aloisovi, učiteli v Divácích u llustopeč, ale Prahu často navštěvoval.

R. 1896 navštívil Rusko. Účastnil se iniciativně akce za zachování starého tázu Ptahy proti

městské správě. Zemřel sebevraždou.
Přispíval do Rozhledů, Světozoru, Ruchu, Lumíru, České Thalie, Z|até Prahy, Hlasu

národa, Literárních listů, Národních listů, Pozoru, vídeňské České revue (zde Paní Urbanoaá)

aj. - Redigoval Morauskoslezskou reaui (1907-1910 s bratrem Aloisem).
Knižně vyšlo z prózy.' Baalnkoa1l žen1 a jiné pouídk1 $bratrem Aloisem, IB97); Pohddka

mtíje,|B97,veSvětozoru IB92);Stíny (lB93); obrtízfu (1B9a); SantaLucia (1893); Babeta,Verunka

a úobné poutdk1 (1902) ; I{ni|ru cest (1905) ; ( lató ni| '  (1907) ; {unři (|9|2);-z dtamat:

Paní (Jrbanouá (lBB9); Marylša (společně s bratrem Aloisem l994)i Anežka (1912, společně

s ženou Boženou); - z kritických statí: Moje sn1, Pia desideria (2 sv', 1902 a 1903; zde

iBes t ia t r iumphans) i_z  p řek ladů:I .A 'Gončarov ,  ob lamou (2sv . ,  1902-1903) ,  S t rž ( l906) ;

A. F. Pisemskij, Tisíc duší (1905); F.M.Dostojevskij, (Jražení a poníženi (IBBB); L. N. Tolstoj,

Vojna a mír (4sv,, 1BBB-IB90), Vltida tm1l (lB95); A. S. Puškin, Pikouá dáma (1894); *

z prací odborrrých : A. F' Pisemskť (1908).arabufu (|BB4); Poaídky
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Spisy brati.í N,írštíků vydalJ. otto v l. i9l4-1926 (l4sv.). Kritické lrydání díla bratří
Mrštíků připravované M. IJýskem a tozwžené do l0 sv. zůstalo nedokončeno (v1'šlo 6 sv.).
Pohádka máje, Santa Lucia a Maryša vycházety často; Santa Lucia v Národní knihovně
1958 s doslor'em V. Justla, Maryša ve Světové četbě 1956 s předmluvou R. Parolka. Paní
IJrbanovou vydal v dramatické úpravě G. Francl (1944' s doslovem M. Hýska).

Literatura:NekrologJ.WojkowiczevLumíru 1912.F.X'Šaldavknizc Dušea dílo (1913)
a ča"sto v Kritických projevech. J. Pojezdný v osvětě 1914. K. Sezima v knize Podobizny
a reliéý (1927). B. Mrštíková, Mrštíkové (1942)' Po Vilémově smrti (1946)' Vzpomínky
(2 sv.' 1950)' J. Dolanský v knize Mistři ruského realismu u nás (1960). o Mrštíkovi psal
R' Parolek v pracích: Mrštík a Dobroljtlbov (Pražská universita moskevské universitě,
1955)' Mrštík o Dostojevském (v Čs. rtrsistice 1956), Cesta Viléma Mrštíka clo Ruska (1896)
a jcjí ýsledkyvcsvětle nových dokumentů (Acta Universitatis Carclinae, Philologica, 1960).
V. Justl v ur.cdené edici ( l95B). V. Nezkusi l  o p.róze (v Č. l i t . 196l) '

MUŽÍK Augustin Eugen (l5, 5. lB59 v Novém Hradci Králové _ 3l. 3. L925 v Pnze)'
Gymnasium absolvoval v Hradci Králové, filosofii v Praze a věrroval se pak literatuře a žurna-
listice.

Přispíval do Ltrnríru, osvěty, Z|até Prahy, Máje, Zvonu, Ni.ry. _ Redigoval: Besedy li'du
(1B93-190B) i Saětozor (1905-l925) ; Ilustrouanj suět, Kalendář Besed lidu'

Knižně vyšIo z poezie: Jarní bouře (1BB3); Hlas1l čloaěka (l8B3) ; Balad1 a kgenÚ, (188,|);
Kuět1 polní (1887); H1mn1l a uzdecfu (LB92); Černé perQ QB93); Písně ži'uota (1894); Epištlla
českému dělnictau (t897); Krůpěje ros1 (902); Dulhu Husouu (1903); -z prózy: Trosky žiaota
(l89a); Skt:rnjl i, paprsk2 (l89B) ; Tichá dramata (19la); -z dtarnat: V orlím hntzdě (l9|9);
Nóurat z uojn1 - Prauda - V předuečer (1925)' - Překláclal zejmóna E. A. Poea, J. lV. Goetha
a operní a operetní Iibreta (Čarostřelec, Kníle lgor, Nhná z Partíci, Prorok, FideLio aj.),

Literatura: F. X. Šalda, Kritické projevy l (1949). A. Klášterský ve Vzpomínkách
a portrétech (1934).

NEBESI(Ý Václav Bolemír (1B. B. lB1B na samotě Noý Dvůr u Kokořína - l7. 8. 1882
r' Praze). Studoval gymnasium v Litoměřicíclr. Teprr'e t' Praze' kde se seznámil s Tylem,
Sabinou, Erbenem a (v r. 1843) s Němcovou, se přiklonil k češství. Zabýva| se soustavně
literaturou německou, řeckou a předevšírn německou filosofií. Začal studovat medicínu
v Praze, a ve Vídni (lB43)' nedokončil ji, ve Vídni se stal vychovatelem a věnoval se literrí'rní
historii. od r. 1946 byl r,'vchovatelem v Praze (do r. 1852). V r. lB48 se účastnil politického
života po boku Palackého a Havlíčka. od r' lB49 docent dějirr i.ecké literatury a českého
básnictví na pražské universitě (ale nepřednášel). od r. 1851 sekretář Muzea a Matice české.

Přispíval do Idvětů (poprvé r' 1B3B), Vesny, České včely (zde ojedinělá povídka Vizioruit),
Českých besed, Věnce, Vlastimila a především do Časopisu Českého muzea (zde literárně.
historické studie: 1847 Příspěafu k historii literatur1 české, Literatura li'du, Alexandreis českd,
Mastičkdři tB50 Stard literatura českd; |B51 W. Shakespeare; |B53 Tragické bdsnictaí Řekt); |856
o španělskJ,ch romancích; |B5B Calderon de la Barca; 1863 o nouořeckém ndrodním bósnictú). -
Redígoval: Národní nnuin1 QB4B); Časopis Českého muzea (|850-186l), vypomáhal v redakci
České r'čely (l8a7); byl v redakci Národní bibliotéky.

Knižně vyšlo z poezie: Protichůdci (l8aa); -z překladů veršů: K1tice ze španělskjch
romanct (1864, společně sJ' Čejkou); Nouořecké ruÍrodní písnž (1B6a); _z dtamat: z Aischyla
E1mmid1 (1862) a Promztheis (1862); z Aristofana iat1 galo1; z Terentia Bratři (I87|);
zP|auta Pkníci (|B73)1-zptaci odborných: Dějin1 Muzea kráIoustuí českého (l868)'

Básně se pokoušel Nebeský lydat už sám r' lB43. Yýbor z nich vydal až J. Neruda
r' Poetických besedách (1886). Úplné lydání poříclil ve Světové knihovně č. 1066 K. Rieger.
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Protichůdci vycháze|i často (1BB2' l9l2 ajindy). Yýbot z prací literárněkritických a vědeckých
rrspořádal podle plánu B. Václavka M. Eleřman, V. B. Nebeský o literatuře, v Kritické
knihovně (1953) s doslovem K. D'r'ořáka. Dopisy V. B. Nebeského sJanem Krouským uveřejnil

J. v. Šimák, DopisováníJana Krouského a jeho přátel (1932).
Literatura: J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nebeského ( l896), kde je i literatura do té doby

a chronologický soupis Nebeského prací' o B. Němcové a Nebcském psa| Z. ZáhoI (1920)
a K. Krejčí ve sborníku Přátelský kruh B. Něrncové (1946). Nejvíc literatury byio věnovárro
Protichůdcům, kterou r. l9ll shrnul J' Voborník ve Sborníku íilologickém. J. Vrchlický
r.Nových studiích a podobiznách (1897). o překladech Ncbeské}ro z antických klasiků a
o jeho článcích o.Jiráni (ČČM 1926). o Nebeského článku o čínské kultuř.c psal B. }{orák
vNaší věcě 1947.J. ArbesvknizcLiteraria (1954). K. Sabina v knize o l i teratuře (1953) .

J. Vlček v knize Z ďějirl české literatury (1960).

NERUDAJan viz str. 139-lB7

PANÝREKJan Duchosla\' (l9. 6. 1839 ve Lhotkách u Březrrice _ 18. B. 1903 v Hraclci
Králové)' Studoval na české teálce a na polyteclrnickém ústavu v Ptaze. v 1. 1862-1870
učil na nižší reálce v Rokycanech, ocl r. 1B70 na učite|skérn ústalrr v Hradci Králové.

Přispíval do x4ikor'cova Lumíru, Dalibora, Humoristických listů, obrazů života, Lacl1',
Rodirrné kroniky, ZIaté Prahy, Máje, almanachu Horník aj.

Knižně vyšlo z poezie : Písně z liladu (L862)'
Literatura: Nekrolog veZLaté Praze 1902-03. M' Pohorský v Č. Iit. 1954.

PASTRNEK František (4. 10. lB53 v Kelči na Moravě _ |7,2. 1940 v Praze). Gymna-
sium studoval v olomouci a v Uherském l{radišti, klasickou filologii od r' lB73 ve Vídni.
Učil lra gymnasiu r'e Vídni, r. lBBB se habilitoval ze slovanské filologie na vídeňské universitě.
od r. lB95 profcsor slovanské fiiologie na universitě v Praze. Zabýval se zejména studiem
staroslověnštitry, staročeštiny a dialektologie. Byl též organízátorenr vědecké a lidovýchor,né
práce u nás.

Přispívai do Listů filologických, Časopisu lVlatice nroravské, Časopisu Českého ÍÍ\|tzea,
Českého časopisu historickť:ho, Athenaea, Českého lidu, Slovenských polrladů, Věstníku České
akademie, cloJagióova časopisu Archiv fúr s]avische I,iteratur, do ottova naučného slovi-ríku
aj. - Redigoval: sborník Jan Kollór (Vídeň 1893), Nórodopisnj sborník (i897-1B99) ; spoiu-
redigoval List1l flologicki (l896-1902) a Věstník slouanské flologit a starožitnos,' (1901-1902).

I(nižně vyšlo z prací vědeckých: Bibliographi,sche Ubersicht iiber die slauische Philologin
1B76-1B9I (Vídeň |B92); Tuaroslouí jaz2ka staroslouěnského s úaodem a uktízkami (1909' 2' r,yd.
1912); Dějin1: slouanskj,ch apzštolů C1rila a Metoda, S rozborem a otiskem hlaaních prammů (1902);
Beitriige zur Lautlerhre der slouakischen Sprache in Ungarn (Berlin 1B8B). -Vydal : Slouanská
legenda o su. Vtíclauu (1903).

Literatura: M. Weingart ve Slovanském sborníku věnovaném Františku Pastrnkovi
k sedmdesátým narozeninám, lB53-1923 (l923). Týž uveřejnil bibliografii Pastrnkov'ý'ch
prací v Čmp tgt: a literilturu o Pastrnkorzi připojil ke své stucii v Čn'lp |934. J' I('lrz v ČMF
1942.

PECKAJosef Boleslav (psal se též PECKA STRAHOVSKÝ; 19. 9. 1849 v Praze_
25. 7. |B97 v Chicagu v USA). Poclrázel z dělnické rodiny, byl zprvu textilním dělníkem, poz-
ději slevačem. Záhy počal pracovat v dělnickém hnutí i jako žurnalista. R. lBBl byl při
Drocesu proti L. Zápotockému odsouzen do vězení a po odpykání trestu vypovězen z Prahy'
Pobýval ve Vídni, v Brně, v Bratislavě a Prostějově. R. l8B5 se lystěhoval s matkou do Ameriky.č. 1066 K. Rieger.
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Přispíval do časopisů: Dělník (poprvé 1869), Dělnické listn Pochodeň, Budoucnost,
organizace, do Kalendáře dělnictva českoslovanského (zde napÍ. Karel Marx, m1lslitel a orga-
nizátorsocial ist ickj,LBB| aj.),odr' 1886psaldoChicagskýchl istů'pozdějidochicagskéhoPráva
lidu aj. - Redigoval Dělnické lisl2, v Chicagu anarchistický časopis Budoucnost.

KniŽně vyšlo z prací odborných: Třiasedmdesdt dní reuoluční stran1 pařížské (1B7l);
Nonnt1lní doba pracouní (l87a); Čerudnful lipanské (Berlín 1BB4). - Vydal : (pěuník českjch dělnie.
kj,ch pkní (Chicago 1BB7).

Sebrané básně vyšly v Chicagu r' 1899. Výbor Písně proletáře uspořádal a doslovem
opatřil F. R. Tichý r. 195l.

Literatura: I. Cajthaml, J. B. Pecka-Strahovský (1934). K. Kreibich, J. B. Pecka
a L. Zápotocký (1950). F. R. .fichý v doslovu k uvederré edici (l95l). J. Petrnrichl v do.
slovu k ýboru Posledrrí bitva vzplála (1951). F. R. Tichý v Čtvltvl 1953. V. Pletka, Nej.
starší zpčvník českých dělnických písní, ČMM l954. o jeho vlivu na vývoj dělnických novin
K. Štorkán v Novinářském sborníku l957.

PELCLJosef (2l. l .  186l v Pardubicích _ |7.7.1916 v Praze). Gymnasium navštěvo-
val v olomouci a Chrudimi, filosofickou fakultu v Praze. Byl zprvu vychovatelem a že|ezníč.
ním úředníkem, později žurnalistou' překladatelem odborné literatury z němčiny a z angličtiny,
vydavatelem a naklaclatelem.

Založi| a redigoval Rozhled1 (1892 - |90B), |iuot (1899_1905)' Knihounu Rozhledů
(1894-1906 a l9l3- |6), Kritickou knihounu (1896_1907)' Bibliotéku sociálních a politickjch
nauk(|B95-|903),Chuilky (1911_1916'zdeotisklsvépráce Příklad,jejždalchudj, suětu, l9||,
a Co aíme o Shakespearoui, |916)'

I-iteratura: A. Hajn v Lumíru 192B-l929 uveřejnil dopisy psané mu Pelclem do vězení
na Borech. J. Thon, Z naklaďatelského ovzdrrší let devadcsátých ve sborníku Kniha a národ,
1879-1939 (1939) .

PFLEGER.MORAVSKÝ Gustav (vl. jm. Gustav Pfleger; 27.7. |B33 v Karasejně
u Bystřice nad Pernštýnem -20. 9. lB75 v Praze). Po smrti otce přestěhovala se rodina
do Prahy, kde žila v obtížných hmotných poměrech. Studoval na akademickém gymnasiu
(spolužák Nerudův). R. lB50 onemocnčl, v r. l852 přerušil pro nemoc studie. ByI úředníkem
České spořitelny v Praze, v l. 186l-1862 dramaturgem českého divadla, v l. 1864_1868
psal divadelní referáty do Politik. od r. l868 rcdigoval fejeton v Národním pokroku.

Přispíval do Lumíru, Světozoru, osvěty, Dalibora, Z|atých klasů aj.
Knižně vyšlo z poezie: Dumkjl (1857) ; Qpřiše(LB6|);PanVyšínskj ( lB5B-IB59)iKrdlov

nanoc i ( |B75) ; -zprózy lDuoj iaěno (1857) ;  Duaumělc i ,  (1B5B)  ;  ( t racen jž iuot (LB62); (ma-
lého suěta ( 1864, přepra c. |B72) ; Paní Jabrikantoud (1873) ; _ z dr amat : ona mne miluje (186|),
Della Rosa (lB/l)' pův. hráno pod názvem Poslední Rožmberk (1862), Boleslau R2šauj (|B7|),
Telegram (1865), Kapitola 1., II., ill. (1871).

Sebrané spisy r,ryšly u Kobra (7 sv., 187l-1885), próza u Laíchtra (6 sv.' 1907-1912).
Životopisné zápisky básníkovy lrydal F. A. Hora (lBB0). Román Z ma|ého světa a Paní fabri-
kantová vy cbázely častěji.

Literatura: J. Neruda v Literatuře I, II (1957, 196l). Nekrolog F' Schulze v osvětě
1875. J. P. Tauer v Literárních listech 1BB3. Přednášky.}. Baráka, č. 5. (l88,t). F. Pover
v Rozhledech literárních 1BB7 av Literárních listech lB8B. J. Jakubec v Lumíru l905-06.
F. V. Krejčí v úvodu k vydání Z malého světa (1907). K. Rieger v předmluvě k Panu Vyšín.
skému (l9l0). K. Velemínský, Gustav Pfleger.Moravský (1904). J' Vlček, Z dějin české lite.
ratury (1960). o. Fischer, K dramatu (1919). R. Málek v časopise Knihy a čtenáři (1946).
Z. K. Slabý ve varu l950-l95l.
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PIPPICH l(arel (2l. 4. |849 ve Zlonicích_29' 3. l92l v Chrudimi). Gymnasium
a práva vystudoval v Praze, po soudní praxi pracoval od r. 1874 v advokátní kanceláři svého
otce v Chrudimi, kterou později píevzal. Jíž za studií se věnoval hudbě a ochotnickému divad-
lu. Byl též politicky činnýjako poslanec.

Z ďrarnat vyšlo knižně: ( hské domdcnosti (lB80); Ve aeřejném žiuotě (|BB5); Saět zásad
( I BBB) ; Slauomatn ( 1890) .

Literatura: M. Hýsek, Karel Pippich jako dramatik (v publikaci Divadelní Chrudim,
1934). J. Mikan, Karel Pippich ve světle hudební korespondence (l93a).

PODLIPSKÁ Sofie (15. 5. 1833 v Ptaze _ 17. 12, 1897 tamtéž). Sestra Karoliny Světlé,
manželka iékařeJ. Podlipského. Ziskala běžné vzděIání měšťanských dívek a naučila se něko.
lika jazykům. Po sňatku v r. 1B5B a zejména po ovdovění věnovala se činnosti v ženských
spolcích (Minerva, Americký klub dam aj.). Významný je vliv na J. Vrchlického, manžela
její dcery l-udmily.

Přispívala do Lumíru, Světozoru, Květů, Rodinné kroniky, Z|atéPtahy. - Redigovalaň '
<ensE)u olť)I'IoleKu.

Knižně vyšlo z prózy Na domócí půdě (|B72); Přechody (1873) ; osud a nadání (lB72);
Nalžouskj (1B7B); Anežka Přem1lslouna (|B79); Peregrinus (2 sv. 1BBl a lBB2) ;Lidskéučely QBB9);
Pozemskj prach (L89|); Anna (|902);-z překladů: G. Sandová, Hraběnka z RudoLštadtu
(1864), Konsuelo (3 sv., 1865).

Spisy vyšly za života autorčina v Národní bibliotéce (4 sv.' 1876_1886). Později u otty
(2 sv.' lB99) a v Unii (l5 sv', 1901_1905). Dopisy J. Vrchlického se S. Podlipskou z let
1875-1876 vydal F. X. Šalda a V' Brtník r. 1917.

Literatura: J. Heidenreichová-Holečková, Sofie Podlipská ve svých vzpomínkách, do.
pisech a denících (2. vyd. l941). L. Grosmannová-Brodská v ročence Chudým dětem, lB9B.
E. Krásnohorská, Vzpomínka na K. Světlou a S' Podlipskou (osvěta l9l9). E. Vrchlická
v Lípě l9l7_l8. o. Fiala v ČČNa tgzg.

PoKoRNÝ Rudolf (lB. 4. lB53 v }Ieřmanově Městci - 19. 9. lB87 v Libochovicích).
Gymnasium studoval v Chrudimi, vyšší reálku v Pardubicích a obchodní školu v Praze.
Po vojenské službě stal se úředníkem v Praze, ale místo po několika letech opustil a věnoval
se literatuře. Byl horlivým propagátorem literárních styků se Slovenskem, které několikrát
navštívil. Pro rodinné starosti, literární neúspěchy a chorobu odešel jako okresní tajemník
do Libochovic.

Přispíval do osvěty, Ruchu, Světozoru, Rodinné kroniky aj. _ Redigoval: Palečka
(1s76_lBB7); ozuěn1l (lB7B); šor,{a (1883); Knihoanu českoslouenskou (lBB0_Bl, vyšly jen
dva svazky).

Knižně vyšlo z poezie: ( jarních luhůu (IB73); Btisně (|877); Pod českj,m nebem (L879);
NemiLostné písně (IB79, pod pseud' RANKO PETAR); ( hor (IBB|); Vlastenecké šleh1 (l8t32, pod
pseud. HEŘMAN MĚSTECKÝ) ; Vlasti' a suobodě (1BB3); S procítljm jarem (|'BB3); Mrtuá
země (|BB5); opět na hortích (IBB7); - z prózy :, Poaídky, arabesky a drobné kresb1l (IB79); ( potu-
lek po Sloaensku (ve 2 sv., lBB3_ |BB5); Literdrní shoda českoslouenskú (IBj}); _ z překladů:
Físnž moskeuskj,ch eikónůu (B7!; Btisně Bohdana (aleského (l88l)a téhož Duch stepi (|8B7).-
Vydal : Antologii ruské l1rik1 (1 sešit, l8B7).

Literatura: Sborník Památce padesátého výročí narozenin Rudolfa Pokorného (1903).
Neruda v medailónku k XXIV sv' Poetických besed a v Podobiznách III (1951). Kritika
Básní v Lumíru lB77. Nekro]ogy v osvětě, Ruchu, Lumíru l8B7 aj. J. V. Sedlák v Šaldově
Kmeni 19l8-l9 a v LF |920 a L922' R. Pokorná-Purkyňová, Žívot tÍí generací (|9+4).
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PRAVDA František (vl. jm. Vojtčch Hlinka; |7. 4. |B|7 v Nekrasíně u Jindřichova
řrraclce - 8' 12. l904 v Hrádku u Sušice). Pocházel ze selského rodu, gymnasium vystudoval
1' .}inciřichově Hraclci, filosoíji v Praze, bohosloví ve Vídni a v Ptaze. Kaplan v Kvílicích
u Slaného, duchovní správce v ústavu pro slepcc v Ptaze, od r. lB47 vychovatel a host v nižší
šlechtické rodině v Hrádku u Sušice.

Přispíval do časopisu Blahověst (poprvé lB47)' Poutník, Lumír, obrazy života, Bolesla.
van, opa'"'ský besedník, Čech, Vlast, Škola a život, Posel z Praby (Fr, Šimáekzr-Běláka),
do almanachů a kalendářů Perly české, Pečírkťrv kalendář, Krakonoš, Školník, Zábavnik
učitelský, Moravan a.i.

Knižně vyšly prózy Pouídky z kraje (5 sv', lB51-lB53); - hry pro děti: Diuadlo pro děti
(3  sv . ,  l863-1867) .

Sebrané spisy začaly vyct'ázet jíž za Ptavdova života (|B7I-|877) ve 4 sv. v Národní
bibliotóce, iB77-1B9B ve 12 sv. s názvem Sebrané povídky pro lid. Dopisy V. Štulcovi
otiskl J. Vraštil ve Zprávě arcibiskupského gymn. v Praze 19|6l|7i dopisy !'r. Šteffalovi
J. Muk v Prrblikacích Městskélio mrlzea vJindř.ichově Hradci (l9al); tam je i stať Ferd.
Strejčka Fr. Pravda, učitel národa.

Literatura: Fr. Holeček, I'r. Pravda (Vojtěch Hlinka) -obtaz jelro literární činnosti
(1906) s podrobnou bibliografií Pravdova díla. Životopis od K. IvÍatějky, Pravdova synovce'
je př\lojen ke 4. sv. Sebraných spisťr (1877). K. V. Rais ve Světozoru lB97. V. Dresler v ČČr,t
1905. F. Strejčck vJihočeském sborníku historickém 1955'

PREISSOVÁ Gabriela (roz. Sekerová, po druhé provdaná Halbaertová; 23. 3. 1862
v Kutné Hoře-27' 3. 1946 v Ptaze), Dětství prožila v Krrtné Hoř'e a v Plaňanech. R.
lB71 occšla k příbuzným do Prahy, kde se rradchla pro vlasteneckou a literární činnost.
Literárnč pracovat začala záby za pobytu v Hodonínč. Po sňatku s úředníkern cukrovaru
Preissem (1880) a po krátkém pobytu v Oslavanech u Brna a v Korutanech přesídlila do Pra.
hy, kc{e se i podruhé provdala.

Př.ispívala do ZIaté Prahy, Máje, Zvonu, Lumíru' osvěty aj. - Rec{igovala Kalendář paní
a díuek českj,ch (na roky 1903-1910).

Knižně lryšlo z prózy:. obrdzk1l ze Sloudcka (3 díly' 1886-1889); Ideól2 (l8B9); Pouídk1
(lB90) ; {méhoalba (lB90); ČrtyzeSlouticka(1890) ;NouéobrtÍzk2ačrt1 QB93);obrózfubezrónů
(lB95)Korutansképoutdk;y (|B96);TaImoaézlato (1901); JamíuoQl (3sv. ' 19l2);Dědicoué (l9l3) ;
Bouře a jiné pouídk1l (1920); (laý hoch (1930); Cestou za štěstín (|932); - z dtarnat: Gazdina
roba (1B9o; zhudebnilJ. B. Foerster pod názvem Eva); Její pastork.yňa (l89l; zhudebnil
L. Janáček) ; (latorog a jiné dramatické hříčk1 (l914).

Sebrané spisy (1B sv., 19l0-l9l5) připravila k vydání sama autorka. Výbor povídek
Slovácké obrázky sestavil a úvod napsal Artur Závodský (1957).

Literatura: J. Roleček, Život a dílo Gabriely Preissové (1946)' H.Jelínek v Lumíru
l936-1937. Vl. Můller, Dramatická prvotina Gabriely Preissové (doslov ke Gazdině robě,
1956). J. F. Urban, České ženy (1922). o. Koblížek, Janáček a Preissová, Moravskoslexká
revue l9l8' R. Grebeníčkor'á v closlovu k Její pastorkyni (1956). R. Parolek v Čs. rrrsistice
i960. B. Štúrová, Slovensko v tvorbě G. P. (Slovenská lit. 1960).

PROCHÁZKA Arnošt (15. ll. 1869 v Praze _ 16. l. |925 tamtéž). Gymnasium v1ntu-
doval v Ptaze,práva na pražské universitě nedokončil. Vedle povolání účetního úředníka vě.
noval se kritice a překladatelství. R. 1894 založi| Moderní reuui, kterou vrydával a redigoval.
MěI velkou účast při vydáváni l(nih dobrých autorů u K. Neumannové.

Přispíval zejména kritikami do Literárních listů, Moderní rer,uc, Nového kultu, Rozhledů aj.
Knižně vyšlo z poezie : Prostibolo dlše (|B94); Torsa ueršů - torsa próz1 (1925) ; - z kri-

t ických prací l i terá
České kňtifu (19l2);
(1916); Na okraj dob2
de Castro, Belkiss, kt
flosofie (1900); Anatc
(1912) ;  -  O.  Wi l c le
Spisy Karla Hlaváčk

Literatura: M.
cházka (Cesta 1924).
Arnošta Procházky (l
Zd. Nejedlý v knize (
ních rozhledech l92.

PRoCHÁZKA ]
v Praze). Syn kováře
od r. l8B3 na filosofi
později městský knihc

Přispíval do Zvt
Redigoval Malého čtm

Knižně rryšlo z p
Bleskl na hardch (189!
nir@ (90l); Hradčan
nymně |906); Písničk;
ř1zs (l9l8) ; Čern2 orel
Noaé hradčanské písničk'
Duha (1934) ; -z  p j
krtíle Holce (1905); s
Edice: Česká lyr.a
Gogol mládeži (1909
G. řrauptmann, Poto}
t?Íh (|B93); P' Mael'

Dílo vyšIo v Unii
Literatura: V. M

cházka, člověk a dílo
Hýsek v předmluvě k
v knize Hanácké písel
v Kritických projevec

QUIS Ladislav
gymnasium v Havlíčl
Sabinu do redakce Sl
r, Přelouči, od r. l90B

Přispíval do časo
Světozoru, osvěty, Zl
manachu Ruchu, Aln
Jan Neruda) aj.

Knižně q'šlo z 1
(lBBa); Písničk2 QB9
Ifgmiz u Taurid,ě (|89
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děti: Diaadlo pro děti

v e 4 s v . vNá r odn í
. Dopisy V. Štulcovi

; dopisy Fr' Šteffalovi

; tam je i stať Ferd'

jeho literární činnosti
Pravdova synovcet

. V. Dresler v ČČl,r

;  23.  3.  1862
a v Plaňanech. R.

a literární činnost.

úedníkem cukrovaru
přesídlila do Pra-

Kalendář paní

Ideó| (|BB9) i Poatdk1
|893) ; )brózkl b ez rónt}
|9|2\; Dědicoaé (l9l3) ;
-z dramat:. Gazdina

(1891; zhudebnil

Výbor povídek

H. Jelínek v Lumíru
ke Gazdině robě,
Moravskoslezská

Parolek v Čs. rusistice

Gymnasium vYstu-
účetního úředníka vě.
vydával a redigoval.

kultu,Rozhrledů aj.

tických prací literárních a ýtvarných: trl[editace (1912); Literó'mí silhouety a studie (l9l2);
České kritik2 (l9l2); Francouzští autoři ajiné studie (1912); Rozhouor1 s knihami, obraz2 a lidmi
(1916) ; Na okraj dob1 Q9|9); _ z přek|adů : Scipio Sinhele, Co st,oletí umírti (1900); Eugenio
de Castro, Belkiss, króloana sábskd, axumská a h1miarská (1900) ; H. Lichtenberger,Nietzscluoua

flosofe (1900); Anatole France, Traktér u krtíloun2 Pedatit1t (1900) ; André Gide, Król Kandaules
(1912); -o. Wilcle' Básně u próze (|90B); G. Boccaccio, Dekatteron (1923-24). -Edice:

Spisy Karla Hlaváčka (l905); Spisy H. G. Schauera (19l7).
Literatura: M. Rutte, K jubileu kritikovu (Cesta 1920). J. o. Novotný, Arnošt Pro-

cházka (Cesta 1924).J. I(arásekzeLvovic v Rozpravách Aventina l93l_32. rn memoriam
Arnošta Procházky (1925; zvláštní číslo Moderní rel'ue; zde seznam pseudonymů a šifer A. P.)'
Zd. Nejedlý v knize o literatrrře (1953). F. X. Šalda ve Varu 1926. St. K. Neumann v Literár.
ních rozhledech l92B-29.

PROCHÁZKA František Serafinský (15. l . 186l v Náměšti u olomouce-28. l . 1939
v Praze). Syn kováře, studoval na slovanském gymnasiu a bohoslovecké fakultě v olomouci,
od r. lBB3 na filosofické fakultě v Ptaze. Učite] v Praze, od r' lB91 věnoval se žurnalistice,
později městský knihovník na Vinolrradech a redaktor České grafické unie.

Přispíval do Zvonu, Humoristických listů, Moravskoslezské besedy, ZIaté Ptahy, _-
Redigoval Malého čtenóře (|89I-|939)' /uon (l913_1939).

Knižně vyšlo z poezie l Píseň o Čizz (lBB5) ; Různé zuuk2QBB7); JÝa úrodné půdě (1BB7);
Blesk1na hordch (|B93); Jaz1;k (1895); Písničfu (lB98); Nooějšípísničk1 (1899); Nejnouější pís-
ničky (90|); Hradčanské písničky (l90a) ; Březen (|904); Król JečmíneÉ (1906); Semmec (ano-
nymně |906); Písničfu koudřoua s1na (|90B); Vinobraní (19ll); Vojnaje uojna (l9|3); fuIistr Jan
ř1rr (19ls) ; Čern1, orel (1918) ; (pěo1 mladosti (l919) ; Daě romance (1919) ; Kuetoucí dnoaé (1923);
Noué hradčanské písničk2 (92!; Věřínl (1929); T1,ršůučin (1932); (pělníček (1932); Vos1 (1933);
Duha (t934);-z prózy: Přástk1 (1896) ; - z kni lr pro mládež: Hračk1 (904); Šoxi
krdle Holce (1905); Slunečka (1904)' Lučina (|908); Pestří moýli (|9Í9); Družk1 (1916).-
Edice: Česká lyra (1911); Česká epika (1912); Vybrané české humoresky (1894-95) ;
Gogol miádeži (1909)' Zeyer rnládeži (1909)' Maupassant mládeži (19l9)' - z překladů:
G. Hauptmann, Potopenj zuon (|B99), A Pi'ppa tančí (191'8); J. Verne, Tajemnj hrad u Karpa-
lacň (IB93); P. Mael, Hrdinná srdce (IB95); D. A. Candéz, Dobrodružstuí carčka houslist1l (l91l)'

Dílo vyšlo v Unii (13 sv. '  1919-1924).
Literatura: V. MartínekvMoravskoslezskémsborníku l9l9-l920. Ant. Veselý, F. S.Pro.

cházka, člověk a dílo (1927). F. Dlouhán, Fr. S. Procházka v literatuře pro mládež (1936).
Hýsek v předmluvě k 3. vyd. Pohádek o novém království (1920) a r'e Zvorru 193l. B. Slavík
v knize Hanácké písemnictví (1940). F. Pražák v knize Spisovatelé učitelé (1946). F. X. Šalda
v Kritických projevech 4 a 6 (195l).

QUIS Ladislav (7.2. 1846 v Čáslavi- l .  9. 1913 v Černošicích u Prahy). Studoval
gymnasium v Havlíčkově Brodě a v Táboře, ilráva v Praze. R. 1872 vstoupil za nemocnélro
Sabinu do redakce Slovana, poté do Národních listů. od r. 1BBl advokát v Čáslavi, později
r' Pi'elouči, od r. l90B žil na odpočinku v Praze a v Černošicích.

Přispíval do časopisu Tábor (poprvé 1865)' do Humoristických listů, Lumíru, Květů,
Světozoru, osvěty, Zvonu, Švandy dudáka, Času, Máje, Palečka, Svobody (Barákovy), do al-
manachu Ruchu, Almanachrr českého studentstva, }'{oravskoslezské revue (zcle například stať

Jan Neruda) aj.
Knižně vyšlo z poezie: ( ruchu (|B72); Hloupj, Honza (1880); Balad1 (B83)i Třešnž

(l88a); Písničfu (lBB7); Epigramy (lB97); -z překladů: J. W. Goethe, Balady QB79);
Ifigmie u Tauridž (189a); F. Schiller, Marie Stuartoma (l89l); v.A.Kolcov, B,ósně (|B92);

,'
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Snroskotské balad1 Q900); H. Kleist' Rozbiý džbán (|910)i_z ptózy: Kniha l)zpon,ínzk
(1902)' -Edice: Básnické spisy Karla Havlíčka (1897); Korespondence K. Havlíčka
(1903) ; L. Čelakovský, ohlas písní ruských a ohlas písní českých (1898); Spisy Karla Hav.
líčka (1906_1908); K.J. Erben, Kytice (l90l); J. P. Koubek, Básníkova cesta do pekel
( 190a) ; V. Šolc, Prvosenky ( t 905) ; Kritické spisy Jana Nerudy v Sebraných spisech (u Topiče
1907 - 191 l ) .

Literatura: Nekrolog ve Světozoru l9l3. A' Pražák, Literární ýznatn L. Quise (Zvon
1906).J. Vlček v Lumíru 1906.J. Šebesta ve Vlčkově sborníku l920. F. A. Šubert v Almanachu
České akademie (1914).J. S. Machar v knize V poledne (1920,2. vyd. l92B). o jeho přo.
kladu 2. dílu Fausta H' Siebenschein a K. HvršIová v ČMr l954.

RAIS Karel V. viz str. 465-185

RYBIČKA Antonírr František (pseudonym SKUTEČSKÝ; 30. l0. l8l2 ve Skutči-
24. l. lB99 ve Vídni). Gymnasium studoval v Litomyšli, práva v Praze' od r. lB40 byl
městským úředníkem v Chrudimi, od r. 1848 působil v různých funkcích v státní správě
ve Vídni. Pracoval badatelsky v řadě oborů, zejména v dějinách ptáva,|ítetátní a kultur.
ní historii, heraldice, v dějinách českého lékařství aj.

Přispíval statěmi a rozptavarni do Časopisu Českého muzea, osvěty, Světozoru (zde
i Pomůcky k bibliografckému listdři českému) aj., pod šiÍ.rou Ra do Riegrova Slovníku naučného'

Knižně vyšlo z prací odbornýc}rl. Přední křisitelé ruiroda českého (2 dily, lBB3' lBB4).
Literatura: A. Truhlář v Almanachu České akademie 1900. V. B. Konečný v Almanachu

na počest osmdesátiletých narozenin Rybičkoých (1892). Y. Y. Zelený v osvětě 1882.
Nekrology ve Světozoru aZlaté Praze lB99. F. Lašek, Zapad|i osvícenci F. E. Welz, F. M.
Klácel a F. Rybička (1946).

SABINA Karel (29. 12. 1813 v Praze _ 9. l1. |B77 tamtéž). Vychován v rodině zedníka

J' Soviny (otec Sabinův zůsta| neznám), vystudoval akademické gymnasium a filosofii v Praze,
Práva (od r. lB34) nedokončil. Zprvu vychovatel, pak literát a žurnalista' R. lB3B byl ve Vídni,
kde spolupracoval s časopisem Adler, ale pobyt zde mu byl policejně zakázán. R. lB35 byl
ryšetřován pro satiru obrazy a květy snů (v Květech), r. 1836 pro báseň I(u vzdáleným
(v Květech), r. l839 pro článek Erwiderung (v časopise ost und West). V čtyřicátých letech
člen tajného spolku Repeal' r' lB4B horliý řečník a publicista a vůdčí osobnost radikálních
demokratů. Ve spojení s ruským anarchistickým revolucionářem Bakuninem se účastnil
přípravy povstání proti Rakousku. V květnu r. lB49 zatčen, odsouzen k trestu smrti, ten však
cestou milosti změněn na 18 let ža\áie. Yěztérr v Praze a v olomouci. Při amnestii r. lB57
propuštěn, vrátil se do Prahy, věnoval se činnosti literární, přednáškové (v Umělecké besedě,
v dělnických spolcíclr, r. 1868 mluvil na Husových oslavách v Kostnici), byl pod dozorem policie'
od r. l B59 ve službách tajné policie, které dodával zptávy o činnosti v literárním, novinářském
a politickém životě (pod jménem RoMAN). R. lB70 naznačil' videňský časopis podezřeni, žeje
konfidentem policie, ale Sabina se před soudem očistil. R. IB72 na důvěrné schůzce literárních
a politických přátel (mezi nimi J. Grégr, J' Barák, J. Neruda, V. Hálek) ze spolupráce s policií
usvědčen, označen za zráďce národa a přinucen opustit Čechy. odejel do Dtážďan, po ná.
vratu se hájil veřejně (brožurkou obrana proti lhdřům a utrhačům a plakáty), ale důvěry už
nenabyl.

Přispíval do Květů (poprvé lB35), České včely, Kytky, řrronky, almanachu Vesna,
do Mastimila, Pomněnek, ost und West, Týdeníku, Dělníka, Národních listů, Pokroku
(Skrejšovského), Svobody (Barákovy), Pražského deníku a časopisů, jež redigoval. _ Psal též
německy, překládal z němčiny a polštiny, wžíval rtnných pseudonymů a šifer (LEo BLASS'
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ARIAN Žst,tNsKÝ, šifra AB aj.).- Redigoval: Pražské noain1l (|B48); Českó ačela (1848),
Noain2 Líp2 sloaanské (lB49)' Slouan (|B7I_IB72)' sborník Tóbor, Jiskr1l časoaé (|849), Posel
z Prahy. Kalenddř historickj, a politickj (1862-1863). - Napsal libreta k operámB. Smetany:
Prodawi neÚěýa (1866); Braniboři u Čecfuich (1866); V. Blodka: V studni (1867) ; K. Šebora:
Templáři na Morauě (1865); Zd' Fibicha: Bukouín (1866);

Knižně vyšly Básn"ě (l8al); - z prózy :, Hrobník (l8aa); obrazJ ze XIV. a XV. aěku (|B44;
l. část Kat krále Václava, 2. Schůzka na Karlově Týně, 3. Lásky žalosti a blahosti, +. Čisnit) ;
Pouídky, pouěsti, obraz1l a noue|l (l8as) ; Vesniiané QBa7); Blouzw*nt (1857) ; Na poušti (1863);

Jen tři léta! (1860); Věčnj žmich (1858-1863) ; ožiuené hrob1 (B70) 1 Morana čili Suět a jeho ni,cot1l
(1874,spseudonymemArianŽel inský);-zdrarnat a her : Jnzerát (1866) ; Čemó růže (1867);
Šašek króte Jiřího (|870)1 Kocour a kočka (lB70); _z prac| odborných Dějepis literatur1l
českoslotlanské staré a střední dofu, (1860_1866); Duchounj komunismus (1861); Vdclau Stath,.jeho
doba a spis1l. Ndstin žiuotopisnj, a literárnt (1870); Das Theatn und Drama in Bóhmm bis zum
Aýange des 19. Jahrhunderts (Divadlo a drama v Čechách do začátku 19. stol., 1877 s pseu.
donymem Leo Blass) ; začalvydávat spisy K. H. Máchy (1845)' z lichž vyšel jen l. sešit obsa-
hující Sabinův Úuod pouahopisni a začátek M:áje.

Soubor spisů l(arla Sabiny v Kočího Knihovně českých klasiků beletristů vyšel ve 3 sv.
(l9l0_l911; oživené hroby, Hrobník, Jen tři léta!, Morana, Blouznění, Na poušti).
Výbor ze Sabinoých děl pořídil V. K. Blahník v Knihovně Přehledu revuí (l9l l). Vybrané
spisyJ. Thon v Českýclr spisovatelích 19. stol. ve 3. sv. (19t1, l9l2, 1916; Básně a ČHnky
literárně dějepisné). Z jednotliých románů vycbázety nejčastěji oživené hroby (naposled
1953 ve Světové četbě s úvodem Z. K. Slabého), Morana, Na poušti, Jen tři léta! Libreto
k Prodané nevěstě vyšlo několikrát (l90B s úvodem Z. Nejedlého, l940 péčí M. Novotného).
Duchovný komunismus vyšel l92B s předmluvou Z. Nejedlého. Vzpomínky sebral z časopisů,
kde vycházely, a vydal M. Hýsek v knihovně Paměti (l937). Yýbot z literárních statí vydal
s doslovem F. Vodičky J. Thon, o literatuře (1953). Literární stati jsou i ve výboru Čeští
radikáIní demokraté o literatuře (1954). Spis Das Theater und Drama ... přeložila G. Fučí-
ková  ( l941) .

Literatura: Literatura o Sabinovi je velmi rozsáhlá. Životopisné příspěvky přinesl J. B.
Sojka v knize Naši mužové (1862), V. K. Blahník ve Výboru (19l1)' Fr. Sekanina při vydání
Morany (1909)'J. Thon v knížce o Karlu Sabinovi (l9a7).J. Arbes v knizeZá}radné povahy
( 1909). J' Fučík' o Sabinově zradě (dnes v knize Tři studie, l95l). Zd. Nejedlý v knize Z české
kultury (195l) a o l i teratuře (1953). o Sabinovi básníkoviJ. Thon v Lumíru 1911. M. Marten
v úvodu k rrydání lyriky (1920).J. Máchal v úvodu k románu Blouznění (1931). A. Macek
v Akademii l907-0B. H, Hrza|ová, Jak vznikal a uskutečňoval se ideál demokratické lite.
ratury kolem r. lB4B, Č. tlt' tgsg. o Sabinovi prozaikovi Jaroslav Vlček v knize Z dějin
české l iteratury (1960). o obrazech ze XIV. a XV.věku M.Tučková v SV l95l a (pod
jménem Matušová) v Čt, t96t. o jeho libretech o. Hostinský, B. Smetana a jeho boj
o moderní českou hudbu (190l) a P.Pražák v Divadle |956;Z. Nejedlý v úvodu k vydání
Prodané nevěsty (l90B) ; M. očadlík, K. Sabina, libretista, Stavovské a Národní divadlo
1927. a Sabinovi jako divadelním kritikovi .}. Tráger tamže. o literárním histori-
koviJ. Štěpánkor'á v Č. lit. 1957.J. Tax, Sabinova Černá růže, Acta lJniversitatis Carolinae
(Slavica filologica) 1959. Literaturu o Sabinově činnosti ve službách policie shrnul a zhodnotil

J. Purš v knize K případu K. Sabiny (Rozpravy ČSAv 1959), v níž přinesl další doklady
o této Sabinově činnosti.

SÁZAVSKÁ Anna (v1. jm. Fričová, rozená Kavalírová; l8. 4. |B25 v Těchobuzi - 15. 3'
lB93 v Praze). Dcera majitele sklárny, žena J. V. Friče.

Přispívala do obrazů života, Jasoně, almanachu Lada-NióIa, Památníku českých žen aj.a šifer (LEo BLASS'
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Literatura: M. Hýsek v Národních listech 1925. Sborník na paměť stých narozenin
Anny Sázavské (1925).

SCHAUBRHubertGordon(27. |O. 1862 v Litomyšli _26.7' 1892 v Horách u České
Třebové). Pocházel z poloněmecké rodiny sklenáře, dětství strávil v Rudolticích, kde na.
vštěvoval německou školu. Národní uvědomění získal na gymnasiu v Litomyšli. od r. lBB2
studoval ve Vídni zprvu práva, později filosofii, r. 1886 přišel do Prahy do redakce ottova
naučného slovníku, v letech 1BB7-1BB9 psal do různých časopisů. R. lBB9 vrátil se na čas do
Vídně, kde spolupracoval s Českou revuí a od r. lB90 dopisoval do Národních listů, jejichž
národohosoodářskou rubriku vedl v Praze od r. l89l.

Přispíval do Času (zďe Naše duě otózk1l, 1886), Athenaea, České politiky, České rel'ue
(vídeňské)' Květů, Literárních listů, Moravských listů, Národních listů, Politik, Kalendáře
česko-židovského aj. - Redigoval Roudni,cké l,isty.

Spisy H. G. Schauera vadal A. Procházka (3 sv'' l9l7_ 1918).
Literatura: A. Hartl, H. G' Schauer (1913, zde i bibliografie). J. Karásek ze Lvovic

v knize Impresionisté a ironikové (1926). F. X. Šalda v Kritických projevech l (l9{9)'
V. Mrštík v knize Moje sny I (1902). J. Máchal v almanachu litomyšlského studerrtstva
Majáles (l90B). J' Herben v knize Deset let proti proudu (1B9B). J. Lormanová-Krňanská
ve sborníku o českou literární kritiku (1940).

sCHULz Ferdinand (l7. l .  lB35 v Ronově nad Doubravkou- 16.2. 1905 v Praze).
Gymnasium navštěvoval v Mladé Boleslavi a od r. |B47 v Pnzé (jeho spolužá\ tam byli

J. Neruda a G. Pfleger.Moravský). v l. 1853-1856 studoval zde fiIosofii. Jako vychovatel
u Kouniců (l855-l866) hodně cestoval po Evropě. V r. l867 byl zvolen poslancem, t' |B72
se stal středoškolským profesorem v Praze.

Přispíval do Lumíru, osvěty (zde studie Českd balada a romaflce, lB77)' Národních listů,
Z|até Ptaby aj. _ Za|oží|' a redigoval Litertirní /isr2 (1865) ; Českj obzor literórní (1867_1868) ;
redigoval osaětu (|862); (latou Prahu (IBB4), od r. 186l spolupracoval s redakcí Národních
listů, spoluredigoval knihovnu Matice lidu, Salonní bibliotéku, Poezii suětouou.

Knižně lryšlo z prózy:. Starj pón z Domašic (tB7B); Latinskd babička (1BB3); Doktor Johánek
(lBB3) ; Pouídk1t (2 sv., l8B3 a 1885) ; Českó Magdaléna ( 1886) ; N1mburská r2chta (|886); Šlechtieké
tnoel2 (soubotně IBBB); V pozdních letech (1BB9); Poaídfut olšanské (lB95);-z odborných
praci: Jiří z Poděbrad (1868) ; Josef Jungmann(|B73); Petr Chelčickj (lBB2); fiaot a spis1lVítěz.
slaua Hólka jako doslov k poslednímu sl'azku Hálkových spisů, které sám v l. 1878-Bi pořádal.

Literatura:J. V.Jahn v osvětě 1895. Tamtéž B. Krásnohorská 1905.J. Máchal, o českém
románu novodobém (1930). J. Thon v knize osvětou k svobodě (1948).

SCHULZOVÁ Anežka (25. 3. l87o v Praze-4. |l. 1905 tarntéž). Dcera literárního
kritika F. Schulze, přítelkyně Z. Fibicha. Překladatelka, v leteclr lBBB-lB94 divadelní
referentka ZIaté Prahy a Květů, autorka libret k Fibichovým operám Hed2, Pód Arkuna,
Štirka.Psala studie o A. Francovi, M. Gorkém, Z. Fibichovi aj.

Knižně vyšlo z překladů : G' Brancles, Romantiekd škola ue Francii (1894). E. Rod, obětooanó
( r 8e3).

Literatura: E. Krásnohorská v osvětě |9o5. z. Nejedlý, Zd. Fibicha milostný deník
(dnes ve Spisech Z. Nejed|ého sv. 20., 1949). V. Kostřica v Československé rusistice 1960.

SLÁDEKJosef Václav viz str. 324-340

SOBOTKA Prir
vystudoval gymnasit
rodinách, později žur
ottoaa Sloaníku naučn.

Přispívalbásněm
tozoru, Literárních lir
aj. - Redigova|Suěto,

Knižně vyšlo z .

Eoangelina (1877); A.
s G. Dórflem a El. ]
aj,znam u ndrodních písn
ní z oboru jaz1kozpyta
a zemích korun1l Stsatout

Literatura: J. Hr

SOJKA Jan Eri
v Praze gymnasium,
kde byl opisovačem l
v tiskovém odboru 1
Stýkal se s Arnolden
nakonec se stal Něm

Přispěl do almar
Čecha (Fričova)' Po
různých pseudonymi
I(nižně vyš|o: Starj l
(1862); Naši mužoué,

Naši mužové vyš
životopisy spisovateli
o literatuře (1954).

Literatura: K.Ja

SOKOL Karel I
Studoval na universit
z e n vp r o c e su sOm l :
ního národního ýboI
hardta aj.

Přispíval do časo1
(l893), Radiktilní list1
oduislost (1917-l9lB)

Vězeňskou kores1
Literatura: J. TJ

a národ, lB79-l939
Kulturní činnost K. S

soVA Antonín v

sTANKoVSKÝ
1879 v Praze). Po ned
autor a překladatel he
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stých narozenin

v Horáclr u České
Rudolticích, kde na-
Litomyšli. od r. lBB2

do redakce Ottova
wátil se na čas do

politiky, České revue
Politik. Kalendáře

J. Karasek ze Lvovic
projevech I (1949)

studerrtstva
lormanová-Krňanská

16.2. 1905 v Praze).
spolužáky tam byli
i. Jako vychovatel
poslancem, t. lB72

l877), Národních listů'
litn,iní (|867-1868);
s redakcí Národních

(1883); Doktor Johánek
D'cá,a (1886) ; ŠIechtické

; _ z  o d b o r n ý c h
82); litlot a spis1lVítěz-
vl. l87B_Bi pořádal.

J. Máchal, o českém

Dcera literárního
l8BB-lB94 divadelní

Hefu, Pód Arkuna,

(1894). B. Rod, o bětoaanó

f.ibicha milostný deník

soBoTKA Primus (29' l. l84l v Nouzově u Velimi - t. 8. 1925 v Praze). Y Praze
vystudoval gymnasium a filosofickou fakultu. V 1. 1866-1879 vychovatel v šlechtických
rodinách, později žurnalista, od r. lBB4 úředník pražské university, od r. 1897 hlavní redaktor
o tt,oa a S louníku naučného.

Přispíval básněmi, prózou, literárními kritikami a překlady do Lumíru, Květů, osvěty, Svě-
tozoru, Literárních listů, Časopisu Českého muzea, České včely, Koledy, Humoristických listů
aj. - Redigova|Saět,ozor (lB79-lB84). Překládalzněmčiny, angličtiny' polštiny a ukrajinštiny.

Knižně vyšlo z překladů: H. Fielding, Tom Jones (3 sv., 1872); H. W. Longfellow'
Eaangelina (|877); A. Tenrryson, Enoch Arden (tB75) ; H. H. Stanley,V tujtemnžjší Africe (spo|u
s G. DÓrf lem a El. Krásnohorskou, 1890-189l)1-z odborných prací: Rostl instuo a jeho

ujznam u ruirodních písntch, pouěstech, bdjíeh, obřadech a pouěróch slouanskjch (|879) ;VjklaÚ prostonóroď-

ní z oborujaz2kozp1ltu, bdjesloaí, pqlchologie ntirodní... (lBB2); Kratochuílnó historie mist a míst
u zemích korun1 Suatauóclauské (IBB5),

Literatura: J. Horák v Almanachu České akademie (1926).

soJKA Jan Erazim (lB2B v Praze_z7.8. 1BB7 ve Vídni). Syn krejčího, studoval
v Ptaze gymnasium, r. 1849 filosofii, kterou však nedokončil, odešel do Vídně (l850-l85l)'
kde byl opisovačem básníkaJ. Kollára a vychovatelem. Knihkupecký příručí, pak pomocník
v tiskovém odboru předsednicwa ministerské rady ve Vídni, kde dosáhl lrysoké hodnosti.
Stýkal se s Arnoldem, Sabinou, Knedlhansem Liblínským a jinými radikálními demokraty,
nakonec se stal Němcem.

Přispěl do almanachu Lada-Nióla a psal do Pražských novin, Lumíru, Času (Krásova),
Čecha (Fričova), Posla z Prahy, Lípy českomoravské a do německých časopisů. |)žlva|
různých pseudonymů a šifer. _ Redigoval časopis Jasoň (|859_1860), Posel níru (1862). -
Knižně vyš|o: Starj oěk, obraz dějin od nejstarší doful až do ukončení uálek s Cinbr1 a Teuton1t
(1862); Naši mužoué, Biografe a charakteristik! mužůu sloaanskjcá (v sďitech 1862-1863).

Naši mužové vyšli péčí K. Cvejna (1953) s jeho doslovem a poznámkami (obsahují pouze
životopisy spisovatelů českých). Výbor z jeho prací ve sborníku Čeští radikální demokraté
o literatuře (1954).

Literatura : K. Janský ve sborníku Z doby Nerudovy ( 1959). Tam i ostatni literatura.

soKol Karel Stanislav (5. l0. 1867 v řreřmanově Městci - 20. 3. |922 v Praze).
Studoval na universitě v Praze a ve Vídni, později se věnoval žurnalistice. R. t894 byl odsou.
zen v procesu s omladinou. Byl politicky činný v mladočeské straně, r. l9l8 čIen Revoluč-
ního národního ýboru, později poslanec. - Překládal z J. J. Rousseaua, II. Taina, J. Burck-
hardta aj.

Přispíval do časopisů, které redigova|z Časopis ťeského studentsÍua (1889-1892), Noaé proud1
(1893), Radikólní /íst1 (1895-190B), Krcnika (l90l-l9l3)' Samostatnost (l908_l9l4)' .Ma-
oduislost (l9l7-l9lB). Vydával Vzdělauad bibliotéku a Bibliotéku socidlních nauk.

Vězeňskou korespondenci lB93-1B95 vydala B. Sokolová (1929).
Literatura: J. Thon, Z nakladatelského ovzduší let devadesátých ve sborníku Kniha

a národ, 1879-1939 (l939).J. Škába a B. Weingart, Na paměé K. S. Sokola (1932).J. Malý,
Kulturní činnost K. S. Sokola (1933).

sovA Antonín viz str. 527 -545

STANKOVSKÝ Josef Ji ří ( l l '  11. lB44 v Kamenné Vysoké u Příbramě- 10. 12.
|879 v Praze). Po nedokončených studiích práv v Ptaze se věnoval divadlu, a to jako plodný
autor a překladatel her i jako ředitel divadelní společnosti, r. lB75 se vrátil k činnosti literární.

rusistice 1960.
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Knižně lryšlo z prózy:. KráI a biskup (1875);Wastencoaé z Boud1 0877);Vnučkafaróřoua
(1876); Miloaskj, reformdtor (1878); Dobrodruzi (lBB0); - z draÍnat: Brani,boři a Čuhách
(1866); Nedejme sal (1870) ; {ebróci Q87{); _ z odborných prací: odboj Nizozemska
proti Filipu II. (1872); Diuadelní sloaník (|876); o slduě herecké (1879); Kronika diuadla u Čech,ith
(1882, dopsánoJ.L.Turnovskýrrr); _ z překladů: Calderontv f iaot pouhj sen (lB70);
Coppéovu stáaku haaířů (|87!; Lenauova Fausta (1875)'

Literatura: J. Neruda v Podobiznách I (l95l) a v Literatuře II (196l)'

STAŠEK Antal viz str. 486-504

STROUPEŽNICKÝ Ladislav (6. 1. 1850 v Cerhonicích u Písku _ ll. B. lB92 v Praze).
Po dvouletém studiu na reálce v Písku pracoval od r. 1862 jako praktikant u svého otce,
hospodářského správce, r. 1873 se přestěhoval se do Prahy. Byl úředníkem v pojišťovně,
pracoval v redakci Humoristických listů (1B75-1876),od r. 1878 písař pražského magistrá.
tu. V l. 1882_1892 byl dramaturgem Národního divadla.

Přispíval do Humoristických listů, Palečka, Lumíru, Světozoru, osvěty, Šotka aj.
Knižně ryšlo z dramat:. Nouiny a karý (|876); Pan Městček, obchodník (lB77) ; Čemé duše

(lB7B); |uíkouskj rarášek (|8B3); Velkj sen (provoz. 1BB4)i Paní mincmistrouá (1886); Christoforo
Colombo (1890); V panském čeledníku (1BB7); Sirotčt peníze (1BB7); Našifurianti' (IBB7); Vtíclau
Hrobči.ckjzHroálic (l889); Yojtěch|ák,ajtečntk (l89l); Naoaldštejnské šachtě (|B92); -zptózy:

Humoristické čtení (|875); Caoani (IB7B); Rozmamé historful (1879) ; Poutdky a noue|l (1881);
S1mouégraftoaéhor2ttře(|8Bl);Lidésměšníaubozí(lBB4'rozšíř.2.vyd. l89lpodnázvem |Prahy
a z acnkooa); Po trniých stezkóch (1BB7). Podle Zvíkovského raráška složil operu V. Novák
(1914) a podle Našich furiantů R. Kubín (1949).

Dramatické dílo vyšlo u Šimáčka (l0. sv', lBB7_lB94). Drama Král Třtina vydal

Q. M. Vyskočil (l9l6). Naše furianty vydal s doslovemJ. Kopecký (l950)' Paní mincmistro-
vou a Naše furianty v Národní knihovně lydal V. Múller s doslovemJ. Kopeckého (1950).
Zvíkovského raráška a Paní mincmistrovou rovněž V. Miiller (1952 a 1958). Výbor hu-
moresek s názvem ZPra}ry a venkova pořídil M. Novotný (s doslovem V. Tichého, 1949).

J' Kamper otiskl soubor dopisů Z listů Ladislava Stroupežnického (v obzoru literárním
a uměleckém 1902).

Literatura: J. Kamper v ČČlr tgoo_l90l. J. Štolba v knizeZ mých pamětí díl II (l907).

J. Lier ve Vzpomínkách Umělecké besedy (1893). F. A. Šubert v osvětě 1913. o. Fischer
v knize K dramatu (l9l9). F. X' Šalda, Kritické projevy 2 (1950), 7 (1953). Sborník od Klic.
pery k Stroupežnickému (redig' A' M. Brousil' 1942). V. Miiller, Naši furianti Ladislava
Stroupežnického (1947). Týž, Ladislav Stroupežnický (v edici Kdo je?' 1949). F' Hampl,
Ladislav Stroupežnický, český humorista a dramatik (1950). J. Hájek v Divadle 1952. M.
Heřman ve Slovesné vědě 1954' o jazyce S. Utěšený v NŘ 1954.

SUŠIL František (14. 6. lB04 v Rousínově - 31. 5. 1868 v Bystřici pod Hosýnem). Syn
hostinského, získal již doma hudební vzdělání; gymnasium, jež studoval zpočátku soukromě,
vystudoval v Kroměříži, v Brně fiIosofii a bohosloví (|B27). Kaplan v olbramovicích u Mo.
ravského Krumlova a v Komárně u Brna, od r. 1837 profesor na bohosloveckém ústavu
v Brně, kde dosáhl rrysokých hodností církevních i světských r,ryznamenání. Měl účast při zalo-
žení Ústřední katolické jednoty (lB48), Moravské národní jednoty (1849) a Dědictví Cyrila
a Metoda. Z jeho podnětu byl založen Hlas Jednoty katolické (1849). o prázdninách pro.
jížděl Moravu a sbíral lidové písně.

Přispíval do časopisů Denice, Poutník slovanský, Časopisu Českého rrruzea, Kroka,
Hlasu Jednoty katolické, Blahověsta, Časopisu katolického duchovenstva, do slovenského
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časopisu Cyril a Metod, do kalendáře Moravan (zde např. o prozódii české, |856), do Vesny
(vídeňské)' Besedníka (přílohy Moravských národních novin). - Zabýva| se polštinou
a ruštinou, psal také latinsky spisy náboženské' překládal z|atíny klasické i církevní. Podpiso.
val se také FR. RoUSÍNoVSKÝ.

Knižně vyšlo z poezie: Bósně (l8a7); Růže a trní (|85|); Sebrané básně (|862); Noaé
bósně: I, (pěa1 a hněu1 Q869)i II, Smíšené bósně (|870)i - sbírky národních písní: Morau-
ské ruÍrodní písná ( 1835); Morauské ruirodní ptsnž, Sbírka noad (l8a0) ; Morauské nórodnt písně s nópěu1l
do textu ařaděnjni, (lB53_ 1860' 2. v7d' 1860; B40 písňoých skupin, podle číslování Sušilova
236l písní); -z překlaď:ů:. Antologie z ouidia, Katulla, Propertia a Muséa (1861); -z prací
odborných : Krdtká prozódie česká (|856 a častěji).

Moravské národní písně s nápěvy do textu vřazenými sestavili, studií o Sušilově sbírce,
rejstříkem o mlstním a krajovém původu písní a jinými pomůckami opatřili Robert Smetana
a Bedřich Václavek (l94l). Z doby Sušilovy, sbírka dopisů. vydal P. Vychodil l9l7.

Literatura: T. Vodička, F. Sušil (1946). J. Neruda v Podobiznách I (l95l). A. Dvořák
ve Zprávě české reálky v Lipníku (1910 a l91l). A. Heyduk ve Vzpomínkách literárních
( re r  1) .

svÁTEKJosef (24. 2. 1835 v Praze_9. 12. 1897 tarntéž). Pocházel z chudé rodiny.
V Praze navštěvoval vyšší reálku a po dva roky techniku (l854-1858)' Po studiích se věnoval
publicistice. Byl členem redakce Krásova Času (1860-1863), po jeho zániku vládních Praž-
ských novin (l863_1864)' později Prager Zeitung.

Přispíval do Z\aých klasů (poprvé 1854), Lumíru, Časopisu Českého mu'ea' Času,
almanachu Lípy aj. _ Redigoval vládní Pražskj dmik (|866_1897).

Knižně vyšlo z ptózy: Anna z Kuttštátu (1860); Tajnosti fuažské (3 díly' 1868); Marie
Terezic a Karel VII. (2 dí|y, |B70); Majestát RudolJ.a II. (|87|)i Praha a Řtn 13 ďí|y, |B72 až
|B73);Sasoué aPraze r.1631 (|873); Ji ří z l .obkoaic (3díly, |B73,1874);ŠuédoaétlPrazc(|B74)i
Pražskj kat (2dl|y,|876); Paněti katouské rodiny M1dlóřů o Prazc (4 díIy, 1886-1889); Astrolog
(2díIy, 1B90-9l); Pád rodu Sni'řickjeh (lB93-94) ; Sedlóei u Chlumce (1896); Bitua běIohorskó
1905); -z odborných praci: G. Gaňbaldi, obraz žiuotopisnj (1862); obrazy z kulturních
dějin českjch ( l 89 1 ) ; Poustóní lidu selského o Čecfuich roku 1680 ( 1B9a) ; (e staré Prahy QB99) . -

Pokračoval po J. Kořánovi a Ant. Rezkovi v Zapové Českomorauské kronice.
Sebrané dějepisné romány vycházely u F. Bačkovského (23 sv.' lB95_l90B). Spisy

u Topiče (35 sv., 192,1-1928). Pražské pověsti a legendy vydal ve Sbírce souvislé četby
školní F. Strejček (1917).

Literatura: F. Strejček v Českých hlavách (sv. 24, |923). Týž v doslovu k Pražským
pověstem a legendám (l9l7). M. Hýsek ve zvt. otisku studie ke III. dílu Bitvy bělohorské
(1940). F. X. Šalda v Kritických projevech 3 (1950).

svĚTLÁ Karolina viz str. l20- l38

sVoBoDA František Xaver (25. l0. 1860 v Mníšku u Prahy _25, 5. 1943 v Praze).
Manžel spisovatelky Růženy Svobodové. Studoval od r. 1874 na reálce v Praze, studia na tech.
nice po třech letech zanecha|. Praktikant u pražského magistrátu (lBB4_lBB9)' později
úředník Městské spořitelny v Ptaze (do r. l9l0). od r. l933 žil ve svém rodišti.

Přispíval do Lumíru, Z|atéPrahy,Zvonw, Noviny, Nivy, Zory, osvěty, Lípy aj.

.' Knižně sryš|o z prózy .. Drobné příhad1l (1896); Vzrušujtcí hlau1 ženské (|B97); Rozkaět (lB9B);
.Řařa (t90B_09)iSrdre její zkaétalo aždy duěmakuět1t (l90B); Ažledypoplují (l909) iValeridn,(loch
(l9l0); ( brdskjch lesů (|9|2); Vlna za alnou se ualí (|9I5); Pj,cha (1920); V malém krtiloustt,'t
(1925); Skok do try Q929); Čerý planen (1932); Pozdě (|934); VetktÍ ltiska (1938); o li,dech
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zuláštních (l9a1); - 7 fl1a1natl Móňnka Vdlkouá (1889); Smír1 žiuota (lB92); Rozklad
(lB93); Dědečku, dědečku (1897; přepracováno s názvem Na boušínské samotě I9I2); Čekank1
(1900) ; Poupě(|902); LapeýSamsonek(L902); Poslednímuž (l919) ; _ z poezie.' Bdsně(2sv.
lBB3' lBB5);NálaQ z minulj,ch /el (lB90); V našem ozduchu (lB90); Nouí uesniťané (|B95); Kaě[l
mjch lučin (1896); K žatuě dozrálo (1'90|)i Je podzim, ouoce uoní (1929); ojíněnj hrozen (1937);
Toulání po žloutnoucí stróni (|943).

Sebrané spisy vyšly za života autorova u Vilímka (B3 sv., 1908_1943); Dramatická díla
u F. Šimáčka (6 sv., 1900_1906).

Literatura: V. Dresler, F. X. Svoboda, studie k portrétu (l9l1) a ve Zvonu l910_ll.
V. Martínek, F. X. Svoboda (|944, zde bibliografie díla a ostatní literatura). F. X. Šalda
v Krit ických projevech l (1950)' 3 (1950)' 4 ( l95l) '  7 (1953). o. Fischer v Cestě l920-2l.
M. Fričová, Básník domova (1930).

svoBoDovÁ Růžena (roz' Čápová; 10. 7. 1868 v Mikulovicích na Moravě _ l. l.
1920 v Praze). Dcera správce statků strahovského kláštera, nabyla vzdě|ání v klášteře Sacré
Coeur a na Vyšší dívčí škole v Praze, Krátce byla vychovatelkou, později se provdala za spiso.
vatele F. X. Svobodu.

Přispívala do Lumíru, Rozhledů, Světozoru, Noviny (zde r. 1908_1909 LisU italské),
Lípy, Literárních rozhledů, Ni'y, Z|até Ptahy, Zvonu, Rudých květů, Národních listů aj.

Knižně vyšlo z ptózy z Na písčité půdě (|B95); (troskotáno (1896, přeprac' |9|7 s názvem
Jíua); Pouídk2 (1896); Přettženj, É/as (1896); V odlehlé dědině (|B9B); ,(amotaná ulákna (|899, píe-
prac. l9l8 s názvem Přítelkyně); Milenk1 (1902' přeprac. 1914-15) ; Pěši'nkami srdce (|902);
Plameny a plaménkjl (1905); Marné ldsk2 (1907) ; Čemí m1sliuci (l90B) ; Posuritné jaro (|9|2);
Posuatebního.s t ině( |916) ;Poko jn j ,důrn(|9| '7) ; , (ahrada i rémskd (6dí lů '  192 l ) ; -promládež:
Pokání Blaženčino (|90B); Dětskd srdce (|9|3); Jarní záhony (1916); Hrdínné a bez?omocné dětstaí
(1920); Rdj (|920); _ z ďtarnat:. V říši tulip(inků (1903).

Spisy lryšly v Unii (2l sv., 1914_1924). Černé myslivce ve Světové četbě vydal a úvod
napsal L. Páleníček (l957). Na písčité půdě lydal P. Jančák s doslovemJ. Mourkové (1960).
Korespondenci s H. Kvapilovou vydala 1939 P. Buzková s názvem Příteikyně.

Literatura: F. X. Šalda, In memoriam Růženy Svobodové (1920). Týž v knize Duše
a dílo (1913). K. Sezima v knize Podobizny a reliéfy (|927), M. Nováková, Básnířka života
a snu (1940). R. Schwarzová, Růžena Svobodová ve vzpomínkách své žačky (t940). F. x.
Šalda často v Kritických projevech. J. Laichter v knize Uměním k životu (Lg47).B. Benešová,
M. Pujmanová, I. olbracht aj. v Kmeni 19lB-l9.

Šel\asrRr Ferdinand František (2l. 4. 1839 v Praze _ 30' 12. 7904 tamtéž). V patnácti
letech debutoval na scéně Stavovského divadla, rok hrál pod Tyloým vedením u Zóllnerovy
společnosti, později u německých divadel. V l. 1860-190l, mimo krátký pobyt v Královci
(1863) a v pražských předměstských divadlech (lBB3-lBB4), působil postupně ve Stavov-
ském, Prozatímním a Národním divadle'

Knižně vyšlo z dramatl. Blázinec a prunímposchodí (1868) ; Soatojónskó pouť (|B72)' Rodinnó,
oojna (IBB2); Podskalák (1882); JederuÍcté přikdzdní (|B82); J' K' Tyl (lBB2, s hudbou A. Dvo.
Íáka); Karel Hazllíček Borouskj (1BB4) ; Palackého třída 27 (l88a); Diuadelní ulak (|BB4); Éra
Kubónkoua (1886); Roauggiollo, loupežník z Apnin (lB89) ; Vj,Iet pana Broučka na ujstauu (L893).

Divadelní hry vyšly u J. Pospíšila (12 sv., 1895-1909). J. Toužil vydal Paměti F. F.
Šamberka a hrst vzpomínek (1906).

Literatura: J. Neruda v Podobiznách I (l95l). J. Vodák v knize Cestou (1946). F. A.
Šubert v osvětě 1905. B. Hlaváč v Dnešku 1930_3l.
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ŠBlrnBRa Alois Vojtěch (21. 3. lB07 ve Vysokém Mýtě - 23. 3. I8B2 ve Vídni).
Syn řemenáře, v Litomyšli studoval gymnasium (do r. 1826) a filosofii, kterou dokončil
v Praze, kde .vrystudova| i práva (1830). Zprvu soudní úředník v Brně, pak profesor řeči
a literatury českoslovanské v olomouci (lB39-1B47), v Brně a ve Vídni (IB50-1BB2).

Přispíval (zprvu básněmi, pak odbornými články) do časopisůJindya nyní, Květy, Časopis
Českého muzea' Čechoslav, Česká včela, Poutník, Týdeník, Ivíoravské noviny, Časopis
Matice morar'ské. Byl spolupracovníkem Riegrova Slovníku naučného.

Knižně vyšlo z prací odborných : Vpá,rl Mongolů do Moraay (l8al); o rounosti ja4lka ťeského
a něnuckého u Moraaě (18aB); V1soká Mjto, króloaské uěnné město u Čech,ieh (ls45); Dějin1 řďi
a li'teratur1l českosloaenské (2 sv., Vídeň lB58' 186l-69); Paněti a znameni'tosti města olomouce
(186l); (ákladoué dialektologie českoslouenské (Vídeň |864); (dpadní Slouané u prauěku (Vídeň
1868); Libušin soud, domnžId nejstarší památka řeči české, jest poduržen ... (Vídeň |B79); Kdo
sepsal Krdlodaorskj rukopis r. 1BI7? (Vídeň 1BB0) a několik knih právnických.-Vydal:
M. Jana Husi ortografi českou (lB57).

Literatura: J' Bartocha, A. V. Šembera (1907). Z. Nejedlý v knize Litomyšl (1934)
a v knize T. G. }v{asaryk I/2 (1931). E. Škorpil, A. V. Šembera, Přehled žívota a díla (1946,
zde je i podrobný soupis Šemberol"ých prací a literatuty o něm).

ŠIvtÁČur Matěj Anastazia (5.2. 1860 v Praze_12.2. l9l3 tamtéž). Po studiích
chemie na pražské technice pracoval jako úředník ve venkovských cukrovarech' Na přání
strýce, nakladatele Františka Šimáčka, zanechal r. 1BB4 svého povolání a věnoval se novinář-
ství a literatuře. V l' l8B4-1B99 redigoval Suětozor, od r' 1900 (uon' od r. lB97 knihovník
Městské knihovny na Vinohradech, od r. l900 činoherní referent Národní politiky.

Knižně vyšlo z poezie:. ( kronikjl chudjch (IBB4); -z ptózy:. ( opuštěých nítt (|8B7);
(J řezaček (lBsB); Duše toudrny (l89a); Štěstí (2 sv. l89l); 4e z,i1isků phil. stud, Fitipa Koříflka
(s pseud. MARTIN HAVEL, 5 sv., lB93_lB97) ; _ z d'tamat: Suět malj,ch li,dí (|B9|);

Ji'ý uzdrch ( l B9a) ; - Vzpornínful literdrní, diaadelní a jiné (|9||) '
Sebrané spisy M. A. Šimáčka lryšly v Unii (20 sv., l908_t9l|). Ze zápisků phil. stud.

Filipa Kořínka vyšlo v NK r. 1949 a r. 1959.
Literatura: Václav Dresler, M. A. Šimátek a jehc dílo (ve 20. svazku Sebraných spisů)'

D' Stříbrný, Český epik darwinismu, Čur. tgt 1. Týž psal o Šimáčkovi v LF 191l (o drama-
tech), v osvětě l9l2 a 1914. A. Macek v Akademii l9l2-l9l3. F. X. Šalda v Krit ických
projevech 2 a 3 (1950). K. V. Rais, M.A.Šimáček, vAlmanachu České akademie(l9l4).
o. Fischer v knize K dramatu (l9l9). L. PáIeníček, M. A. Šimáček jako div. referent a kritik
Světozora (l930). ÚvodJ. Vodáka ke knize Maxínkův strýc herec (l940). Doslovy A. Kell-
nerové (1949) a M. Noska (1959) v uvedené edici v NK.

ŠIttnČnr František (22. 3. |842 v Mlýnech u Soběslavi _25. 9. |877 v Praze). Syn
rolníka, studoval gymnasium v Jindřichově Hradci, po vstupu do kláštera v Praze teologii
(v té době se seznámil s J. V. Sládkem). R. l 869 r,rystoupil z iádu a r. l B70 byl přijat na dopo.
ručeníJ. Nerudy do reakce Národních listů, kde řídil rubriku |e soudní síně.

Přispěl do almanachu Ruch ( l868) a do Almanachu českého studentstva ( 1869) ' přispíval
do Květů, obrazů života, Světozoru, do časopisu Tábor, Lužničan a do klatovského Šum'v.na.

Výbor z poezie Dejte mi v ruku břitký meč! uspořádal s doslovem F. Baéha (1954).
Literatura: JanNeruda v Literatuře II (1961).J. V. SládekvLumíru lB77. o. I\{okrý

v osvětě |B77.L. Quis v Květech 1898 (s bibliografií). o soudničkách F. Benhart v Novém
životě 1952. Fr. Baťha v doslovu k uvedené edici í1954).

ŠKAMPA Alois (30. 5. 1861 v Praze_ r+. s..rgoz tarntéž).Y Ptazevystudoval gymna-
sium, frlosofickou fakultu nedokončil a od r. lBB5 byl magistrátním úředníkem v Praze.

Cestou (1946). F. A.
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Přispíval do Lumíru, osvěty, Světozoru, Z|atéPrahy, Nivy, Zvonu aj.
Knižně lryšlo z poezie: Malful a písně (IBB3); Mlad! suět (I8B4); Maló křídla (|88B);

Tenku a doma (|B93) ; Poslednt kaět ( l 903 ) '
Literatura: F. X. Šalda v Kritických projevech l (l949).

Šr.n;uenJosef Karel (l7. l0. 1864 ve Staré Pace -+.9. l9l4 v Praze). Po studiích
chemie na technice v Praze technický úředník v cukrovarech. Ze zdtavotních důvodů se
povolání vzdal, hospodařil na statku svého otce v Dolní Kalné, později vyučoval na obchodní
akademii v Hradci Králové, KoIíně a v Ptaze.

Přispíval do Hlasu národa (zde r. lBB9 Kuře melancholr&), Květů, Lumíru, Ruchu, Světo-
zoru, Zlaté Prahy aj.

Knižně vyšlo z pr ózy : Dojryl z přírod1 a společnosti' ( l89a) ; Co žiaot opomíjí (|B95) i <dtiší
(lB9B); V zášeří krbu (|B99); Temno (1902); Peklo (|905); od nás (1907); Lípa (|90B); Před-
tuth1 Q909): Z Prab (1910); ,( ehmurnjch obzorů (L9|0); Rzzlrat (l91l); Maloměstskó idlla
( 1 9 1 1 ) ; Vraždění ( l 9 1 0) ; Pouídka z aJčepu ( 1908).

Sebrané spisy vydal A. Grund v Aventinu (5 sv.' l929-l931).
Literatura: J. Kamper v České revui l90l. V. Mrštík v knize Moje sny I (1902). J. Karásek

ze Lvovic v knize Impresionisté a ironikové (1926). F. X. Šalda v Kritických projevech
4 (l95l). A. Procházka v Českých kritikách (1912). K. Sezima v Podobiznách a reliéfech
(1927). J. Laichter v knize Uměním k životu (1947). A. Grund v Rozpravách Aventina
1928-29. J. Machytka v LF 1937.

ŠuIr'ovsrÝ Alois Vojtěch (vl. jm. A. Schmilauer;24, |, lB37 v Mladé Boleslavi _

20. 6. 1883 v Litomyšli). Studoval g1nnnasium v Mladé Boleslavi (od r. 1847)' od r. lB51
atademické gymnasium v Ptaze, kde lrystudoval i filosofickou fakultu. Učil na gymnasiu
v Klatovech (od r. l860) a v Litomyšli (od r' 1B73)' kde se stýkal s Al. Jiráskem a T. Nováko-
vou. Od r, |877 školní inspektor na Litomyšlsku a Poličsku.

Přispíval do obrazů života (zde r. l859 povídka Bětuška), Humoristických listů, Jitřenky,
Hudebních listů, Československé koledy, do Pečírkova národního kalendáře, Květů (zde
r. l87l Staý aarhaník, r. |B72 Setník Dřeunickj, r' lBB0 Jehla), osvěty (zde r. lB73 a lB81
Rozptjlent kapitoly, |B74 Parnasie, r. lB75 (a ranních čmldnků, r. |877 Starohorskj filosd r. l8B0
Nebesa, r. |BB4 Bez lásk1t), Lumíru (t. |B75 Krupař Kkofiiš) ' Světozoru (zde r. l BBl Procul Ncgotiis).

Knižně lyšlo z prózy:. Kmotr Rozutntc(|B72); Martin oliua QB7fl; Na čerstoém uzduchu
(2 sv. '  1882) 1 -z poeziel Básnž (L87+).

Soubor spisů připravilJ. Voborník (l1 sv., 1923-1924) ; Výpravné spisy vyšly,' Šimáčka
(l0 sv., 1880-1896) 1 Drarnata lydal F. Bačkovský pod názvem Pozůstalá dramata
I-IV (189l_1905). Za tanníc|t červánků a jiné povídky vydal v Ží,ém odkazu domova
l952 J. Polák, ve Světové četbě r. 1953 E. Petiška.

Literatura: A. Pražák, Alois Vojtěch Šmilovský, Životopis, doprovozený ýňatky jeho
korespondence (191l '  2. l ,yd. 1924).J. Voborník v l l .  sv. Souboru spisů (1924). Primus
Sobotkavosvětě 1BB3.J.NovákvLiter. l istech 1886.J.JakubecvLF 1925.A.NovákvLumí-
ru 1930-3l. Al.J irásek v knize Zrrýct ' pamětí II (1932). F. X. Šalda v Medailónech
(l94l). Zd. Nejedlý v knize o literatuře (1953). J. Polák a E. Petiška v doslovu a úvodu k uve-
denýtn edicím (1952' 1953).

ŠoLC Václav (23. 12,l83B v Sobotce - 14.7, |87I tamtéž)' Pocházel z rolnické rodiny.
Studoval na gymnasiu vJičíně, po maturitě v r' 1860 si zapsal na pražské universitě historii,
věnoval se však víc literatuře než studiu' od r. 1863 cestoval s kočujícími herec\inoi společ-
nostmi, od r. l865 pobýval y Ptaze. R. 1867 však odešel z hmotných důvodů k matce do So-
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aj.
Ma]ó křídla

botky. S podporou hraběnky E. Kounicové vydal r. l868 své básně, zlepšené poměry přiveclly
ho zase na čas ke studiu, opět je však nedokončil. Vrátil se k matce do Sobotky, kde zemřel.

Přispíval do Lumíru, dále do Boleslavana, obrazů života, Rodinné kroniky, I(větů,
Vesny kutnohorské, Světozoru. _ Spoluredigoval Almanach českého studenstua (|869).

Knižně ryšlo z poezie: Pruosenkjl (t868, druhé Šolcem připravené rozšířené q,dání |872).
Prvosenky ve Světové knihovně r. 1905 vydal a úvod k nim napsal L. Quis. Dílo vydal

B' Vencovský v Pantheonu r. 1926, Prvosenky znovu M. otruba v Národní knihovně (l951)
s doslovemJ. Hájka. Yýbor z díla uspořádal V' Dostál (1951).

Literatura: J. Neruda v Literatuře II (196l). Fričova staé dnes v knize Čeští radikální
demokraté o literatuře (1954). o Šolcově životě psal B. Čermák v Květech 1890. A. Novák,
v knize Mužové a osudy (1914) a sborníku ČtyÍi,. Sobotky (1937) . B. Vencor'ský, Šolcův
život ajeho dílo (doslov k Dítu 1926). Y'Závada, V. Šolc, básník Prvosenek (l93B). J.}Já-
jek v knize Generace na rozhraní (1946).J' Hájek, Václav Šolc' pěvec probuzení českóho
pracujícího l idu (1951). M. otruba v Č. l i t . 1955. Týž v publ ikaci Sobotka 1958.

ŠpIuor,BR Ervín (29. B. lB43 v Chocni - |7. |2. l91B v Roudnici n. Labem). Studoval
na reálce v Moravské Třebové, v Poličce a v Praze' kde absolvoval i kurs pro učitele na střed.
ních školách. Byl členem redakce Národních listů (1864_1867), později stal se okresním
tajemníkem v Roudnici n. Labem a věnoval se spolkovému, politickému a kulturlrímu životu.
Za svoji činnost byl několikrát souzen.

Přispíval do Lumíru, Svobody (Barákovy), osvěty, Květů, Z|até Ptahy, Národních
listů aj. - Spolupracoval v časopisechŘip a Podřipan.

Knižně vyš|y Bósně (1866); -z ptózy: Bělohorští mučedníei (1867); Hi"stoňcké poaídk1
(2sv., |B74_1B75); -z překladů: A' Meissnet, | ižka (l86a) ; H. Fleinc, Kniha písní
(lB73); Atta Troll (|B74). Přeložil do čcštiny Wenzigova libreta k operám Dalibor a Libuše.

Literatura: H. Siebenschein v české revui 1926. F. Streiček. Tři básníci revolučního
roku, ve sborníku Z doby Nerudovy 1959.

Šrtcg Václav (29. 4. 1859 v Kladně -23. 2. t947 v Praze). Studoval gymnasium
ve Slaném a od r. 1873 v Praze, kde absolvoval r. 1879 i pedagogium. Učitel ve Slaném,
od r. 1894 v Praze. V l. 1908-1914 ředitel divadla na Vinohradech, v 1. l9l4-l9l8 vedl
divadlo lJrania, v l. l919-t925 divadelní ředitel v Brně. Cestoval po Německu, Itálii a
Francii.

Přispíval do Světozoru, Květů, osvěty, Lumíru, Máje, Z\até Prahy aj.
Knižně vyšlo z ptózy:. Malomžstskj pcpř (|B93); Koleje (|B95); Hloží (|896); U tří bldznů

(lB99); Strniska (l90l); Koooué ruce (1903); Humoresk2 (1905); Štěstí ,,(latéha hroln|Í, (1910);
Hřích paní Hjroué (L9||); Humoristůu zópisník (19ll); Diuadelní nžitk2 (9|3); Řetěz (1925)i
I*s krósnjch žen (|925); Pmžskj, charál (1927); Pobřeží lóskt Q929); Sladké ao$, (|933);
Kejkle afrašk1 (1928) ; - z dramat: Maloměstské tradice (1BBB); {laý déšť (1890); Třetí
zaonění (|900); Deskouj statek (|90B); Habada a Jordán (191l); Když uhodila duanóctá (1918);
(matentí pohádka (1920); Co s knihou? (1931); -ze vzpomínek: Diuadelní paběrk), Vzpomínk1
třídit ladelníchnadšenců, J.Štolby,V.Šrccha,K.Štpka (1902); Vinohradskjpřípad(1922);Džungle
diuadelní a litertirní (1937).

Sebrané spisy vyšly u otty (2B sv., 1925-1934). Dramata vyšla u otty ( l3 sv., 1911 až
l 9 3 r ) .

Literatura: P. Fingal, Václav Štech, dramatik, prozatér, organizátor (1929). B. Slavík,
Václav Štech a Staný (1939). F. X. Šalda v Krit ických projevech 4 (1951)' 7 (1953). F. Pra.
žák v knize Spisovatelé učitelé (1946). Sborník V. Štech, Hrst vzpomínek k uctění l. výročí
jeho smrti (1948).
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Šror,el Josef (3. 5' 1846 v Hradci Králové - 12. 5. 1930 v Praze). Gymnasium
navštěvoval v Hradci Králové, v Ptaze studova] práva, byl šlechtickým vychovatelem a
po soudní, advokátní a notářské praxi se stal notářem lB79 v Necharricích, lB90 v Pardub!
cích a l9ll v Praze. Cestoval téměř po celé Bvropě, r. lB73 byl v Americe.

Přispíval dc Světozoru, Lumíru, ZlatéPraby, Osvěty' Jitřenky, Moderní revue, Máje aj. -
Spoluredigoval Palečka. - Libreto Turdé palice zhudebnil A. Dvořák.

Knižně ''ryšlo z prózy: Kle!ry z cest (|B73); Atnerické pouídk2 (lBB3) ; Na skandiruiuském scueru
(l88a) ; Nouel2 (|BB5); /a oeednem (|874_76); ( dramat žiuoia (|9O4\; |e sltmnjch koutů
Europ1 (I9|B);<e <ópadní Inr]ie a Mexika (2 díLy, 192l); - z drar,.at Krejčí a šaec (1870);
(apouězenéouoee(|B72);}|Iatčinodílo(|B73);Úno.s(IB72);Vodnídrulstao (1sB7); AtIr ight(1888);
Maloměstští diplomati (lB8B) ; flíuěť (1889); Křilé cesty (l89l); Peníze (LB95); (toděj (LB96);
Na letním b2tě (IB99); _ 2e vzpoÍr'ínek: { mjch panžtí (1906-07) ; Diuadelní paběrk1, Vzpo-
mínful tří diuadelních nadšenců, J' Štolby, V. Štecha, tt. Štpta (l902).

Dramatické dílo l.yšlo u Šimáčka (8 sv., 189l_lB9B).
Literatura: F. X. Svoboda, Josef Štolba (193l). o. Fischer, K dramatu (1919).J. Neru.

da v Poclobiznách II (1952). K. Rektorisová v doslovu k vydárrí hry Na letním bytě (1955).
L. Novák v Divadle 1946. Bibliografri otiskl K. Nosovský v Liter. rozhlcdech 1929-30'

ŠunoRr František Adolf (27.3. lB49 v Dobrušce_B.9. l9l5 v Praze). Pocházel
z rodiny řemeslníka. Gymnasium studoval v Hradci Králové, filologii v Ptaze, později se vě.
noval žurnalistice a divadlu. od r. l880 pracoval ve Sboru pro postavení Národního divadla,
v l' 1BB3-1900 byl ředitelem Národního divadla, v l. l906-l908 řídil divadlonaVinohra.
dech. Podílel se při organizaci Národopisné výstavy českoslovanské r. 1895 a Národopisné.
ho muzea.

Přispíval do osvěty, Čccha, vlasti, Žižky aj. Byl členem redakce kalenciáře Vlast
(lB73-1B75), Pol it ik, Pokroku (lB78-lBB3), od r. l909 byl členem redakce Nároclní pol i .
tiky. - Redigoval ottůa Malj sloaník (2 sv., 1904-1906), osaětu (190B-l9l5).

Knižněvyšlozdramat:PetrVokRožtnberk (188l); Probuzenci ( lBB2) ; JanVjraua (1886) ;
Praktikus (1889); Drama čt1r chudj,ch stěn (|B93)i zně (I901)i_z ptózy: Pouídk1 historické
a j iné drobné (3 sv' '  lB79-lBB0); .{ českého j ihu (lBB2). -z prací odborných., Ntirodní
diuadlo a Praze, Dějin1l jeho i' staoba dokončentí (lBB1); Klicpera dramatik, jeho profl a místo u české
dramaturgii (1B9B) ; Dějin2 Nároútího diaadla u Praze 1BB3-t900 (3. sv., l90B-|2)i-zevzpo.
mínek ,( upfunuljch dob (4. sv., |9o2),

Literatura: Vl. Mi.iller, F. A. Šubert v edici Kdo je? (1949). V. Dresler 
" 

ČČu tgog.
J. L. Turnovský v osvětě 1899. A. Srb v osvětě l9l5. J. Voborník v Almanachu České
akademie 1916. F. X. Šalda v Krit ických projevech 2 (1950)' 4 ( l95l), 7 (1953). Ant. Veselý
v LF 1930, v Lumíru |927,Z1até Praze |927, ČČM l92B. o. Fischer v České revui 1915.
v Cestě 1918. Zd. Nejcdlý v Dějirrách opery ND I. (1949).

TÁBoRsKÝ František (l5. l .  lB5B v Bystř ic i p. Hostýnem_2l.6. 1940 v Praze).
Syn obuvníka, později hostinskélro. Gymnasium studoval v o|omouci (žák J. E. Kosiny),
filologii v Praze (od r. lB7B). Byl profesorem na Vyšší dívčí škole v Praze (1BBB-191I),
později ředitelem (l9l l-l92l). Věnoval se šíření ruské kultury, zejména ýtvarného umění.

Přispíval do Koledy' Našince, Lumíru, Naší doby (výtvarné kritiky s pseudonymy LO.
RENZO, T.RA TITo), osvěty, Národních listů, almanachu Zora, Nitra (s pseud. FR.
HOSTIVÍT.) _ Redigoval časopis Krása našeho domoua (1907-|908).

Knižně vyšlo z poezie : Btkně (lBBa) ; StartÍ komedie (1892) ; Melodie (1893) ; Hrdinné touh2
(1906); Al letujah! (1919); /baladickjch (1933); Legenda staronouá (|927); Můj breaiář (193s); _
ze vzpotnínek U kamarádského stolu (l933); _z přek1adů : M.J. Lermontova Btisně (3 sv.,
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(žák J. E' Kosiny),
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výwamého umění.
s pseudonymy LO-

Nitra (s pseud, FR.

(|893)i Hrdinné toufut
Můj breai,óř (l93B); _

1B92-1918); A. s. Gribojedova Hoře z rozumu (1932) aj. - z odborných prací: Huiezdoslau
(l919) ; A. Kašpar, i lustrtítor,malíř. grafik (1935) ; PuŠki,n, pěuec suobod1l ( l937) ; -z dramatic-
kých prací: Saatba KarLa IV. (1935) - Uspořádal pro di:ti: Na.šim dětem (lBB9).

Literatura: M. Hýsek v Mor rvskoslezské revui 1908. František Táborský, Hrst statí a přá.
telských vzpomínek k jeho sedmdesátce (uspořádal B. Vawoušek, l92B; zde bibliografie).
Zd. Nejedlý v knize o literatuře (1953). A. Grund v Listu l947-4B. Týž ve sborníku Puškin
u nás (1949). Šalda v Krit ických projevech 2 (1950) a l0 (1957). P. Pešta o vztahu k l i terár-
nímu Sloverrsku (v Slov. lit. 1959).

THOMAYER Josef (pseudonym R. E. JAMoT; 23' 3. 1853 vTrhanově - lB. 10. 1927
v Praze). Syn panského zahradníka, gymnasium qFstudoval v Klatovech, lékařskou fakultu
r. 1876 v Praze. PřítelJ. Vrchlického a Al. Jiráska. R. 1BB3 se habilitoval z oboru vnitřního
lékařství, r. 1897 se stal řádným profesorem university v Praze, Za studií i později hojně
cestoval (Paříž, Londýn, Berlín, Itálie, jižní Německo, Severní Afrika, Řecko aj.)

Přispíval beletristickými pracemi do Světozoru, Lumíru, Květů' osvěty, Zvonu, Ná.
rodních listů aj. - Spoluredigova| (uon (1902-1927).

Knižněvyšlozprózy:.Přírodaal idé(|8B0);Vedlecest1t (1895) ; Porůznjchstezkdch (1902);

f loutnetistí(|905);Paběrk1 (t9l l); (panětíl idínepatmjehajinéprdce (l9l3); (I idskébiologie
ajinó próza (l9l5); řada vědeckých prací lékařských.

Sebrané spisy z oboru lehčí prózyJosefa Thomayera ryšly v Unii (ll sv., l9l9_1925).
Literatura: J. V' Sedlák, Josef Thomayer (l923). A. Trýb, Za Josefem Thomayerem,

Rozpravy Aventina |927_2B. L. Syllaba v Almanachu České akademie (1928).

TIEFTRUNK Karel (30. 10. 1829 v BěIé pod Bezdězem -2. 12. 1B97 v Kutné Hoře).
Gymnasium studoval v Litoměřicích, historii a literaturu na universitě v Praze (1B49-l851).
Středoškolský profesor v Litoměřicích, od r. lB59 v Praze (v l. lBB2-lB92 ředitel gymnasia).

Přispíval do časopisů Škola a život, Boleslavan, Posel z Ptahy, osvěta, Krok, Časopis
Českého muzea (zde stati Hlauní pouahopis2 Kraloduorského rukopisu a důležitost.jejich pro kultunl
džjepis českj, |867; Slouo o romdnu a dějepise českém, |876; o ctické a bósnické stránre kronik1 Dali.
mitoul, lB79).

Knižně vyšlo z prací odborných: Historie literatur1l české (|874); Dějin2 Matice české
(lBBl). _ Edice: Pavel Skále ze Zhoře, Historie česká od r. 1602 do r. 1623 (1865- lB70).

Literatura: A. Truhlář v Almanachu České akademie lB99. J. L. Píč ve Výroční zptávě
vyššího gymnasia v Žitné ulici na rok lB9B. L. Doležel, Vzpomínka na slavnost třicetiletého
působení učitelského Karla Tieftrunka (lBB5).

TONNER Emanuel (25. |2. 1829 ve Velkém Zdíkově u Vimperku - 4.4. 1900 v Praze).
Vystudoval filosofickou f;akultu v Praze, r. lB4B byl mezi bojujícími studenty, byl členem
Havlíčkových Národních novin, Slovanské lípy a Večerního lístu, souzen pro politickou
činnost. Vyučoval na gymnasiu v Přemyšlu, pozdeji (od r. l856) na Českoslovanské obchodní
akademii v Ptaze. Pracoval jako žurnalista v Krásově Čas.', v Národních listech, jako redaktor
Světozoru byl vězněn. Několikrát byl poslancem v říšském sněmu. Vydával letáky a brožury
(Pulóci a Češi, |863; Slouo o potřebě, ab1chom zanechali potitib nečinnosti, 1873). Překládal ze
srbštiny, polštiny, němčiny a hlavně latinské prameny k českým dějinám.

Knižně vyšlo z prací odbornýcb: V2prauouání dějin domdcích (l87l' nedokončeno); _

z překladů : B. Balbína Ro2praua na obranujaz1ka slouanského, zaldště pak českého (|869, s životo-
pisy B. Balbína a T. Pešiny z Čechorodu) ; Místra Paula Stránského ze <apské stŤónk) poopra.
oené a rozmnožené uypsdní uší obee Erál. českého (1893).

Literatura: Nekrolog ve Z|até Praze l900. J. Neruda v Podobiznách I (195l).Bdsně (3 sv.,
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TÚMA Karet (6. 9. 1843 v Ptaze _ 9. 5. t9|7 tamtéž). Navštěvoval gymnasium v Rych-
nově n. Kněžnou, v Hradci Králové a v Ptaze, kde vystudoval i polytechniku, věnoval se
však žurnalistice. PřítelJ. Grégra,J. Baráka, K. Sladkovského, v l. 1862-1915 člen redakce
Národních listů. Jako redaktor byl několikrát před soudem a vězněn. V l. 1BB3-1B95 byl
též politicky činný jako poslanec.

Přispíval do Svobody (básně Hraníce uzpldla, Píseň české omladi'ryl), obrany, Květů, Hlasu,
osvěty, Humoristických listů (zde Politika u džbánku), Mlynáře aj.

Knižně '"ryšlo z prózy:. | českjch mljnů (od r. lBB5, 2. .,yd. v B ďlech v l. 1892-1917);
zdrarnat l .  Suědomíanebfer tuanaBa lk t ině  (pod leA.Ber ly ,  lB79) ; ( la tépero  (1895)  ; - zp ře .
kladů: Básně Alex. Petífho (společně s F. Brábkem' 1B7l); -z odbornýcř ' prací: o boji
ntiroda amerického za samostatnost (1871); Dějinné charakter2 (lBB1); Karel Haultček Borouskj
(lBB3_85) ; ZiuotDraJul iaGrégra,slaanéhoobrdncesuobod2české (1896) aj.-VydalVybrané
spisy Karla Havlíčka Borovského (3 sv., 1{}86-87). Spoluautor a\mana,chu Apri'l.

Literatura: I. řrerrmann, Psarríčko k jubileu v knize o žiwých a mrtvých III (1940).

J. Neruda v Podobiznách II (1952). D. Panýrek v Máji 19ll-l2. Nekrology v Topičově
sborníku 1916-1 7 a ve Zvonu l9|7.

TYRŠ Miroslav (l7.9. 1832 v Děčíně-8. B. 1884 v Ótzu v Tyrolsku). Syn lékaře,
gymnasium a filosofickou fakultu lystudoval v Praze (lB5B) zabývaje se zejména estetikou.
Učitel tělocviku v Praze, později vychovatel v Novém Jáchymově u Berouna. V té době se
seznámil sJ. Fůgnerem a společně s ním založil r. 1862 těloýchovný spolek Sořol. Účastnil
se organizování kulturního žívota a byl činný také politicky. od r. lBB0 přednášel na technice,
od r. 1BB3 byl na praí:ské universitě profesorem ciějin umění. Podnikl někoIik studijních
cest zejména clo Itálie a západní Evropy (Paříž, Londýn, Mnichor').

Přispíval v 70. letech l.ýtvarnými kritikami do osvěty, Světozoru, Národních listů,
do Květů, Z|até Ptahy, Lumíru, Riegrova Slovníku naučného aj. - Redigoval časopis
Sokol (1871-1876 a lBBl-1884).

Knižně lyšlo z prací odborných: Laokoon, díIo doful řínské (|873); o podmínkách ujaoje
a zdaru činnosti umilecké (1873)' o slohu gotickém (lBB1); _ z překladů: H. Taine, o podstatž
díla uměleckého (1B73).

Výtvarné kritiky a statě v1'dala R. Tyršová pod názvem Úvahy a pojednání o umění
ýtvarném (2 sv., 1901 a l912); nové lydání svazků o umění v l . 1932-1937.

Literatura: Vlastní životopis Tyršův v čas. Sokol lB99' R. Tyršová, Tyrš, jeho osobnost
a dílo (1932-34). A. Pražák, Dr. M. Tyrš (1946). V' Havlíček v edici Kdo je? (1947). o f i lo-
sofických pracích F. Zákrejs v osvětě lBB4. o estetikovi o. Hostinský v Sokolu 1890. J. Křen
v Moravskoslezské revui 1913 a l9l4. Tyršův sborník (l920). B. Markalous v Topičově sbor.
níku 1916-17' J. Bartoš, Miroslav Tyrš (1916' 2. vy. l . 1930; zde i l i teratura). J. Král,
Tyršory filosofické pokusy (v Hanušově sborníku, 1932).J. Lormanová v ČuF 1935. Z. Ne.
jedlý v monografii T. G. Masaryk Iv (l937). M' Novák v knize Česká estetika (1941). L' Štoil,
Politický smysl sokolství (1932).

ULRICH František (6. 2. 1859 v Hradci Králové - 18. 5. 1939 v Rokycanech). Po gym.
nasiálních studiích absolvoval práva v Praze (doktorát lBB1). od r. IBBB byl samostatným
advokátem v Hradci Králové, kde významně zasáhl do života města jako jeho starosta
v l. l894-1929.

Přispír'al básněmi do Lrtmíru, Koledy, Ruchu, Zvonu, Světozoru. _ Spoluredigoval
almanach }náj 0B7B).

Knižně rryšlo z poezie : Písně suatebni (1925) ; Model (1929).
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Literatura: L. Domečka, 30 let veřejné činnosti JUDra Františka Ulricha (l925). I. Herr-
rnann v knize o žiýc}r a mrtých III (1940). F. Sekanina, Básník F. Ulrich (1933).

VAŠEK Antonín (l l .  l1. 1829 v Háji u opavy -13. |2, t880 v Brně). otec básníka
Petra Bezruče. Studoval gymnasium v opavě a v olomouci, filosofii v olomouci, v Praze
a ve Vidni (zde byl jeho učitelem.A. V. Šembera). od r. 1857 učil na sti.edních školách
v opavě, Jihlavě, Košicích, od r. 1860 opět v opavě, od r. 1B73 na českém gymnasiu v Brně.

Redigoval opauskj besedník (1861_1865), jímž silně působil na národnostní a politické
uvědomění Slezska.

Knižně lryšlo z odborných prací: Filologickj důkaz, že Rukopi,s Králoduorskj a (elenohorskj,
též zlomek euangelia s|).. Jana jsou podaržewi díla V. Hank1 (1879).

Korespondence částečně otištěna v Lidoých novinách l9l3 a ve včstníku Matice opav-
ské l9l2. Milostné listy A. Vaška . . . vydal V. Ficek (1955).

Literatura: A. E. Vašek, Profesor Antonín Vašek, buditel svého lidu na Lašsku (1930;
tam i literatura). M. Rusínský, Česká beseda v zemi pruského krále, Kousek historie ze života
Antonína Vaška (1935). J. Hanuš, Padesátiletá diskuse o Rukopisy (LF 1906). V. Martínek
v Rozpravách Aventina 1929_30. V. Ficek ve Slezském sborníku 1947 a |949'

vÁvRA Vincenc (pseudonym J. sLAvoMIL IIAŠTALSKÝ; 4. 10. 1824 v Praze _

6. 8. 1877 tarnže). Syn mlynáře, člena Národního výboru a účastníka svatováclavských bou-
ří, vystudoval v Praze gymnasium, filosofii a práva. Jako student se účastnil zakJáďáni řemesl-
nických spolků, byl čIenem Repealu, spoluzakladatelem a tajemníkem Sloaanské lífu (vypra-
coval její stanoly)' v 1. 1848 a 1849 přední žurnalista radikálně demokratického směru.
V r. lB4B byl krátkou dobu vězněn, pak bojoval v ozbrojeném povstání na Slovensku, koncem
r. lB50 znovu zatčen, vězněn y Ptaze a v Mukačevě (do r. lB5,1). Po amnestování žiL v Praze
pod přísným policejním dozorem jako advokátní úředník, nesměl dokončit doktorské zkouškn
nesměl publikovat bez policejního svolení. V letech šedesátých se znovu účastnil politického
života v časopisech Čas, Hlas a Národní tisty. Byl znovu žalářován, po rehabilitaci zvolen
poslancem zemského sněmu.

Překládal z němčiny, ruštiny, polštiny, angličtiny a franštiny. Přispíval do Květů, České
včely, Slovana, do časopisů lJnion, Morgenpost, Pražského večerního listu, do Lumíru
(především divadelní a literární kritiky)' Květů, Rodinné kroniky, pešťské obrann Svo.
body, Dělníka a do novin, které redigoval' _ Redigova|: Lípa slouanská (lB48)' Nouin2 Líp
sloaanské (1849), kalendář Českomnraaskó pokladnice na l. 1856-1864, spoluredigoval Čas
(186l-62), Hlas (|862_|865), Kalendóř korun1l české na l. 1867-1877. Působil v redakci
Národních listů.

Knižně vyšlo z prací odborných: Stručý obr1ls historie literatur1l české (1856); - z překla.
dů: z V. Huga Bídníci (1862-64), Chróm Matkjl boží o Paříži (l86a); ze Schillera Spiknutí
Fi,eska o Janoaě (|860); z Alfreda Meissnera Černožlutí (1866-68).

Zápisky starého osmačtyřicátníka vydal Jar. Schiebel (lBB9). Některé stati ve sborníku
Čeští radikální demokraté (1953).

Literatura: Ferd. Schulz v osvětě 1877 (nekrolog).J. Neruda v knize Podobizny IV ( 1957).

VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ Božena (roz' Novotná;30.7. 1862 v Pardubicích- 18. 3.
1934 v Libočanech w Žatce). Dcera obchodníka, krátce se věnovala divadlu. Provdala se
za cukrovarnického úředníka ažila v Uhřiněvsi a v Českém Brodě. R. l9l2 se stala poslankyní
v říšské radě, po převratě byla senátorkou.

Přispívala do Ruchu (po prvé lBB2), Světozoru, Květů, Lumíru, Ženského světa aj.
Knižně lryšlo z ptózy : Čqři poaídk2 (1890); Po saatbě (1892); Justina Holdanoaó (lB92);

- Spoluredigoval
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Noué potidk1l (1893); Vdoaa po chirurgoai (lB93); Id2lky (|B9+); Minulost (1895) ; Medřická (l897)i
SilueQ mužů (1899); steří mlódenci a jiné pouídk1 (l90l); Vzpoura (1901); Macecha a jiné črt1
(1902); Pd,? (1905)1- z dramat: Sběratelka starožitností (1B90); V bludišti (1890); V jaÍmu
(1897); Neznólnd peunina (1899); Přítěž (|90|); Holčička (1905); Co b1lo (1902); Cop (1905);
Dospělé dě,i (|909); Lidé (|909); z politických a femirristických úvalr: Ddl! (|9L2).

Dílo vÉlo v Unii (7 sv. '  l9l9-l922)'
Literatura: J. Voborník, Božena Viková.Kunětická (l934; zde další literatura). F. X.

Šalda v Krit ických projevech 4 (195l) a B (l953).J. Laichter v knizeUměním k životu (1947)'
F. Gotz v Lípě l919. K. Hikl v Cestě 1923.

VILÍMEKJosef Richard (l. 4. lB35 ve Vamberku - l6. 4. l91I v Praze). V Šumperku
studoval nižší reálku, v Praze vyšší reálku a techniku' kterou nedokonči|. od r. 1856 věnoval
se žurnalistice, založil^ Slovanské knihkupectví a r. l87l knihtiskárnu.

Přispíval pod pseudonymem JAN vEi-EŠoVSKÝ do Z|ati1ch klasů (poprvé lB55),
Pražských novin, obrazů života aj. _ Za|ožil a redigoval : Humoristické /is| (1858-63
a 1875_ l906); spoluredigoval zpěvníky Hlahol (186l), Veselj, zpěudk (1862),kalend,áře Pokrok
(l862' l863)' Besedník (3 sv., 186l_1864); vydával obrazy žiuota(|B59); - ze vzpomínek:
(,e zašljch doó (lu08).

Literatura: Jos. R' Vilímek, osobnost í závod (uspořádal K. Sezima, 1937).

VINKLER František (lB. l. 1B39 v Bílovicích u Prostějova - 6. 7. 1899 v Plzni). Práva
veVídni avPraze nedokončil 'Novinář, krátceučitelnasoukromé dívčí škole. od r. 1865
do r. lB97 okresní tajemník na Mělníce.

Redigor'al časopisy Boleslauan (1863-l865),Praoda (l863)' Mělničan (odr' lB72). Přeložil
několik německých a francouzských divadelních her.

Literatura: J. Čvančara v Památníku tělocvičné jednoty Sokol na NÍělníce (1868-1928),
(l92B). V. Jílek ve sborníku Z doby Nerudovy (l959).

VLČEKJaroslav (22. 1. 1860 v,Banské Bystrici _2|. |. 1930 v Praze), Syn českého
profesora, matky Slovenky, studoval gymnasium v Banské Bystrici (lB70-l87B), na pražské
universitě češtinu a němčinu. Zprvu středoškolský profesor (od r. lBB2 v Brně, od r. lBB5
v Praze), od r. lB9B přednášel na pražské universitě dějiny české literatury a r. 1907 se zdestal
profesorem. Po první světové válce pracoval v ministerstvu školství na organizaci českých
a slovenských středních škol, stal se inspektorem slovenského ško|ství. od r. 1923 byl opět
profesorem dějin literatury československé na Karlově universitě. Mnoho péče věnoval
organizování kulturního života na Slovensku jako správce Matice slovenlké a redaktor
slovenských literárních podniků.

Přispíval do Světozoru' Ruchu, Květů, Času, Dne, Athenaea a jinýctr českých časopisů,
do slovenského časopisu orol, Slovenské pohlady, Sborníku l\{atice slovenskej. - Redigoval
obzor l i terórní a uměleckj l ( lB99-1901); spoluredigova| Lumír (I906-l9l0)' Daa (l907-19l0)'
fejeton Nórodntch /?sl' (l910-l9l3), sborník Slouensko (l90l)' List1l .fiIologickl (lB99-l9l9)'
Sborntk Matice tlouenskej (|9I7-|927), Naši řeč (|917- 1929). Spoluautor Literatury české
XIX. století. Redigoval knižní sbírky Čeští spisoaatelé 19. století, Čítanie študujticej mládeže slo.
aenskej, Díela spisouateťou sloaensk.ých. Pečova! o vydání Rízneror'y Bibliografie písomnictva
slovenského. Autor českých a slovenských čítanek pro střední školy.

Knižně vyšlo z prací věde ckých Literatu,anaSloaensku,.ie.jíuznik,rozooj,ajznam a úspěchy
( 1BB l ) ; Přehled dějin literaturyl česká (|BB5) ; Dejin.l literatúr1 slouen.skej ( 1 BB9' l B90) ; Pruní noaočeskó
škola btísnická (1896); Paael Jose.f Šaf,ařík (1896); Několik kaltztolek z dějin naší poezie (1898);
Několik kapitolek z dějin naší slouesnosti (1912); Poznámful k Čethouě Dagmaře (1913); Noué kapitol1
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McdřiÍkd (l897) ;
a jint črý

(|890); V jařnu

; Cop (1905);
(rer2).

literatura). F. X.
L životu ( l947).

V Šumperku
r. 1856 věnoval

(poprvé lB55)'
lrrt (1858-63

ka|endáie Pokrok
z e  v z pomínek :

v Plzni)' Práva
&ole. Od r. 1865

r. lB72). Přeložil

(1868-1928),

Svn českého
na pražské

v Bmě, od r. 1885
a r. 1907 se zde stal
organizaci českých

r' 1923 byl opět
péče věnoval

a redaktor

českých časopisů,
skej. - Redigoval
Dar (1907-1910),

(r899-19r9),
Literatury české

ltudujúuj mládeže slo.
písomnictva

i,Úznam a fu1lěchy
|890); Praní nouočeskó

na|í poezíe (lB98);

z dějin literatur1l české (1912); Dějilq české litcratur1 $rycházely v l. 1892-1921, 2. vyd. ve 4
svaztích L93|); Slouensku (L932). -Vydal: VeršeJanka KráIa (1893) ; Rukopisný sborník

Jos. Bláhy' přirozenéhoveršovcea spisovatele (lB99) ; Sebrané spisy K. H. Máchy (2 sv.,
1906' 1907); Sebrané spisy V. Hálka (9 sv., l905-l9l2); Povídky B. Němcové (1906, spolu
s M. Gebauerovou); Almanachy Ant. Jar. Puchmajera (4 sv.' 19l7_1921); Jana Matúšku
Sobrané spisy básnické (192l); SpisyKarla Kuzmányho I., Verše (1922); Spisy Viliama
Pauliniho.Tótha I.' Básne (1926). Přeložil: (moudrosti žiaota. (e Schopenhauerouj,ch aJbrismů
( lBB2) .

Korespondenci J. Vlčka se S. Hurbanem Vajanským (v čas. Bratislava 1930 vyd. Alb.
Pražák). Výbor Medzi Váhom a Vltavou (sestavil a doslov napsal M. Pišút' 1957). Dějiny
české literatury vydali nap<rsled olga a František Svejkovský (t960; v 3. svazku i jiné dříve
vydané práce Vlčkovy s titulem Z dějin české literatury a doplněná bibliografie)'

Literatura: A. Pražák v Ročence Slovanského ústavu za rok 1930. Listy filologické pa-
mátce.J. Vlčka 1930. M.HýsekvAlmanachuČeské akademie(l931). Zdějin české literatury,
sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám (1920, zde bibliografie díla).
V. stejskal v doslovu ke Kapitolám z dějin české literatury v Kritické knihovně (1952).
F. Svejkovský v doslovu k Vlčkovým Dějinám české litcratury (1960). Z. Nejedlý v knize
o literatuře (1953).J. Fučík ve Statích o literatuře (195l). M. Pišút v úvodu Dejin slovenskej
literatúry (1953). A. Mráz, Medzi našimi literatúrami (l960). Grundův nekrolog v Rozpra-
vách Aventina (1929-30). F. X. Šalda v Zápisníku 2 (1929-30). F. Svejkovský v Č. lit.
1960, kde vydal i Vlčkovu korespondenci s Gebauerem.

VLČEK Václav (t.9. 1839 v StřechověuKácova _t7'B. l90B v Praze). Syn rolníka'
v Ptaze studoval na Amerlingově Budči, akademickém g'ymnasiu a filos. fakultě. od r. 1863
učil v Praze, v Českých Budějovicích, od r. 1867 pusobil v Praze v redakci Národních listů,
Illasu národa, obrany. R. lB7l za|oži|a redigoval časopis osuěta,

Přispíval do Humoristických listů, Národních listů, Pozoru, Poutníku z Prahy, Literárních
listů, Budivoje, Matice lidu, Světozoru, osvěty.

Knižně vyšlo z prózy: Popůlnoci (1863); JanPašekzVratu (1868); PaníLichnickd (lB70);
Huězda z Vícemilic (l87a); Ctibor Hlaua (187l); tr7ěnec uauřínouj (6sv., 1877); (lato u ohni, (5sv.
|BB2); Samohrad.y (5 sv., |B89); Santk Halaburd (1892) aj.; _z dramat z Soběslau (1865);
Přem1lsl otakar (1865); Eliška Přemysloona (1866); Milada (1869); Lipan1 QBBI)) - ze vzpo-
mínek: V rodném hnízd,ě (2 sv.' 1902); V Budečské škole (|9o3); Druhoué z mládí (1907); _
z ptaci odborných : o nórodní osuětě (1868); Poshiní Pražanům a toli*éžjinjm mžštčnínům českého
ja4ka (|872); Tužby ulastenecké (1879). - Sebrané spisy vyšly u Šimáčka (l3 sv., l9ol-l9o3).

Literatura: Kritícký referát v Času 1888. Nekrolog B. Krásnohorské v osvětě l90B.
o dramatech D. Stříbrný v Naší době l9l3. J. Božek v osvětě 1913. J. Thon v knize osvětou
k svobodě (1948).J. Neruda v Podobiznách I (1951). F. X. Šalda vKrit ických projevech 7
(1953). J. Tichý v almanachu Nitra (1877).

voBoRNÍKJan (l0.4. lB54 v Pohoří u opočna-B. 3. 19'16 v Praze). Gymnasium
studoval v Hradci Králové, filosofii v Praze. Středoškolský profesor v Rychnově n. Kn.,
Domažlicích, v Litomyšli a v Praze.

Přispíval do Národních listů (kritiky), České včely, Ruchu, Divadelních listů, Světozoru,
osvěty, Časopisu Českého m|Jzea, ottova Slovníku naučného aj.

Knižně vyšIo z prací odborných: Jar. Vrchlickj a jeho l,egenda o su. Prokopu (lB90);
o poezii Julia (e1era (1897); Alois Jirdsek' Jeho umělecká činnost, ujlznam a hodnota díla (|901);

Julius ,(e1ler (1907) ; Karel H1:nek Mdcha (1907); Josef Holeček (l9l3); o Boženi Němcoué (1920);
Fr .V . Je řábek (1923) ; -zdramat:Luíneaěs ta  ( lBB7)  ;  Je ron1mPražsk j  (1916) ;  Soumrakuěku(|913); Noué kapil,ol,
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(1910)' Husitskd trilogie: Jan Hus, Jeronym Pražskj, Smrt kráIe Václaua (1921); _z ptózy:
Čemuška(192B) ;-zpřeklad&:M.Zdziechowski, KaralH2nekMdchaab1ronismčukj(1895).
Spoluredigoval Nové souborné vydání básn. spisůJ. Vrchlického (22 sv., 1913-39). Čtvrtky,
Vzpomínky a žettíky kroužku přátel J. Voborníka (3 sv.' l932; tam i bibliografie od J. Páty).

Literatura: J. Páta v osvčtě 1914. F. X. Šalda v Krit ických projevech l (1949), 3 (1950)'
Zcl. Nejedlý v knize Litomyšl II (1954).

voDÁKJindřich (B. l l .  1867 v Lysé n' Labem_lo.4. 1940 v Praze). Gymnasium
a filosofickou fakultu navštěvoval v Praze. Jako student pracoval v redakci ottova Slovníku
naučného (l891-lB94)' od r. lB94 byl postupně pro|esorem v Plzni, v Kutné Hoře, Hradci
Krá]ové (1895-1897)' v Lounech a opět v Praze (od r. 1899). Po r. 19lB stal se úředníkem
ministerstva školství a národní osvěty'

Přispívat zejména divadelními referáty do Nilry, Rozhledů, Literárních listů, Času, obzoru
Iiterárního a uměleckého, Naší doby, Noviny, České stráže, České mysli, Lidových novin,
Venkova, Divadla, Českého slova aj. - Spolu s o. Fischere m za|ožil Jeaiště (1920-|922).

Knižně vyšlo z odborných prací: Idea Nórodního diuadla (1933); Karel H1nek Mácha
(1936); - z přckladů : E. Rocl, Mraaní wizory naší dob1 (spo|u s F. V. Krejčím' 1895) ; F. R.
Chateaubriand, Atala.René (1s99); Stendhal, Čeruenj, a černj (lB9B).

Kritické díloJ. Vodákazaíízeli Alb. Pražáka r,rydal J. Tráger a A. Vodáková (5 sv,,
r941-19s3).

Literatura: o. Fischer, Analytik (v Kritice 1924). J. Fučík, F. V. Krejčí a J. Vodák
v Kmeni 1926-27. Jan Bartoš v Severu a Východu |927.F' Gótz v Literárním světě 1927
až I92B. P. Fraenkl v Rozpravách Aventina l927-2B a v Listech pro umění a kritiku 1937.

J. Kopecký, Kritik a herec (Div. zápisník 1945---46). Týž,Dvě vodákovské kapitoly (Div.
zápisník 1947). Jindřich Vodák, Pocta k jeho sedmdesátinám (sborník uspořádal Alb. Pra-
žák, L937). KritikJindřich Vodák (soubor nekrologů, vydal V.J' Krýsa, l940). F. Pujman
( 1936) . J. Laichter v knize Uměním k životu (L947) , A. Pražák v Míze stromu ( 1949) .

VRCHLICKÝ Jaroslav viz str. 29+_323

WALDAU Alfred (v1. jm. Josef Valdemar Jaroš;24. 11' lB37 v Petrovicích !Žatce-
3.2' 1BB2 vŽac|éti) '  Pocházelzněmeckérodiny. Gymnasium navštěvovalvŽatcíavPraze,
kde abso1vovaL i ptáva. Pracoval zprvu jako žurnalista v Praze a ve Vídni, od r. 1863 byl
úředníkem vojenského soudu, později notářem v ŽacléÍi. Po celý život věnoval se překládání,
zejména lidové poezie, z češtiny do němčiny.

Přispíval do Lurníru, Zlaté Prahy, Dalibora, osvěty, obrazů žívota (zde r. lB59 studie
Samoukot,é české poezie).

Knižně vyšlo z překladů z češtiny: BóhinischeGranatm, Čechische Volkslieder (2 sv., 1858,
|860); Bóhtnisches Mtirchenbucň (1860) ; K. H' Mócha,s ausgeuiihlteGedichte (1862) aj.; - zod-
borných praci:. Altbóhmische AÍinnepoesia (1860) ; Bihmische Naturdichter (1860).

Literatura: L. Šebek v osvětě 1BB2.J. Neruda, Podobizny II (1952).

\,VINTER Zikmund (27, 12. 1846 v Praze - 12. 6. l9l2 v Reichenhallu). Pocházel
z chudé rodiny. Gymnasium stucloval v Praze. R. 1868 vstoupil do kláštera a chtěl se zároveň
věnovat studiu historie a filosofie, po roce z řádu vystoupil a zapsal se na filosofické ťakultě
v Praze . Za vysokoškolských studií vypomáhal v pražském Městském archívu, archivářstvím
a literaturou se zabývati za svého profesorského působení v Pardubicích (1873)' v Rakovníku
(1874-1884) a v Praze.

Přispíval do Zlaté Prahy, Květů, Sr'ětozoru' Lumíru, Zvor,:u, Hlasu národa, Osvěry
Časopisu Českého muzea' Zábavnlcln listů, Národních listů, Kalendáře paní a dívek aj.
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Knižně vyšlo z prózy: Starob1lé obrtkk2 z Rakoanicka (1886); Rakoanické obnizk1 (1888)'
Pražské obrózful (lB93); (e staré Prafu (|B9!; Staré list1t (1902); Rozi'na sebranec (|905)i Bouřc
a přefuÍňka (1907); Mistr Kampanat (1909)1_z ptacl odborných:. Kultuní obraz českjch
rust (2 díIy 1890 a 1892) ; Děje uysokjeh škol pražskjch od secessí ci,zích ndrodů po dobu bita1t bělo|urské
(lB97); DějinyřemeselaobchoduuČecháchue14'a15,stolett (1906); Řemeslnictaoaži'wlosti16.uěku
o Čechdch 1526-1620 (1909); Českj průrysl a obchod u 16. uěku (l913, neúplné).

Sebrané spisy vydalJ. otto v l. 19ll-l925 (16 sv., neúplné). Beletristický soubor Díla
Z. Wintera vydal M. Novotný (B sv., 1936-1938). Vzpomínky z rrrládí vybral a vydal
M. Novotný (1946). Mistr Kampanus vyšel v Národní knihovrrě s doslovem A. Grunda
(1950), Rozina sebranec ve Světové četbě s předmluvouJ. Čermáka (1953). Několik dopisů
Al.Jiráskovi lrydal K. Švehla ve Sborníku Národního muzea C (1960).

Literatura: J. V' Šimák v Časopise Společ. přátel starožitností 1912. Zd. Nejedlývknize
o literatuře (l953). F. X. Šalda v Kritických projevech 7 (l953), 9 (l954). Sborník Zi}mund
Winter a Rakovník uspořádal J. Bartoš (1937). J' Kalousek v Almanachu České akademie
(  le l  3 ) .

ZÁKREJS František (7. 5. 1839 v Poličce _ 19. 6. 1907 v Náchodě). Gyrnnasium studo-
val v Hradci Králové, práva v Praze (1858-1862). okresní tajemník v Poličce (1865-1872)'
bankor'rrí úředník v Praze (do 1876), později obecní úředník v Praze na Žižkově a v Karlíně.

Přispíval do obecních listů, osvěty (zejména kritickými pracemi; zde |875 i próza Nd-
todouci), Pokroku, Slovanu, Světozoru, Posla z Prahy aj., - Redigoval Nórodní bibliatéku
a Sbírku dramatirkj,ch spisůu.

Z dtarnat vyšlo knižně: Nórodní hospodóř (1867); Poděbradouna (|872)i Daé krásnjch očí
(1873); Král suého lidu (L879); Čeraenobílá snlistka (1881), Aružka (|882); _ 

" 
ptózy:

Mezindrodní ruuěst1 (BB2); Nooelky z aeselého péra (|BB3)' -Vydal: Rukopis Královédvor.
ský a Zelenohorský (l886).

Literatura: V. Vlček v osvětě 1907. V. Zákrejs, František Záfuejs (92!i Ant. Veselý
v knize Neblednoucí podobizny (l9a6); D. Jeřábek v knize V. Hálek a jeho úIoha ve wývoji
české literární kritiky 19. stol. (l959).

ZÁPOTOCKÝ Ladislav (l2. l. 1852 v Praze - 16. 12. t9l6 tamtéž). Syn krejčího,
sám vyučený krejčí. R. 1869 se stal členem oulu, v jehož knihovně se vzdělával. od r. lB73,
kdy organizoval mzdoý boj krejčovských dělníků' spolupracoval s J. B. Peckou a věnoval
se žurnalistice. Byl jedním ze zakladate|ů české sociálně demokratické strany. R. l88l byl
zatčen a po návratu z vězení (1BB4) vypovězen z Prahy. ŽiL v Zákolanech na Kladensku
a teprve r. 1900 se mohl přestěhovat do Prahy, kde působil jako pracovník železničářské
oclborové organizace. otec Ant. Zápotockého.

Přispíval (též pod pseudonymem MIKULÁŠ rraŠrer,sr<Ý, později L. BUDBČSKÝ)
do Dělnických listů, Budoucnosti (v obou listech jsou jeho překlady z Marxových a Bn.
gelsov'ých ptací), ŽeLezničního zřízence aj. _ Spoluredigova| Budouenost, Dětnické listy a ča-
sopisy Arbeiterfront a Sozialltolitischz Rundschau.

Knižně vyšla btožuta o uzdělóní lidu (1876); řadajiných brožur byla po vytištění zabavena;
- z pře kladů: K. Mar:<, stóakl a dělnické koalice (1876; vlastně závěr spisu Bída filosofie).

Výbor pod názvern K srdci lidu uspořádalJ. Petrmichl (1954). Vzpomínky z časopisu
Akademie vydalo s názvem Ze staých vzpomínek nakladatelsM Práce (1949), vzpomínky
z kladenského časopisu Svoboda přetiskl Z. Šolle v knize Průkopníci socialismu u nás (1954).

Literatura: V. Lev v edici Kdo je? (1949). K. Kreibich, J. B. Pecka a L. Zápotocký
(1950). Z. Šoile v knize Průkopníci socialismu u nás (1954). Beletristicky A. Zápotocký
v knize Vstanou noví bojovníci (1948).
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ZELENÝ Václav (27. B. |B25 v Borové u Havlíčkova Brodu_ 5.4. |B75 v Praze).
Po studiích na gymnasiu v Havlíčkově Brodě a na filosofické fakultě pražské university byl
krátce profesorem dějepisu a zeměpisu na gymnasiu vJindřichově Hradci a v 1. 185l-186l
na akademickém gymnasiu v Praze. V l' l856-57 navštívil Itálii a Francii, v r. 1863 Němec-
ko a Belgii a v r, 1872 Německo, Dánsko, Švédsko, Rusko a Polsko. Po pádu Bachova režimu
byl politicky činný v staročeské straně jednak jako novinář (v obecných ]istech a v Národě),
jednak jako poslanec na českém zernském sněmu a člen pražského zastupitclstva, kde lrynikl
jako organizátor českého školství' od r' 1865 byl ředitelem českého reálného gymnasia malo-
stranského, o jehož za|oženi se zasloužil. Jako literární historik psal životopisné práce o vel.
kých postavách doby obrozenecké a v l. 186l až |862 *rydal Spis1 J. Kollára a r. lB70 první
svazek Spisů K. Hat,líčka.

Přispíval do obzoru, Časopisu Českého muzea (zde r. lB57 a 1B5B obraz1 z lttilie),
almanachuMáj (zder. 1859životopis K.J.Erbena, r. 1860 F. Palackého a r. 1862 J. Kollára),
obrazů žívota, Blahověstu, osvěty (zder. 1872ukázka z chystané monografie o K. Havlíč.
kovi) aj.

Knižně vyšlo z odborných ptací: {i,uot Josda Jungmanna (|B73 a 2. rozšířené v;-d.
lBB1); -z překladů: Mackau|eyo*ry Ději,n1l angl ické (1861); Bogdanovičoly Dějin1 uálful
alastenské r. 1B12 (1874, pod psěud. STANISLAV VOLNÝ).

Literatura: obšírný životopis napsala jeho dcera B. Augustinová do osvěty 1905 a
t906..I. Zlbatý v Památníku k 60. ročníci za\ožení Městské střední školy na Malé Straně
(1e26).

ZEYER Julius (26. 4. |8+| v Praze _ 29. 1. 1901 tamtéž). Pocbáze| zc zámožné patri-
cijské rodiny (otec měl velký dřevařský závod, matka z bohaté rodiny židovské) původu
francouzského. V Praze studoval reálku (spolužák J. Arbesa) a krátce rra technice, ve Vídni se
učil tesařství' aby mohl převzít otcův závod. Později studoval jako mimořádný posluchač
filosofii v Praze, cestoval za vzdě|ánírn i praci po celé Evropě, překládal, byl předčitatelem
a vychovatelem ve šlechtických rodinách v Rusku (|B73 a 1BB0) a v Čechách. ŽiI v Pruze,
od r. lBB7 vc Vodňanech, kde se přátelsky stýkal s F. Heritesem a o. Mokrým. Ke konci
života pobýval často uJ. Hlávky v Lužanech u Přeštic, od r. 1900 v Praze.

Přispíval do Palečka (poprvé lB73), Světozoru, I{.větů, Ruchu, osvčty, Nového života,
Almanachu secese a především do Lumíru.

KnižněvyšlozpoeziezV7šehrad (1BB0);Griselda (1BB3) ; Poezie(1BB4,zdei{pěuoJtomstě
za lgora); Čechůu pitchod (l8s6); Kronika o s0.Brandanu (1886); / tetopini lásk1 ( sv', 1889
až, lB92); Karolinskd epopeja (1896); ossianůa ndarat ajiné básně (1905,zde TroiepamětiVíta
Choráze)i Noaé bósně (1907); -zprózyl onl,řej Čerrylšeu (1876); Noael2 (2 sv., lB79 a |BB4);
Bdje Šošan1 (lBB0) ; Romin o aěrném přátelsluí Amise a Amita (|BB0); Dobrodružstuí Madrón1 QBB2);
Fantastitké poaídk2 QBB2);Gompaii a Komurasaki (lBBa); Sestra Paskalina (1BB7); Rokoko (1BB7);

Jan Maria Plojhar (lB91); Sbanni,ka a jiné pouídk2 (1892); Tři pouídk1l (iB93) ; obnouené obraz1l
(3 sv.' IB94-1B9B); Tři legendy o krucifxu (1895) ; Maeldunoaa uj,praua (1896) ; Dům u tonoucí
huězdj, (IB95);Vsoutnraku bohů (|B9B); - z dtarnat: Stará historie (1BB3.t; Sulamit (1885);
Legenda z Erinu (1886); Libušinhněa (1'BB7); Doňa Sanla (1BB9) ; Neklan (1893) ; Radúz a
Mahulan (lB9B); - z odborných prací: Vojta Náprstek (i896).

Sebrané spisy vyšly v Unii (35 sv., 1902-1907). Soubor díla redigovaI'ýJ. Š. I(r'apilern
v Unii (l0sv., 1941-1949) zůstal nedokončen. Jednotlivá díla lrycházela častěji. Olgerd
Gejštor 1911s úvodemJ. Voborníka, Maeldunova ýprava 1936 s úvodem a poznámlrami

J. Š. Kvapila.J. Š.Kvapiltrydal i Z letopisů lásky (1951). Výbor Světla Východuuspořádal
P. Poucha (1958' s doslovem). Myšlenky ze spisů J. Zeyera r,rydala M. Kalašová (1902).
Rozsáhlá korespondence byla r'ydávána hojně v časopisech (Květy 190l, 19l1, ČČM l9o2,

1904, 1908, 1909, 192
Archiv literární 1919
ListyJ. Z. Růženě Jr
třem přátelům, l93l
Přátelství básníka a r
l94B; J. Zikmund, \
korespondenceJ. V. I

Literatura o J. 2
Půl století Zeyerova
grafii vydalJ. Vobon
F.  V .  Krc jčí ( l9c l ) ;
Ruské motivy v díle
Kvapil' Gotický Zey
jasňující Zeyerovo dí)
Týž v knize Pokolení
leny ve Světové četbi

ZOI-JLA Norber
se zlatníkem, od r. 1
Zápotockým byl ve
byl při protisocialisti.

Přispíval do chic
1886) .

Literatura: J. Pt
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-5. 4. 1875 v Praze).
pražské university byl

i a v l .  1 8 5 1 - 1 8 6 1
ii' v r. l863 Němec-

pádu Bachova režimu
listech a v Národě).

, kde rrynikl
ho gymnasia malo-

životopisné práce o vel-

Kollóra a r. lB70 první

|858 obraz1 z Ilálie),
a r. 1862 J. Kollóra),

o K. Havlíč.

a 2. rozšířené vyd.
Dějin1 udlky

do osvěty 1905 a
šLoly na Malé Straně

ze zámožné patri-
židovské) původu

na technice, ve Vídni se
mimořádný pos]uchač

byl předčitatelem
Čechách. Ži| v P,a"..

o. Mokrým. Ke konci

osvěty, Nového života,

, zde i (pěuopomstě
lw@ (4 sv., lBB9

zde Troje paměti Víta
(2 sv., 1879 a 1BB4);

Madróry (1882);
(1887); Rokoko (1887);
(1893) ; o bnouené o br azy
(|896); Dům u tonoucí

lBB3) ; Sulani.t ( 1BB5) ;
(1893); Radúz a

J. Š' I(vapilern
častěji. Olgerd
a poznámkami

Východu uspořádal
M. Kalašová (1902).

1904' l908, 1909, 1923, 1925, 1930, Modernírer'rre l90l, Z|atáPrahLa|902,Ženský svět l90B,
Archiv literární l9l9, Sborník Národního muzea C 1956 a jiné) i knižně (J. Krecar vydal
ListyJ. Z. Růženě Jesenské; J. Voborník' DopisyJ. Z.paní KarleHeinrichové, 1924, aListy
třem přátelům, 1938; B. Heritesová, Přátelé Zeyer-Herites' 1941 ; V. Helmuth.Brauner,
Přátelství básníka a malířky [Z. Braunerovéf , |9+|; J. R. Marek, Básník a sochař [Fr. Bílek]'
1948; J. Zikmund, Ve stínu orfea [s rodinou Kalašových], 1949; J. Š. Kvapil, Yzájenrná
korespondenceJ. V. Sládka aJ' Zeyera, 1957),

Literatura o J. Zeyerovi je velmi rozsáhlá a do r. 1950 ji popsal J. Š. Kvapil v článku
Půl století Zeyerova kultu a hodnocení, Slovesná věda l95l. ZátJaďní materiálovou mono-
grafii vydalJ. Voborník (l907, poslední sv. Spisů J. Zeyera). Z důležitějších knižních prací:
F.V. Krejčí (lgcl); M. Mart ':n (1910); sborník Chudým dětem (l93l); J.Viskovataja,
Ruskémoti lryvdíleJ. Z. (|932); Český bibl iof i l  J.z. ( l94l); E. Jurčinová (l94l) '  J. Š.
Kvapil' Gotický Zeycr (1942). Zák|adní studií je staťJ. Fučíka v knize Tři studie (l94B)' ob.
jasňující Zeyerovo dílojakoodrazspolečenského dění a zdůrazňujícílidovékořenyjeho tvorby.
Týž v knize Poko}ení před Petrem ( 1958) . Předmluva K. Krejčího k vydání Radúze a Mahu.
leny ve Světové četbě (196l) '

ZovL^ Norbert (lB54 ve Lštění u Benešova _ 1886 v Pine Wiew v Kalifornii). Vyučil
se zlatníkem, od r. 1876 pracoval v revolučním dělnickém hnutí. Spolu sJ. B. Peckou a L.
Zápotockým byl ve vedení sociálně demokratické strany v Praze, později ve Vídni. R. lBB2
byt při protisocialistickém procesu odsouzen, po odpykání trestu žil ve Šýcarech a v Americe.

Přispíval do chicagské Budoutnosti (zde Píscň uězně), kterou vydával a redigoval (lB83 až
I 886).

Literatura: J. Petrmichl v doslovu a poznámkách ke knize Posledni bitva vzplála (l95l).

l90l, l9ll, ČČM l9o2,
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