
SOUPIS SPISOVATELŮ
S ŽtvoToPlsxÝnnI
A BIBLIoGRAHcrÝMI Úoart

soupis spisoYatelů poskytuje zríkladní informace o beletristech, dramaticích, kriticích, literárních vědcích a publicistech,

o jejichž tvorbě a působeni se pojednává v textu obecných kapitol' Na rozdíl od pÍedcházejících svazků Dějin české
liteÍatury uvádíme biografickou i bibliografickou částjednotlivých hesel v uŽším výběru, neboť obšímá faktajsou ve větši
úp|nosti přístupná v různých příručkách (Slovník soudobých českých spisovatelů J. Kunce, 194ó' Slovník českých

spisovate|ů, l9ó4, Česká |iterární bibliografie J. Kunce a nejnověji zejména Lexikon české literatury 1' l985 a 2, 1993).

U autoru' kterýmje ve třetím svazku Dějin české literatury (l96l) věnována monografická kapitola, odkazujeme na tuto

kapitolu. Z informací o spisovatelích ze Soupisu z předchozího svazku, kteří jsou probíráni i ve svazku čtvrtém, přebíráme

zik|adni údaje a odkazujeme na podrobnějši zpracování hesla v Soupisu spisovatelů třetiho dílu.

ALARICH (vl. jm. oldřich Hlaváč; 9. l. l895 v stříbrných Horách . |8. 12, |942 popraven nacisty v Berlíně Plótzen.

see), lékař, prozaik humorista(Medicínav župetnu, |929, Medicínskc historie' |935)'Z pozůstalosti vyšly lj't{v z,yěz,ení
( l946) a báseň Sy/va ( l946).

ALDA Jan (vl. jm' Alexandr Hořejší; 26. 2, |9o| v Ptaze - 30. l0. 1970 v Praze), učitel' bratr básníka Jindřicha

Hořejšího, autor sociá|ní a intimní |ynky (Na promenódě, t926, Černci mše, 1928, otl noci k rúnu,1929, Žlllriř smíchu,

l933) 'apelat ivnípoezie(Vítr ,|94|,Dufutnadnáni ,1952,AlespoňchvíI i ,|960) apracíprodět i ,vydávanýchpor.  l945
(SůI nad zJato, |945, Honzn króIen, 1948, Radostně vpřed, |952' Lesy, lesy zelené' 1953, Slunečnice, 1954' Št,astnou cestu,

|959'Tři pofuidfu, 1962, Voříškovi přútelé, |963, Věrní přtitelé, |964, Na houbtjt:h, |961, V polednítn slunci, |967 ' V zimě

v Iétě na výletě, |968' o cvalíku, Alíku a stýci' jtlk s kldičkou pluli ptl Lužnici, |969, Jak ,-yjeli autíčkem Cvalík' Alík se

stýčkem,1969 a Cvalík, AIík, strýc letí moři vstříc, |9.10). Překládal poezii francouzskou, německou, čínskou, indickou,

gruzínskou aj.

ANČÍK Zdena ( l0. l. 1900 v Kunovicích u Uherského Hradiště - |.7 .9. |9.|2 v Praze), novinář, prozaik humorisÍa (Ntlši

v Anglii, 1946' pův. vyd. v Londýně 1944 s titulem.sťvrk 'se nátn Cvrl<)' autor monografické práce o životě Jaroslava Htlškrl
(l953)' vydavatel (Spisy J. Haška).

BAAR Jindřich Šimon (7. 2. |869 v K|enéí -24. |o. |925 v Klenčí), katolický knéz'prozaik, autor lidovýchovných po-

vídek a románů zejména z chodského kraje (Cestou kříž,ovou, |90o, Pro kravičku, 1905, Far'skrj paničktl, L906' Farské

historlcy, |9o8 a |9L2, Jctn Cimbura, l9o8, Hanče, 19|.1, Hu lttis, |920, Htfulubek' l92l, historická tn|ogie Paní komisarka,

|923' osruňtyřicátníci, |924, Lůsy, |925). Psal též poezii, pohádky a drobné náboženské spisy. Sebrané spisy |923_|924

(znovu 193l- l941) '  30 svazků.

BÁR Zdeněk ( 19. l. l9M ve Štramberku - |7 . 
.l 

. 1980 v oštravě), středoškolský profesor, básník a prozalk, z jehož

tvorby jsou nejvýznamnější práce inspirované slezským ktajem (Jediný nóvrat' |937, Ztracený domov, |938' 194612l'

Hvězdy nad domovem, |940, Než zahoukla sirénu, |941', Mrní nluví, |94|, Krev a plult, |942; poezie Chléb avíno, |926'

Jaro a dým, 1935, Píseň port Bestqdami' |94| ' Mimo donrl,rv' l968). Psal též odborné práce (Čeští spisovatelé z Hluěínska,

1933, o Petru Bezručovi, 1937 ' Vtljtěch Martínek, l 948) a přehledy Lite ratura jednoho nsku na ostravsku I - 6 (|934-40)'

pozděj iL i tercuuraostravskt lvroce]975(|976),  1976(1977),  I977 ( l978)a l978(|979).Yýborzdí|aNrjvraty(|980).

Přek|ádď z francouzštiny. V padesátých letech byl protiprávně vězněn (do r.l96l).
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BAREŠ Gustav (pův. jm. G. Breitenfeld; nar' 22, |0, 19|0 v Záhoři u Skutče - 13.9. |979 v Praze), politický pracov-

ník, profesor filozofie na KU (od r,1963), novinář a publicista' Většinu knižních prací vydal po r. 1945 (Listy o kultuře'

|947, Zrození atomového věku, |958, Tři pře Jana Ziky, |96|, Mulý kousek nebe, |963, Dvacrjté století, |965).

BART Ilja (vl. jm. Julius Bartošek; l7. 5. l9l0 v Chrudimi . l l. l l. |973 v Praze), novinář, autor revoluční apelativní
poezie (Slunce nad bldtivýmjarem, |927 ' Ntidraží' |934, Gejzír, |936, Písně s ruihubken\ 1936' Mutklt u syn' |938, Duňte,

hrany, |945, Písně zaživa zazděného' |946' Špunělské rytmy' |950, 1957 12/ ' V ztikopech míru, 1952, Navrtjcené dáIkJ' |956,

Uhe lný kraj, |95.1; Vróska, |97o, Siltlkřivky' |970, Kde, 1912, Zrcadlení, l973; posmrtně Jú jsen ten šachový krúl' |97 6'

Můj sever,1917, Sněšné smutlq,' |980)' reportážních próz, publikovaných po r. |945 (Dny životct' |946, KrtÍter se otevírtj,

1957, Zisnuby s,nrti, |959, Astronauti hlubin, |96|), a vzpomínek (Dny živtlttt, l9ó6). Překládal zejména Z poezie Íuské
(D. Bědnyj) a španělské (F. G. Lorca).

BARTOŠ František (16. 3. 1837 v Mladcové' nyní část Zlina - ll. ó. |906 tamtéŽ), národopisec a fi|o|og (Malá

sloýesnos!, 1876, s J. E. Kosinou, Skladba jazyka českéful' 1878, rozš. vyd' 1882, Lid a ruírod, 1883' |885' 2 sv''

Dialektologie moravsl<i, 1886' l895' 2 sv., Naše děti' |888' 1899l2l, Ruktnět, sprtÍvné češtiny, |891' Moravsbj lid' |892,

Nová rukavět, správné češtiny' |9o|. Dialekticý slovník moravsbý' 1905' l90ó' 2 sv., Deset rozpruv lidtlpisných, |906).

Sbíral národní písné (Nové nórodní písně moravské' |882, Ntirodní písně noran,ské vnově rulsbíruné' 1889, Kytice z núrod-

ních písní moravslcých, 1890, s L. Janáčkem, sto lidových písní česklsklvanslcjch s rozfulty uvýklady, |903, Kytice, |906).

Spoluredigoval Časopis Matice moravské. Vydal antologii z české lyriky Vlast (l875) a Vesna (l876). Srov' Dějiny české

literatury lll. s. 551.

BARTos lan (23.2. |893 v Rychnově n. Kněžnou - 6. 5, |946 v Praze), spÍávce divadelního odd. Národního muzea,

dramatik expresionistického zaměření (Primo vere, |913' Konec Jakubtl Carrunzy, 19|6. Souboj, 19|.I, Krkavci, 1920,

Milenci, |922, Pelikin obrovsbý' |923,Vz.bouření najevišti, |925, Hrdinové naší úlby, |926, Uklupená kadeř, 1927 , orfeus

a Ew1diké' |921, Plující ostrov, Í92"7, ]ůru d'rjbel, |927, Nezvěstnú, |928, Eliane, 1938), divadelní historík (Dějiny

Nárotlního divadla: Nrirodní divadlo a jeho budovtltelé, |933' Budovúní Núrrsdního divadla, |934, Irgenda o butlovciní

Nórodního divadla a její obfuijce, |935; Prozatímní divadlo a jeho činohru, |937) a esejista (Bě.sc'vl, |9|4, |9l7 12/ s titu|em

F. M. Dostojevskij, Rusko a Evropa' |9|9, Listy o současné Francii, |92|' o rulderním divcLdelnítn projevu' |922, Hercovo

tajemství' |926, DaIe ki ce sta, 1929).

BARToŠ Josef (4. 3. 1887 ve Vysokóm Mýté -21 ' l0. 1952 v Praze), středoško|ský profesor, hudební kritik a estetik

(Antonin Dvořúk, |9|4, Jck naslouchati huttbě, |916,192|12/, M. Tyrš, |916, UněnÍ, |922, J. B. Flerster' |923, Iluz'itlnis-

mus, |92,7, Dějiny Pražského Hlttltolu I9t I - ]936, |936, Proruúítnní divttdkl u jeho operu' 1938). Překládal z franštiny

(H. Bergson, E. Carriěre)' italštiny (B. Croce). Redigoval Český časopis estetický.

BASS Eduard (vl.jm. E. Schmidt; l. 1' l888 v Praze -2. l0' l94ó v PÍ^ze), redaktora šéfredaktor Lidových novin (zde

tiskl týdenní veršované Rozhlásky), spolupracovník kabaretu Červená sednra (Pe3a.r k drožce připřažený, l9l6), autor

literámíchparodiíaanekdot(ToÁrbesnenupsal,Vrchlickýnebósn,l, l930, UněIci'ntecenášiajinúčeltídktt, l930),causerií'

reporÍ^Ží a literatury faktu(Potullq praž.skélto reportérd' 1929, Holtlndslaý deníček, |93o, Jak rok běží, |930' Divo@ život

Alexandrtl Sttlviského, 1934, Čtení o roce osmtlčtyřicritént, |94o, |948l2l, Pod k;ltoutkent svttu'l'-ítslýn, |942, Kťtzttníčka,

l946), humoristi ckých próz (Fmynka a jiné humoreslq' |9|7 , Letohrrjdek Jeho Miklsti t.t 20 jiných ptlvídek z' vojny vtienské

i občanské,192|, Klapzubovajedenrictka, |922, Šest děvčat Williansových, 1930) a próz z cirkusového prostředi (Clrkus

Hutnberto, |941, Lidé z mtlringotek, 1942), Z pozůstalosti vyŠ|a Křižllvtltku u Prašné brtiny (|94-I) a P rašillti uLice (|949).

V Díle E. B. Iaták} (1955)' Rozhlrislq (|957). Redigoval satirický časopis Šibeničky. Překládal z němčiny (H. Heine). Dílo

Eduarda Basse 1955 . 1963' 8 svazků.

BAUDYŠOVÁ Libuše (roz' Zadinová; 9. 2. |8,77 v Poděbradech - z7 . 4. 1954 v Hradci Králové), prozaička, autorka

společenských povídek a románů z ma|oměstského prostředi (Ztot ženy' |9|6, Ptutí Bož.erul, |923' Ztrucená, |923, Dotnov,

1936, StaÚ dům' 1939) a románové kroniky (Júnyšové' 19|9 . |925,4 díly). Psala také divadelní hty (Prúvo, 192,7 ' Bouře,

1930) a překládala z ruštiny (A. I. Kuprin aj.).
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BEDNÁŘ Jaroslav (28. 9. l889 ve Vysokém Mýté - 2|. 2. |976 v Praze), lékámík, básník spřizněný s generací let
dvacátých (Lidská tvóř, |923, Proud světla, |926, Hvězdnd tuldctvi, |930, |94612l s titulem Hvězdnrj tukictví - Retoría'
V lidu jsi, |953, Slunce nad domovem, 1955, Rodný stůI, |959, Živý dech, |963, MtÍ Prtlho, městtl múz, |966, Cizinka
a basník, l9ó9), autor válečných románú (Čenentj země' |928' ProbuzenÍ ohně, |930' BíIý smích' |94O).

BEDNÁŘ Kamil (4. .1 . 19|2 v Praze - 23. 5. 19"72 v Mělníku), nakladatelský redaktor, básník existenciálních pocitů
mladé generace z konce let třicátých (Kámen v dlažbě' |93.1 ' Milenka modř, |939, Rok' |939, Katnenný pltič, |939, Velibj
mrý, |940, Bosé oblohy, |942' Hltldiny tůní, |943, Píseň kisky' |944, Praha pod křídly vcilý,1945, Duše orlů, 1946,.Iitn
hostinou byltl, 1948, Dějiny srdce, |957, Jezdci v topolech, |96I, Čas kočrjrů el lctnp, |963' Můj Quijote, |964, Ypsilon
a Evangelina' |965' Co nesnryl déšt,, 1967, Nealpomenutelný čas, l9.7l, vlhrada v Atlantidě, |9.1|, Andělům a růžím'
197l)' publicista (Slovo k mhdým, |940, ohlasy sklva k mladým' l94l)' Publikova| téŽpráce pro déti (Mtllri dobrodruž.sní,
1947' Slunce živtlt, |954,Tamv pofuÍtlkové město Alctkti, |95.1, Jtlhtlnes doktor FausÍ' |958, Děvčtítko z ltrjlie, |962' Jctk

""ejce potkab strejce' |964, PohtÍdlq za oponou, |965, lllbutí jezero, |965, Povídún, povíúim pohódlq' 1968, Kašpúrek,
1968' Kocour v bottich' 1972) a vzpominkové knihy StřePiny, o které jsen se sdtn pořezal (l969) a Přátelsní přes oceún
(l971). Posmrtně vydány básnickéknlhy kivrut' návratu (|973), Na konci tisíciletí (|913), odikt (|916)' Slova a ruklinadla
(1982)' kniha pro děti Pofuittlq ze sturého kočtiru (1973), próza 7lhrada přítellqně (|976) a převyprávěni hry Cyrano
z Bergeracu (l973). Překládal staročeskou poezii' A. Petófiho' J. w. Goetha, L. de Camoěse, R. Jefferse aj.

BĚHOUNEK František (28. l 0. l 898 v Praze - Í , 1 . |9.13 v Karlových Varech), fyzik, vysokoškolský profesor a vědecký
pracovník v oboru radiologie, akademik, účastník dvou polárních výprav; autor vědeckých a popularizačnich prací' cestopis
né, dobrodružné a vědeckofantastické prózy pro m|ádeŽ (Trosečníci rut kře le&né, |928. V říši věčného ledu a sněhu, |936,
Lidé a póly, |941' Mořeplavci a objevitelé,194|, Kletba zlan, |942, Tajemsní rylltirního noře, |942' Fregata pluje kolem
světa, |942, Kniha robinsonů' |944' Robinsoni z Krcnborgu, |944, Ledovou sklpou, |946, Na sever od Zatnbezi, |94-|,
Ponorka Nerwhal-2, 1947 ' v horúclt Větrné řelq, |947, Děla hřmí u severního póIu, |94.| ' Komanúl plukovníka Brenta,
1948, Únik z atotnového města, |948, V zajetí Matabelů, |948' Illvci paprskťt, 1949, Příběhy staré řelq' |955, Akce L,
|956, Robinsoni vesníru' 1958, Ttjbor v lese, 7960, Proiekt ScavenRer, |96l, Dobrodruž'sn-í tta ru;vé řece, 1962, Mlha nad
Atlantikem. 1969\.

BĚHoUNEK Václav (12. 9' |9o2 v Lounech - |0. 12. 1980 v Praze), novinář, literámí kÍitik a bib|iograf, autor
odbomých praci (Bibliografie studentského hnutí vysobjch a střednich šktll, |928' l930, 2 sv., Bibliogrtfte socialismu,
1932_1935' 4 sv ., Ruskj litertltura za pětilet@, |932, Sovětsbj svttzv písennictví českosknenskétrr, 

'l936, 
s J. Riessem, Na.íe

vězeňskrjliteratura, l948'Á. S.Puškin, 1949,MtuitttGorkij,klasikstlcittlistickéhopísennictví. l95l).Překládalzruštiny
(L. N. Tolstoj, M. Gorkij aj.).

BENEŠ Karel Josef (2l. 2, |896 v Praze - 27.3. L969 v Rožmitále pod Třemšínem), knihovník, prozaik, autor
psychologických próz (Dobý člověk, |925' ozúření lidé, 1929, Uklupený žiýot' |935, Kouzelný dům, |937, Červenti pečet,,

1940), historických románů (Mez.i dvěma břehy, |954' Dračí setba' |95.7, Útok' l9ó3) a próz s okupačními náměty (Rudri

v černé, 1948, 195512/, ohnivé písnn, |950, Rodný hlas' l953). Posmrtně vydán rcmán Cesltt do neznúma (|973). DíIo K. J.

Beneše l957_1961, 5 svazků.

BENEŠovÁ Božena (roz. Zap|eta|ová;30. l l. 1873 v Novém Jičíně - 8. 4. l93ó v Praze, autorka společenských,
psychologických, kritickorealistických próz (Nedobyttivítězsní, |9|0'Tři ptnídlq, |9|4, |92.7/2l stitu|em Chltlpci, Myšlq,

1916, Kruté nilddí, 19|7 , |935l2l' Čkněk, |9|9-|920,2 dily 'Tiché dívky' |922, oblouzení, L923' |933l2l s titu|em Rouhači

a oblouzení' tn|ogie Úder, |926' Podz'emní planteny' |929 aTragickti duha' |933, Není čklvěku dovoleno, |93|, Don Pablo,
DonPedroaVěraLukt7šová, 1936). Vydalaknihubásni(Verševěnléipnlrudné' l909);posmrtněvydány Divadelníhry
(1937) a Verše (1938). Překládala z franštiny (C. Mauclair) a z němčiny (H. Mann). Spisy B. Benešové l933_1939' l0
svazků. Dílo l955-1957.5 svazků.

BEZRUČ Petr viz str. 83.
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BITNAR Vi lém (11. .

zaměření (Biblické rapsot

Pakosta, |935, Duch čest

Třebízský, J. Š. Baar aj.).

BLATNÝ Ivan (2l. 12

člen Skupiny 42' básník (ř

1947), autor prací pro dět
(|919) a Ponncnrj škola l

BLATNÝ Lev ( l l .4.

expresionistický dramatik

noc' |93o) a prozaik (Ví

v mrakodrapu, 1928, Taje
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a folkloristiky na KU v B:
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BÓHNEL Miroslav Bt
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Neřest, |922, Chlapík, |92

1938, Postrach, 1941) a dI

1923, Smyčktl' l941). Set

BoCHoŘÁK Klemen

zaměření (Mladý žebnjk,
a planetdř, 1944' Tři slry,
|964, Proudění' 1971)' pn

posmrtně 1982) a kníŽek

|95o, Příběhy a povídlq ,

BOJAR Pavel (vl. jm.

šerka, 1942, Hoře miloya

románů, vydaných po r. '

s o. Bojarovou, Úroda,I

rovou) a knih pro mládež

Olgou Bojarovou, nar. 9.

BoNN Hanuš (5.7. l

obce, meditativni lyrik (l

BOR Jan (vl. jm. Jan



ník' básník spřizněný s generací let
; titulem Hvězdnd tultjctví - Retorta'
|rj Praho' město múz, 1966, Cizinka
|0' Bílý vních' |940).

laktor, básník existenciálních pocitů
k, 1939, Katnenný pltič' 1939' Velibj
Ily vrillq' |945' Duše orlů, |946, Jim

v, |963' Mťlj Quijote, 1964, Ypsilon
, Atlantidě, |97l, AnděIům tl růžím,
ž práce pro děti (Malú dobrodružsní,
t, |958, Děvčtítko z ltáIie, |962, Jak

' povidritn pohcidlq, |968, Ktňprirek,
tře7al (1969) a Přdtelsní přes oceán
73)' odila (l916), Slova a zaklínadla
| (1'976) a převyprávění hry Cyrano
Camoěse' R. Jefferse aj.

k' vysokoškolský profesor a vědecký

ých a popularizačnÍch prací, cestopis-
''8,V říšivěčného ledu a sněhu,1936,
ího moře, |942, Fregattl pluje kolem

, 1946, Na sever od Zatnbezi, 1947,
|94.|, Konando plukovníka Brenta,

)' Příběhy staré řeky, |955, Akce L,
ruž'sw*í na nové řece, |962' MIha nad

ř, literámí kritik a bib|iograf, autor
t930, 2 sv., Bibliogru{ie socialismu,
sknensként' l936' s J. Riessem, Na.íe

semnicví, l95l). Překládal z ruštiny

mšinem), knihovník, prozaik, autor
Kouzelný d,ům, |937 , Červenri pečet,,

) a próz s okupačními náměty (Rudtí

tCestttdo neznámtt(1913). Dílo K. J.

)36 v Praze, autorka společenských,
|4' |92.| /2/ s titu|em Chlapci' Myšlq,

zení, L923, l 933/2/ s titu|em Rouhači

í člověku dovoleno, |93l', Don Pablo,

09); posmnně vydány Divadelní hry
r. Spisy B. Benešové l933_1939' 10

BIEBL Konstantin (26.2.1898 ve slavětině u Loun . 12. ll. 1951 v Praze)' synovec básníka A' Ráže, příslušník
Devětsilu, básník, autor poetistických a surrealistických veršů (Cesta k lidem, l923, s A. Rážem, Věrný hltls, |924, |925/2l,
ZIom' 1925, |928l2l' Zloděj z Bagdad'u,1925, Zlaými řetězy, |926, S kldi jež dovážÍ čtlj a kávu, 1927, Nový lkaros, |929,
Nebe peklo rój' |93o, |93|l2'3l' Zrcadb noci, |939, Bez. obav, 1951). Z ptózy vyšla kniha Plancius (1931) a posmrtně
Cesta na ]dvu (|958). Dílo Konstantina Biebla 1951_1954' 5 svazků.

BITNAR Vilém (11. 4. |874 ve Zbečníku u Hronova - |2.10' 1948 v Praze), strojní inženýr, básník katolického
zaměření (Biblické rapsodie, 1896' Matlq sedmibolestné, l897), literámí historik (Brldel a Komenský, 1935' Vojtěch
Pakosta, 7935' Duch českého baroku' 1935' o poezii českého litertírniho baroku, !940) a editor (J. Linda, V. Beneš
Třebízský, J. Š' Baar aj.).

BLATNÝ Ivan (2l. |2. |919 v Bmě - 5. 8. l990 v Colchesteru; od r. l948 žil v Ang|ii), syn spisovate|e Lva Blatného,
člen Skupiny 42 'básnik (Paní Jitřenka,1940, Melancholické prochtizky, l94| 'Tento večer,1945, Hledtiní přítomného času,
1947), autor prací pro děti (Na kopané, |946, Jedna, dvě' tři, čtyři, pět' 1947). V zahraničí vyšly sbírky Stará bydliště
(1979) a Pontocncj škola Bixley (l987; usp. Antonín Brousek), doma |992 a |994,

BLATNÝ Lev ( 1 1 . 4, 1894 v Bmě - 2 l . 6. 1930 v Kvetnici u Popradu), |ektor a dramaturg Národního divadla v Bmě,
expresionistickýdramatik(Třl, 1920,Kokoko4tjk!,|922,Vy.stěhovalci,|923,Říšemíru,|92.7,Smrtnaprodej'|929,Čemá
noc, |930) a prozaik (Vítr v ohradě, |923, Povídlq v kostktjch, |925, Regulace, |921, Povidlq z hor, |927, Housle
v mrakodrapu, |928, Tajemství Louvru, 1928), spoluzakladate| Literámí skupiny.

BoGATYRJEV Petr Grigorjevič (29' |' 1893 v Saratově - l8. 8. 1971 v Moskvě), ruský slavista a etnograf, v l.
|92|_1939 působil v Československujako spolupracovnik sovětské diplomatické mise, v l. 1934_1939 docent etnogÍafie
a folkloristiky na KU v Bratislavě, věnova| se mj. výzkumu naší lidové tvotby (Funkcie kroja na Moravskom Slovensku,
|93.7. Lidové divadlo české a slovenské.1940).

BÓHNEL Miroslav Bedřich (vl. jm. Bedřich Bóhnel; 3. 7. l886 v Brně . 23. 9 ' 1962 v Praze), středoškolský profesor,

prozaik, autor konvenčních románů z praŽské společnosti a studentského prostředí (Vinohradští,1919, Nemravní, |920,

Neřest, |922, Chlapík,1923, Rašení,1928, Mildček,1930, Divokú,1932, Zraki, |933' Rozpuk' |934, Cudnost, 1936' Anděl'

7938, Postrach,194l) a dramatických prací (Teta Fanny,1910' PanTrikolet' |9|8, České srdce, |920, obklžcný chlebíček,
1923' Smyčktl, 1941). Sebrané spisy 1926_1930, 8 svazků.

BocHoŘÁK Klement (18. l. 1910 v Kunštátě na Moravě - l1. 8. l98l v Brně), básník' autor veršů spiritualistického
zaměření (Mlaďý žebrrjk' 1935, zluč avíntl. |938, Jasy, 1940, Listopad, |940, Uschlé květiny' |942,7lipisník' |943, Snúř

a planetóř, 1944' Tři slzy, 194.1, Svět, pIáň anděIskj' 194.I, Poutník, |948, Cesty a z&jtavení, 1958, Brisně pro yelké děti'
1964, Proudění, |971),próz (V druhé světnici,1969)' souborů básní a próz (Věčnti loviště, |969, l.egendy-Staronové básně,
posmrtně 1982) a knížek pro děti (Betlént, 1948, Hračky, |949,195612l s názvem Kouzelné hračky' U króIe Vendelína,

1950' Příběhy a povídlq po večerech sebrané, |958).

BoJAR Pavel (vl. jm. Karel Krejčík; nar. 18. 5. 1919 ve Strakonicích)' politický pracovník, redaktor, básnik (Modrtwrj

šerka, 1942, Hoře milovtlti, 1943, Trysk, |945, Jedind' 1972, kJe v rodné zetni, 1982, Doporučeně, 1'983)' prozaik, autor

románů, vydaných po r. 1945 (Siné roky, |941 ' Jarní vody' |952, |. díl trilogie' Horké dny, 1953' 2. di|' Milenci, 1956,

s O. Bojarovou, Úrodct,1967' s o. Bojarovou, 3. dí|' Pohled do té kotliny' 1986, Předpoklad ke katastrofě,1988, s o. Boja.

rovou) a knih pro mládeŽ (Detektiýové v trenýrkrich, l959' s o. Bojarovou, Jmenuji se Geriňa' 1980). Spolu s manželkou

olgou Bojarovou' nar. 9. 5. |925 v Praze, překládal z ruštiny (N. V. Gogol' A. N. Tolstoj' M. Prišvin aj.).

BONN Hanuš (5. ?. 1913 v Teplicích - 20. 10. l941 v koncentračním táboře Mauthausen). úřednik pražské Židovské

obce, meditativni\nk (Tolik knýin' |936, posmrtně Dilo H. Bonna, 1947) a překladatel z ang|ičtiny a němčiny.

BoR Jan (vl. jm. Jan Jaroslav Strejček; 16. 2. 1886 v Praze . 25.3' |943 v Zámostí u Hluboké)' divadelní režisér,
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dramaturgašéf činohryVinohradskéhodivadla,v l .  l939_l943šéf činohryNárodníhodivadla,autordramat(Macecha'
|9o4, Zuuna Vojířovri, |942)' dramaÍizací (Zklčin a trest' |928, podle F. M. Dostojevského, Anrul Karenina, l929, podle
L. N. Tolstého' Bratří Karamazovl' l93l' podle F' M. Dostojevského, ldktt' l934' podle F. M' Dostojevského,Vzkříšení'
1939, podle L' N. Tolstého, 'ltrč' 1940' podle I. A. cončarova), esejů (ce,fft)'' k jevišti, |92], Účast divúka nc jevi'ítním

umění' 194o), prací monograÍických (Eduard Vojan' |907, Marie Inudovti, |9l.3' Bohuš ktkopal' l924) a překladatel
(4. Strindberg, F. Wedekind, F. Hebbel).

BoREcKÝ Jaromír (6' 8. 18ó9 v Českých Budějovicích - 8. 5. l95l v Praze), knihovník, básník z okruhu J. Vrchlického
(Rosa mystica' |892' Bdsníkův kancionáI, |905, Zpěvy živottl, |9ll' Pršely růže' 1920), prozaik (Nrr ciz,íttt, |92o) a autor
prací odbomých (Stručný přehled dějin české hudby' |906, J' Vrchlicbj, |906' J. Kvapil' l9l8' Á. Jlrrísek, l933). Napsal
||breto Krakono.špro J. R. Rozkošného (1890)' Psal hudební referáty (Thalie, Národní listy, Národní politika). Redigoval
a spoluredigoval Dalibor. Hudební listy' Topičův sborník, Zvon, Sbomík světové poezie aj' Překládal z polštiny
(S' Wyspiaňski' A. Mickiewicz), franštiny (G. Flaubert' E.Zo|a), italštiny (d,,dnnunzio)' angliětiny (o. wilde)' perštiny
(Firdaúsí)' španělštiny' portuga|štiny aj. Srov. Dějiny české literatury IlI' s. 553'

BORIN V. (vl' jm. Vladimír LeŽák; 2.6. |902v Sokolovce u Chotěboře - l l. l. l970 v Praze; od r. |939 ž1l' mimo Čes-
koslovensko), publicista a satirik (Ntl stnetišti .světa, 1929' Používejte krisolu' l93|' Trabanti mají také čest, |932).

BOUČEK Antonin(26' 6. l880 v Praze - |5,2. |94.7 v Praze), redaktor, anarchistický a komunistický publicista' kultumí
historik (.1. mrij, jeho vz'nik, historie avýznatn, 1946, posmrtně Karel Sladkovsbj' l948)' Napsal vzpomínky na J. Haška
(Padesdt historek ze života J. Haška' |923' |938l4l s titulem Koptt historek ze žjvot.t J, Hašku)'

BOUŠKA Sigismund (vl. jm. Ludvík B.; 25. 8. l867 v Příbrami - 29. 8. |942 v Náchodě), katolický farář, organizátor
Katolické modemy, básník (Pletas, |897, kgendy, 1903, Duše v přírodě,l904)' prozaik (lzÍska Aubanelova, |898,Vrjnoce,
|9o3, Děti' l9l 1)' autor náboženských publikaci (Mirjatn - Marija, |9o3, Utrpením ku štěsÍí l9l0). Psal literámí a výtvamé
statě (Niva, Lumír, Nový život aj.). Překládal z franštiny (M. Maeterlinck, F. Mistral) aj' Spisy S' Boušky |927_1929,

3 svazky. Srov. Dějiny české literatury III. s. 554.

BRANISLAV František (l9. ó. l900 v Berouně -25,9. 1968 v Komořanech u Prahy)' básník' autor meditativní, intimní
|ynky (Bílý kruh, L924, Na rozcestí, |92.1 , Větrná rťlžice, 1930, Ntt houslích jara, Podzimu, 1933, Věčnti z'eně, 1939' Djm
k hvězdóm' |94o, Pozdrav Polsku,1950, Milostný nripěv, 195|' Krdsnti ltisku' |952, Večer u.studny, |955' Prsten na cestu,
|957, Věnec z,trávy, 1960, Moře, |96l, Řeckrj sonatina.1962' Diveninento a kantiléna,1964, Sluneční kómen'posmÍÍaé
1969) a veršů pro děti' psaných po r. 1945 (Píseň clětsní, |952' Zaý déšť' |955' Zzlené roky, |959, Naše a,.;aše, |960,
Modý oblúzek' |962, MclIá říkadh' 1963, PoIní růžjčky' l 96ó). Souborné vydáni Bú"sně dětem (|9.| l , 3 svazky) a výbor

z básní a stati Z rosy a ze studónek (|980).

BRDEČKA Jiří (vl. jm. J. Bmečka; 24. |2. |917 v Hranicích .2' 6' |982 v Praze)' malíř, kreslíř, autor kreslených filmů,
scenárista, filmový režisér, novinář, prozaik a parodista (Limon(idoyý Joe, |946, Kt'tlty bez pozkitka, |956, Faunovo uačně
pokročilé odpoledne' 1966).

BRoJR i cha rd (v l .  jm .R .F ragne r ;23 .2 .  1893vP ra ze . l 1 . 4 .  1954vP ra ze ) , b ra t r sp i sova te l eBen jam inaK l ičky '
brísník' autor vitalistických veňů (Podivné jiíru' |92|,Větrný tnlýn' |926, Rozbité dtlpůIdne' l935). Vydal též prÓzy (ohnivr1

mračna' 19|8).

BROUK Bohuslav (15. 3. 19l2 v Praze.20. l. |9.18 v Londýně; od r. 1948 žil v zahraničí), publicista, esejista, básník,
autor prací z oboru psychologie, psychoanalýzy a sexuologie (Psychoanalýza, |932, Psychoanalytickd sexuobgie, |933'
AuÍosexualismus a psycherotismu.s. l935' o smrti, lasce u ž,drlivosti, |936, Ptlttlklgie žjvotn,í zdatnosti, 1931, o.funkcích
práce a osobito.ý'' 1939' Jaqkovti kotnika' l94l' Ziwtžnost obecného vzrlěItjttí, 1946, Racionalizace spotřeby' |946, Lidé
a věci' |947'l, knih esejí (Dopisy z exilu příštín nilenkdn, l949, ps. Jan Vlasák, o svobodě ct demokracii, 19ó1), sbírky
básni (Dvacet let svobody,1965),

610
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BŘEZINA otokar (vl. jm. Václav Jebavý; 13. 9. l868 v Počátkách -25.3' 1929 v Jaroměřicich n. Rokytnou), učitel,
symbolistický básnik (Tajemné dÍilky, |895' sýítúní ncl z'ťtpttdě' 1896, Větry od ryilů, 189.1, Stttvitelé chrdntu, |899, Ruce,
l901) a esejista (Hudba pramenů' |9o3).Z korespondence: Dopisy o. B. F. Bauerovi (l929). A. Pammrové (l930' l933)'
F. Bí|kovi (1932)' J. Demlovi (1932), s F. X. Šaldou (l939), s o. Theerem (l94ó). Posmrtně vydány esejistickévýbory DíIo
.vnrli (l930)' Skryté dějiny (193l)'.lbvct (l931) a Mír(|93|), Souborně v knihách Ntlvé eseje (l935)' E.seje z'pozůsttllosti
(|967), Hudbtt pramenů a jiné eseje (|989). Spisy otokara Březiny l 933, 3 svazky; Básně, l 958, 1 svazek; Básnické spisy.
l975' l svazek. Srov. Dějiny české literatury III' s. 555'

BŘEZovsKÝ Bohuslav (25. l l .  l9 l2 v Rohozné u Pol ičky .24.6. 1976 v Pmze),  redaktor,  prozaik,  autor
společensko-psychologických generačních románů' vydaných většinou po r. l945 (Blíženci životu, |94o, Člověk Bernard,

1945, 1969 S titulem Vz,dušné zámky, Litlé v květnu, 1954' Zelez'ný strop, 1959' Vět,ní nlilenci' |965, Joachym aneb
Vlódychtivost, |967 , Cistrj duše, |97 |, rozš. l 983)' &amat (Veliké nňslo praž.ské, provedeno |953, Nebezpečný věk, |962,

Všechny zvony světtl' |967) a praci pro déti(Zlatdjeslqně, |94|,Tajenný hrad Svtljanot, aneb Pantěti Františkct Povídcilka,
1941 ' Jttk poslttl Honza duši, oči a srdce na vandr, |94.| ' Pozor! Natáčítne!, |954, Nepovídej pofuin@' 1910).

BUBELOVÁ Lila (vl. jm' Ludmila Bubelová, provdaná Novákovál l2. 2. l 88ó v Kr.empně v Haliči . l3. 9. l974 v Pra-

ze), dramatička, autorka konverzaěních her (Slttžkt' |933, PřípudTerezy McíIktlt,,é' |935, Schody do nebe. |944), básnířka
(Cestou, 1910, Nad její drahou zachmuřenou' 1912) a prozaička @ně' |921' Jctrní vor}y, |923, Cyrla' l927). Psala také

knížky pro déti (U .starouškť|, 193|) a překládala hry z němčiny (G. Hauptmann) a z franštiny.

BUDÍN stanislav (vl' jm. Benzion Bať; 23' 3. |903 v Kamenci Podolském, Ukrajina - |2.8. |979 v Dačicích), novinář,

redaktor, publici sta(Věrni zůstali, |947 , USA.portrét národa. 1948, Karel Havlíček Borovslq. l 954, pod pseud. B. Stanislav,
Jan Neruda a jeho dobtt, 1960, Probuzený světadíl. |963, F. D. Rtlosevelt, |965, Sednuí veLnoc, |966, operuce Argonauti,

|961, Jisrj pón z adnirality, 1961' Dyrustie Kennedyů, l969). Překládal z ruštiny a z angličtiny.

BUDINoVÁ Hana (24. 12' |902 v staré Ušici; Ukrajina . 15. 9. l9ó5 v Praze)' novinářka, redaktorka' kritiěka

a překladatelka z angličtiny (R. wright' J. osbome, A. Mil|er) a ruštiny (A. N. Tolstoj' K. Simonov aj.).

BUONACCIN| simonetta (vl. jm. Ludmila Šebestová, provdaná Bučanová; 2l. 3. l893 v Pelhřimově - 30. 5. l935

v Praze)' básnířka senzualistické a kontemplativní|ynky (Innqruv okně, |928, odi et ano, l934, posmrtně Sirénin ocas'

1937, Můj prsten ležÍ pod nořem, 1942, Browning a růžc, |946). Koncepty dopisů F. X. Šaldovi in: F. X. Šalda, Dopisy

Simonettě B. (l9ó7).

BUREŠ Miloslav (ó. l l . l909 v Poličce - |2. l | . l968 v Praze), novinář a redaktor, básník, autor meditativní lyriky,

inspirované často Českomoravskou vysočinou (Katulepttln, |929, Nevěsta, 1930' Ztracené dešÍ4 l 93 l ' Nachový vítr' 1934,

Chudé ltkky, 1935' Zeni krásnou' |931, Listy z pohraničí' Í939' Bílé jaro, 1943, V.íechno ni připontíntí pí.seň, Í952,

onírání studánek' 1955' Utkáno z pratnenů, |959, Slunce z'apadtÍ dtl hlíny, 1966' Příběh Íbíbuklvélto ht,iště' |968, Jedlíci

brambor, posmrtně l9ó9)' próz (Píseň Iněných ptllí, |940. Zeně v oblacíclt' |943, VracejÍcí se zcmě, 1947, Marie a ny

všichni, 1953, Hory mají srdce v člověku' l960) a prací pro děti (s'ryc Ještěd.l teta Sněžka, |946, Vrbovti píšťtllkÍ]' |949'

Zpívttjící lípa, 1955, Veselé potuidlq a jiné příběhy z.Vystlčiny, |958, Palečkova &ňrodružství, 1964). Některé verše (otví.

rání studánek aj.) zhudebnil B. Martinů. Překládal z portugalštiny (L. de Camoěs).

BURIAN Emil František (l l. ó. 1904 v P|zni .9. 8. l959 v Praze), režisér' skladatel' zakladatel avantgardní divadelní

scény D 34, dramatik (Hamlet lll',krúIevic dcÍnský, prem. l937' Hróze nezi ntimi,pren. 194,7, kisku ze všech nejkrásnější,

prem. l948' Není pozdě ntl.ítěsrí, prem. |948, Krčmc na břehu' |949, Pařeniště, prem. l950, Ani kísktl není stutta'prem.

1951,Pročžiješ,vdclaveŘího?,prem. l958, Drillq,prem.|959,Rozcestí,prem. 1959),básnik(.Idioteon,|926,]edenze

všech, |947, Viděno slzami, |947, Atonový lrrír. l950' Horbjn srdcen, |95o)' prozaik (o.Í,ll odtamtud, |954' Vítězové,
1955), autor divadelních adaptací, úprav, montáží (Chudrik at' ,W'í za u'íitna, prem. l93 l ' podle Ca|deróna, Inkonec, ptem.

1934, podle Mo|iěra, Chceme žít, prem. l934, podle K. Nového. Vojna,lid. poezie, l955. pIem. l935, Dlb1^ t'ojúk Švejk'
prem. l935' podle J. Haška, Každý něco pro vla.st' prem. l93ó' podle V. K. Klicpery, Pnní lidovtÍ svi/.,, prem. |938' Věra
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Lukdšovti, prem. l938' podle B. Benešové, Druluj lidovti svita,pÍem. |939' Krysař, prem. l940, podle V Dyka, Bílé nou'
prem. l94ó' podle F. M. Dostojevského, kjska, vz,dor a smrt, prem. l946), hudebních dramat, oper, ba|etů (Před slunce

ýchodem, prem. |925, Mastičktjř, prem, |929, Maryša, pÍem. |940, opera z' pouti, pÍem. l956), teoretických prací o divad-
le a hudbě (o moderní ruské hudbě,1926' Ptllydyntltnikcl, |926' Jazz' |928' Černošské tance, |929, Zatnet,te jeviště' 1936,
Pražski dramnturgie,1937 ,1938, Pojďte, Iidé, na divadla s žcleznýnn kladivarut, |94o), prací publicistických (7'tlhcljujeme,
|945, Vokino rozhlasem I' II, 1945, L946, ofenziva míru, |949\. Národní umělec.

BUZKovÁ Pavla (roz. Ježková; 22. lo. l885 v ohnišově u Nového Města nad M. . l5. 4. 1949 v Praze), prozaička,
autorka sPolečensko.kritických románů z venkovského prostředi (MIhy úsvitu, |920, MltizÍ, |93o, Přerod' l943), literární
kritička a publicistka (České d,rarul, 1932, Šrlldtlvy louttq a děIníci boží, |936, Příteltcyně,l939). Usp. a k vyd. připravila
Divadelní hry (1937) a Verše (1938) Boženy Benešové.

BYSTŘINA otakar (vl' jm. Ferdinand Dostál; 23. 5. 186l ve Věrovanech u Tovačova - l8. 7. l93l v ostravici
u Fýdlantu n. ostÍavicí), prozaik, autor realistických povídek z venkovského prostředí (Na vsj, l889, Haruické fígurlq,
1890, Hantickti legenda' 1904), humoristických próz (Bystřinův smích 1, ||, I9|.1' |926, Jak se na-íi šktidlívají, |924)
a vzpomínek (Súchovski republika, l926). Spisy o. Bystřiny |9|6_1926,6 svazků.

ČAPEK Jan Blahoslav (6. l l . l903 v Třebechovicích pod orebem - |O.9. 1982 v Praze), literární historik, profesor dějin
české |iteratury na KU od r. |945 (Československj literuturu toleranční t781_l861,1933, 2 sv., Alegorie Nové rady
a Theriobulie, 1937 , Vznik a funkce Nové rady, |938, Z kulturních dějin česbj,ch l 7. tt ] 8. století, |94o, kjření ducha
a slova, 1948) a literámi kitik (Profil české poezie tl prózy od r. 191 8, l94.I ' Bdsník vesmíru a čkněk4 1968). Psa| téŽ
poezii a prózu (Zlomený kmen, |925, Slovo nad syětletn, 1929, BOj o niklst, 193|, Zo jazyk přibiÚ, |970)' překládal ze
středověké latiny a z ang|ičtiny (E. A. Poe).

ČAPEK Josef (23. 3. 1887 v Hronově - duben l945 v koncentračním táboře Bergen-Be|sen), malíř, grafik, prozaik,
spoluzakladatel Skupiny výtvamých umělců ( l9 l l), skupiny TvrdošÚných ( l9 l 8). Kromě prací vydaných společně s bratrem
Karlem napsal knihy próz, fejetonů a filozofických úvah (Lelio, 19l'7, Pro delfina' 1923, Mtilo o mnohém' 1923' UměIý
čIověk' 1924' lpdctcos, 1928, Stín kapradiny, |930, Kulhctvý poutník, |936, posmrtně Psrjno do mraků, 194.7, Rtlzpomínky,
194.7' o sobě, |958), esejů (NejskrÚ''l'nější umění, |92o, Jak se dívat namoderní obrazy, |935, Umění přírodních národů,
1938' posmrtně Co mti člověk z umění, 1946) a drama (Země mnoha jnen, |923), Btísně z koncentračního triboravyš|y
posmíně (1946)' 1980 rozšíř. s titu|em oheň a touha. Psal rovněž knížky pro déti (Povídání o pejskovi a kočičce,1929'
posmrtně Povídejme si, děti,1 954). výbory z korespondence Nepřicházejí vhod (B. Reynkovi, 19ó9), Dvojí osud (J. Pospíši.
lové' 1980), Dopisy z mládí (s K. Čapkem N. Jehličkové, 1982). Spisy bratří Čapků, l928.48, 5l svazek. Dílo bratří Čapků,
1954.7l (nečís|ováno, 20 svazků).

ČAPEK Karel viz str. 586.

ČAPEK Chod Karel Matěj (vl. jm. K' M. Čapek; 2| ' 2. |860 v Domažlicích - 3. ||. |92.1 v Praze), noviniíř a redaktor
(Hlas národa, Národní politika, Národní listy), prozaik, jehož raná tvorbaje ve znamení vlivu žánrové groteskní literatury
(Povídlq' |892' Nejuipadnější Slovan' 1893, Patero ntsvel, |9o4). Těžisko spočivá v naturalistických románech a povídko-

vých cyklech s etickým zaměřením (Kašpar Lén mstitel, 1908, Turbíntt, |9|6, Antonin Vondrejc, l9l7-19l8' 2 sv.'

Jindrové' L92|, větrník, |923, Vilém Rozkoč, |923' Řešany, l 927). Psal výtvarné a divadelní kritiky (Světozor, Z|atáPraha

aj.). Spisy K. M. Čapka Choda 192l-l938, l8 svazků; Dílo l955-1962, 8 svazků. Srov. Dějiny české literatury IIl, s. 556.

ČAREK Jan(29, 12. 1898 v Heřmani u Písku - 2.1.3. |966 v Praze), básník' autor veršů inspirovaných zejména
jihočeským venkovem (Vojna, 1920' Chudd rodina z Hehnaně, 1924' |935l2l ' Temno v chtlluprich, 1926' |941l2l, Smutný

život, |929, Hvězdy na nebi, |934, V zemi české,1942), satink (Devítioctlstj kočkct, |939, Žzleznó panna, |946). Po r. l945

se věnoval převážně poezii urěené dětem (RrÍj domova, |948, Bajky o ndstn|ích, |953, Ntiš jeden rok, |954, Radost nad
radost, L954, o vellcých maličkostech, 1955' ByIo . nebylo, |957, Veselý věneček, |958' od jehly k mašinkjm, |960, Kolo
radoydnek, |961, Co se to děje' |965).Z odborných prací vyda| o žjvotě tl literutuře (l94l) a Jun opol.slaj (|949).
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ČEcH svatop|uk (2|. 2, l846 v ostředku u Benešova . 23. 2. |9o8 v Praze) viz monografickou kapitolu v Dějinách
české literatury ||I' s.27.|-293.

ČEP Jan (3|, |2. |902 v Myšlichovicích u Litovle -25' I, |974 v Paříži; od r. l948 žil ve Francii), redaktor' prozaik

spirituální orientace (Dvtljí domov, |926' Vigilie, 1928, I'etnice, |932, Děravý pltišt,, |934, Hranice stínu' |935'
Příbuzersno,1938' Modrti a zlatd, 1938, Tvář pod pavučinou, |94|, Lístky z alba, 1944, PoIní trtÍvtt, |946, CikÍni, 1953,
Květnové dni, 1954' Zipislq Jiljího Klena, |963, Etudy pro paní J. , l986). Psal téŽ eseje (Búsník ajeho inspiračni zdroje,
|94L' Rozpýlené paprsky, 1946, o lidslcj svět' 1953, MctIé řeči svciteční, |959, Samomluvy a rozhtlvory, 1959) a posmrtně

vyšly vzpomínky sestra ÚZkost (1975). Překládal z franštiny (H. de Balzac, G. Flaubert, G. Bemanos), angličtiny, němčiny,
španělštiny. Spisy Jana Čepa |947-|948, 4 svazky.

ČpnNÍx Artuš (26.7. l900 ve Vyšehněvicích u Bohdanče .25. |2. l953 v Praze), člen Devětsilu (řídil brněnskou
odbočku)' novinář, redaktor (Pásmo, Filmová tribuna), filmový kritik' překladatel z franštiny (Ch. Vildrac, G. Apollinaire,
I. Goll' R' C|air)' ang|ičtiny aj'

ČERNÝ Vaclav (26. 3. 1905 lizbici u Náchoda - 2 .7 . |98.1 v Praze), profesor komparatistiky na KU od r. l945, literrírní
vědec a kritik, esejista(Idelvé kořeny současného unění, |929' Essai sur Ie íitanisne dans Ia poésie romantique tlccidentale
entre ]8]5 et 1850' |935, Esej o brjsnickém baroku, |93.7' Polibek ntl usměvavd ústtt, 1943, Boje a stněry socialistické
kultury' |946, Zpěv duše, 1946, osobnost, tvorba a boj, |947, První sešit o existenciulisntu, |948' Sttlročeski miklstnó
lyrifu' |948' Staročesbj Mastičkjř' |955, Etnile Verhaeren a jeho místtl v dějinrÍch volného verše, 1955, Lid a literatura
ve středověku, zýIúště v rotuínsbých zemích, Í958, Knížka o Bctbičce' l963' dopl. |982, Stredoveká drúma, |964, Co je

kritika, co není a k četnu je na světě' 1968, Studie a eseje z moderní světové literatury' |969, Studie ze starší světové

Iiteratury, |969, o Povaze naší kultury, 198|); za hranicemi vyšlo několik částí jeho vzpomínek' doma ve 3 svazcích
(Paměti' 1992-94). Přek|ádal ze španělštiny (M. de Cervantes), francouzštiny (Sainte-Beuve), italštiny. V l. l938-1942 a

l945_l948 redigoval Kritický měsíčnik. Jako účastník protifašistického odboje byl počátkem r. l945 vězněn; znovu zatčen

a vězněn r. 1953.

ČERVENÝ Jiří (l4. 8. l 887 v Hradci Králové - ó' 5. |962 v Praze), právník, organizátor a autor kabaretu Červená sedma
(písně' šansony, výstupy)' autor drobných dramatických prací a próz (Roanary' |920' Kabaretni brejle' |922, I939l2/

s titulem Staré mandle, Mdňa, |928), vzpomínkových knlh(Čenenri sedma, 1959, Paměti Mansardy, |962).

ČERVINKA Jaroslav (nar. 15. 1. 19l8 v Sušici), učitel, literámí kitik (o neýnlatlši generuci básttické, l94l), překladatel.

ČIVRNÝ Lumír (nar. 3. 8. 1915 v Červeném Kostelci), básník (Hlavice sloupů, |938, Hladiny ttny, |94I, Sonety paní,

1943' Róno tklné nahrubo, |960, Na dech' 1984)' esejista' autor knih pro děti, vydaných po r. l945 (Pofufulka o kouz'elném

džbdnu, |958, Doma i venku, 1959, Čokoltidovú princeznu, 196l), a knížky prózy (Jít jen tdk, 1987). Překládal ze

španělštiny (F. G. Lorca, R. Alberti' N. Guillén aj.).

DANIEL Jiří (vl. jm. František Schulmann; 25. 8. l916 v Libáni -bÍezen |945 v koncentračním táboře Bergen.Belsen)'
básník ortenovské generace, připravoval knihu básní Jarní sad'

DEML Jakub (20. 8. 1878 v Tasově - l0. 2. 196l v Třebíči)' katolický kněz, autor veršů a básní v pr6ze (Notantur

lumina, 1907 , 19 17 přeprac. s titulem Prvnl, světltl, Moji přdtelé, l9|3' I9|7 /2l, Mirianl, |9|6' Solitudo, L934' Verše české

]907-1938, 1938), próz (Hrad smrti, 1912, Tanec smrti, l9|4, Věštec, l9|.t ' Česno, 1924, Mohyla' |926' Z mého okovu,

1927' Můj r'lčistec, 1929, Vražda, |937, Pupava, 1939)' deníkových sbomíků (Rosničkct, |9|2, Pro budtlucí poutnílq

a poutnice, I9|3, ŠléPěje I - XXw' |9l,7 - 1941), prací publicistických (Sokolskti čítanka, |923, Sestrufun |924, Katolicbý

sen, 1932) a náboženských (Homilie, |907 , ]méno JežÍš, |942). Úplné vydání spisů Jakuba Demla l 93 l_1 932, 2 svazkyi
Dílo 1948' l svazek.

DOKULIL Jan (l3. 7. l9l0 v Mastníku u Třebíče . |. 2' I974 ve Svitávce u Blanska), kato|ický kněz' básník (Křížové
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dny, |935' Tvým slovem, 1937' Lidslcý žjvote' 1940' Tvtiří v n^tiř, 1947), publicista (Naí kmj v pověstech a lidovém
vypruvovdni' 1936)' překladatel, spoluredaktor Akordu. V l. l9.57_l9ó5 protiprávně vězněn, l967 rehabilitován.

DosKoČIL Karel (ló. 7. 1908 v olešnici na Moravě -4.2. |962 v Praze), historik, archivář, básník katolického
zaměřeni (Věn^e stronů, |94|, Mihsrdensní, l947), autor odborných pr ací (Ptivod J. Vrclilk'kého, |944, Mistr D\,bin, rétor
drlby Karlovy, l948), editor (Sest krizriní z' Hotniliriře opatovickéhtl, |939),

DoSTÁL.LUTINoV Karel (22. 9. |8,7 l v Prostějově - 29. | |, l923 v Prostějově), katolický kněz, příslušník Katolické
modemy, básník (Sedtnikrúsy, |895, Krúknsní božÍ na z'emi' |900, Ptltulný zpěvrjk, |902, Písně o žních, L9|2' osudy, l9|3)
a satirik (ŠIehy a něhy, |914). Překládal z italštiny a němčiny' vydával náboženské spisy a redigoval revui Nový život'
Archu aj' Vybrané spisy K. Dostála-Lutinova 1928_|942,4 svazky.

DRDAJan (4 ' 4 ' l 9 l 5vP řÍb ram i -28 .1 l ' l 970vDob ř íš i ) , nov i n á ř . pub l i c i s t a ( r edak to rašéf redak to r L i dovýchnov in ) ,
prozaik(Městečko na dlani, |940'Živrjvodtl, |942' Putovrjní Petra Sednil|ujře, 1943, Svět viděný zpomaloučka' 1944, Němri
barikrjful' Í946' KrdsnóTortiza, |952), dramatik (Jakož i tny otlpouštíne, |94Í, Hrútky s čertem, 1946, Dakkctbtity, ltříšnó
ves, aneb kpomenuý čert, |960, Jsou žjví' zpívtljí, |96|), autoť prací pro déti (České pohtjdlq, |958; posmrtně Posvícení
v Tramtdrii' 1972' Hastrmani' |973) a filmových scénrířů (Dařbuján a Pandrhola. Vyšší princip, Zlaté kapradí aj.).

DRNÁK Vladimír . viz RosŮLEK Jan Václav

DRTILArtuš(ó l . l885vKlopiněuZábÍehanaMoravě. l0.4.  l9 l0vPraze),novinářaredaktor(Moravskérozhledy,
Kramerius), fejetonista, literámí kritik (posmrtně Výbor prací, Í9I3).

DURYCH Jaroslav (2. 12. l886 v Hradci Králové .7.4' |962 v Praze), vojenský lékař, katolicky orientovaný básník
(Cikrinčirn smrt, |9|6, Ptlnenky, |923, Balady, |925, fubrrické písně, |925, Beslqt]y, 1926' Eva, l928), prozaik (Jtlrmark

žjvotct' 19|6, Na horách, |9|8,Tři dukity, |9|9,Tři troníčfo, 1923, Httdí kvěry' |924, Sedtnikrúska' |925' Kouzelná kmpa,
|926, Blouděni' 1929, Rekyiem, |930' Pani Anežka BerkovtÍ, |93|, Píseň o růžj' |934, Masopust, !938, Služebníci
neužiteční, l940, všechny 4 di|y až posmrtně l969; posmmně vyšly téŽ prózy Duše a hvězda, 1969, a Boží duha, |969)'

dramatik (Svatý Vojtěch, |92Í, Svaý Vúclrp, |925. |929t2l s názvem Ku.l.f nc Boleslavi, Štědý večer, l926) a esejista
(Gotická ruže, |923' Ejhle' čklvěk!, |928, Cesta wnění, 1929, Vúhy živottt tt utnění, 1933). Redigoval Rozmach, Akord aj.
Spisy Jaroslava Durycha |928_|932, l0 svazků; l933_l940. l2 svazků.

DVOŘÁČEK Karel (3 l. l0. l9l l v lvanovicích na Hané . 20. 8. l945 v Brně), učitel, prozaik, autor eticko-sociálních
románů a povídek (OIz'a' |93.| ' PoIe krrjčí d,o fulr, l94|, Advent Jakuba Kříže, 1944' Hle' r\as přijenlný, 1944' z pozůstalosti

Mrnti řeka, 1946, Živ bud,, neunírej, 1947, František chce být spravedlivý, t966). Psal též pňce pro nládeŽ (Boži z.entě,
l94r) .

DVoŘÁremošt( l .  l .  l88l  vHořovicích -22.|0. l933vPraze),vojenskýlékař.dramat ik (Knížc, l9o8,Krr j lVút: l t lv

/y.' l9l0' Husité, |9|9, Mrtvú, |920, Balada o ženě vražednici, |922' Matěj Poctivý, 1922. spolu s L. Klímou, Novrí

Oresteia, 1923. Lvice, 1921).

DVoŘÁK Miloš (9. 9. l90l v Jesenici u Třebíče . 26,.| , |9,7 | v Náměšti n. oslavou), středoškolský profesor, literámí

kritik (Akord' Vyšehrad) a historik katolického zaměření (Tradice díIa o' Březiny, l928). Eseje ve sbornících Pevný bod
(1967)' Sbomík pětadvacíti (1969) a Stavba ve výši (1970)' Překládal z franštiny (A. Maurois, P. Claudel).

DvoŘÁKoVÁ Helena (roz. Čubová; 6. 8. l895 v Praze - 23. 6. 1970 v Praze), nakladatelská redaktorka, prozaička,

autorka sociálně psychologických románů a povídek(GoIetrulvatnikí, |925, Dětsní ajiné povídky, 1926, Bany úsvitu' |926,
Mary z jedenačtyřicítky' |929, Pepan Jehně' |933, Doktorkn Diana Holulvtj, l94l' trilogie Pcid rodiny Bryknarů (Na nový
květ, 1943, BíIými platneny' |945' Prapory nad městent, 1948)' Nrr ostří, 196|, Dopis prokurtÍtorcrvl, 1968).
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DYK Viktor (3|' |2. 1877 v Pšovce u Mě|níka - 14. 5. l93l na Lopudu v Jugoslávii), příslušník básnické geneface
z počátku století, politik a novinář (Samostatnost' Národní listy, Lumír), Msník (Á port<l inféri, |897, SíIa žjvota, |898,
Marnosti, L900, Buřiči,1903. Mi!á sedmi loupežníků.1906,ciuseppe Moro' 1911.I'ehké a těžké krolq,19l5, 1. díl Válečné
tetralogie, |92,|l2l' vjpas Jiřího Macků, 19|6, Noci chinery, |9|7, Anebo, i9l8,2. díl, okno L921, '3. di|, Poslední rok'
|922,4.di|Válečnétetralogig Domy,|926,Dcvtjtávtna,|930,|93|t2|)'satirik(Satlrya sclrkasnty, 1905'Po,fuidt,cyz.naší
vesnice, 19|0), prozaik (Itručí jez a jiné prózy, |9o3, Konzc H.acknschmidůy, 1904, :Prosi,nec, 1906, Píseň o vibě, 19a8,
Krysař' |9I5' Prsty Habakukovy' 1925' Mlij pfrtel Čehona' 1925,,Hok;ubek Klnnrl' l9Ž8,.Soyktlvy děti, 1929' posmrt.ně
Děs zprtÍzdncL,1932, Poví,d@ EnitaŠarocln,1935)' dra'nratik (Trugikomedie,.I'9O2.Znnudřeltí DonaQuijottt,.I913, Ve'tifi
nuig' |914, ondřej tl drak, |920' Revoluční trilogie, 192|) a publicista {o.Balkjnu.tto nlís, |913' Vzpomín'lq a.komefut(Ířz'
|' II, |927 ' posmrtně o ruirodní stát, 1932-{938, 7 sv.). P,řekládal z franštiny a italštiny (G. d, Annunzio). 'Spisy Viktora
Dyka' 1918*1924,7 svazků; 1938-|942' 7 svazků; 1947*1949,3 svazky'.

EISNER Pavel (16. 1. l889 v Praze.8. 7. 1958 v Praze), českoněmecký spisovatel, překladatel, publicista, esejista
věnující se zejména problematice lingvistické a též lidové slovesnosti (Milenb,1930' Btlh1ně čekú, 1945, Na skile, 1945,
Chróm i tyrz., !946, Čeština poklepem i 1xlslecheln, |'948, Malovtlné děti' |949). Překládal mj. z italštiny (Dante A., F.
Petrarca), z němčiny (H. von Kleist, Th. Mann, F. Kafka)' angličtiny (řl. W. {rcngfellow, W. Whitman)' do němčiny
(o. Březina, F. Halas, F. X. Šalda). Napsal knihu básni Sone'ty kněžně t|945)'

EL cAR (vl. jm- Karel Jiráček; 15. 7. 1900 v Praze . |7 .5. 1989 v Praze), zakladatel dánickeho recitační,ho souboru, autot
agitační a satirické poezie {EI Carův sborník, |932, Kana se obrací, 1935) a knihy vzpolnínek (EI Car v7poníná, |97I),

ELPLM i r ek ( v l .  jmEdua rdE lp l ; 16 .  11 .  1905vLíšn iuBma .7 .2 .  1960v  Bmě) ,báňský  i nŽený r '  p ro za i k . a l ' r t o r
románů z hornického pÍostředí (Zasttlvili fedrunk, t930, Černí and'ěk' 1960), hisrorických próz (Marco Pok4 |937' Dů]
U veselého rytířstýa' l943)' fejetonů (Města na pobřeži' |935) a básnických sbírek (Dunova hlas, |928, Vfuk v mtze,, L932,
Don Quijote před kostelem, |944, Českj rapxtdie, l945). Posmtně vydány knihy próz Černí aulělé, 1960, Nevěsta pod
kamenem (1973\.

ENGELMULLER Karel (l4. 6. 1872 v Praze . 31. 3. 1950 v Praze), divadelní kritik (Zlatá Praha, Nár.odní politika)
a historik (H' Kvapilovri, 1'908' M, Ryšavrí, 19l1, M. Hilbnerovd, 1928, Z lett4lLlů českéIzo divadelnicní, |946, o slrÍvě
herecké, |941),prozuk{Černé lilie, |902' Mimoctndem, |905, ktbyrint ltístq, |9|0, Dobrodruž'ství, |9I3, oponet tiše pa&í'
1927) a dramatik (Eldoródo, 1913, ]ak fuihltl mračna' 1917)' s K. Kamínkem redigoval ottův slovník divadelní
(nedokončen). Překládal z němčiny, norštiny aj.

FÁBERAMi los lav( l5.7.  1912vŠtěnovicíchuPlzně.27. l l .1988vPraze),právník,prozaik(Nekl idndhranice,|940'
Sedtn nnngolslcých koní, 1946, stín BíIé skily, |965' Dnů šest a nocí sedm, l967), filmový scenárista a dramaturg'

FALTIS Dalibor Cyril (vl. jm. D. C. Vačkář; 19. 9. 1906 na Korčule v Dalmácii . 2l. l0. 1984 v Praze), skladate|'
hudební publicista' básník (Ruku na srd.ce' |933' Blýskiní ru čary' |937' ChorúI deště, l94l), dramatik (Veronika, |942,
Stanice Gordian' |943, Mralcy na nebesích, 1944), autor proz a prací pro děti (Zltltťt bráru, |947)'

FAMÍRA Emanuel (l5. 11. 1900 v Hlinsku -6. |. |97O v Praze). tanečník a výtvarník, zakladatel vysočanskó
Proletscény (l933)' v |. 1945 . l946 šéfbaletu Národniho divadla, autor esejů o umění (Co s jevištěm?, 1931, Protikttldy
v uměIecké norbě' |946).

FANTL Hanuš (l6. 12' l91.I v Chrasti u Chrudimě . |8.3. |942 v koncentračním táboře Mauthausen), básník, autor
revolučních veršů. vydaných z pozůstalosti (Píseň vzdoruje noci, |955)' Jeho deník byl otištěn v Novém životě 1959.

FIKAR Ladislav (29,6. I92o v Samotíně na Českomoravské vysočině - |2.7. |915 v Praze), nakladatelský redaktoÍ'
básník, autor citové lyriky, vydávané po r. 1945 (Sanotín, 1945; soubor básní z pozůsta|osti Kťunen na hrob, |988),
Překládal z ruštiny (A. S. Puškin, T' Ševčenko' A' N. ostrovskij, A. P. Čechov, S. Ščipačev) a němčiny (R. M. Rilke).
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FIKER Eduard (21. |1. 1902 v Praze. 3. 3. 1961 v Praze), inženýr, nakladatelský redaktor, prozaik, autor zejména
detektivních románú (Nejdřiv jd, |936, fona se zobákem, |93.I, Zinkovti cesta, |942, Nikdo není vinen, |947, Série C - L,
1958, Kilometr devdtenáct,1960 aj'). Psal i divadelní hry (PattěIek, l955) a filmové scénáře (Krok do tmy, Třinricrý revír)-

FISCHER otokar (20. 5. 1883 v Kolíně - l2. 3. 1938 v Praze), literrírní historik, profesor německé literatury na KU (od
r. I92,l), v l. l911_1912 dramatuÍg, v l. 1935_1938 šéfčinohry Národního divadla, kritik' esejista (Heinrichvon Kleist tl
jeho díIo' |9I2, Friedrich Nietzsche, |9|3' otdz]"t literuirní psychologie, |9|7, K dramatu' 1919, Heine I, II, 1923, 1924,
Duše a slovo, 1929, Činohra Nórodního divadla do r. 1900, 1933, Šaldovo češsní, 1936, Slovo a svět, 1937, Vticlav TiIIe,
1938, posmrtně Slovo o kritice,1947), básník (KráIovsní světa, |9||, oruiřenti okna, t9l6, Hořící keř, L9|8, I'eto,1919'
Kruhy, I92|, Hlasy, 1923, Peřeje,193|., Poledne, 1934, Rok, |935, Host' 1937), dramatik (Sestry, |912, Karlštejn,1916,
Přemyslovci, |9|8, Herakles' I9|9, otroci, 1925, Kdo s koho, |928), překladatel z němčiny (J. W. Goethe, F' Schiller, H.
von Kleist, H. Heine, F. Nietzsche), franštiny (P. Corneille' Moliěre, F. Villon), angličtiny (W. Shakespeare, P. B. Shelley,
R. Kipling) aj. Básně otokara Fischera |925_1926,6 svazků.

FISCHL Viktor (nar. 30. 6. 19|2 v Hradci Králové; od r. 1949 Ž|je v lzrae|i pod jm. Avigdor Dagan), diplomatický
pracovník' básník, autor meditativní poezie (Jaro, 1933, Kniha nocí, |936, Hebrejské melodie, 1936, Anglické sonety, 1946,
Lyricbý ztÍpisník' 1946; výbor Dům u tří houslí, |98|), publicista (Hovory s Janem Masarykem, |952, 1973/3/ rozš.)
aprozalk(Kuropění,1975, Hrací hodiny,1982, Píseň o lítlsti, |982' Jeruzalémské povídlq, |985, Figarova zlatú svatbtl,
|98.7, Všichni moji stýčkové, |987, Dvorní šašcj' 1990). Přek|ádal z němčiny (F. werfel aj.).

FLEISCHMANN Ivo (nar. 21. 6, |92| v Praze; od r' |964 ŽIje v PaÍíži), diplomatický pracovník, redaktor, básník
publikující knižně po r. 1945 (Vojtik, 1945, Sevřenci obhka, |946, Píseň o růžj, Í948, Píseň velikého jara, 1953, Cesu;pis'
1956, Města, ty cl jri, |958' Naše ltiskcl zítra' 1 960)' publicista. Překládal z franštiny (L. Aragon, J. Anouilh aj '), francouzsky
publikovď monografii Boris Pasternak (|978).

FLEISCHNER Richard (20. 12.19o2v Kolíně -25. 3. 1942 v koncentračním táboře Gross Rosen v Německu), právník,
divadelní kritik a publicisÍa (Inteligence a dnešek, 1932, Divttdlo v přerodu, |937).

FLoS František (2,7 , 
,7 

. |864 v Přelouči - 8. 1 . 196l v Praze), učitel, autor žánrových próz (calerie dobrtÍků, |905, Na
cestách živottl, 1907_1908, 3 sv., Šibraváček, 1909, Ntidvorník Šibrrlvúček, 1915, BtLbí hněv a petyněk' 19117, St'luborný
Šibraýáček,1920) a dobrodružných románů a her pro m|ádež (Lovci orchidejí,192o_1922,3 sv., Pod sluncem rovníktlým'
|922, Supové Atlasu, |929, Z pralesťt Konga, Í932, klvci kožjšin, 1934, Ztl pokladem, l 946), teoretik literatury pro mládeŽ.
Překládal z franštiny (E. Zola' G. Flaubert) a angličtiny.

FOGLAR Jaroslav (nar. 6. 7. |907 v Prazs), úředník, redaktor, pak vychovatel v domovech m|ádeže, pracovník skaut.
ského hnutí, autor dobrodružných próz pro m|ádeŽ (Přístav voltÍ, |934, Boj o pruní místo' |936, Hoši od Bobří řeky, 193.7,
Tdbor smůIy, |938, Chatav Jezerní kotlině,1939, Historie Svorné sedmy, 1940, killada hlavolcunu,1941, Stinadla se bouří,
1947 ,Tajemnd Řdsnovkn, 1965, Poklad Černého delfínu, |966, Kronika ztracené stt'lpy, |968, Devadestitktl pokrtlčuje, |969,
Dobrodružství v z'emi nikoho, 1969); přispíval do mnoha dětských aj. časopisů, z nichž Mladý hlasatel otiskoval jeho
populámí obrázkový seriál Rychlé šípy (1938_19a1, samostatně 1969_|9.1I).

FRAENKL Pavel (20. 5. 1904 v Hradci Králové . 5. l l. 1985 v oslo; od r. 1940 Žil' v Norsku), knihovník, pak profesor
na univerzitě v oslo, literiá'mí historik a kritik (K vývoji novodtlbé české literární kriti@, 1930, Mrjcha a Březina, |936,
otokar Břez'ina, 1937' Masaryk og Garborg, 1952, Bjčrnst;n 08 tsjekkisk litteratur, 1953, Ibsens vei til drama, 1955).

FRANZ Jan (17. 4. 1910 v Jitkově -6.4. 1946 v Havlíčkově Brodě), literámí kritik orientovaný katolicky (Řád),
překladatel z němčiny.

FREJKA Jiří (6. 4. t904 v Útěchovicích u Pacova - 27. |0. 1952 v Pruze), zakladatel pův. osvobozeného divadla,
divadla Dada a Modemího studia, v |. 1929_|945 režisér Národního divadla, od r. l945 do r. 1950 uměl. ředitel Městských
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(Božena N ěmcovd bojující,
(I. Babel, P. Pavlenko aj.).

FUCHS Alfred (23.6. 1

esejista (o žjdovské ottizce'

|93o, Zikulisí novin, 1931'

1936, P r o p aganda v d.erno kr
(Sj e dnoc e ní c í rk-v í, 1'924' N

prozaik (oltdř a rotačka, I

GAMZA Vladimír(20.

gardní skupiny České stud

GEBAUERoVÁ Marie

190|' obrdzlq, 1905, Péť,

historička věnující se dílu

GEL František (pův. jm

(Lidové noviny, rozhlas), d.



ký redaktor, prozaik, autor zejména
Nikdo není vinen, |947 ' Série C . L,
:énáře (Krok do tmy, Třinticfý revír).

rfesor německé literatury na KU (od
ritik, esejista (Heinrich von Kleist ct
natu.1919, Heine I, I, 1923, 1924,
36, Slovo a svět, 193.1 ' Vticlav Tille,
1916, Hořící keř, I9|8, l,eto, |919,

natik (Sesrry, |9t2, Karlštejn, |916,
mčiny (J. W. Goethe, F. Schiller, H.
tiny (W. Shakespeare, P. B. Shelley,

' jm. Avigdor Dagan)' diplomatický
rc lodie, |936' Anglické s onety, 19 46,
n Masarykem, 1952' |973l3l rozš.)
,nídlq' 1985, Figarova zlatá svatba,
erfel aj.).

natický pracovník, redaktor, básník
Pís e ň v e liké ho j ttra, 19 53, C e s topis,
Aragon, J. Anouilh aj.), francouzsky

e Gross Rosen v Německu), právník,

;chpróz(Galerie dobráků, 1905, Na
zbí hněv a pelyněk, |911, Souborný
922,3 sv ., Pod sluncem rovníkovým,
l946)' teoretik literatury pro mládež.

'omovech mládeže' pracovnik skau!
sto, |936, Hoši od Bobří řeky' |937,
t hlavoLatnu, 1941.' Stínadla se bouří,
|968, Devade sdtktt pokračuj e, 1969,
tichŽ Mladý hlasatel otiskoval jeho

l v Norsku), knihovník, pak profesor
,tilq' |930, Mcicha a Březina' |936,
1953, Ibsens vei til drarut, 1955).

kritik orientovaný katolicky (Řád),

ladatel pův. osvobozeného divadla,
5 do r. 1950 uměl. ředitel Městských

divadel pražských, profesor na dramatické konzervatoři, první rektor AMU, divadelni teoret:k(ČIověk, kteÚ se stal hercem,
1929, Živé divadlo, |936, o divadlo vskutku národní, |939, Smích a divadelní maska, |942, Žtleznú dobtl divadla' |945),
prozaik(outěchovice, |'942, posmrtně Mysllvecké povídačlq, 1964). Upravil řadu her (V. K. Klicperova Zlého jelena, J. K.
Tylova Strakonického dudáka aj.).

FREY Jaroslav (z2.5. 1902 ve Znojmě - 20. 3. 1983 ve Znojmě)' knihovník, autor odbomých praci (Úwd do výc'hovy
čtenářů, L936, Seztwn české literatury, 2 sv.' |937, Literrirní misulpis země České tt Moravskoslezské, 1938, Jak číst a co
číst, |940, Boj o pofuitlku, |942, Jak číst českou literaturu, |947, Česko.ruski knihovtticlqÍ tenninologie' |947, Prcjce

s dětsbý,n čtendřetn, I95|, Vesnicl<i knihovntl, 1959) a knih pro děti (Raskl a české pohtidky, 1946, Co byb a co bude,

1949, Polufulkn o dvou bratrech, 1950\.

FRIČJosef (8.  l .  1900vPraze- 11. I .|9.73v Praze),technik,členDevěts i lu,básnik(t]měIékvět iny, 1937, rozš. l965'

Večerní světlo' 1965; básně z pozůstalosti Ubofui sklvrl' |980).

FRÝD Norbert (Nora) (pův. jm. N. Fried; 2|. 4. |9|3 v Českých Budějovicích . |8.3. |976 v Praze), prozaik'

publikovď většinu svého díla po r. 1945' autor cestopisných ÍepoÍt^ži (Mexiko je v Ancrice, 1952' Usměvtlvct Guatenrlla,
1955, S pimprlaty do Kalkaty,1960)' povídek a románi(Don Juan jde do divttdla, |942' Studna supů, 1953' Krabice ži,"ých,
1956, Ztracenrj stuha, 195.I, Kat nePočlú, |958, Živrj sochtl, 196l, Pan Lučtlvktl, |963' Sklup vody, |964, Prales |965,

Císařovna. Rontin Chnrlotty Mexické, 19.72, Altnara plnci povídaček, |9,|3' Rukatna nevinnosti, |9141, posmrtné oživení

v sdle, |976), kronikářských retrospektiv (Vzorek bez ceny a Pan biskup aneb 7-ačútek posledních sto let, 1966' Hedvrjbné

starosti aneb Uprostřed poskdních sto let, 1968, lllhvtsvú pošta aneb Konec posledních sto let, |97|), knih pro mládeŽ
(Pust,te basu do rozhlasu' 1953, Květovaný kůň, |975) a odborných prací (Mexickti grafika' |955).

FUČÍK Bedřich (4. 1. 1900 v Čáslavicích - 2. 7. l984 v Praze)' nakladatelský redaktor, editor, Iiterámí kfitik orientovaný

katolicky (o knihu pro nlridež, l94l), autor vzpomínkových staÍi Sed,nero zasklvení (l981, rozš. Čtrn'tí'c|ero zlstaýení,
1992); posmrtně vydanézáanamy rozhovorů z|etÍ978-82Zpovífuiní(s K. Bartoškem, l989). Přispíval do Tvaru, Listů pro

umění a kritiku, Akordu, Vyšehradu aj. Překládal z angličtiny (R. L. Stevenson), ruštiny (I. A. Gončarov)' němčiny (M.

Brod, H. Fallada). v l. 1951-1960 byl protiprávně vězněn, r. 1967 rehabi|itován.

FUČÍK Julius (23.2. |903 v Praze . 8' 9. 1943 popraven nacisty v Berlíně.P|ótzensee), komunistický novinář a redaktor'

reportér (V zetni, kde zítra již znamenri včera, l932, posmrtně Reportúž psanri nrl oprátce, Í945, V zetni ttilovctné, |949),

divadelní a literární kritik (posmrtně Milujeme svůj núrod' |948, Stuti o literatuře, |95l-, Divadelní kritllq,, l956)' esejista

(Božena Němcovti bojující, 1940, posmrtně Tři studie, 1947). Redigoval Kmen, Tvorbu, překládal sovětskou literaturu

(I. Babel' P. Pavlenko aj.). Dílo Julia Fučíka 194.7_|963, l2 svazků.

FUCHS Alfred (23. 6. 1892 v Praze - 16. z. |941 v koncentračním táboře Dachau), českoněmecký novinář, publicista,

esejista (o žjdovské ottizce, |909' Novindř,1924, NrÍbožBnsní a politikn, |925, Dnešní nyšIenkrnú krizB, |926, Aufurita,

1930, ?ikulisí novin, I93|, Nrl přelomu dějin, 1932, Deset kanlicbých politiků tl dipklmatů, |934, Demokracie a encyklilq,

|936' Propagandav demokracii adiktaturrjch,1938, Kurs křest,anské strinvědy, l938)' autorprací o náboŽenských otázkách
(Sjednoceni církvi' 1924' Novějši papežski politika. 1930' Sv. Bernard z. Clairvaux, l935, .Sv. František klverslq' |936),

prozaik (olttiř tl rotačka, 1930), překladatel z něměiny (J. W' Goethe, H. Heine, M. Brod).

GAMZA Vladimír (20. 2. 1902 v Petrohradě .7 . I. 1929 v Praze), divadelní režisér a herec, zakladate| moravské avant-

gardní skupiny České studio (1924) a Uměleckého studia v Praze (|926),

GEBAUEROVÁ Marie (8. 12. l869 v Pardubicích . 7. l. 1938 v Praze), autorka románů a povídek pro m|ádeŽ (Jurka,

|90|, obruizlq, |905, Péťa a pes, 1916, Rod Jurija Klemenčiče' l9l8, Na zemi, 1920, Jurka student, 1922, |iterámi

historička věnující se dílu B. Němcové a pořádání jejích spisů a korespondence, překladatelka z ruštiny.

GEL František (pův. jm. F. Feigel; 18. 9. l901 v Městě Albrechtice u Kmova. |.7 . |o. |972v Praze), novinář a redaktor
(Lidové noviny, rozhlas), docent teorie novinářství na novinářské fakultě v Praze, fejetonista a reportér, autor literatury faktu
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a publicistických prací, vydaných po r. 1945 (Intemaciouila a Marceillaisa, |952, Přemožitel neviditelných dravců' |957 ,
Jak jsent IétaI a padal, 1957, dopl. 1965, Syn čarodějnice, l97l; posmrtně vydáno Ptne fulktrlre...,, |975). Překláda|
z něměiny (E. M. Remarque) a angličtiny (A. C. Doyle' M. Twain).

GELLNER František ( t 9. ó. l 88 l v Mladé Boleslavi . asi zíří l9 l4 v Haliči), malíř karikaturista, básník z anarchistické
skupiny soustředěné kolem St. K. Neurnanna (Po nás ať přijde poulptt, |90|', Radosti žjvota, l903, posmrtně Nové verše'
19|9, Don Juan, l924), prozaik (Cesta &l hor a jiné povídky' l914). Spisy Františka GellneÍa |926 - l928, 3 svazky (usp.
M. Hýsek).

GLAZAROVÁ Jarmi|a (vl. jm. J. Podivínská; 7. 9. l901 v Malé Skále u Tumova -20.2. |97.| v Praze), prozaička se
silným smyslem sociá|ním, autorka autobiograficky za|oŽených románů (Rolry v krulu, |936, Vlčí járut' 1938) a proz
z prostředí Beskyd (Ádvent' 1939' Chadri přa'dlenc, t940)' publicistka (Výtrursbj, deníček, |950, Izningrad' l950). Psala
též knihy pro mládež (Zlhradník Hejduk, |944, Jaro Činy' l954). Národní umělkyně. Dílo Jarmily Glazarové l953-1960,
7 svazků.

GOLL Jaroslav ( l 1. 7. l846 v Chlumci n. Cidlinou '8, 7 , |929 v Praze), historik, profesor obecných dějin na KU (od

r. 1880), autor odbomých prací (řIlstorlcký rozbor bdsní RK: oldřiclw Beneše Hehrulnova a Jarulslavct,1886' Čechy
a Prusy ve středověku, |887 ' Chelčicbý a Jednotav XV. století, |9|6, Vybruné spi.sy drcbné, |928 a |929,2 sV.). Psal také
poez|i(Bdsně. L874, |93olu) a překládal z franštiny (Ch. Baudelaire), potštiny n italštiny. 7a|oŽi| a spoluredigoval Český
časopis historický. Srov. Dějiny české literatury IIl, s.56l.

GOLOMBEK Bedřich (5. 2. l90l v Hrušově u ostravy . 3l. 3. 196l v Bmě)' novinrář a redaktor, prozuk (Černí andělě,
|929' Lidé na povrchu' |94|, Dům o dvou poschodích' 1942, Dnes a zÍtra, |944, Vysazenri okna, |947' Perleťová květiw'
l959), autor odbomě popularizačních publikací (Vdlka v datech' 1945, Rudolf Těsnohlídek' |946' Co nebude v dějepise,

| 946)' s E. Valentou zpracoval vzpomínky českého polárníka Jana Welzla (Třicet let rut zlatén severu. |930' Po snprich
polámich pokltldů,1932'Tratnpory eslqnuÍckého náčelníkuv Evropě, 1932, I.edové povídlq' l934). Posmrtně vydána kniha

reportÁži Čtení o veletrhu (|96|).

COTTLIEB František (4. 8. 1903 v Klatovech . |4. 5. |9,74 v Praze), právník' básník reflexivních veršů (Cestct do

Kauuin, L924, Proměny, |928, Bílý planen, |935, Vzktlz, |938' Nripěvy tl ndrazy' |957 ' Hrací mlýn, |959, Rozpjarý den'

1966) a prozaik (Životy Jiřílto Ktlhna, |930, |941l2l' Čelem proti čelu, |947 ' Jaro a pou.í''' l95ó, !96212l ' Cesta k mistrůn'

|958, Člověk není stěhovaý, |959, Voldní na časy, |962, Z okna do okna, |913).

GÓTZ František (1. 1. l894 v Kojátkách u Bučovic -.| .7 . |974 v Praze), v |. 1927_|944 dramaturg Národního divadla,

1965-1969 šéfdramaturg, v l. 1947-1948 šéfčinohry Nrírodního divadla, spoluzakladatel Literámí skupiny' profesor teorie

dramatu a dramaturgie na DAMU (od r. l950), na KU (od r. 1960)' literárnÍ kritik (Á ntlrchie v nejniltldší české poezii, |922,

Jasnícísehor izont '1926,Tvt i řsto letí,|93o'Bdsnicbjdnešek,|93| 'Zradadratnat ik ' '  l93l '  Bojočesbýdivadelnís loh,

|934' osudnd českj ottjzka' |934, Česlcý román ptl vrilce, 1936, Na předěIu, 1946; posmrtně výbor z dí|a Literatura mezi

vtilkltni, 1984) a autor monografií (F. X. Šalfu, |937 ' Jarosltlv Kvtlpil, |948, Vricluv Řeztjč, |95.1 ' Ntjrodní wněIec fueněk

Štěpdnek, |962, Vtasta Fabianovú, l963). Psa| téŽprózu(PadajÍcí hvězdy, 1932, Muž.bezvltLrrl, l93ó)' dramata(První rota'

1938, Soupeři' 1940), dramatizoval (F. M' Dostojevského, H. de Balzaka) a upravoval hry. Redigoval nebo spoluredigoval

Hosta, Knihovnu Hosla, Sbomík Literámí skupiny, Nrírodní a stavovské divadlo, Literámí svět' Nové české divadlo aj.

Dlouholetý literární kritik v Národním osvobození.

GÓTZOVÁ loŽa(roz. Thelenová; 19. 3. 1898 v Praze.25' 4, |989 v Ptaze)' manželka F. GÓtze, dramatička (Nový

Mercadet čili Pan Fahoun stříIi gtil, 1932, Mdrie An|oinetkl, l935), autorka odbomé publikace (ProÍily českých herců,

l931). Překláda|a z franštinv.

GREGOR Achille (nar. 3. l2. 19l0 v Praze), novinář, autor humoristických a satirických prací (Pěšinlq do .|Ilmového
nebe, t940' Kolem horké kaše, |942, Povídlq s ručením omezenýnt, |945' My' spotřebitelé, |954' Muž v podnajnu a jeho
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',,nožitel neviditeIných dravců, 1957 '
, Ptlne doknre...', 1975)- Překládal

karikaturista, básník z anarchistické
života. 1903, posmrtně Nové verše,
hllnera 1926 - 1928, 3 svazky (usp.

-20.2. |977 v Praze), prozaička se
'Ía. |936' Vlt,i júnu. t938) a próz
t{-'ťt' l950' kningrad, |950). Psala
Dílo Jarmily Glazarové l953*19óo'

pmfesoI obecných dějin na KU (od
1ruuova a Janlslava' 1886, Čeclzy
obné' 1928 a |929,2 sv.). Psal také
ny. 7.a|oži| a spoluredigoval Český

ř a redaktor, pÍoz^lk (Černí anděIé,
euj okna, |947 ' Perlet,ovtÍ květina'
lídek' |946' Co nebude v dějepise'
ut zlatént severu. |93O, Po stopách
d|q, |934). Posmrtně vydána kniha

isník reflexivních veršú (Cesta do
|, Hrací nlýn, |959, Rozpjttý den'
ít'' |956' |962/2/' Cesttl k nistrůn,

944 dramaturg Národního divadla,
l Literrámí skupiny. profesor teorie
hie v nejnladší české poezii, 1922,
l93l, Bt| o česbý divadelní sloh'

nnně výbor z dilra Literaturu nezi
rjč' |951 ' Národní utnělec Ueněk
v/avl, 1936), dramata (První rota,
y. Redigoval nebo spoluredigoval
.ámí svět' Nové české divadlo aj.

Želka F. Gótze, dramatička (Nový
publikace (Profily česbých herců,

kých prací (Pěšinky do Jitmovéht'l
2lé' 1954, Mužv pdntijmu a jeho

historie, |954, Nepřijemné rulličkosti, |955, Čryři je&lu za obzory, |960, kjz.rtlk v Těpicít:h, 196|, Roz'ltořčený núadý nuž'
|964, Mužv zústěře aneb Literórní kuchtění tuteb Faire sa cuisine littéraire, |969, Pttxilie v Pounii. |972, Zbra.llavsbý
Rabelais,1974) a provedených her (ostrtn krúIe llopolda, 1957),

GRMELA Jan (29. 4. t895 v Praze - |4,3. 1957 v Praze), knihovník, prozaik, autor románů s atraktivním dějem
většinou z pražského prostředí (Tanečnice, 1924, Mužtisíce tvdří' 1930, |940/3l, Dnn,r prutd' |933, Důmv ořeší, |94|),
dramatik (Sen, 1923' Inntlř Rejtura' l936' s B. Vrbským, obchtld s iluz'emi, |937, Seúné nebe, I94|'VeLktÍ cena, |944).
Psal také poezii (C|tvúIa z'eně ' |924, Nočni zrctldkl' |93l)' pIáce pro děti (Princezna sednú velnoci, l94 l ) a práce odborné
(Vdlka a mír, |921, Přírodni krrisy Prahy, |936, Dělník a knihu. |944). Překládal z němčiny (H. Sa|us' M' Brod. L. Winder,
L. Frank) a z angličtiny.

GRossMAN ]an (22' 5. 1925 v Praze . l0. 2. 1993 v Praze)' dramaturg, reŽisér, šéf činohry Divadla Na zábradlí
( l962- l969) ' redaktor,I i terárníadivadelníkr i t ik 'většinusvýchstudiípubl ikovalpor '  l945vr.ůznýchčasopisechalevuích
(Řád' Generace, My 46, Kvart, Listy, Nový život, Divadlo aj.). Výbor Analýzy (l99l). Překládal z angličtiny (E. G.

O'Nei l l ) .

GRUND Antonín (3. 4. |904 v Praze - |4. ||. |952 v Praze), pracovník Národního muzea, profesor dějin české
a slovenské liteÍatury na bměnské univerzitě (od r. l945)' literární historik (Sb let Matice t\eské, I93|, K. J. Erben' |935'

Zpočtitků pttní české školy literdrněhistorické, |936), redaktor spisů (J. K. Šlejhar. K. J. Erben' V. Dyk), editor (Ce.str2is

Bedřichtt ?' Donina,1940, Hynek z Poděbrad, Btsccacciovské rozprd,-ky, |950, Kraktltllilné rozprdvky renesanční' |952)'

GRUSS Josef (9' 3. 1908 v Praze . |2,4.197| v Praze)' herec, prozaik hurnorista (S poctivostí nejddl dojdeš, L944,

Nevěřte nrl duchy' |945, Jedna paní povídala' |945' Můj přítel Julius, |948), autor her pro mládež.

HABŘINA Rajmund (vl. jm. R. chatmý; 23.9. |9o7 v Příbrami u Brna - 2.4. 1960 v Brně)' středoško|ský profesor,

brísník hlásící se v letech třicátých ke skupině ruralistů (Mtuný sníclt k věčnosti, |93o' I'egendl vzpoutJ' |934' Krulicktí

tiskjrntl, |936, Sasanlq' 1938, Věnec z, klokočí, |'94|, Vězeň z0 drdty. 1945)' prozaik (ohnivá zsně, |938, Jun Adant

z Víckova, |939' Knavý účet' |946)' dramatik (Valašski strúž' 1938), autor odborných prací (Jose.f. Koudelúk, brjsník nové

Hané, |935, Březina a Nietzsche, |935, Setkúní Arne Novúktt s Josekn Dobrovsx1an4 l940) a překladatel ze slovinštiny.

HAIS-TÝNECKÝ Josef (vl. jnr. J. Hais; 2. 3. 1885 v Klatovech .24. 4' |964 v Praze), redaktor, prozaik, autor

konvenčních povÍdek a románt (Katnenné srdce, |9|2, Pod Enauq]' l9|3, Dufulvý ptťtk' |9l8, Katakotnby |92|, Batalion'

|922, Moře, |925' Z přírody, |92.I ' z sv., Krulry' |93.I ' Cesttt l949), básník (Babí léul, |909' Píseň o zltlÍé tnušce, |9|5.

Mlriz.ovick písničky, l94o), dramatik (Ntt děkansní, |925, Pan biskup, |929, Sestřičky, u sv. panny iKlrÍ4,' l932). Napsal

řadu knih pro mládež (Brtltři mravenci, 1920, I'es, |924, Vrabec tulúk' 1926, Kttntr Ježek, |93|, osel 'l.ik;zof' 1932).

Soubomé vydání spisů |9|.1_1920' 3 svazky; Soubomé vydání divadelních her l929_l93ó, 29 svazků.

HALAS František viz str. 529.

HALAS František starší ( l 5. 4. l 880 v Sasině u Boskovic - 2. l l . l 960 v Bmě). textilní dělník. otec básníka F. Halase,

autor vzpomínkových knih (Kenkl' 1950, připravil V. Kaplický, Bez legend, l 95 8' připravil L. Kundera. Mtíje a prcsinte,

1959' připravil L. Kundera).

HAMPL František (6. 8. l90l v Týnci n. Labem .9.4' |977 v Praze)' středoškolský profesor, pak docent Vysoké školy

ekonomické (od r. 1953), prozaik, autor románů' povídek a beletrizovaných životopisů (Poslední ukt, |922, HIas nrtvého,

|934,RudtÍačernó,|936,Poz,natnenaní,1940'Pernerové,|945'Basníkůvz' tracenýživot,|946,Zbouřného čzl .su, l955) '

básník (Nesplněné toulty, |922, ktbe, |923, Podzinlní nilhy, |92$' autor prací odborných (ktdislttv StroqleŤiclo.ý, česlaý

hutnorista a drantatik, 1950, Dobrodruž.sni Jcroslava Seiferta a jiné vzponlínky rut znrjtn,é i néně antimé spisovatele, |969,

Krd|ké W)nŤ,elství hwnoristovo, |97|, Str4nmi próz1 ct poez'ie na Berounsku, l973) a vydavate| (Z. M. Kuděj' K. trger'

J. Jahoda, K. Šípek aj.).
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HANUŠ Josef (27. 6. 1862 v Dolních Štěpanicích u Jilemnice .19. |2. l94l v Bmě), profesor české literatury na KU
(od r. 1920)' v Bratislavě (od r. l92l )' autor odbotných prací (B. Němcová v životě i ve spisech' l 889, P. J. ŠtlJařík v životě
a spisich, |895,Život a spisy V. B. Nebeskéllo, |896, M' A, v0i8t, čestcý buditet a hisnrik, 19|O, F. M' Pelcl, čestcý historik
a buditel, 1914, Nrirodní tnuzeutn a nrlše obroz'ení, |92|, L923,2 sv.,7z slovensbých knihoven, t925), Spo|uaator Literatury
české I9. stol.

HANUŠ Miroslav (nar. l5. 5. 1907 v Praze), středoškolský profesor, prozaik, autor románů psychologických (Nrl trtlti
je mlhtl, 1940' Pavel a Gertruda, |94l, Méněcennost' |942, 1941D, Bílú cesta muž]j' 1943, Petr a Kristittu' |944. Jó -

spravedlnost, |946, Býti zrnkem soli, |949, Setl<jní ntl pttkku, |950, cvrÚ roaněr' 1968, Expedice Elauné, |985) a histonc-
kých (osud núroda' |951 , Poutník v Atnsterodntnu, 1 960), povídkových souborů (Tři variace na ldsku, 1981, Znepokojiví
hosté' 1982)' knih pro děti (o blóznivém knížeti, 1945' Strach, 194.|, Ze světa zkameněIého slunce, |954).

HANUŠotakar(31.3. 1890vPraze.25.2.|94Ov Praze),básník,autorkabaretníchtextů,šansoniéraherec,pozděj i
beletrista a publicista, autor básnických kníŽek (Zpěv seúndesúti let, |920, Nrilady' |922), ptóz (Portréty tnilenek, 1914,
Typy 20. stole|í, |9|8, kiska slečny Věry, 1920' I,ehkomyslné povídl<y, |92|, Inčné žcny, |922' Jri jsem vinna! ' |923, Proč
paní van Thriss zabíjela, |923, Děvče na vlně ] 120, |925, Nevěra, 1925, Maršbat,áček, |927, opičdrny, |929, Zvyk je

hedvdbrui košile, |93o, Horizont Msky ' 193| ' Chtivá srdce. 1 932), dramatických textů (vl onoho času, l 9 1 3, s K. Hašlerem,
Prolog jaksi záhadný, L9|9' Nechtěný hřích, |920, s J' Červeným, Napoleon, |92|' Podivné lhlq, I92I).

HANUŠ Stanislav (10. 1 1. l885 v Praze - 12, 9. |943 v Praze), knihovník, básnik (Htlusle u rukl, |934), hudební kritik
(Tempo, Lidové noviny) a překladatel z franštiny (H. de Balzac, A. France, R. Rolland, J. Romains).

HÁsKoVÁ Zdenka(provd. Dyková;28.5. l878 v Hradišťku u Jílového .7. ||' |946v Praze), manželka ViktoraDyka,
noviniířka a redaktorka (Rudé květy,ZlatáPÍaha' Ženský svět' Lumír, Lidové noviny), básnířka (Ceslorr, l920) a prozaička
(Mkiní' l9o9), Překládala ze slovínštiny (I. Cankar) aj.

HAŠEK Jaroslav viz str.2"]5.

HAŠKOVÁ Jarmila (28. 6. l887 v Praze-2O.9. 193l v Praze), manŽelkaJaroslava Haška, prozaička, autorka humons.
tických črt a povídek (Robinson a jiné veselé povídky' 1923' Povídlq o sktbých žentích a silných mužÍch ct naopak, |927)'

HAUKOVÁ Jiřina (nar. 27 . |. |9|9 v Přerově), redaktorka, básnířka související částí svého díla s poetikou Skupiny 42
(Přísluní, 1943' Cizí pokoj' 1946' oheň ve sněhu, 1958, Mezi lidmi a havrany' |965, Roz'vodí času' 1967, Země nikoho,
1'910' Spodní proudy' 1988, MoýI a stnrÍ, 1990). Překladate|ka z angličtiny (T. S. Eliot' E. Dickinsonová, Dylan Thomas,
J. Keats, E. A. Poe, H. Melville' čemošská poezie aj.).

HAUSSMANN Jiří (30. l0. 1898 v Praze .7. l. 1923 v Praze), právník, satirický básník (Zpěvy hnnlivé, l9l9, posmrtně
občansl<ti vtÍIka, 1923)) a prozaik (Divoké povídky' 1922' Velkovýroba ctnosti, l922). Soubomé vydáni Bcísně (1934).

HAVLASA Jan (vl. jm. J. Klecanda; zz. |2. |883 v Teplicích v Čechách . l3. 8. l964 v Los Angeles v USA), cestovatel
a diplomat, prozaik, autor fejetonů, obrázků z cest, novel a románů inspirovaných cizím prostředím (Mezi životen a smrtí,
1902, Tatranské povíd'lcy' 1902, Pod skalnaými štíty, |904, Pět ktllifornsbjch povídek, |9l0, Italské novelety, 19|2, Světlrl
dalebých přísttlvů, 19|5, PůInočni vítr, 1916, Důtn v dž'ungli, 1916, Šilené lcíslq, l9l7, Souostroví krriry, 19|9, Krajiny
v oblacích, I92o' Pobřeži tanečnic, |923' Dech tropů, |925' k všech nejkrrisnějši, |926, Propast rozkoše, |929, Třituicý
tygr' 1932, Illd, zatnilovaných, |935' Věčnri zřídkt, |935, Ticho mezi hvězfutni, |937 ' Zidy ke zdi, 1941)' autor odbomých
knih (Vztah osadní politiky k světové vtilce, |9|4, 1918l2l, České koknie zrjmořské, 1919, Politické bilance české Amerilq,
l92o' Rozluka církve od sttitu v Brazílii, 1923). Sebrané spisy l9l8-l935, 30 svazků.

HAVLÍČEK JaIoslav (3. 2. l896 v Jilemnici -.1 . 4. |943 v Praze), prozaik, autor společensko-psychologických Íománů
(Knihožtout, |929, Vyprahlé touhy, |935, přeprac' jako PetruIejové lampy, |944' Neviditelný, 193.I ' Ta třetí' 1939'
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Helimadoe, |94o, Neopatrné panny, 1941, SyruÍček,1942, vjnik městečka olšiny, |944, Smarttgdový příboj, |946, výbor
hz,rak flatnendnťl, |964). Dílo Jaroslava Havlíčka |956_|9.12' 8 svazků.

HAVRÁNEK Bohuslav (30. l. 1 893 v Praze - 2.3.19.78v Praze), jazykovědec, spo|uzakladatel Pražského lingvistického
kroužku ( 1 926), profesor slovanské filologie na univerzitě v Bmě (od r. l 934) a na KU v Praze (od r. 1 945), ředitel Ústavu
pro jazyk český ČsAv (od r. 1952), v l. 1953_1960 rektor Vysoké školy ruského jazyka a literatury' autoÍ odbomých prací
(Genera verbi ve slovanslcých jaqcích, 1928, 193.1 , 2 sv., Nářečí česktÍ, 1934, v Čs. vlastivědě, Vývoj spisovného jttz1ktl

českého,1936, v Čs. vlastivědě, o básnickémjazyce, |955' s J. Mukařovským a F. Vodičkou, Studie o spisovnénjtlzyce,
1963), spoluautor slovníků (Příručni slovníkjaryfu českéhtl, Slovník spisovného jazyktl českeho, Velbý ruskočeslaj sklvnik,
Staročesbý slovník), redaktor odbomých časopisů (Naše věda, Slovo a slovesnost, Byzantinoslavica, Slovanský přehled'

Slavia, Naše řeč).

HEINRICH Arnošt (26. 12. 1880 v Praze .3' 5' l933 v Bmě), novinář a redaktor Času, Lidových novin (šéfredaktor),

Tribuny aj.

HEISLER Jindřich ( l. 9. 1914 v Chrástu u Chrudimi . 4. I. |953 v PaÍiži)' člen české a pařížské surrealistické skupiny,

básnik (Jen poštollq chčí klidně ntl desatero, 1939, Les Spectres du Désert, PaÍiž 1939, Na jehlrich těchn dní, 194|,

Z kasemat spánku, |941)' autor surrealistických objektů. Yýbor Aniž by nastal viditelný pohyb (1977:' usp. Věra Linhartová).

HERBEN Jan (7. 5. l857 v Brumovicich u Hodonína .24, 12. |936 v kaze), novinář a redaktor (Čas' Národní listy,

Lidové noviny aj.), prozaik, autor povídek a románových kronik zejména z moravského venkovského prostředí (Moravské

obrdzlq' |889, Slovtické děti, |890, Do třetího i čnrtého pokolení,1889_1892,2 sv ,,3. def. vyd. 1919_1921, Hostišov, 190.7

a1933'2 sv.), vzpomínek (Deset let proti proudu, |898. Knihavzpomínek' 1935) a knih pro déti (Bratr Jan Paleček, šašek

krtile Jiřího, l902). Působil takéjako literární kritik, polemik a autor odbomých pÍací (Mistr Jeroným Pražsbj' 1883' Jan

Nepomucbj. Spor dějin česlcjchs cirkyí římskou, |893,1920 rozš. vyd., T' G' Masaryk' |9|o' Duch denokracie,1920,1921,

2 sv ., Karel Havlíček, I92I ' F. Palacbý, 1926, Chudý chlapec, který se prosltlvil' |928). Sebrané spisy 1 9 l 8_1 925' 7 svazků
(4. sv. nevydán). Srov. Dějiny české literatury III' s'563.

HERRMANN Ignát (12. 8. 1854 v Horním M|ýně u Chotěboře - 8. 7. 1935 v Řevnicích u Prahy)' novinář a redaktor
(Národní listy), prozaik, autor žánrových realistických povídek a románů z pražského pfostředí (Praž.ské figurky, |, il,

1884-1886' Z pražslcjch zrjkouti,1889, U snědeného krdmu, |890, Bodří Prafumé, |893, otec Kondelík tl žpnich Vejvara,

1898' Vdnoční koledy, 7919, Artur a l,eonÚna, 192|) a vzpomínek (Blednoucí obrúzlq' |905' 1929' 2 sv.. o ž)vých'

o mrtvých,1915, |928,1940, 3 sv.). Redigoval Palečka, Švandu dudáka' Černou hodinku aj. Sebrané spisy 1905_1940, 50

svazků; Výbor z díla 1958-1960, 4 svazky. Srov. Dějiny české literatury IlI' s. 564

HEŘMÁNEK František (2. 8. 190l v Třeboni - |5. 9. |946 v Praze)' novinář, básník inspirovaný zejména rodným

Třeboňskem (Světla ve tmě' 1924, Za z.dí, 1926) a prozaik (Kohout ltíslq, 1933' Racek se vrací' |94|, Bílý vřes' |943,

U bratra celého světa, |944' Srdce z.ůstalo,1 945, posmrtně o nesnrÍelnén regennvi, 1949)' autor kníŽky pro déti (Pohádlcy

staré ho rrikost' 1942)'

HEYDUK Ado|f (6. ó. 1835 v Rychmburku (Předhradí) u Hlinska .6. 2. |923 v Písku), básník' autor intimní, písňové

a společenské |yňky (Bdsně, |859, Bdsně, 1 864, l 865' 2 sv ', Lesní kvití, 1813, Cimbál a husle, 1876' V zitiší' 1883' Hořec

a srdečník, |884,7'tlvtité /isry, 1886, Šípy a paprslq,1888' Nová cigdnské meksdie' 189.1, Ptačí motivy' |897, Zpěvy

pošumavského dudáka,7899' Parnasie, 19oo, Pohcidlq duše, Í90|, V satnotách' |90|' Cestou, |9o3, Z deníku toultlvého

zpěvdka' 1904' Co hlavou ttihkl,1910' Slovensku, l9l9) a epiky zejména ze šumavského venkovského pÍostíedi (Dědůl,

odkaz,1879, Dřevorubec, 1882' oldřich tt Boi3nct, 1883, Pod vítkoýýn kamenem, |885, Sekerník' |893' Bohaýři, |894'

Několik pověstí z'Pošumaví,1913). Vydal knihu vzpomínek (Vzpotnínlq literrir'xí, l9l l ). spisy Adolfa Heyduka L89.1_1926'

63 svazky. Srov. Dějiny české literatury III' s.565.
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HEYDUK Josef (30. 3. l904 v Netušili u Kutné Hory - 29. |, |994 v Praze), učitel, prozaik, autor baladických příběhů
(Strach z lrislq' |933, Kristla, |940, Judita,194|' Btlsorka, |946, Pokušitel' l984), publicista (Fragtnenty, l989), literámí
kritik (Lidová demokracie), autor prací pro děti (Hoch a džbún, 1934, Vincek u Estelka, |946), překladatel z franštiny
(Stendhal' P. Claude|, Ch. F' Ramuz, P. Morand, F. Mauriac' A. Gide, G. Duhamel, J. Romains, J. ciono aj. ). Parafrázoval
ambskou poezii (Miklstné písně arubské' |938' Zpívající Ardbie, |940).

HILAR Kare| Hugo (vl. jm' Kare| Bakule; 5. l l. 1885 v Sudoměřicích u Bechyně - 6. 3. 1935 v Praze), divade|ni
režisér, v l. 19|4_|92| šéf ěinohry vinohradského divadla, v l. l 92l _ l 935 Národního divadla, básník (Ko tnediantské moÍivy,
|9a2' Písně nlcidí l903), prozaik (Rozvtité sny' 1903, Její bůh' |904,7líkotty' l906), drarnatik (posmrtné Aelanův sen, |936,
?*na a Kristus, l937), autor prací odborných (Viktor Dyk, esej o jeho ironii, I9tO, Divudelní pron,tenády, I9|5, odložené
maslcy' |925' Boje proti včerejšku, 1925, Praž"skrj drunatur11ie, |930).

HILBERT Jaros|av (19. l . l87l v Lounech . | 0. 5. l936 v Praze), strojní inženýr, dramatik (Vina, |896, o Boha, 1898,
prem. l 905 s názvem Pěst, Psanci, |900. Falkenštejn, l 903, Česki konedie, |9o8, Patria' |9| | , Kolutnbus, |915, Hnízdo
v bouři' |91.7 ' Druhý břeh' |924, Prapor litlstva, |926, Job, |928, Blížpnci, l 930' Sesll a, l 933), prozaik (Lili a jiné povítlky,
1901 ' Rytíř Kura, |9Io, lito ý ltdlii, |9|5, Dťun na nóněstí, l 922)' autor prací odborných (o tlrdmalu, l 9 l4, z pozústalosti
Duch dratnatilq' 194|' Spisovtltelé a vlast, l94l). Sebrané spisy |922_l930, l0 svazků.

HIRŠAL Josef (taÍ' 24..7 ' l920 v Chomutičkách u Jičína), nakladatelský redaktor, básník (Vědro.rÍříbra' |94o, Noclehy
s klekdnicí, 1942' Studené nebe' 1944, Mutlql |945, Úzké t:esty, |948, Soukrotnti galerie, |965), autor konkrétní poezie
(Job.Boj '  1968.sB.Grógerovou),pracíprodět i  (DoprúcenánsluncesvítÍ,|944,|949l2 l 'Kocourktn '  l959,spolu s J .  Ko-
lářem' Co ndmveze,1959' Enšpigl. l9ó2, spolu s J. Kolářem, Buron PrtÍšil, l965, spolu s J. Kolářem. Co se slovy všechno
poví' 1965' spolu s B. Grógerovou) a vzpornínkových próz (Píseň nláttí, |986, Vínek v4lonúne&' l989). Překladatel
z němčiny (H. Heine, Ch. Morgenstern, E. Kástner, H. M. Enzensberger, H. Heissenbiittel, E. Jandl) aj.

HLADIK Yác|av (22' 8. 1868 v Praze -29.4. t9l3 v Praze), novinář, redaktor(Národní politika, Národní listy' Lumír),
prozaik, autor povídek a románů z praŽského měšt'anského prostředí (Z lepší sryilečnosti, |892' Třetí lásktl, 1895, Evžen
Voldan' \905' Vlnobití, l 908)' dramatik (Nový život' |897 , ZÍvrut,, l g03), fejetonista (o současné Francii, |909) a překla.
da te l z f r anš t i ny (A .Daude t ,G ' deMaupassan ta j . ) 'Napsa l s t ud i iUnĚ l e ckývýz ruu t t L 'Man idu ,  l 899 ' Sp i s y  l 909_ l 9 l 3 '
3 svazky' Srov. Dějiny české literatury II|' s. 566.

HLAVÁČEK KaIel (29. 8. 1874 v Praze - 15. ó. 1898 v Praze), básník, představitel dekadence (Pozdě k rúnu, |896,
Mstivó kantiléna. 1898' posmrtně Ztlmy. l934). Psal výtvaÍné kritiky. Spisy Karla Hlaváčka l905, l svazek; Dílo Karla
Hlaváčka' 1930' 3 svazky. Srov. Dějiny české literatury II|' s. 566.

HLAVÁČEK Václav (l6. 5. l89l v Praze.23' |2' |946 v Praze)' prozaik, autor humoristických a satirických próz
(HIad bohtltých, |930, Jeho a jejich svět, |934, Banky ktluzltt z'bayené. |938, Přírotlní lékař' |946), generační kroniky
(Mnoho najednu generaci' 1946) a posmrtně vydané vzpomínkové knihy (Pmní úž'as, l948). Začínaljako básník (Melodie

mlddí' 19|2),

HLÁVKA Miloš (l5. 9. 1907 v Horšově Týně - 7. 5. 1945 v Praze), lektor Národního divadla v Praze' básník
intelektuální problematiky (Rrino vítěaú' |939' Konrulrtin' l943), dramatik, autor.lidových, historických a konverzačních

her (Panorrina, |940, Svěuíci' |94|, Kcualír PtÍně ' |944)' Upravoval hry (W. Shakespeare' Ronteo u Julie, ý , K. Klicpera'

Lhúř, C. Goldoni, Benótsktj maškartída, L. Holberg, Sprič, aj'), zdfamatizoval Šrámkův Stříbrný vítr' Překládal z franštiny
(P. Valéry' G. Apollinaire) a němčiny (R. Billinger' H. von Kleist aj.).

HoFFMEISTER Adolf (15. 8. l902 v Praze-24..|. |9.73v Říčkách v orlických horách), advokát, člen Devětsilu, prof.

Vysoké školy uměleckoprůmyslové, malíř, karikaturista, žumalista.reportér (Canlbriclge-Pt.aln, |926' Piš, jak slyšíš' I93|'

Povrch pětiletk). |931. Americké houpttčlcy, |937 , Turistou proíi své vů!i, |946, Pohlednice z' Číny, |954' VyhlÍdka z pyru.
nid, |951, Made in Japan, |958, Mrakrilrapy v pralese, l963), prozaik (Podrulřské hvěz'tly, |922' HIedú se nui ktery nri

622

dast času,1927)' básník (,

a Werichem, Zpívající Beru

Souč as né č i n ské mal í řs t,^ í'

HOLAN Emil (vl. jm. E

autor Íománových chlapec}

svět techniky (Plným plyne

Kniha o rtlntu, |938' Tvůrc

HOLAN Vladimír (ló.

D36ta, Vanutí, |932, ob

testanent' |940' Chór' |94

Hav raním brkem, 1946, Rut

Na postuPu, 1964, Noc s Hr

Noc s ofélii, 1973; posmr

básnických ptóz (Kolury, I

Rilke, N. trnau aj., soubot

HoLEČEK Josef (27. 2

listy), prozaik čerpajicí ná

1883-1884, 2 sv., Rustoťr

I g22- |925' 4 sv.). Překlád

literatury III, s. 567

HoLÝ Josef(7.2.  l87 '

a SkokridY, I 897' 1908/2 t

Panenčiny knížky' 1905' Ál

.sen, 1909, Podle F M Do

Soubomé vydání 1923-l!

HONZL Jindfich (14. I

spoluzakladatel Osvoboze

vedl Divadélko pro 99, od

divadelní teoretik (RozÍo(

|93.7, Studio Ntírodního d

a íprav (Rontin lrLsky a t

Hadrión z Ří,nsů, L950).

HORA Josef viz str'

HoRÁK JIÍi (4' 12. )

r. 192'1), folklorista' au

českosknenslcj, v Čs. vlI

l it e rat u r s Lov an s lcý ch, |9

potuidky a povídky, 195,

HoRÁKoVÁ Abiga

čních společenských het

prozaička (o Ktiče drko



)rozaik, autoÍ baladických příběhů
|icista (F rugne nty, l 989), literární
&a. l94ót .  pÍekIadateI z |ranšt iny
lmains, J. ciono aj. ). Parafrázoval

' - 6. 3. 1935 v Praze), divadelní
rdla, básník (r(ornedittnrské notwy.
latik (posmrtně Á r]unův sen, |936'
,delní pnntenúdy. |9|5, odložene

.matik (Vina, 1896, O Boha, t898,
ia' l9l l, Kolunbus, |9|5, Hníz'ao
l933)' prozaik (Lili a jiné povír\tq,
t (o drcLmatu' l914. z pozůstalostr
i .

nik(Vědro stříbra, !94O, Noc!ehy
ie '  l965) '  autor konkrétní poezie
, Kocourkov, I 959, spolu s J. Ko-
; J. Kolářem' Co se sklvy všechno
k vzponúnek, l989). Překladatel
ttel, E. Jandl) aj.

lí politika, Národní listy, Lumír),
i, |892'Třetí ltjskct, |895, Evž'en
ltlučasné Fruncii, l909) a překla-
'arolda, 1899. Spisy 1 909-19 1 3,

dekadence (Poz'dě k rdnu, |896'
áčka l905, l svazek; Dílo Karla

tnor ist ických a sat i r ických plóZ
lékař' |946)' generační kl.oniky
8). Začínaljako básnik (Meltdie

ldního divadla v Plaze. básník
h, histor.ických a konverzačních
, Romeo o Julie, V. K. Klicpera,
ííbrný vítr, Překládal z franštiny

L)' advokát, člen Devětsilu, prof.
aha' 1926, Pi.í lak .r/y.íí.í, l 93 l,
e ?. ČíD,, |954, V\'-ltlíclktt z pyra-
v, |922' Hledú.se nuž, kteý nlci

dost času, 1927)' básník (Abeceda ldsky, |926), dramatik (Nevěsta, .|927 
' Svět ?'t] ,llřížemi, l933, spolu s Voskovcem

a Werichem' Zpívající Benátky, 1949, prem. 1932, podle C. Goldoniho), autor studií a pťací odborný ch (Kuo Chua, |954,
Současné čínské malířsn-í, 1959, s L. Hájkem, Poezie a korikttturu' l96l)' Výbor z díla l958_l9ó3,6 svazků.

HoLAN Emil (vl. jm. Emil Hoff; 26. i0. l90.5 v Praze - 28' l0' l944 pravděpodobně v koncentračním táboře Osvětim)'
autor románových chlapeckých příběhu (Jirkdv vynáIez, |934, Jqn Kalisttt lnkejista, l935) a prací pňbližujících mládeži
svět techniky (Plným plynem do světct technilql, 1935, Jiskru, kterti dobyltl světtt, |936, Příběh dopravního letadla, L937,
Knifut o fiItnu, 1938, Tvůrce želez'nic, l939 aj.).

HOLAN Vladimír (16. 9. 1905 v Praze .3l. 3' 1980 v Pfaze), básnik (Bkluz'nivý vějíř' L926, Triwnf'snrti' 1930,
|936/2l' Vanutí, |932' oblouk' |934, Kameni, přichtízÍš.'., |93.7' kjří ]938, |938, Sen' |939, Zíhřmotí, |940, Pnní
testament, |94D, Chór' |94|, Terezka Plutetrná, |943, Dík Sovětskému svttzlt, |94J' Purylc|tidtt, |945, Cesttt ntraku, |945,
Havranhn brkem, 7946, Rudrnnnějci' |94.| , Tobě, 1947 , Prostě, |954, Moz'artittna, |963, Příběhy, |963, Bez' núz'vu, 1963,
Ntl postupu, |964, Noc s Hamleten, |964, Bolest, 1965' Na souvich, |961 ' Ale je hudba, |968, A'rklépiovi kohouttl, |97o,
Noc s Uélií' l973; posmrtně vydány sbírky Předposlední, |982, a Sbohetn, l982, obě v Sebraných spisech 5), autor
básnických próz (Kolury, |932, Torz'o' |933, Irtrutria, l940) a veršů pto déti (Bujaja, l955). Překládal z němčiny (R. M.
Rilke' N. Lenau aj., soubor překladů Cestou, |962)' Národní umělec' sebrané spisy l965_1988, l l svazků.

HOLEČEK Jose f (z7 , 2, 1853 ve Stožicích u Vodňan - 6. 3, |929 v Praze), novinář a redaktor (Slovanské listy, Národní
listy), prozaik čeryající námětově ze slovanského svéta (Čennhorské povídky, t880-l88l, 2 sv', Černri Hora v nuru,
l883_l884' 2 sy., Ruskoieské kctpittlly, l89l, cyklus Našj, l0 sv. různě obměňovaných. l898_l930) a publicista (Per.,,

|92?-1925,4 sv.). Překládal Zejména lidovou slovanskou epiku. Sebrané spisy |9O9 |932^ 25 svazků. Srov' Dějiny české
literatury III, s. 567.

HoLÝJosef (7. 2' |874v Košíku u Rožďalovic -6.2' |928 v Brně), středoškolský profesor, básník' satirik (Panttitník

a Skokridy' |89.7 ' |90812/ s tifu|em Skokcidy, Padavlq, 1898, Vašíček Nejlů, |899' l90l, 2 sv., Satyry, |9o3, Elegie,1903,
Panenčiny kníž)q,7905, Adatnovské lesy, |905, Mračna,1908, Cenú tnoře, |9|2, Skclné pltině, |9|9) a dramatik (Čarovtý

sen, 1909, podle F' M. Dostojevského, Baja mibsttttí, l928)' Napsal polenrický spis sý.lÍb.l l' Adunovslých lesích (.t906).

Souborné vydání 1923*l925, 3 svazky.

HoNZL Jindřich ( l 4. 5. l 894 v Humpolci - 20. 4' l 953 v Praze), učitel, divadelní režisér, zakladatel Dědrasboru ( l 920),
spoluzakladatel osvobozeného divadla ( l 92ó)' v l. t 929- l 93 l dr'amaturg a režisér Zenského divadla v Brně, v l. t 939_ l 94l
vedl Divadélko pro 99, od r. l948 byl ředitelem činohry Národního divadla, od r. l 950 profesor.em divadelní vědy na AM U;

divadelní teoretik (Roztočené jeviště, |925, Moderní ruské di,-ttdkl' |928, Stlvět'ské divttdlo, |936' Sltívtt tl bídtt divadeI,
|93.7 , Studkl Ntírodního divadla, 1945' 30 let sovětského divttdltt, |94.l , spolu s .Í' Pokorným), autor dramatických montáží

aiprav (Ronún ltislq a cti, l94l' J. K. Tyl', Jttn Hus, |94.I' Ktytt"-ý soud aneb Kutnolusrští havíři, l950' V. K. Klicpera,

Hadritín z. Řhn'sů, 1950). Překládal z franštiny (A' Breton, G' RibémonrDessaignes' J. Romains, I. Goll)'

HORA Josef viz str. 291.

HoRÁK JiÍi (4' |2.1884 v Benešově u Prahy - l4. 8. l975 v Praze)' profesor dějin litel.atur slovanských na KU (od

r, |92,7)' folklorista, autor odborných praci (MtLsttt1k a Dostojevskij, |93|, Prof, dr. Jiří Polívktt, 1928. Ncíruilttpis

českosknensbý, v Čs. vlastivědě, |933, Naše lidovcÍ píseň, |946, Hunor, ýtiP u :Ídtiru ,- t|eské lidtné písní, |941 , Z dějin

Iítertúur sloyansbých,19a$ a pohádek (Český Honza, 1940, České pohtÍdlq, |944, České legendy, L950, Běklruské lidové
pohcidlq u povídky, 1957, Poluidlq a písně Lužiclqch Srbů, |959). Ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku.

HoRÁKoVÁ Abigail Hedvika (l7. l. 187l v Tumově ..7 ' |t' |926 v Turnově), herečka, drarnatička, autorka konven.

čních společenských her (Doloro.ra, l904, Páriové' L905, Páni, |908, Na pevné půdě' |9|"7, Libuňslaý jenrulstptín, 1926),

prozaička (o Kriče drkotné a jiné veselé historky, 1927).
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HORAL Josef (vl. jm. J. Chmelař; 23. 12. 1885 ve Vrchovinách u Nového Města n. Metují - 11. 12. |969 v Praze),
prozaik, autor sociálních povídek a romrínů (Česrjní květů, |9|2' Bltihové mlódí, |94|), románu z okupace (MIčení, |945),
politický publicista.

HORKÝ Karel (25. 4. 18.79 v Ronově nad Doubravou .2' 3' 1965 v Praze)' redaktor a novinář (ŽdríÍ, Kramerius,
Nrárodní obzor, Horkého týdeník, Stopa, Pražský i|ustrovaný zpravodaj, Švanda dudrík, Fronta, České slovo), fejetonista,
autor veršovaných i prozaických sait (Inkognito, |9o4, Paličovy sklky' |9o5' Hory a doliny se srovntivttji, |909, Horkého
čítanka, |909' l9l9 s názvem Stovka, Md úcta, |9|7 , |92612l, Lisry z bojiště, |93L, Pískúní v lese, |939' l94ó s titu|em
Na neshledanou, Placfui dvojice, |94o,2 sv', V tomto zábavnén údolí,1944, Cestlu necestou, l954), dramatik (Srúžka

vlaků, |902, Vodoptid Giessbach, |908,Tunel, 19|I, Btltoh, l924) a politický publicista (Mi.irie, |903,Teď anebo nikdy! '
1976' Vlast, 1921, Masaryk red'ivivus?, |926, VýIety do politilq' |931, Deset let ocl smrti Jos' Dijricha,1937). Knihy Kar|a
Horkého 1926,3 svazky.

HoRsT Bemard (vl. jm. otakar Poupa; l5. 2. 1905 v Mostě . l7. 8' 197,7 v Říčanech u Prahy), autoÍ psychologických
povídek a románů (Jizba Hardenů' 1928, 1946 s titulem osaměIú jizbtl, ZItl, 1929' Hučící země, |93o, Smršť' 1936' přeprac.
pod názvem SignáIy noci, |972, Peřeje noci, |94|, Tiché zcitočiny, |942, Zrna v úhorech, |942' |94612l' Promarněnri
mince, |943' Kroky osudu' t945, přeprac. podnázvem Návrat, |9.78' Štít u meč, |956, |95912/, přeprac. jako llorká cvilkcl,
1970).

HoŘEc Jaromír (nar. 18, |2, 1921 v Chustu na Podkarpatské Rusi), novinář a redaktor (Mladá fronta), básnik
pub|ikující knižně po r. |945 (Jasina, 1946, Květen č. ] , |946' Na črLsy, 194.1, Hněv trdvy, |966, MaIá sluneční soustdva,
l970-zničenasazba,PůInočníjam.sess ion, l970-zničenasazba,|976,Svěcenih líny,podpseud.J i říHynek'  |982'Spr l tně

roz,dané karty' 1984, Bohemus, 1986, Anežka Českj, |988), publicista (Takový je.fašistnus' |953, I děti šIy na smrt, 1960),
v letech 1978-l989 pořadatel ineditní edice Česká expedice.

HoŘEjŠ Jaromír (v|. jm. František Hořejš; 2. 4. l903 v Čerazi u Soběslavě - 2, |2. 1961 v Praze), učitel, prozaik, autor

životopisného románll (Pouť bezndýratu, l94l)' historických románů (Muž.proti muži, |944, Prach hozený do větru, |941 '
Cesty Jiřího Korneta' 1949, Plameny ncd šachtami,1949, Dobý kmen, |952) a románu z druhé světové vá|ky (ČIověk

čIověku, t946). Psal knihy pro m|ádeŽ (Černoušek Sitnbu, |935, Zlíchovští studenti, 1937 ' od Kolwnba po naši dtlbu, 1939,

Hrdinovémořsbýchhlubin, 1946,osafulpit'lnýrů, 1947).Začina| jako dramatik (Studen|skédrana, 1923,Peněz'okttz', 1926)

a meditativní lyrik (Na nábřeží, |924, ChIéb tl sůI, |93|, Pláč hvěz.d, l934). Překládal z angličtiny (A. Ransome).

HoŘEJŠi Jindřich (25. 4. 1886 v Praze .30. 5. 194l v Praze), úředník statistického úřadu' č|en Devětsilu, autor

proletďské poezie (Hudba na ruiměstí, |92|, Korúkný nrihrdelnik, |923, Den a noc, |93|, posmrtně Núvrat ztraceného
syna, |946) a překladatel (J. Racine, Moliěre, Lautréamont, Guy de Maupassant, H. de Ba|zac, A. Villiers de l, Isle-Adam,

G. Apo|linaire, J. Rictus, T. Corbiěre, E. Verhaeren' H. Barbusse, F. Carco, G. Neveux, C. Mauclair, A. Gide' Calderón,

F' G. Lorca aj.). Napsal odborný spis (Re1rtří& obcí a okresů, které byly připojeny k Něnecku, k Mad,arsku tl k Polsku'

1938).  Souborné vydání: Básně (|932'  |949,195ó); Verše (1969).

HosTINsKÝ otakar (2. |.1'84.7 v Martiněvsi u Budyně . 19. l. l9l0 v Ptaze), estetik, hudební, výtvarný a literámí

teoÍetik' kritik a historik, profesor estetiky na KU od r. |892 (Richard Wagner, l87l, Še.* rozpraý z oboru krasovědy

a dějin umění, L811, Stručný přehled dějin hudby, |885, o realismu uměleckém, |89|' Herbarts Ásthetik, |89I, Bedřich

Smetana a jeho boj o moderní česklu hudbu, |901, o socializttci utnění, 1903' Unňní a společnost' l907, posmrtně Epo'r

a drama,19|1, |93ol2|' výbory o utnění, |956, Hostinský o hudbě, |96|' studie a kritiky, l974). Jeho estetiku zpracoval

Z. Nejedlý (l92l). Napsal libreto k Nevěstě tnesinskéZ'Fibicha (l884)' k Popelce J. R. Rozkošného (188ó). Srov. Dějiny

české literatury III' s. 567.

HosToVsKÝ Egon (23.4. 1908 v Hronově -7.5. 1973 v Montclair, New Jersey, USA; od Í. 1949 ži]r v USA),

nakladatelský pracovník, prozaik, autor psychologických románů (Zavřené dveře, |926, Ghetto v nich, |928' Danajslcý dar,

|930, Příptld profesora Kórnertl, |932, Černtj tlupa, |933, Žhář, |935, Dům bez pdna, |937, Kruh spravedlivých, |938,
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Listy zvyhnanství, t941, Sea

v e čír ek, 1958, P ťllno ční p ac

dob ro družsn í č e skeho spi s o

vrací' společně s povídkou

HRABÁKJosef (3. 12. l

(od r' 1953), versolog (SÍan

7946, Staročeslai satira, 19

7956' Studie o českétnveršt

196|, t]míte číst poezii?,|9l

českého verše, 79,70, Úvod,

191 l, PotYglotta, T9'll, Poe

s D. Jeřábkem a Z. Tichou'

J e deruict sto let í, 7982, Rudt

pí s etrnictv í, 1986, N apínall t

od laciného optimistnu k la

ski, 1951, Staročeské sati4

knižnici Památky staÍé liter

HRUBÍN František (l7.

1947 , Krdsrui po chudobě,1

1943, Chléb s ocelí, |945, u

zpěv' 1956, 196013l' Pron

Trdvy, |969, I.ešanské jesll

1967), dramatik (SrPnovd n

pro děti (Říkejte si se mno

pofuidka o Smolíčkavi' 195.

pofufulek, 1951, Kytička z n

Li Po, H. Heine, M. Hausn

1961 _|977, 6 svazků; Pró

HÚLKA Jaroslav (17.

(Prokletí lidé, |922, Vrah

HUMBERGER Jaroslt

Dachau), novinář, prozaik'

1938).

HÝSEK Miloslav (t5.

na KU od r. 1921 (JoseJ

obrozenského, |9|3, Jw1

H e r rma n'n, |934' T ři kapi

194l), editor (|jterómí pt

3 sv., Dopisy o. Březiny

Posmrtně vydÍny Panětt

CHALoUPECKÝ vž

univerzitě (od r. 1922)' 1

Česki rebelie na Podřips

v husitsní, 1926,7Ápas



)sta n. Metují - |1' 12. |969 v Praze),
l|), románu z okupace (Mlc,ení, 1945)'

redaktor a novinář (Žďrár, Kramerius'
Ják, Fronta, České slovo), fejetonrsta'
l doliny .re srovnávají, |9O9, Horkého
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nrti Jos. Diirichu, 1937). Knihy Karla

nech u Prahy), autor psychologických
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ux' C. Mauclair, A. Gide, Calderón,
,c Nětnecku, k Mad,rlrsku a k Pol.sku,

)stetik, hudební, výtvamý a literámí
7|, Šest rozprav z oboru krasovědy
|1, Herbarts Ásthetik, |89I, Bedřich
í a sryilečnost' l907. posmrtně Epos
itilq, 1974). Jeho estetiku zpracoval
R. Rozkošného (l886). Srov. Dějiny

rsey' USA; od r. 1949 Žil v USA),
i, Ghetto v nich, !928, Danajsbj dar,
La, |937, Kruh spravedlivých, 1938,

Listy zvyhnansní, 194|, Sedmkrdt v hlavní úloze, |942, Úkryt,1943, Cizinec hledti byt, 1947 , Neaěstný' |956' Dobročinný
večirek, |958, Půlnoční pacient' 1958, Všeobecné spiknutí,1961 angl., 1969 česky' Tři noci, 1964), vzpomínek (Literdmí

dobrodružsní českého spisovatele v cizině aneb o ctihodném povolání kouzla zbaveném,1966), dramatu (osvoboditel se
vrací, společně s povídkou Epidemie, 1972).

HRABÁK Josef (3. |2. |9|2 v Bmě .6. 8. l987 v Bmě), literámí historik, pÍofesoÍ české literatury na univerzitě v Bmě
(od r. l953)' versolog (Staropolslcý verš ve srovruiní se staročesbým, |937, Smilova škola, I94l, Petr Bezruč ajeho doba,
|946, Staročeski satira, L952, Úvod do teorie ýerše, |956, |958l2l, rozš. l970 a 19.78, Studie ze starší české literatury,
t956, studie o českémverši,1959, Šest studií o nové české literatuře, |961r, K rnetodolo4ii studia starší české literatury,

|96l,Umítečístpoezii?,|963'Staršíčeskiliteratura, l964'rozšíř.|979' Kmorfologiisoučasnépróq,7969'ocharakter

českého verše, |970, Úvod do studia literatury, s F. Tenčíkem, 1970, přeprac. a rozšíř. 197.l, I]míte číst poezii a prózu?,

|97|, Polyglotta, |97I, Poetika' 1973, rozšiÍ. |978, Literuirní komparatistika,1976, Průvodce po dějinóch české literatury,

s D. Jeřábkem a Z. Tichou, |976' rozšiÍ. |978' MiIoš V, KratochvíI, 1979, Čtení o románu, 1981, Život s literaturou, |982,

Jedentict století, 7982, Rudolf Těsnohlídek, |982, Úvahy o liter(]tuře, |983, Karel Nový, 1983, František Kožík, |984, Řeč

písemnicní, 1986, Napínavd četba pod lupou, |986, Úvod do teorie literatury, s V. Štěpánkem, |98,7 , ]iří Křenek, 1988,

od laciného optimismu k hororu' 1989)' editor (Staročeské satiry, |947, Staročeské drama' |950, Lidové dramn poběIohor-

ské, |95|, Staročeské satiry Hradeckcho rukopisu a Smilovy školy' |962)' Redigoval Listy filologické' Dílo J' Mahena

knižnici Památky stalé literatury české, sbomík Příspěvky k dějinám staÍší české literatury, vybrané spisy V. Hálka aj.

HRUBÍNFrantišek (17.9. l9l0v Praze. L'3. I97I v Českých Budějovicích), básník (Zpivrino zdtillq, 1933, rozš. vyd.

|947 , KrdsruÍ po chudobě, l935, přeprac' L947 , 7změ po poledncjch, |931 ' VčeIí pltist, 1940' kmě sudička' |941' Cikády'
|943, Chléb s ocelí, |945, Jobova noc, |945' Řekn nezapomnění, |946, Nesmírný knisný život, |947, Hirošima, |948, Můj

4lěv, |956,196013l, Proměna,1957, Aždo konce ldsky' l96L, Romance pro křídlovku, |962, Svit hvězdy umělé, |967,

Trdvy, 1969, Izšanske jesličlq, 1970), novelista a autor vzpomínkových próz (U stolu, |958, Zató reneta' |964, Ilislcy,

1 967), dramatik (Srpnovó neděIe, 1958, Křišťtilová noc, |96|, oldřich a Boženc' |969 ' Krúsktl a zvíře, l 970), autor knížek
pÍo děti (Říkejte si se mnou, 1943, Vítek fuidti dobře, 1946' Je ntim dobře na světě, 195|, Kuřótko a obilí, 1953, Zimni

polufulka o Smolíčkovi, |954, Poffika o Květušce a její zrlhrtidce plné zllířdtek, pt(iků, k!ětin (] nakonec dětí, |955, Špalíček

poWek, |957, Kytička zruičrtníku' 1958, Kolik je sluníček?' 1961) a překladatel (P. Verlaine, A. Rimbaud, R. Ponchon,

Li Po, H. Heine, M. Hausmann, A. S. Puškin, I. Vojnovič, Kálidása aj.). Nrírodní umě|ec. Básnické dílo Františka Hrubína

|96.|-|9.|7,6 svazků; Próza a dramata' 1969' 1 svazek; Knihy pro děti' 1968_1976' 3 svazky.

HÚLKA Jaroslav (17. l ' 1899 ve Volyni . 4. 5' 1'924 ve Volyni), prozaik spjatý s tendencemi proletářské literatury
(Prokletí lidé' |922' Vrah' |923' posmrtně Přdtelé a smíření, |925' vdlkn, |960)'

HUMBERGER Jaroslav (20. |2. 1902 v Nových Dvorech u Kutné Hory . na jaře 1945 patmě v koncentračním táboře

Dachau), novinář, prozaik, autor životopisných románů (MlkuIúš Dačiclcj z.Heslova, |934, Prokop Diviš' |937 , Petr Brandl'

1938).

HÝSEK Miloslav (15. l. l885 v Němčicích u Blanska - |0.2. |957 v Praze), literámi historik, profesor české literatury

na KU od r. |921 (Josef Holeček, 190.|, Literdrní Moruua y letech 1849 až 1885, 191|, Z počútků vědeckého btiůiní

obrozenského, 1913, Jungmannova škola kriticki, |9I4, Alois Jirósek,192|, J. K. TyI, |926, Antal Stašek' |933' Igndt

Herrmann, |934,Tři kapitoly o Petru Bezručovi,1934, Literdrní besedy, |940, o Josefu Holečkovi a o bratrech Mrštících,

l94l),editor(LiterrirnípozůstalostJoseÍaI]hra,1'910,|9|3,2sv.,BdsněA'Balcdrka' 1913'SpisyF. Gellnera,1926-1928,

3 sv.' Dopisy o, Březiny F. Bauerovi, 1929' J. B. Pichl, Vlastenecké vzpomínlq, 1936, K. Sabina, Vzpomínlq, 1937'aj').

Posmrtně vydány Paněti (1970).

CHALOUPECKÝ václav (l2. 5. l882 v Dětenicích u Tumova - 22. ||. I95l tamŽe), historik, profesor na bratislavské

univerzitě (od r' 1922), později na KU (od r. 1939), autor odbomých spisů (Jan z Drtňic, poslední biskup pražsbj, 1'908,

Česki rebelie na Podřipsku 1619_162], |9|8, o Řípu, |9L9, Praga caput regni, |919, Staré Slovensko, |923, Selskti ottizka

v husitsní' 1926, Zipas o Slovensko l9l8, |93o).
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CHALOUPKA Josef (4. 6' 1898 v Bmě.24. l. 1930 v Bmě), učitel, člen Literámí skupiny' básnik (Vzplanutí, 1920'
Kamardd nrných, |922, Před vítězsním, |922, HIas a mlčení, 1923' Tvůj bližní' |927, z pozůstalosti Poslední tnelodie,
1938).

CHALUPA Dďibor (27. 1. 1900 v lrtovicích na Moravě - 14. 6. 1983 v Praze), rozhlasový pracovník, č|en Literámí
skupiny' básnft (Brdzdav duši, |920, Duhové polednílg' |927 ' Promlčené výz.ly, 1 940, autor rozhlasových pořadů a knížky
pro děti (Šťastný nový rok, |946).

CHALUPECKÝ Jinďich (12. 9. 1910 y Praze - 19. 6. 1990 v Praze)' teoretik Skupiny 42, |iterárni a výtvamý kritik
a historik (Snysl moderního umění, |944, Veliki příIežitost, 1946, Richard Weiner, |94.7 , Umění dnes, |966, Na hranicích
umění' |987' výbot obhtljoba umění 1934.1948' l991).

CHALUPNÝEmanuel (t4.  12. 1879vTáboře -27.5.|958 vTáboře),soc io|og,profesornabměnskéuniverz i tě '
publicista, autor odbomých pÍaci (ze Sociologie vyš|o: I Ziklady, |916, |927la,2 sv.' II Dějiny sociologie l' 1922, |||

Skladba 1' 19|9, 193612l' |Y Skladba 2, |921' Y Vývoj, |917, |935/2l; Sociologie a filosofie práva a mravnosti, 1929,

Ntirodní Jilosofie československi, 1932, |935lu), literrímí historik a kÍ|tik (Antikt] a moderni život, |908, Havlíček, 7908,

19|6, |921, |929, JosefJungnwnn, L909' L9I2l2l, Studie o o. Březinovi ajiných zjevechčeského umění aÍilo'lofie' |912'

J. V. Slódek a lumirovslai doba česke literatury, |976' Dopisy tl výroky o. Březiny, |93|' Literdmí historie a sociologie,

l944; posmrtně František Bílek' Tvůrce tl čIověk, l970). Redigoval Přehled' Sociologickou revui aj.

JABÚRKoVÁ Jožka (vl. jm. Josefa Řehová; 16. 4. 1896 ve Vítkovicích - 31..I. |942 v koncentračním táboře
Ravensbriick), komunistická noviniířka (Nikde nelze radostněji žít, 1937, spolu s M. Švábovou), autorka romiínů (Hanko,

zpívej!, |937, Dítě kisky, 1931-1932 v Rozsévačce, Liska Marty Totnttnové, l937_1938 v Rozsévačce) a prací pro děti
(Evičlca v zemi divů, 1932).

JAHN Metoděj (14. 10. 1865 ve Valašském MeziÍiči - 14.9. 1942 v Hranicích), učitel, prozaik, autor povídek a románů

zejména z venkovského prostředí (7-panlé úhory, |90o, Selsbj prdh, l9|3, Rdj tl jiné povídky, 1916, Horští lidé a jiné

povídky, 1926' 194I s náavem Horsfui srdce, Slunečnrj paseka, |937) avzpomínek (Jarní píseň, 1940). Vydal také básnické

sbírky (PÍsněsmutkuaradosti,|928'Beslqdy, l929). Spisy l929, 1 svazek; Výborprozaickýchpraci l937_1938,5 svazků.

JAHoDAJosef (2.?.1.18.12vHavlíčkověBrodě-16. |2.  l946vPo|ánkáchnadDědinouuTřebechovicpodorebem)'
učitel, prozaik' autor lidových povídek a romiínů (BiItÍ Térinkl a jiné povidky, |923, Choďtjci' 1924, Ntiš dědeček' 1925'

1926, z sv. Ratejna, |93o, Vagabundi, 1934, Lidslai periferie' 1935 aj.). Psal také básrlé (hnproviz,ace, 19|7'

Německobrodské motivy' l9l2). Spisy 1924_|926, 14 svazků; Sebrané spisy 1940_1944, 3 svazky; Vybrané spisy

1957_l9ól' 5 svazků.

JAKoBsoNRoman( l 1 .  l 0 .  1896vMoskvě -18 .7 .  1982vBos tonu ,USA) '  j a z ykovědec , s l a v i s t a ' v l '  1920_1939

působil v ČsR (1933_1939 docent, pak profesor na univerzitě v Bmě), od r. l939 ve Skandinávii' od r. 1942 v USA (od

r. 1949 profesor na Harvardu), literámí kritik a historik' versolog, spoluzakladatel ruského formalismu a českého

strukturalismu, přední představitel Pražského lingvistického kroužku (7lÍklady českého verše,1926, Nejstarší české písně

duchavní' |929, Staročestcý verí Čs. v|astivěda III. 1934, Moudrost staých Čechů, New York, 1943' v sebraných spisech

Phonological studies, 1962, Slavic epic studies, |966; výbot Slovesné umění a utněIecké slovo, 1969), editor staročeských

památek (Spor duše s těIem,792.7).

JAKUBEC Jan (l l. 5. l862 v Libunci u Jičína - 4. ,|. |936 v Praze), literámí historik, profesor dějin české liteÍatury

na KU od r. 1914 (o ž)votě a působení Jana Kolldra, |893, Antonín Marek, 1896, Dějiny literatury české' 19|7' 2. vyd.

7929 a |934, 2 sv.), editor (Výbor z Kolldrových bósní, |, II, l 893, |894, Básně F. Palackého, l 898, F' L. Čelakovslcý,

Sebrané spl.sy, 1913' 1916, 2 sv., J, KrdI' o prozódii české' |924, Sebrané btjsně A. Marka, |935' aj.). Působil téŽ jako

filolog a fo|klorista. Spoluredigoval Listy filologické' Byl spoluautoÍem Literatury české ]9' století. sÍov. Dějiny české

literatury III, s. 570.
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JANOUŠEK Jaroslav (2o.4.1906 v Nemělkově -3.4' 1993 v Praze)' prozaik' autor románů z venkovského prostředí
(Parno v polích, 193.1 , Vichřice letí krajen; l943) a románu s uměleckou problematikou (Socha rozčísnutri bleskem, 1944).
Psal také verše (sloý) sukoviými, 1941)'

JANSKÝ Karel (25. 10. 1890 y PÍaze - 18. 2. 1959 v Praze), máchovský badatel a vydavatel (Nové rukopisy K. H.
Mtichy, |936, Tajemství Móchovtl Křivokladu, |937, K. H' Mtjcha. Zvot uchvatitele krrisy, |953' K. H. Mtjcha ve
vzpomínkich současníků,1959), bibliofi| (redigoval čas. Český bib|iofil), překladatel z němčiny (P' A|tenberg aj.).

JANÚ Jaroslav (vl'jm. J. Jahnů; 1.5. 1908 v Řičanech u Prahy .28.,1, |969 v Dobříši)' středoškolský profesor,
redaktor, přednášel českou a s|ovenskou literatuÍu na VŠPHV (l949_1954), |iterámí kritik a historik (Petr Bezruč, |947,
František Hečko, L961)' překladatel z němčiny (J. R. Becher). Redigoval Nový život'

JAVoR Ivan (vl. jm. Alois Miku|a; l0.8. l915 v Boršově u Kyjova -25,7' |944 v koncentračním táboře v Linci)'
dělník, revo|uční básník a prozaik (z pozůstalosti h krdsu živottl,195|, V pokoře newnlknu, 1956, Nepijte z řelcy I'ethé'

1986).

JEDLIČKA Benjamin (4.1|. 1897 v Novém BydŽově -26' 4. |967 v Praze), středoškolský profesor, prozaik, autor
psychologických povídek (Kouzelnti panenka, 1929, |942ru s útu|em Panenka z žurnúIu, Smrt y zrcadle, |943),

cestopisných reportáůi (Paříž 1945' |941), |iterárni kritik a historik (Dějiny českého písennictví I, L93l, Dobrovského

Geschichte ve uývoji české literdrní historie,1 934), vydavatel (J. Dobrovský' K' Havliček Borovský' J. S. Machar). Překládal

z franštiny (J. Veme, P. Ronsard, G. Duhame|), italštiny (C. Go|doni aj.)'

JELÍNEK Hanuš (3. 9. 1878 v Příbrami - 27. 4' |944 v Praze)' středoškolský profesor, pak pracovník ministerstva

zahraniěí, básnik (Dedyke men ha selana kai pléia.des, |89"|, Konec karnevalu, |9o2, klryngiddcl, |929, Harrachovské

elegie, |936), pÍozaik (sentinvntalita mlddí' 1902), esejista (Melancholikové, |908, Alois ,Iinisek, |92|, Ě,tudes

tchicoslovaques' L927 ' Viktor Dyk' 1932; posmrtně výbor Podobiaty btísníkú sladké Francie' 194ó, vzpomínky Zahučaly

lesy, |947)' výtvamý a divadelní kntik (Z pmního balkonu I.III, 1924), propagátor čs.-francouzských kulturních styků

a překladatel zfranštiny (antologieZe současnépoeziefrancou6ké odsymbolismukdadaismu'1925'Zpě,ry slcldké Francie,

|925' l930l2l s titulem Nová 4něvy sladké Francie, Starofrancouuké zpěvy mik'lstné i rtszmarné,1936, Mó Fruncie, 1938i

Moliére, A. de Musset, R. Martin du Gard, Stendhal, Ch' Baude|aire, P. Verlaine, G. Apollinaire, F. Jammes, P. Valéry'

S. Mallarmée, G. Duhamel, A. Rimbaud, P. Fort, J. Cocteau' J. Romains aj.; souborně v knize Bfunickz překlady' 1983).

Překládal do franštiny z české poezie (Anthologie de Ia littérature tchěque, 1930' K. H. Mácha) a dramatu (A. Jirásek'

K. Čapek' v. Dyk). Pro francouzské zájemce iapsa| Histoire de ICr littérature tchěque I.III, 1930_1935.

JELINEK Ivan (nar. ó. 6. 1909 v Kyjově na Moravě), pÍávník, novinový a rozhlasový redaktor, účastník zahraničního

odboje za II. světové války, od r. |94.| žije v zahraničí; bésnik (Perletě, 1933, NeděIní procluizktl' 1936, Kudy, 1939' rozš.

1946, Bdsně 1938-1944' Londýn l944' rozš. 1946, Ulice břemen, Vídeň 195ó' Skutečna, Mnichov |960, V sobě letohrad'

Řim t96s, Socňy, Řím 19.10, Ódy, Řim tgzt, Pcrsel, Řím L975, Akropolis, Mnichov 1982), publicista, překladatel

z angličtiny (H. Waddellová' J. Duguid' Ch. Morley, I. Stone' R. Wamer) a z němčiny (E. Ludwig).

JENČÍK Joe (Josef, 22. |0. |893 v Praze .10. 5. 1945 v Praze), tanečník a choreograf, v l. 1925_1935 působil

v osvobozeném divadle, v l' |932-1943 byl šéfem baletu Národního divadlal prozaik (Zloděj kroklů' |935, omyl Mea Mara

Indry' 1944, posmrtně Byly ztrdty na mrtýých' 1948), autor odbomých prací o tanci (Tanec a jeho oúření, |926, Anita

Berberovó, |930, Tanečník a snobové, l93l, posmrtně Taneční letopisy, |946, Skolq do prrizdru, |941)'

JEŘÁBEK Čestmír (18. 8. 1893 v Litomyšli - 15. 10. 1981 v Bmě), pÍáVník, syn spisovatele V' K. Jeřábka, ělen

LiterárnÍ skupiny, autor psychologických, sociálních a historických próz (Zttsklený čklvěk, |923' Lidumil ru kříži, |925,

Firmtl prorokova' 7926, Svět hoří, !927, Světlo na přídi, 1933' trilogie Itgenda ztraceného věku: Hledači zlata, 1938,

Medvědí kůže, |939, Bohové opouštějí zeni, |939, Neumřela, ale spí, |94l, Zelend ratolest, |946, Intopisy české duše,

1946, 2 sv., Někomu život' někomu smrt, |957 , odcfuizím' přijdu' |957 , trilogie SrÍga našeho rodu: Proryl^st, Tvé jméno,
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štěstí, V sousedsní šelem, 1959, V paměti av srdci, 1961, Kam jde tvó cesta' |9.72' Jitro se zpěvem,1973), dramatik (Nové
vlajlq, |922' Cirkus Maximus, |922, Vetřelkyně, 1'933).

JESENSKÁ Milena (provd. Krejcarová; l0. 8. 1896 v Praze . |.1.5. |944 v koncentračním táboře Ravensbriick),
přítelkyně F. Kafky, noviniářka (Národní listy, Tribuna, Přítomnost)' fejetonistka (Casta kjednoduchosti, |926, Člověk děld
šaty, |927). Překládala z němčiny (F. KaÍka, L. Frank), franštiny (G. Flaubert, P. C|audel, A. Gide' o. Mirbeau,
Ch. Vildrac)' angličtiny (R. L. stevenson, G' K. Chesterton), ruštiny (M. Gorkij, A. Averčenko) aj.

JESENSKÁ Růžena (17' 6' 1863 v Praze - 14..1. |940 v Praze)' učitelka, básnířka subjektivní tynky (Úsměvy, |889,
Rudé uÍpady' l904)' prozaička (Novely,19oo, Roruin dítěte,1905, Legenda ze smutné země' 190.1 , Mimo svět,7909' Dětství,
l929) a dramatička (Estera, |909, Attila' 19|9, Deýdtd louka, 1924), Spisy 1925_1933, 9 svazků; Soubomé vydání her,
1936-1938, 3 svazky.

JEŽ Štěprín (23. 12. 1885 v Radějově u strážnice -2, |2. |97o v Praze), noviniář, literámi a výtvamý kritik (Lumír,

Přehled' Modemí revue), vydavatel bibliofrlské edice Vigilie a výtvamé edice Galerie. Překládal z němčiny (G. Keller, H.
Sudermann).

JÍLoVsKÝ Rudolf (vl. jm. Klein, 1. 7. l890 v Kroměříži - l0. 6. l954 v New Yorku), zpěvák a herec poloprofesionálně
působící v Červené sedmě a v Revoluční scéně, později pracovník nakladatelství orbis, Aventinum, Česká expedice
a F. Borový, po r. l948 redaktor rozhlasové stanice svobodná Evropa; autor kabaretních textů (kniŽné Tenkrót, Kapky jedu,

oboje l9l9, s J. Červeným) aVěstníčku Čemené sedmy (I9|9).

JIRÁNEK Miloš (l9. 1 l. l875 v Lužci n. Vltavou .2. ||. 19IL v Praze), malíř a grafik' prozaik (Dojmy a potullq, |908,
z pozůstalosti Literdrní díIo, |936), autor monografických prací (J. Mónes, |909, H. Schwaiger, 1912)' výtvamý kritik
(Volné směry, Nová česká revue aj.), redaktor (Volné směry). Překládal z franštiny (A. de Musset' M. Barrěs aj.). Literrámí
dilo 1959-1962, 2 svazky.

JIRÁSEK Alois (23. 8. l85l v Hronově - l2. 3. 1930 v Praze). Viz monografickou kapitolu v Dějinách české literatu-

ry III, s. 431464.

JIRÁT vojtěch (22.5.1902v Prazp -7.5. 1945 v Praze)' literámí historik' kritik a esejista" docent německé literatury na

KU od r. |933 (Skwischcs in den Góttingischen Gekhrten Anzeigen 1739-1790' 1929, Dva překkxý Fausta. Rozbor slohu

J. Vrchlickeha a o. Fischcra, |930' Platens stil' |933' Jak se písemnicní stane sýětovým, |940' Tajemství Křivokladu a jiné

mtichovsW studie, 194l, spolu s K. Janským' K. H. Mdcha' |943, Erben čili Majestót úkaru,l944; posmrtrrě: Beruitsbý dialog,

7945, Květinové tono' |945, o smysluformy, |946, Uprostřed století, |948,výbory Duch a tvar, |967 ' Portréty a studie, 1978),

JIRKo Mi|oš (20. l. 1900 v Němeticích u Valašského Meziíiči -24. 6. |96| v Praze), knihovník, senzualistický básník

wolkÍovské generace (Duben, |9|9, Cesta, 1920, Znící svět, |922, K staré vltlce, |925, Zraje réva, t932, Vězeň u okna'

1945, A přece!, 1946, Hoříci šalvěj' |959), prozaik (Vyloupené milování, |924, Vraždící pianola, |928, Sedmero zastavení,
1935, Modrj jas' 1936)' překladatel zejména z němčiny (E, G. Ko|benheyer, B. Kellermann, E. M. Remarque aj.). Napsal

monografii F. V. MokÚ (|936).

JIROTKA Zdeněk (nar. 7. l. l9l l v ostravě), novinríř (Lidové noviny, Dikobraz), autor humorisÍickýchpróz (Saturnin,

1943, Muž se psem, 1944, Profesor biologie na žebříku,195ó) a rozhlasovýchher (Hvězdy nad staým Vavrouchem, |946'

aj.).

JoHN Jaromír (vl. jm. Bohumil Markalous; |6.4. L882 v Klatovech - 24.4. |952 v Jaroměfi), výtvarný kritik (Lidové

noviny) a estetik' profesor estetiky na univerzitě v olomouci (od r. 1948)' autor povídkových a románových próz (Večery

na slamníku, |92o, |93ol2l, Zbloud'ilý syn, |934, Boslcý osud, |935, Moudrj Engelbert, |94o, Dořini milenci a jiné

kratochvíIe, |942, Eskamotér Josef, |946, Pampovdnek, |948, 1949la) a pÍóz pÍo mládeŽ (Tritovy povídttčky, |921, 1934
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pod názvem Narodil se, Rajsbý ostrov, |938, Vojóček Hubóček, 1939' Topičovo australské dobrodružsní, 1939, l 946 pod
názvem Australski dobrodružsní Aloise Topiče). Redigoval Pestrý týden. Dílo Jaromíra Johna t954-1959, 5 svazků.

KADLEC svatopluk (19. 10. 1898 v Libochovicích.18. 5. l971 v Dobříši), herec, člen Literámí skupiny, básník (SvaÍrÍ

rodina, |92.7 , Příliv, |934, Krulry na vodě, |94|), dramatik (funa nejsou housle, |943), autor knížky pro děti (ode všeful
trochu,|962)' překladatel zejm. zfranštiny (Moliěre, P. Corneille, V. Hugo, Stendhal, M. Maeterlinck, P. Verlaine, Ch.
Baudelaire, F. Jammes, A. Rimbaud, F. Mistral, G. Duhamel aj.).

KAINAR Josef (29. 6. |917 v Přerově . 16' || . |97 | v Dobffši)' básník, člen Skupiny 42, publikoval většinu díla po
r. |945 (Příběhy a menší bdsně, |940, Nové mýty, |946' 196.712l, osudy, |947' Velilai lóskcl, 1950' Česbj sen, 1953,

1957l3l, ČIoýěkÍl hořce nuim ród, |959, Lazar a piseň, 1960, Moje blues, |966, Miss otis lituje,.',, |969; posmrÍné Včela
na sněhu, |982, Stard a novó blues, 1984). Psal též divadelní hry (Cirkus plechový, l94ó' s jinými' Nasreddin, 1959)
a práce pro déÍi (zlatovldska' |953' Neviddno - neslýchdno, 1964). Vybrané spisy od r. 1987, rozvrŽeny do 4 sv.

KÁLAL Karel (6. 1. 1860 v Rakově u Bechyně - 4. 8. 1930 v Ptaze), učitel, propagátor česko-slovenských vztahů
(Slovensko a Slovtjci, l9o5, Slovtici, |910' SlovenskÍ revolúcia, I9I4, Slovensko v české škole' |9l7 ' Palackého mlafui léta,
|925, Čtení o F. Palackém' l 926), prozaik ( Slovenskc pohtidky, |897 , obrtiilcy zpod Tater, 190.7 , Co si dvtl hoši dopisovali,
|909' |922l2l s titulem Co si dva chlapci dopisovali, Z hor i pldní, |9l2, Nevěsta z Tater, 1912' Hranice, |914,

Z posledních let jařma' |'91^9, h ideou' |928). Spolu s K. Salvou sestavil Slovník sltsvenskočesbý a česko-slovenslcý (1896).

Sebrané spisy |928-193|' 18 svazků. Srov. Dějiny české literatury I|I, s' 572'

KALANDRA Záviš (l0. 10. 1902 ve Ffenštátě pod Radhoštěm'2.|' 6. |95o v Praze), marxistický historik' kfitik

a publicista (Zcpovězeruifuneva, |932, Znamení Lipan, |934, České pohansní, |948' Zvon slobody, |947, pod pseud. Juraj
Pokomý). v l. 1939-1945 vězněn v koncentračních táborech; v roce 1949 byl zatčen a na základě inscenovaného procesu

s M. Horákovou v r. 1950 popraven.

KALDA ozef (Josef; 4. 8. l87l v Novém Městě na Moravě - 2. 1. 192| v Praze), prozaik, autor povídek z valašského
prostředí (ogaři, |905' zhudebni| J. Křička' Jalovinky, l9l l), dramatik.

KALISTA Zdenék (22.7. 1900 v Nových Benátkách . L.I ' 6. |982 v Praze), historik, profesor československých dějin

na KU (od r' 1948)' člen Literámí skupiny, básník (Rlj srdce, 1922, vi.pttsníci, |922' Jediný svět' |923' vlajlq, L925'

Smuteční kytice, 1929' posmrtně Velil<i noc, 1987), prozaik (Italsbj skictiř, 1928, Kamartid Wolker' 1933), autor prací

odbomých (Diviš Čemín, |929, Mltidí Humprechta Jana Černína z Chudenic,2 sv,' |932' Bohuslav Balbín, |938, 194,7lu,

Doba Karla Iv., t939' Josef Pekař, |94l, Stručný přehled čs. dějin do roku l306, |945, Stručné dějiny československé'

1947; medailony Tvdře ve stínu, |969; posmrtně Tvtiř baroka,|98Z, Vzpomínóní na Jana Znhradnička, Í988), vydavatel
(Z legend českého baroka, 1934, Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem

Čemínem z Chudenic, |94|, Česke baroko, |94I' I.egenful o blahoslavené Anežce, |94|, hvot a sláva sv. Vrjcltpa, 1941,

Selské čili sousedské hry českého barokn, 1942). Překládal z latiny, franštiny (I. Goll' J. Romains), z italštiny, němčiny.

V l. 1951-19ó0 byl protiprávně vězněn, 196ó rehabilitován.

KÁŇe vasek (vl. jm. Stanislav Řáda; 23' 4. 1905 v Kralupech n. Vltavou . 30.4. 1985 v Praze), dělník, novinář, autor

reportážních próz zejména z proletářského prostředí (Dva rolq v polepšovně' 1930, Sonróci, |93I' hkatpatsko' |932'

Vtilkou narušení, l95l)' dramatik (Parta brusiče Karhnntl, 1949' I952l2l, Patroni bez svatolÍiře, |953).

KAPLICKÝ Václav (28. 8. 1895 v Sezimově Ústí .4. l0. 1982 v Praze), nakladatelský redaktor' prozaik' autor

humoristických asatirických próz(PrinceanzKošiř, |927, Bombav parlamentě,1933, Čemenv PučtilkÍch' I94|' Něžný

manžel,1943), historických románů a povídek (Gornostaj, |936, Kraj kalicha, 1945, Čneráci, 1952, foleud koruna,1954,

2 sv., Smršť, |955, Rekruti, |956, Kladivo na čarodějnice |963,Ttiborski republiktl' 1969, Ntllezeno prrivem,19,7I, Kainovo

ulamení,|975,ŠkůdcezemslcýJiříKopidlanstcj,1976,Veliketheatrum,|977,Kdoskoho,|9.I9'Životalchymistův, l980)

a prací pro m|ádeŽ (o věrnosti a zradě, 1959' Dobří přtitelé' |96|' Bandita, Paťara a spol'' |969, Srdcovti ddma' |970,
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Krdlovslcý souboj' |97l, Od města k městu, 1975). Posmrtně Hrst vzpomínek z, nkÍdí (,l'988). Dílo Václava Kaplického
1955.61' 8 svazků'

KAPOUN Karel (3l. 10. 1902 v Dubňanech u Hodonína . |0. 6. 1963 v Tišnově), učitel, básník intimní' reflexivní
a společenské \nky (Tep v těIe, |934, Zivrať, 1936, Neviditelnó polnice, 1938, Potmě, |939, osvětlerui okrn, |94|, Ty
a jd, 1941, Noční jízda, |948' Velke objetí, 1956, obsad,te všechny hvězdy, 196o, Spí moře v české slze, |962, posmrtně
]ablko z dlaně nevyddm, 1965) a autor knížek pro děti (Pírko, L96|, Co mně vyprrivěIy' |962).

KARAFIÁT Jan (4. 1. 1846 v Jimramově - 31. l. |929 v Praze), evange|ický kněz' prozaik a autor knih pro mládeŽ
(KamanÍdi, 1873, Broučci' 1876, Broučkova pozůstalost, 1900' 2 sv.' Ptlměti spisovatele Broučků, |9L9_1928' 5 sv.)' autor
prací odbomých (Mistr Jan Hus, |8.I2, Rozbor kralického Nového zikona co do řeči i překladu, 1878). Vydával
Reformované listy. Uspořádal kritické vyd. Bible kralické (1887)' Srov. Dějiny české literatury IIt, s'573.

KARAS Josef František (4. |2. |876 v Tišnově . |9.2. I93| v Dluhonicích u Přerova), novinář a redaktor (Pokrok,

ostravské listy' Palacký, Obzor, Haná), prozaik, autoÍ historických povídek a románů zejména z moravského prostředí
(Divobý muL |908, Hořke časy,19||, ondra FoIýn,19|3, Do čtyř artikulů, |9|5,Valašskivojna, |9I7, Ziplava, I9|9,
Archa proti arše, |922, Ke staroměstskému lešení, 1922, Valdšt,jnův ttibor, |923, Hasnoucí půIměsíc' |925, Mezi dvěma
vrchy, 1925, o kalich a ndrod, |926, Portrííské historie, 1926), dramatik (Kosové, |9l2, Na rodné hroudě, I9|3, Kostnicke
plameny, L918' Bělohradsl<i mračna, 1920) a publicista(DěIniclcjn žendm, 1906' Kapiltlly tl ncnšinách, |912, Habsburkové
a česbý ruirod, 1918). Soubomé vydání Sbírka historických povídek a románů J. F. Karase 1922_1927,20 svazků'

KARÁSEKzeLvovicJiří (vl.jm. JosefKarásek; 24. |. |87| v Praze.5.3. l951 v Praze), pfudstavitel české dekadence,
spoluzakladatel Modemí revue, redaktor, básník (Zlzděndokna,|894,Knihatl,ristokraticki, |896,Sexus necans,|897, Písně
tultikovy o životě a snrti, 1930)' prozaik (Gotickti duše, |9oo, Román Manfreda Macmillena, |907' Scarabeus' 1909'

hstřený obraz' |923)' dramatik (Hořící duše, |899, Cestlre Borgiu, |908), literámí kritik a esejista (Renesanční touhy
v umění, |9o2' Impresionisté a ironikové' |903' Chimérické výpravy, I9o5, Utnění jako kritiktl života,1906' Jan Neruda,

I9||,Tvůrcové a epigoni,1927).Za|oŽi| tzv. Karáskovu galerii, soustřeďující zejména grafický soubor modemího umění.
Spisy 1902-1912, I7 svazktu Sebrané spisy 192l_l932, 19 svazků. Srov' Dějiny české literatury III, s. 574.

KHÁs Ladislav (29' 6' 1905 v Stříbmých Horách u Sušice -2|.2. 1976 v Praze), novinář a fejetonista (Plzeňské fejtony,
|936, Sebranka, |944, Nové pověsti česke, |946, Drufui sebranka, |97o)' autor dramatických pásem a scének pro Divadlo
Spejbla a Hurvínka'

KHoL František (4. t|. 187.l v Praze - 3. l. 1930 v haze)'v |. 19l5_l925 dramaturg Národního divadla" prozaik(Iluzionis.

té, L9||, Roztnry Mslq, |9L5, Zrcadlo v baru, L9|6)' autor prací odbomých (Benátčana Jakuba Casanovy život a díIo' I91|'

Tadedš Haenk, jeho život, d,íIo a listy, 19|1, Město minuklsti - Beruitlq' 1916) a libret pro K. Moora (vij, |9o3).

KLÁŠTERSKÝ Antonín (25. 9. 18ó6 v Mirovicích u Písku - 3. 10. 1938 v Praze), básník' autor přírodní, intimní

a Žánrové |ynky (Ptačí svčt, 1889, Spadalé lisÍí 1890, PÍsně z práce, l89|, Epické bdsně' |892, Drulbty života. |892'

Praž;ke motiýy,1893, Vzpomínlq zjihu, |897 'Trulvé růže, |898, Sonety tiché pohody,1900, Sonety prchavých okamžiků,

|907, Z česlqch žalmů' 19||, České balady a ro|nance a jiné brisně, 19t2, Ircnické siciliriny, Í913,7llvtjto, 1918, Nc

českém jihu a jiné básně, L92o, |.922l2l, Sonety babího léta' |926, Chtld'slcý písně' |926, ChvíIe zpsnění aýzPomínek, |934)'

knížek pro déti (Modré zýonky a jiné verše pro děti' 1904' Z čarovné studdnky, 1909, Slunný den a jiné verše pro děti,

1917) a prací odbomých (]. v. Slúdek' jeho život a díIo, |922' Padesót let spolku česbých spisovatelů beletristťl Mtij, |938).

Napsal vzpomínky (Vzpomínlq a portréty,1934). Překládal z angličtiny (W. Shakespeare, G. G. Byron, H. W. Longfellow,

E. Barret.Browningová, W. M' Thackeray, P. B. Shelley, o. Wilde' anto|ogie Moderní poezie ame ricki' 1906' 1909' 2 sv.)'

němčiny (N. lrnau) aj. Jako organizátorkultumího Života působil v družstvu Máj, Zeyerově fondu, Svatoboru aj' Redigovď

Sbomík světové poezie a Sbomík Společnosti J. Vrchlického. Srov. Dějiny české literatury III' s. 574.

KLENKOVÁ Hana (roz. Benešová; 8. 6. 1905 v Čakovicích u Prahy .8. 1 1. l992 v Praze), vychovatelka, prozaička,
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Praze), vychovatelka, prozaička'

autorka psychologických próz ze života mládeže (Dům tiché pohody, |938, Slunečrui.farma, |939, Regina klrencová, 1947,
Darebák, L948, Bud, moudrd, rui bolesti,1978) a prózy pro déti (Vendulka tanečnice, |941).

KLIČKA Benjamin (vl. jm. Benjamin Fragner; 20. l|. |89.1 v Praze . 26. |2. L943 v Praze), lékď, autor
psychologických společenských povídek a románů (Vzpoura nosičů, 1925, TuIók Jeronym tl jiné osudy' L925, Divoška Jaja,
1925, Brody, |926, Pestré osmero, 1928, Jaro generace, 1 928' l. díl trt|ogie, Jedovaý růst, 1932,2. dil, Ejhle občan! , 1934,
Útěk ze století, L935, Do posledního dechu, |936, Na vinici Ptině, t938, 3. díl trilogie, Duch asistentky Kurdové, 1940,
Nebožkn bdí' |941' DěIný neumírd, 1941). Psal téŽ poezi| (Jiný svět' 192|' Svět z rodiny, 1927). Dilo Benjamina Kličky
195ó-1959' 3 svazky.

KLÍMA Karel Zdeněk (3. 10' 1883 v Bmě - 23. 8. 1942 v koncentračním táboře v Terezíně), novinář a redaktor
v Lidových novinách, Českém slově aj., divadelní kritik.

KLÍMA Ladislav (22. 8, 1878 v Domažlicích . 19' 4. 1928 v Praze), filozof, esejista (Svět jako vědomí a nic, 1904,
|928|2l, Traktdty a dikttiry' |922,VÍeřina avěčnost, 1927; posmrtné Arkanum. Cogitata, Sentence, denílq a aJbrismy, 1934,
Vlastní životopis filozofa L. KIímy, L937 ' Filozofické listy' l939) a prozaik (Soud boží' 1928, Utrpení knížete Sternenhocha,
1928; posmrtně Slavnd Nemesis a jiné příběhy' |932, Juvenilie' 194l' deníky a dopisy Boj o vše' 1942). Spolu
s A' Dvořákem napsal divadelni hru Matěj Poctivý (|922), Dílo Ladislava Klímy 1946_1948, 2 svazky.

KLOSTERMANN Karel (13.2. 1848 v Haagu v Rakousku -|6.7. 1923 ve Štěkni u Strakonic)' středoškolský uěitel,
prozaik, autor povídek a románů zejména z venkovského šumavského prostředí (V rdji šumavském' 1893, k světa lesních

samot, 1894, Skkiři' |897 , Domekv Polední ulici, |898' Kam spějí děti' I90|' Světák z Podlesí,1905, Pošumavské rapsodie,

1908, Mllxy ma Blatech, |909' Žichovičti půIpóni, 1914) a vzpomínek (Čendnky mého mlddí, l92ó). První práce vyšla
némecky (Bóhmerwaldskizzen,1890). Spisy 1904-1928' 38 svazků; Vybrané spisy 1956_1959,6 svazků. Srov. Dějiny české
literatury III, s.575.

KNAP Josef (28. 7. 1900 v Podůlší u Jičína . |3. |2, |9.73 v Praze), pracovník divadelního odd. Nií.rodního muzea,
prozaik, autor románů a povídek z venkovského prostředí (Ztracené jaro, L922, Réva na zdi,1926, |935la' Muži a hory,

|928, Vysoké jarní nebe' |932, Cizinec, |934' Puszta' 1937 ' Dívčí hlas, 1940,Věno' l,944' Dokudvane vítr' 1968, Vzdrjlerui

země, t969' Čas kopřiv,1970), prací z oboru dějin divadla (Hilbert,1926'Zijllnerové; |958, UměIcové ntl pouti, |961, Čtyři

herečlq, l967), literámí kritik(Alej srdcí' I92O, Cesty a vůdcové, t926, Fráňa Šruimek, |93.7, Literatura české půdy, |939).

Redigoval Sever a Východ aj. V l. 1951-1955 protiprávně véznén, |967 rehabilitován.

KNOB Jan (24,6' 1904 ve Velíši u Jičína - 29. 4, L977 v Tumově), učitel, autor vlastivědných prací' prozaik z okruhu

ruralismu (Smršť,1929' Písmo času, 7937, Z platnenů roste, I94o, Kruh viny, 1974; posmrtně Isabela, |981), autor prací

pro mládež (Kámen ze všech nejkrdsnější, |946).

KOCOUREK Josef (22. 1. 1909 v Brdě u Nové Paky - 31. 3. l933 tamtéž), učitel, autor lyrizovaných próz a sociálních

romiínových teportáŽi (Srdce, 1932., posmrtně Kalendriř, v němž se obracejí listy, 1937' 1949 pod názvem Déšť spltichl

ohniště, hpa.dlí vlastenci t932, 1961, Srdce v dlani, 1964, Šest milostných, |964, fona, 1968, deníkové záznamy Exttize,

1971; výbor Z konce světa,198o).

KODÍČEKJosef (24'  1.  1892vPraze-4. 1|.|954vMnichově,NSR; por.  1948ži lvzahraničí) 'novinářaredaktor
(Tribuna, 1940_1945 spolupracoval s BBC, 1951_1954 se Svobodnou Evropou), dramaturg Vinohradského a Burianova

divadla, divadelní, literámí a výtvamý kritik (Přehled, Scéna), překladatel z němčiny (R. Walter' L. Feuchtwanger), italštiny
(F. T. Marinetti) aj.

KoLÁŘ Jiří (nar.24.9. |914v Protivíně), básník a výtvamík' člen Skupiny 42, autor předmětné a experimentiální poezie

(Křestný list, I94I, Sedm kantdt, |945, Limb a jiné bdsně, 1945, Ódy tl variace, 1946, Dny v roce, L948, Mistr Sun

o bdsnickém uměni, |95"1 , Vršoviclcý Ezop, L966, Noý Epiktet, |968, NtÍvod k upotřebení,1969' Pronéthcova jútra, |985).
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Autor Prací pro děti' vydaných po r. 1945 (Jeden den prdzdnin, |949, Kocourklv,1959, spolu s J. Hiršalem, Nripady pana
AprtIa,1967' Enšpigl, 1962, spolu s J. Hiršalem, V sedmém nebi, 1964, Baron Prrjšil,1965, spolu s J. Hiršalem), knih
deníkových aáznamů a úvah (očiý svědek,1983, odpovědi' 1984). Překládal zejména z angličtiny (E. A. Poe, W. Whitman,
E. L. Masters, T. Williams aj.). Spisy: Dílo od 1992, dosud 3 sv.

KOLMAN cAssIUs Jaroslav (vljm. J. Kolman; 30. 12. 1883 v Hlušicích u Nového Bydžova.4. ó. 195l v Praze),
novinář a redaktor (Venkov' Lidové noviny' Polední |ist), reflexivní básník, autor elegií a balad (ovčín, 1937, Lyricki
dratrulta,1937,fuleuui košile, |938, 1947t2l, Hromnice hoří, |939, Balady, |943, |948l2l, Elegie, |944), satirik (Cassjovy
listy, l92|, Chanzleon Bengdr a jiné saliry, |922), prozaik (Povídky pro Fajdlq, 1923). Psal také dramata (Jak n/is
poznamenalct,1926) apráce odbomé (Jakub obrovslcý' 1935). Básnické di|o |943_|94.I, 3 svazky, nedokončeno.

KONRÁD Edmond (30. 5. l889 v Praze .9 . 5. L95.7 v Praze), knihovník, pak redaktor, drarnatik (Javor čili Děti a smrt,
|922, Nóvrat mkÍdí, 1923, Širočina' 1923' Komedie v kostce, 1925, Rodinnti zúležitost, 1927, olbřím, |928, Nahý v tmí,
|930, Kvočna, |932, Čaroděj z Menlo aneb Pokllení pnních věcí, |934, R(ij srdce. t937, Kde se žebró' |937, Skřivan
a smršt,, |946, Student Jan' |948), prozaik (Mdmení po převratu, 1935, Nač vzpomenu, 1957, rozš. 196.7, Duše v očistci'
1970) a divadelní kritik (Tribuna, Venkov' Cesta, Národní osvobození, Lidové noviny; o Anně Sedkičkové, L928' František
Langer,1949).

KONRÁD Karel (28. 3. 1899 v l,ounech - I|. 12. 1.97 | v Praze), novinář, člen Devětsilu' pÍozaik poetistické generace
(Robinzoruida, |926' Rinaldino' 1927 ' Dinah, 1928)' satirik a parodista (fuišttlly k nesměIým milencům, |94|, Epigramy,
1 958)' aforista (Postni krůpěje, |945, Ano - ne ! ' 1960), autor románových próz (Rozchtld!, 1934' Postele bez nebes' 1 939)'
reportáží (Šestintisobrui ozvětn, |948, Slyš mě!, 1950) a vzpomínek (o Konstantinu Bieblovi, |95Z VyPrávění o Jiřím
Purlqňovi' |953, Nevzpomínlq, |963)' Napsa| monografii (MtlIíř VojtěchTittelbach,1938) a knížku pro děti (Kočko' kočko
kočkató, 1963). Redigoval Tm' Rudé právo, Přestávku Vlasty Buriana aj. Dílo 1952-1960, 8 svazků.

KONRAD Kurt (vl. jm. K. Beer; l5. 10. 1908 v Třebíči - 25' 9. |94,| v nacistickém vězení v Drážďanech)' marxistický
publicista a redaktor (Tvorba' Rtrdé právo, Haló noviny), historik (Spanělské reyoluce, 1937, z poz.ista|ostt Svobodct

a zbraně, |949, výbor Na prahu vtillq, |951, Husitski revoluce, |964)' estetik a kritik (výbory Zndrněte skutečnost, |963,

o revoluční tradici české literatury, 1980),

KoPEcKÝ Jan (13. 10. 1919 v Habrkovicích u Kutné Hory - 20. t2. |992v Praze), dramaturg, divadelní kritik a historik.
esejista' profesor dějin ěeského divadla na KU od r. |960 (Divtikovy ztipislq' |94$. Těžisko jeho práce je v době po r. 1945
(o nové českc divadlo, |945, R. Nasklvti,1948' Knížktt o Tylovi, |951, Nedokončené zapasy,196|, Dranaticbý pcradox, 1963'

Co je divadlo, 1983' pod jm. Jan Bemard, Divadlo A. Artauda, 1987). Vydal knihy fejetonů a cestopisných reportaŽí (so-

větske aipisky, |953, ZÍpisniček, 1958, Česki země - nntkt chkba,1960). objevil a vydal české lidové hry (Komedie

o wnučení a skryném vzkříšení pdru a spasitele našeho ]ežíše Krisn, 1967). Překládď z ruštiny (A. N' ostrovskij), z franštiny
(R. Rolland).

KOPTA Josef (16. 6. l894 v Libochovicích n. ohří . 3. 4. |962 v Praze), novinář publikující zejména v |egionářských

časopisech (Národní osvobození), prozaik (Třetí rota, |924, l. díl trilogie' řllídač č. 47, |926,Třetí rota na magistrrile, |927 ,
2. díl trilogie, Marta, Marie, Helena, |928' Jediné východisko' 1930, l. díl druhé tn|ogie, Čenlerui hvězda' 1931' 2. díl

druhé trilogie' Třetí rota doma' 1,934-1935, 3. díl trilogie' Několik příběhťt ze živzta blázrul Kabrnose, |934, Chléb a víno'

1936' 3. díl druhé trilogie; Modý ruimořník - tri|ogie: Marnotratná pout', |936, Zatá sopka, |937 ' Věčný pramen, 1937;

Ptóčník Ané, 1940, Dies irae, |945, hiska v pěti podobtich, 1946; posmrtně Kolibří povidlq, 1964), básnik (Cestou

k osyobozeni, |92o, Nejvěrnější hlas, |928), dramatik (Revoluce' 1925, Hodiny a sen, |94|), autor knížek pro déti (Antonín

a kouzelník, |93o, Poštovní holub č. ]7,1939, posmrtně Starodóvné cesty do světcl, 1964), publicista (ŠteÍdnik' |923, Jak

valikala Třetí rota, 1929) a překladatel z ruštiny.

KosToHRYZ Josef (25. 12. |907 v Křenovicích v Čechách '24. 5. |987 v Praze), středoškolský profesor, básník
(Prameny ústí, |934, Rekyiem' |944, Ať zkamení, l94.|, Jednorožec mizí, |969, Přísný obraz, |970, Eumenidy, Mnichov
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vězněn, r. l9ó8 rehabilitovrán

KOUDELÁK Josef (26.2.1906 v Seničce u Litovle .20. 8. 1960 v Bělkovicích u olomouce), učitel, básník inspirovaný
venkovskýmprostředím(řIořícísrdce,1926,Vesnicevpoledni'|927,Ntišrod, l930),ruralistickýprozaik(Vratatmy,|932,
Knůpěje' 1933' Hraničdři' 1934, Pacholek ]ordlin, |936, Praděd nespí' |948). Psal práce pro mládež (o pacholku Janovi
a kruisné Magdalence, |944, Dědinave veselých bottich, |95.7' posmrtně KřišťáIový vrch,196|).

KoVAL Karel (vl. jm. K. Šlais; 5. 9. l 896 v Plzni -26- 4. 1956 v Praze), noviniíř a redaktor (Venkov, Svobodné slovo),
prozaik, autor vesnického románl (Česl<i madonq l939), posmrtně vydané románovékroniky (Mozartv Praze,1956), knihy
pÍo mládež (kněklič' 1940) a loutkových her (také pro skupovo divadlo v Plzni). Psal divadelní a hudební referáty
a překládal z dánštiny (H. Ch. Andersen aj,).

KovÁRNA František (l7.9. 1905 v Krpech u Mělníka -|9.6. |952 v New Yorku, USA; od r. 1948 žil v cizině),
docent dějin umění na KU, estetik a výtvamý kritik (Á. Slavíček' |93O, Současné mrllířsní, |932, Ludvík Kuba, |935, České
malířswí let devadesóých, |940, Výnarné epištoly, |94|' František Ktlvrin, |941), publicista (Českú střÍzlivost a česbý
patos, |939, Listy mrtvému příteli, |946, o kulturu v socialismu' 1946), autor literámí monografie (K. M. Čapek-Chod'
193ó). Psal také práce prozaické (ziýi a mrtví, 1926, Bojricní a rvdč, |926, Beaníř' |94o) a poezii (Na břehu, |932).

Redigoval Signál, Volné směry aj. Překládal z italštiny (L. Pirandello aj.).

KoŽÍK František (nar. 16. 5. 1909 v Uherském Brodě), rozhlasový a filmový dramaturg, básnik (Tmitri souhvězdí, 1930,

Nabřefulrurc| 1936'Cestaklidem, |938, Stezkavěmosti,|972),prozaik, autor životopisných románů (Největší zpierotů, |939,

Bdsník neumírri' 194o, Blóaly živí bůh,1943, Josef Mtines, |955, Rytíř smutné Postaýy, |958, Poutavěmosti' I9.|1, Nct křídlech
větméha nlýna, |977, Neklidné babí léto, 1979, Fanfáry pro krále, |983, Věnec vtlvřínový, |987)' historických aj. próz (Třiknit

se ohlédni, |9.I0, Město šťastných ldsek, l974, Normilní obraz srdce' |976, Po stoptich dětsní, |979, Kronika života a vMdy

Karla N., kruile českeha a císaře římskeho, !981, Šavle a píseň, |984, Svtitlq krdsné hvěldy, |988)' dramat a rozhlasových her
(Cristobal CoIón, 1934' Shakspeare, 1940, Don Quijote přicfuizí, 1941, Meluzína, |943, Komediant, |944, Noci m Zvíkově,

1973, Nežse aedla opow,1974), vzpomínkek (Snih padá na Hradiště,l97l), autor prací pro nrládež (Prsýnek zvlasů, |94|,

Pírink4 1943' Vítěz mnratónsbý, 1952, Syrnvé fur, 1954, Bolestný a hrdinsbý život J. A. Komenského, |958, ftkon věmých

stražců, |961, Čarunný prcten, |97L' Miáček ntiroda, |9.|5, AnděI míru' 1984, Devět oJéIií' |988) a prací odbomých
(Rozhlaso'vé uměni' |9aa' Cervantes, tvůrce Dona Quijota, |947)' opemích i operenrích libnet.

KRAHUI-ÍK l\,an (vl. jm. František Mužík; 14. 6. 1881 v Praze - 25 .,7 ' |966 v Praze), redaktor, prozaik, autor historické

rornánové kroníky (Komu pochodeň?, 1944) a knih pro déti (Nejkrdsnější fuirek' 1960). Překládal z franštiny (Voltaire)'

angličtiny (W. Irving). aj.

KRÁL Josef (18. 12. 1853 v Praze - |.I.9. |9|7 v Praze)' filolog, profesor klasické filologie na KU (od r. 1893).

Zabýva| se zejména antickou literaturou a otázkami poetiky (o scenerii řeckého divadla, |888, Řecka a římski rytmika
a metrika, l890-19l3. 3 sv., o prozódii české' 2 sv.' posmÍtně l923' 1938). Srov. Dějiny české literatury III' s. 577.

KRÁLIK oldfich (9. 6. 1907 v Kroměříži - 20. 8. 1975 v olomouci)' literámí kritik, historik a textolog, profesor české

literatury na univerzitě v olomouci (otokar Březina. Ingikrl jeho díIa, 1948, Historie textu MÍichova díIa' 1953' Kapitoly

o Sleutcjch písních, 1957 , Pouť krkonošslui. Mtichovy texty a mtichovské apokryfy, 1957, Šalda a poezie, 1957 , K počtitkům

Iiteratury v přemyslovstcých Čecfuich, 1960, Křižovatlq Nerudovy poezie, tr965, Slavníkovské interludium, 1966, od Radima

ke Kosmovi, L968, Demystifikovat Máchu,1969, Illbyrint ůivných dějin česbých, |.970' Filiace vojtěšsbjch legend' 1917,

Nejstarši rodolqnen české literatury, 1971, První řada v díIe K. Čapka, 1972; posmrtně Kosmova kroniktl a předchozí

tradice' 1976' Kapitoly o P. Bezručovi, s V. Fickem, 1978)'

KRAMOLIŠ Čeněk (7. |2. 1862 v Rožnově pod Radhoštěm - 16.6. 1949 v Bmě), učitel, prozaik, autor lidových po-

vídek a románů s historickým pozadím(Bratří Doliňtici, |894,Tři valašské povídlq, l89.| ' obruizky zValašsktt,1898, Stráž-
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cové hor,1905, Moravsl<i babička, |926' Valašsktivojna, |929,2 sv., Vě7ením avyhnanstvím,1932,3 sv' Rychtdř Šoman,
|935' 7A přelomu, 1945), vzpomínek (Vzpomínlq z učitelského a spisovatelského života, 1948) a studií vlastivědných,
národopisných a pedagogických. Soubomé vydání Historické romány a povídky, |929_|937' 15 svazků.

KRÁsNoHoRsxÁ rliska 1vl. im. Alžběta Pechová; 18. 1 1. 1847 v Praze .26. l|. |926 v Praze), pracovnice Ženského
hnutí. redaktorka" básnířka, autorka vlastenecké poezie (Z,ruije žití, |8,7|, k Šurnaly, 1873, Vlny v proudu, 1885, Na živé
struně, |895, Rozpomínky, |896' oz:věny doby, |922), epiky (K slovanskémujihrr' 1880' Vlaštovičlq' l883), společenské
satiry (Bajlq velbých, 1889), prozaička (Povídlq, L885, kmsbj rdj 1885' Ntiš druhý sbor,1888, vzpomínky Z mého mádí,
1921). Psala práce pro mládež (Svéhlavička,188.7, Znašich luhů' 1885,Tři pofufutlq,1885' CéIinka,190|, Pofuittlq zdaleka
i zblízka, 1904), opemí |ibrcta (Hubička, 1876, Tajemswí, |879, Čertovtt stěna, |883, Viola' pto B. Smetanu; I.ejla, 1868,
Břetislav,1870' Karel Škréta, |884, pro K. Bendla, Blaník,188|, pro Z' Fibicha, aj.) a práce odbomé (obraz novějšího
bdsnictví českého, |'8.17, funskj ottizka česki, l88l, B' Smetana, l885). Redigovala Ženské listy (1875_191l) a psala
literrámí kritiky. Překládala z polštiny (A' Mickiewicz), ruštiny (A. S. Puškin)' angličtiny (G. G. Byron) a němčiny (R. Ha.
merling). Básnické spisy E' Pechové.Krásnohorské |920_|925' 4 svazky, nedokončeno. Srov. Dějiny české literatury III,
s .  578.

KRATocHvILJaroslav(l7' l. l885vTučapechuVyškova-20.3' l945vkoncentračnímtábořevTerezíně), publicis.

ta, autor dokumentámí historické práce (Cesta revoluce, |922, |928/2l),kiticko.realistických próz(Vesnice' |924,|936u,
Prameny, I' II' l934' |95613l) arepottáŽí (Barcelona.Valencie . Madrid, l937). Dílo Jaroslava Kratochvíla, |956,2 svazky '

KRATocHvÍLMiloš Václav (6' 1. l904 ve VÍdni -9.7. l988 v Praze), historik, archivář, Ír|mový dramaturg, profesoÍ

na filmové fakultě AMU' prozaik, autor historických povidek a románŮ (Bludnd pout,' 1939' osatnělý rvóč' |941,I955l3l,
Povídky ltislq a smrti,7943, |957l2l, KráI obléki halenu, 1945, Pochodeň, |950, Mi.rtr Jtltt,195|, Komediant, |962' Dobró
kňka, ktertÍ nemlsó, |970' Matydšův meč, |9.7|, Čas hvězd a mtudragor,1972' kislq krdlovské,1973' rozš. |988, Evropa
tančilavalčík' |9.l4, Život Jana Amose |975, Evropav uikopech' l977), dramatik (lnd',19M, České jaro,1948), autor prací

odbomých a populámě naučných (Sltlvtici a Praha, |93l, Zikladní kimen Nórodního divadla, |939' Tisíciletou stopou

československého lidu, |941 , Malé dějiny vólek,19,I |, Ndruld sobě, |983, Panoptikum ušIých čctsů aneb Úsměvrui svědectví
historie,1986)' knih pro mládež (Panuitné biny našich dějin, |937, |95812|, Brije a pověsti z Čech, |959) a fi|mových

sceniářů (soubor Třikrdt před kamerou, s o. Vávrou, l987).

KREJČÍ František Václav (4. l0. l867 v České Třebové - 30. 9. 1941 v Praze), učitel, pak novinář a redaktor v dělnic-
kém tisku (Právo lidu)' literámí, divadelní a hudební kritik a historik (Rozhledy, Akademie, Naše doba)' esejista,
popularizátor a autor monografií (Bedřich Smctana, |900, Julius 7zyer, 1901, Deset let mladé literatury, I90|, Jan Neruda,
1902, UměIeck dílo v literatuře ajehovýchovndmoc, |9o3, K, H. Mócha, t907,Zrození btisníka,19o7, J. Vrchlicbj, I9|3,
Jan Hus,19l5). Psal také dramata (Bojiště, |9l2, Dědic' l9l9) a prózy (Zlatd hvězdtl, I9o9,vldknave vichru, I9|7, Jaro
v Japonsku, 1923, U protinožců, |927). Posmrtně vydán výbor z memoáru a korespondence (Konec století, 1 989). Překládal

z franštiny (G. Flaubert, E. Hennequin, J. Barbey d- Aurevilly, A. France), z němčiny (F. Nietzsche, F. Wedekind) aj. srov'
Dějiny české literatury lII' s. 579.

KREJČÍ Jan (4. 4' 1903 v Rajhradě u Bma - 30. 9. 194l popraven nacisty v Praze-Ruzyni), komunistický novinář a pub-

licista (Finsko a Finové' 1940, Balkin' 1940' výbor z di|a Na nepřemožitelné frontě' 1954), divadelní kritik.

KREJČÍ Karel (20. 8. l904 v Praze .26,6' t9.19 v Praze), literární historik, profesor polské literatury na KU od r. 1948
(PolskÍ literatura ve vírech revoluce, 1934, |949lu, Přehled nové polské literatury, |93.1' ]akub Arbes, |946' Julius

Stowatki, polslcj bdsník revoluciontiř,1949, Dějiny polské literatury, |953' A. M, Tilschovti,1959, Heroikomiklv búsnicní
Slovanů, 1964, Praha legend a skutečnosti, 1967, upr. 198|, Česki literatura a kulturni proudy evropské, |975' K. H'

Mdcha a Litoměřice, s J. Volkovou' l976).

KRIEBEL Zdeněk (29. 4. l9l 1 v Brně . 28. 12. |989 v Bmě)' právník a redaktor, biásník, autor občanské a intimní
|ynky (Polytonfox, |932, S erbem lipového listu, 1940, Alarm, 194.1 , Knilu nibsti, 1956, Etudy pro dceru, |988) a knížek
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KRIPNER Viktor (l3. 5. 1906 v Praze - 22.4. 1956 v Teplicích n. Bečvou), středoškolský profesor, básník, autor

milostné a náladové poezie (Zivrať, |933, Pěna a růž.e, 1935, Čar vrší dny,|-nndýn 1942,7statnení na nebi, |941).

KRŠKA Václav (7' 10. 1900 v Písku. 17. l1. 1969 v Praze), filmový režisér a scenárista (ohnivé léto' Mikolrjš AIeš,

Měsíc nad řekou, Stříbmý vítr, 7l'e jsou lvj aj.), prozaik inspirovaný šrámkovským lyrismem (7atoulaný, L925, Chlapec

a kozlonoh, Í929, Toužení pod javorem, L929' odcfuizeti s podzimem, 1930, Klaris a šedesdt věrných, |932).

KRUPIČKA Rudolf (4. L2. |879 v Starkoči u Čáslavě .20. l0. l95l v Kutné Hoře), básník z okruhu Modemí revue
(nafti kotýct, 1918, Prdh srdce, L920, První ldsktl, |922' kiska u kisku' |927) a dramatik (Vela styl, |9|8, Vršovci' |9|9'

Noý najestdt,1923).

KRYŠToFEK oldňch(7. 6. 1922vPruze-28. l1. 1985 v Praze), redaktor(Mladáfronta, Rozhlas, Pionýrské noviny),

brásník publikující většinu svého díla po Í, 1945 (Ukrytdv kordlech, !94|, Hranice, |945, Bolehlav, |946' Modni obloha,

|958, MaIó říkiní roku ]976' |984)' autor veršů pro détt (Příběhy llji Muromce, |948, Modrou dtilkou něta, 1962).

KŘELINA František (26.7. |903 v Podhradí u Jičína . 25' |0' 1976 v Praze), uěitel, autor, ktery se v letech třicátých

hlásil k ruralismu, brísník (P,ůInoční svítání, 1927 , Plaché světlo, 1934), prozúk (Hlas kořenů' |927 , HIas na poušti' |935,

Hubená léta, |935, PukIý chrdm, |936' |949l|0l, Jaloýčí stráně,1937, 194715/, Amarú' syn hadí' |94|, Na březích Botiče'

|948, Mti přítellqně Dora, |968, Bdbel, 1968, Cesta do Aigitly, |969, Každý své břímě' 1969), dramatik (Postila, |937)'

autor prací pro nrládeŽ (Z bukového dřeva, |943, Znijí dědek a jiné povídky pro mlrjdež, |945, Můj otec kapitdn, |947).

v l. l95l-1960 byl protiprávně vězněn, r. 1967 rehabilitován'

KŘIČKA Petr (4. |2. 1884 v Kelči u Hranic - 25. 7 . |949 v okarci u Náměště n. Oslavou), pův. povoláním chemik,

básník, autor vitalistické poezie a lyriky čerpající z tradic lidového básnictví (Šípkoý keř, |9|6' BíIý štít, 19.|'9, Hoch

s lukm, 1924, SvětIý oblak, |945, Píseň meče, 1946), satirik (Suclui jehla, 1933, Ďúbel Írajtrem, |947)' autor knížek Pro
děti (svět rýířat' L9l9' o neposlušném Budulínkovi, 1945) a pfukladatel z ruštiny (Byliny' A. S. Puškin' M. J. [rrmontov,

N. V. Gogol, T. Ševčenko' M. J. Saltykov-Ščedrin, L. N, Tolstoj, A' P. Čechov, D. S. Merežkovskij, V. Brjusov aj,),

z franštiny (Moliěre' R. Rolland) aj.

KŘÍŽ František Váctav (2ó. 2. l900 ve Viničných Šumicích u Bma - 24. |2. |982 v Bmě)' učitel, prozaik venkovského

života(Srdnaui Martna,1934, Děti zÍmě, |935' A zpívají,1937; povídkový soubor oči a srdce, |970), esejista (Noc' 1920'

Evangelium, |923, Jiddš lškariotsbý' 1927' Dionýsos a saryr, L928).

KUBÍN Josef Štefan (7. l0. l864 v Jičíně . 3 l . l0. l965 v Praze), středoškolský profesor, folklorista' sběratel lidového

vyprávění (Povídlq kladske, 1908, 19l0_19l 4, 2 sv.' 195812|' Lidové povídlq z českého Podkrkonoší I-II., I9z2, |926'

s48ru, Kudrlinlq' 1928) a písní (Kladské písničlq' 1925), autor povídek, vyrůstajících z lidové slovesné tradice (Hroznti

chvíIe, |941, Bleslq nad hlavou, |942, Kudrnaté povídlq,1946, Divoké přeháňky' 1948)' pohádek (Hostem u pohti.dlq' |924'

Čarovné kvítí, |926, Nová kytka pohrfulek, |928, V čarodějném kole, L94ll, Zlatodol pofuidek, |948_L952' 4 sv., Pofuit]ek

jako kvítí, 1955) a prací odbomých (Lidovti píseň Čech,ů štrrilsbých, l93|' České emigrantské osady v Pruském Sleuku,

193l). Folkloristické dílo J. Š. Kubína' l958_197l,3 svazky.

KUBKA František (4' 3' L894 v Praze -7. l. l969 v Praze), redaktor, prozaik, autor novel a povídek (Bamy východu'

1923' Fu,1924, Sedmero zastavení' |93|, Skytslcý jezdec, |94|, |94612l ' Pražské nokturno, 1943, Karlštejnské vigilie' |944'

Palečkův úsměv, |946, Palečkův pltÍč, L948, Mttlé povídky pro Mr. Trumana, I95I, Pictlssovct holubice, 1953; posmrtně

74ívající fontdna aneb Devět pražsbých novel, 1910), románového cyk|u (Veliké stoleti, |95v|956' 7 dílů' v konečné

redakci 5 dílů), vzpomínkových črt (Na vkutní oči, |959' Hltlsy od východu, 196o' Tvúře ze zlPa.du, L96|, SetkÍni

s knihami a lidmi za mladých časů, 1,963, Mezi vtilk"umi' l969),dramat (Ataman Rinov, |928, Hrrl svatovdclavslai, |929)
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a sbírek poezie (slunoýrat, |914, Hvězda krdlů, |925), Překládal z ruštiny, němčiny a latiny. Dílo Františka Kubky 1955-
1962' 10 svazků.

KUČERA otakaÍ (l906_l980 v Jilemnici), lókď-psychiatr, socialisticky orientovaný publicista, pňspíval do U, Tvorby,
Střediska aj. pod pseud. o. Kríg|, Karel Jiříček.

KUDĚJZdeněkMatěj(v l .  jm.ZdeněkMarian;24. 11. 1881 vHoř icíchvPodkrkonoši.8.8.  l955vLitomyšl i) ,  l idový
vypravěč a humoisÍa(Humoreslq, |916, KrdI tultÍků, |923,2sv., Horalski repubtika,|932,posmrÍnéZlý dědekz Vysočiny,
1961), autor polodokumentrímích prací, črt a povidek (Bídné dny a jiné povídtq, |9|3, Majitel zlaých dolů a jiné povidtq,
1914, Hoste,n u btiťušlg cara,1914' Z Nového světa, |9|8, Mezi dvěma ocetíny, |918, Ve dvou se to lépe ttihne, 1923,
L924' 2 sv., Když uihne silnó čtyřka, |930,2 sv.). Překládal z angličtiny (Ch. Dickens, w. scott aj.) a ruštiny (A. V. Amfi-
těatrov aj.). Spisy' l930, 2 svazky; výbor Americké obrázky, |982,

KUNDERA Ludvík (nar' 22.3. |920 v Bmě), novinář a redaktor, básník vycházejici ze surrealismu, který většinu svého
díla publikoval po r' 1945 (Živly v nds,1946, Klínopisný lampář, L948, Ziznamy a promluvy, |96|' Hruden, |g85, Ztrdty
a ndlezy, l991)' satirik (l,etní kniha přdní a stížnosti, 1962), prozaik (Naposprls tlneb Přísloví pro kočku, |947), literámí
a výtvamý kritik a esejista (Německé portréfy' l956)' dramatik (Totrilní kuropění, |962, Korujr,1963), editor (F. Halas,
antologie HaIó, je tady vichr -vichřice! Expresionismus, |969, Dadrl, 1983). Překládal zejména z němčiny (R. M. Rilke,
L. Frank' H. Arp' P. Huchel, B. Brecht, J. R. Becher, A. Seghersová' L. Renn, H. BÓl|, P. Celan aj.), také z franštiny
(R. Desnos, R. Char)' bu|harštiny (Ch. Smimenski, N. J. Vapcarov) aj.

KVAPIL Jaroslav (25. 9 . 1 868 v Chudenicích u Klatov - l0. l . l 950 v Praze), novinář a redaktor (Hlas národa. Národní
listy' Zlatá Praha), od. r. 1900 režisér, dramaturg' od r. l912 šéf činohry Nrárodniho divadla, dekadentně symbolistický
básnik (Padajicí hvězdy' |889, Růžový keř, |890), intimní a reflexivní |ynk (Liber tlureus, 1894, Na sklonku října, 1928),
dramatik (Bludička' 1896, Princezna Pampelišk.a, |897, oblaka, |9o3, Sirotek, 1906), autor libretak Rusalce A. Dvořáka
(1901')' k Deboře J. Foerstra ( 1890) aj. Vydal i práce publicistické (o projevu česbých spisovatelů z května 1917, 1924' Tři
řeči smuteční, 1937). Napsal knihu vzpomínek (o čem vím,2 sv.,1932). Překládal H. Ibsena, B. Bjómsona aj. Národní
umělec. Soubomé vydání Básně, 1907, 1 svazek; Divadelní hry l 914-19 l 8, 3 svazky; Soubomé dílo |945-|948,4 svazky,
Srov. Dějiny české literatury III, s. 580.

KVAPIL Josef Š' (29. 3. l9o4 v Nových Sídlech u Litomyšle - |. 6. 1975 v olomouci))' literrímí historik a kritik,
profesor romanistiky na univerzitě v olomouci (Goticky Zeyer, |942, Venkov v současné české beletrii, 1944, Romatn
Rolland et les amis d'Europe, l97l).

KYTLIcovÁ Pavla (roz. Balíková; 8. 4. l874 ve Vídni - 29. l. l932 v Tasově), prozaička, přítetkyně J. Dem|a, autorka
vzpomínkovéknihy Rodiče aděti(1927-1931,5 sv., 1940_1941, ve 2 sv.). Psalatéžknížky prodéti(o dětech' o zýíř(jtkich
a o jiných věcech' |9|9).

LACINA Václav (9. 7. 1906 v Hluboké n. V|tavou .9. '2. 1993 v Rožmitálu pod Třemšínem), soudce, autor satirických
praci veršem i prózou (Zježení, |925, Krysa na hřídeli, |926, ozubené okno, |930, Snobi trjhnou' t945, hlezné koště, l94,| ,
Hřbitovní býIi, 1951, Měšťanské besedy, |953, Zučové kameje, 1965), |iterámich parodii (Čteni o psaní aneb Spisovatelem
sna'd,no a rychle, |947) a vzpomínek (Co vdm mdm povídat, 1966)' s J' Kainarem, Z. Vavřínem aj. napsal hru Cirkus
plechoý (l946). Vybrané spisy 19ól-l963, 3 svazky.

LADA Josef (|7. |2. |887 v Hrusicích u Senohrab - 14. 12. 1957 v Praze)' malíi karikaturista, ilustrátor, autor ffkadel
apohádek (o ktlcourku Mikcšovi,| -IY': Do světa, |935, Cirkus Mikzš & Kludslcý, |935 aZIarý dottwv, t936, Nezbedné
pofuidlq, 194ó), humoristických povídek (Straky ru vrbě, 1940) a vzpomínkové Kroniky mého žjýota (|942). Nrárodní umětec.

LANGER František (3. 3. 1888 v Praze .2. 8. 1965 v Praze)' vojenský lékař, v l. 1935_1938 dramaturg Městského
divadla na Vinohradech, autor neoklasicistických proz (ZIatá Venuše, l9l0) a dramat ( Svaťý Vticlnv, L9|2, Miliony, t92O),
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české beletrii, |944, Rtlmain

\ přítelkyně J. Demla, autorka
ro děti(o dětech' o zyířdtlaich

em), soudce, autor satirických
ou, 1945, Žclezlé koště, |947 ,
ení o psaní aneb Spisovatelem
vňnem aj. napsal hru cirlils

turist4 ilustrátor, autor říkade|
vntý domov' |936, Nezbedné

ziv ota (|9 42). Národní umělec.

i-l938 dramaturg Městského
Vdc lav, 19 12, M i liony, 1 920),

později blízký čapkovské generaci v dramatické tvorbě (Velbloud uchem jehly, 1'923, Periferie' |925' Grandhotel Nevada,
|927, obrdcení Ferdyše Pištory' 1929, Andělé mezi ndmi, |93|, Jízdní hlídka, |935, Dvaasedmdesdtkn, |937) i v pracích
pÍozaických (hlealý vlk, |920, Předměstské povídlq,1926, Mrni chodí mezi ruimi, |93O, Děti a dýka, |942, Filatelistické
povídlq, |965' Malířsk povídky' |966). Napsal vzpominkovou knihu (ByIi a bylo, l9ó3) a práce pro děti (Pes druhé roty,
1923, Bratrstvo Bílého klíče' 1934, Pražské legendy' l95ó; |outkové hry: Princ Kašpárek a jeho koníček, |93|, Pivoda,
vodník pod vyšehradskou skilou, |96|), Národní umělec. Knihy Františka Langra |934_1937, 4 svazky; Výbor z dila
1966-1967,2 svazky.

LAZECKÝ František (18. 8. 1905 v Tísku ve Slezsku . 16. 1 l. 1984 v Praze), knihovník, katolický básnik (Krutri

chemie,1930, Kříže, |934' Vězeň' |940, Bratr svět, 1947; Mri paní hudba, 1970, Hlefuiní klíčlů' 19.7 l' Jenom vzlyk temnot,
|97|, Přdtelstvi s jalovcem, 1978' Moje klenotnice, l 980; posmrtně Světlany, |985' Večeře u kata, 1988), pÍozaik (Studna

v selském dvoře, 1939) a esejista (Pro mou zemi, |936, Vladaři' |938, Nctd Slezsbými písněmi, 1947). Autor básnických
sbírek pro mlÍtdež (Malinový chodníček, 1979, Naše kačka pottiptlčka, 1979) a knih pohádek (Kaliny a maliny, |960,
přeprac. a rozšíř. pod názvem Kýítko ze skleněné hory' 1972' Černti princezna a plóček Konyptiček,1975, Sedm ]anků
a drak Sedmihlavec. |97.|. Dukitovti stařenka. 1983,,l.

LEGER Karel (2l. 9. l859 v Kolíně - 5. 4. |934 v Kolíně)' básník, autor básnických povídek (Polufutka z naší ýesnice,
1883, Všední živoÍ' l 883, Tři povídlq, |887 , V ztitiší, L890, Bala&l o mrtvém ševci a mladé tanečnici ajiné rountlrné bósně'
1904)' próz z maloměstské spo|ečnosti (Enancipoýanú, L898, Petr a Pavel, |90|, Hořlcj roruin' l 906)' historických romrínů
(Suchý čert, 19l^7' Konec vdllq' |929). Psal také dramata (SIepý' 1903' V zakletém zamku' |908) a práce pro mládež
(l.oupežnóvýprava po lllbi, |9|7 , Dobrodružství na severu, 1 924). Sebrané spisy l 9 l 3- l 925, 1 2 svazků. Srov. Dějiny české
literatury III, s. 581.

LESAŘ František (3l' 12. 1901 v Kostelci n. orlicí - 16. 4. 1945 v Doudlebech n. orlicí)' prozaik z okruhu ruralistů
(ovečIq na hordch, |939, Tvťlj bliž,lí' |942, Všude s ruim| |943' Tvrjří k domovu, |945).

z LEŠEHRADU Emanue| (vl. jm. Josef Maria Emanue| I.fšetický; 15. l l. l877 v Praze - 30. 5. l955 v Praze), básník,

epigon symbolistického a dekadentního hnuti (Smutné kraje, |898, Hudba srdce, |9|2, Bratrství, |'9l9, Divotvomý snóř'

1935)' prozaik (ViIa na konci města, |9|0' Mučedník touhy, |920, Had ztraceného nije,1930), esejista (Ideje a proJily'

|903, Hledači skrytých prattwnů, |934, Bósnické žiýoty,1935, Postavy a směry, 1941). Pokusil se tEŽ o dÍama (Hry v kostlq,

1937). Překládal z franštiny (Ch. Baudelaire, P. Verlaine, M. Maeterlinck, S. Mallarmée)' angličtiny (W. Whitman' D. G.

Rossetti, S. Marden, J. Ruskin), japonštiny aj. Sbíral rukopisy a literámí dokumenty, pro něž vybudoval památník

',[ršehradeum,.. Soubomé dílo l 930_1 940' l 5 svazků; Básnické překlady l 93 l-l 937, 9 svazků; Eseje l 934- l 94 l ' 9 svazků.

LIER Jan (27 ' L0. 1852 v Kutné Hoře -2' 6. |9|7 v Praze), prozaik a fejetonista (Fejetony,1885-1889' 3 sv.), dramaturg

a lektor Niárodního divadla' autor žánrových spo|ečenských novel (Novely, 1883-1886' 4 sv., Arabeslq a novely,1886, Hra

s ohněm,1886, KIín klfucm,1899, Píseň míru' |9oo, Pokun, |9o2' V područí litery' |905' posmrÍtě Magdaléna, |9|8, Ronuin

bltrcv,ých, |919,voýěchaRývy tuistupce,1920, Narcisa,l922)' dramatik ( Fklru, |879). Psal kritiky divadelni (Divade|ní |isty)

a výtvamé (Zvon) a překládal z franštiny. Sebrané spisy |9|8-1922' l0 svazků. Srov. Dějiny české literatury III' s. 58l.

LISTOPAD František (vl. jm. Jiří Synek; nar. 26. l l. |92l v Praze; od r. 1948 Žije v zahraniči, nyní v Lisabonu)' básník
publikujicí po r. l945 (Skiva uřknutí, 1945, Vzduch, |946, První věta, |946, Jarmark, Í94.7, Svobodtl a jiné ovoce, 1956'

Černý bilý, nevím, 1973, Ntistroje paměti, 1982), pÍozaik (MaIé ltislq, 1946, Boj o Venezuelu, 1941, Umaztlné povídky,

l955)' autor knih esejů (Tristan, čili zrada vzděIance, 1954' Byty a prostory, l958). Píše též portugalsky.

LIŠKOVÁ Věra (l9. l0. 19l0 ve Švábenicích na Vyškovsku - 20. l 1. l944 v Bmě), literámí historička a kritička (Po.

smrtný odlitek z prací Věry Liškové, |945).

LoM Stanislav (vl. jm. Stanis|av Mojžíš; 13' l l. l883 v Praze - |.|. ||. |96.I v Praze), ředitel Nrírodního divad|a v |.
1932-1939' dramatik' autor zejména historických het (Vtidce, 19|6' Děvín, t9|9, Převrat' |922, Žižka, 1925, Svatý Vriclav,
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|929, Karel IV., |94o, ČIověk odysseus, |944, Božsbj Cagtiostro' 1946, Prukop HtlIý' l 957), esejista (Ejhte, čIověk!, 193I,
Svět na divadle a kolem něho, 1942' Jaroslav Hilbert, |947). Napsal libreto pro operu R. Karla Smrt kmotřička (1930).
Vybraný soubor l946-1948, 2 svazky.

LONGEN Emi| Artur (vl. jm. E. A. Pitterman; 29. 7. 1885 v Pardubicích -24. 4' 1936 v Benešově), divadelní režisér,
herec, malíř, filmový pracovník, dramatik, autor veseloher, frašek a skečú (v příffií sýatyně' 1920, Už to prttsklo, 192|'
Izpší lidé, |92|, Dezertér z Volšan, |926, František Ferdirund d. Este aneb Konopišt,ské rťtž.e, |927 ' C. k. polní mrlršáIek'
l930)' prozaik (KráI komiků, |92.7, Herečka,1929)' autor vzpomínkovó monografie (Jarosltlv Hašek,1928). Soubomé
vydání l,ongenovy hry |926,4 svazky.

LoRENc Zdeněk (nar. |2,2. |9|9 v Praze), sunealistický básnik (VodruÍř v blížencích, |946, Plavba' |947, Za 4idy'
1967 , Sladké vdnoce mým mrným,1990, Prabúsně' I99|, Zavarudlo s posledním romantismenx20. století aneb konec, 1992)
a prozaik (Kardinálski vesnice, I94.I , Virakočtl' |959' Hodina pětadvacótú, |965, Dutó latnpa, |967 , Víno mroého mužB,
1969). Překladate| z franštiny (R. Rolland' L. Blanc, J. Cassou, T.Tzara, P. Eluard, L. Aragon), španělštiny (F. c. Lorca)
aj.

t,YsoHoRsKY Óndra (vl. jm' Ervín Goj; 6. 7. 1905 ve Fýdku - |9. |2. 1989 v Bratis|avě)' středoškolský profesor,
autor revolučně tendeněních básní, v nichž se snažil vytvořit |ašskýjazyk (Spiwajuco piašč,1934, Htos hrudy,1935,výbor
Aj lašské řéIq plynu do mořa, 1958) a sbírek německy psaných básní (Danksagung, 196l, Ich reif in meiner Znit, 1978).

MACEK Antonín (|7 . 6. 18.72 v Mladé Boleslavi . 22. 5, 1923 v Praze), noviniář a redaktor sociálně demokratického
a komunistického tisku (Rudé květy, Právo lidu, Rudé právo), básník (Mému dítěti, t909' Kniha o rriji, |9|2, Mé Čechy
ajiné bósně' l918)' prozďk (Dvě povídky' |9||, Povídky zVýchodu, |9|2'Tichý.wět' l9l8)' esejista (Li.Í'y k srdci, |916,
ČIověk doby povóIečné,19l8), autor prací publicistických ( Protiklerikrilní úvahy, l9l2), kfitik, satirik a překladatel

z franštiny (F. Rabelaise' Voltaire, A' de Vigny' H. de Balzac, A. France, Ch. L. Philippe), němčiny (E. T. A. Hoffmann,
L. Feuerbach), ruštiny (L. N. Tolstoj)' italštiny (G. Boccaccio). Převyprávě| Bezbožné povírlky (|9|0)' Irské pohtidlq

o skřítcích (l9l3) aj. Psal výtvamé referáty (Světozor, Zlatá Praha).

MA-FA (vl. jm. Marie Breinlová, roz. Fantová; 6. 1l. l893 v Prazs.23' 4. |963 v Praze), novinářka (Lidové noviny)

a fejetonistka (Křížovka světtt, 1938). Překládala z angličtiny (S. Maugham, R. Macaulay, E. Waugh' P. Cheyney aj.).

MAHENJi ří(v l . jm.AntonínVančura; 12. 12. 1882vČáslavi  -22,5.1939 vBmě),v l .  19lG- l919redaktorL idových
novin, v l. 1918-1922 dramaturg Národního divadla v Brně, v l. 192l_l939 knihovník Městské knihovny v Bmě, ve svých
Začátcích patřil ke skupině anarchistických spisovate|ů. Básnik (Cernovskcj ma^sakra, |901 , Plamínky, |907 ' Balady, |908,

Duha' 19|6' Požrir Tater, 1934)' prozaik (Karulródi svobody, |909' Díže, 19|l, Měsíc, |920' Rybtiřski knížkrl, |921'

Nejlepši dobrodruíství, |929)' dramatik (]anošík,1910, Ulička odvahy, |917, Mrné noře, 1918' Nebe, peklo' ráj,1919'

Chroust, 1920, Nasreddin čili NedokonakÍ pomsta, |930, Mezi dvěrul bouřkami, 1938), autor filmových |ibret (Husa na
provdzku,1925) a prací pro déti (Její pohddlct' 19|4' 1922 s názven Co mi liškt't vyprtivěIa), esejista a p\b|icista(Mdchoya
poezie ajejí význam, |9|o, Před oponou, |92o' Režisérúv ztipisník, |923' Knihn o českem cfutrakteru, |924, Knížka o čtení
praktickém, |924, Kapitola o předváIečné generaci,1934). Sebranó spisy l928-1934, 7 svazků; Divade|ní hry 1930-1938'

5 svazků; Dílo l953_l959,8 svazků.

MACH Josef (5. 2. 1883 v Loučeni u Nymburka.8. ll. l95l v Praze), pracovník ministerstva zahraničí, básník

a prozaik, satiňk a parodista z okruhu anarchistických literátÍl (Robinson Krusoe,1909, |9|2lzl,Tři mrnoly ve sklepě a jiné

prózy, |9|9, hvota běh' l933), překladatel z angličtiny (E' A. Poe' o. Henry, R. Bradford), němčiny aj.

MÁCHAL Jan (25. l0. l855 v Nových Dvorech u Milevska - 3. l1. l939 v Praze), profesor slovanských literatur na
KU (od r. l91l)' |iterární historik (NrÍkre'l sloyanského brijeskní, l891' l907 s titu|em Sklvan.ské bújesloví, Staročeské
skladby drumatické pťtvodu liturgického, |908, o českénl rtlmúnu novodobém,1902' |93012/ ' Dějiny českeho dramatu, L9|.7 ,
1929lu, Slovanské literatury, 1922-|929' 3 sv., o symbolismu v literatuře polské tt ruské, |935), editoÍ (Hankoýy Písně
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Čelakovského ohlasy' 1913), Spoluredigoval Národopisný sbomík českoslovanský, Časopis pro modemí filologii, Časopis
Českého muzea aj. Srov. Dějiny české literatury III, s. 582.

MACHAR Josef Svatopluk (29, 2, 1864 v Kolíně . 1.1 . 3, 1942 ý PÍaze) viz monografickou kapitolu v Dějinách české
literatury III, s. 505-526.

MAJEROVÁ Marie viz str. 572

MALÁ I. R. (vl. jm. Anna Ma|á' roz. Havlová; 23..7.1893 v Havlíčkově Brodě - 13. 7. 1985 v Praze), manželka filozofa
R. I. Malého' prozaička, autorka biografických románových kronik (Bezpočtitku a konce,1939_1940,3 sv.,Tajemná píseň'
194l)' psychologiokých nove| (Duhový míč' 1941) a knihy pro m|ádeŽ (kihadný ostrov Kajačorp, 1944)'

MALÍŘOVÁ Helena (roz' Nosková; 31 . l0. l877 v Praze . 17 .2, 1940 v Praze), sociálnědemokatická a komunistická
novinrářka (Dělnické listy, Rudé právo, Rozsévačka), prozaička (Křehké květiny, |9o7 , Próvo na štěsti, 1 908, 1929/2/, Víno,
|912, Popel,1914' 1928l2l,Vítěatví, |9|8, Bama kme,1932, Dědictví,1933, Deset životů,1937,posmrtné Mariolcl,1940),
dramatička (Bratrsní,1905), autorka pÍací pro děti (Neviditelné krúIovsní, |906' Kouz,elný pldšť, 1925' ZIaý <ivoj' 1929,
Pod kaštanem, 1934), publicistka (Rude besídlq' 1922) a překladatelka z němčiny (H' Bahr, T. Mann' L. Feuchtwanger)'
franštiny (V. Hugo' A. Dumas)' srbštiny a bulharštiny. Vybrané spisy l957-1966, 6 svazků.

MALÝ Rudolf Ina (|7. 4. 1889 ve starych Ždánicích u Pardubic . l3. 4. l9ó5 v Praze), filozof a kritik katolického
zaměření (Ja.snýma očima, 1920, Akord motivů lláboženslajch a sociáIních, |92I, Svět v Btlhu,1922, Kříž nad Evropou,
1935)' redaktor (Národní kultura' Kritika).

MAREK Jiří (vl. jm. Jiří Puchwein; 30. 5. 1914 v Praze - 10. 12. 1994 v Praze), středoškolský profesor, novinář
a redaktor (Lidové noviny, Rudé právo, Svět sovětů)' 1954_|959 ústřední ředitel Čs. státního fi|mu, docent české literatury
na fakultě soc. věd a publicistiky (od r' 19ól)' pak na fil. fakultě KU (od r' 1972), autoÍ společenských a psychologických
povídek a románů, publikovaných zejména po r' |945 (Život se nevrccí, |944, Muži jdou ve ttně, |946, Vesnice pod zemi'
7949, Nad ruimi svítti,7950, Hovoří matka, l95|, Malá dramata, |960,7lt tebou stítt, |962, Můj stýc odysseus, |9.74' Muž
proti muži, |976, sůl země |' 2, 1981, Čas láslq a nenóvisti, Sůl země 3, |986), humoristických a satirických povídek
(Z cihel a úsměvů, |953, 7qsmějte se včerejšku, 1953, Střelnice, 1962) a kriminálních příběhů (Panoptikum starých
kriminóIních příběhlť!' 1968, Parcptikum hříšných lidí, |97|' Panoptikum Města Pražského' 1979), prací pro déti (Veselé

pofuidky yzhůru nohama' I94,I, |958l2l s názvem Pofuidky vzhůru nohatna, ?ihada kolem Albatrosa, 1970) a prací
popularizačních (A, S. Puškin, 1946, Josef Jungnann, |947), Psal také rozhlasové hry a filmové a televizní scénáře.

MAREŠ Jan (15. 2. |9|4 v Rouenu ve Francii - |4. 2. 1986 v Praze), prozaik, autor povídek a Iománů ěerpajících
z vrílečných záŽitkú (CeIým srdcem, |952, Pnni prapor,|955, Střibrná chvíle' 1958, Vojna není kojnti, |97o)' ÍepoÍtáŽi
(Morovd stopa, Moskva 1944, Sokolovo' l 945, spolu s B. Reicinem) a prací pro m|ádeŽ (Pískle' |952' Prdče' 1959, Tři orlí
pera, |959' Parta pana Pumpána, l970). Překládal z ruštiny (L. N. Tolstoj' K. G. Paustovskij' A. P. Gajdar' A' A. Bek).

MARCHA Jaroslav (vl. jm. Dominik Nejezchleb; 26. 5. l880 v Babicích u Brna .20' |2. |96| v Bmě), novinář a politik
(Selské listy)' prozaik, autor povídek a črt z venkovského života (Ptači chléb, 192I , 2 sv ,.3. sv. s titulem Kamtlródi z lesa,

1923, Zlatrj v zelené, |935, Strotny a lidé, 1935, Z okna pokojného domu, l940), básník (Petsýř z Javorníků, 1937, ctyři
loulq, 1940' Starověrské písničky' |944)'

MARIA Jaros|av (vl' jm. J. Mayer;24' 2. l870 v Rakovníku . asi 8. l 1. 1942 v koncentračním táboře osvětim), advokát,
autor patřící ve svých začátcich k okruhu Moderni revue' dramatik (trilogie V podvečervěku,1898: Prokurrjtor Rein' Děti
pana prokunitora, Soumrak; tn|ogie DramatickcÍ soruita: Johantl Rtldimskú, |904' Irrlacherové' 1907' v exilu' 1907;
Torquato la.s.so, 1918, Lucrezia Borgia, 1920), prozaik (Tajnosnubni, 1922,2 sv., Pansno v takiru, 1924,2 sv., Vrihy
a meč, 1928), esejista (Itrilie a my, |932, Hilar, 1935), Sebrané spisy l928_1930' 3 svazky, nedokončeno.
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MARTEN Miloš (vl. jm. M. Šebesta; 4. 2. |883 v Bmě - 23, 7 ' |917 v Přepeřích u Tumova), literámí kritik a esejista
z okruhu Modemí revle (otakar Březina, |903, |9I5/2l' Styl tl stylizace, 1906, Kniha silných, |9I0, Julius kyer, |9|0,
Akord' L9|6)' prozuk (Cyklus rozkoše a smrti, L907,1925l2l' Dravci, |913), překladatel z franštiny (P. Claudel). Dílo
Mi|oše Martena 1924_|929,4 svazky; výbor Imprese a řcid' |983.

MARTÍNEK Vojtěch (1l. 4. 1887 v Brušperku -25.4' |960 v ostravě), středoškolský pÍofesoÍ, prozaik, autor próz

z venkovského života a generačních románových cyklů z ostravského kraje (triologie Čemá země: Jakub obema, |926,
přeprac. |932,|.dí|,P lameny1929,píeprac.1954,2,di| ,Zeněduní,|932, přeprac.1954,3.di l . ,Stt lvyruchotí,1939'

tn|ogie Katnenný řdd'|, di| |942'2. di| Meze, |944,3, di| ožehlé haluze' 1956,Trojí cesta Blažeje Potěšila, l942)' básník
(soubor BrÍsn4 7929, Píseň o domovině, 1937), autor praci pro děti (svět kouzel a divů, 1927, Duhový pttik' |929' |943 s

ninvem Čarovné kvít, a prací literáměhistorických a kritických (Bdsnické dílo Petra Bezruče, t909, Antika v poezii

Macharově,|909'Novóčeskiliteratura, l910'3sv.'J. S.Machar,|9|2,PetrBezruč,|9|7,|924l2l;ViktorKatnilJeřdbek'
|9|9, Literdmí život sleulcý, 1925, Metoděj Jahn' |943, Fr. Sokol-Tůma, život tl díIo, 1957' aj.). Di|o |957-|962, 8 svazků.

MAŘÁNEK Jiří (l2. 1. l89l v Milevsku .4.5. L959 v Praze), člen Devětsilu, sk|adate| a prozaik, autor satirických
grotesek (Výstřel naslepo, 1926, Utrpení pětihranného Boba, |926' Amazonka a břichotnluvec, |928, Ještěrkav červeném

bludišti, 7928, Pohřeb Rogera mladšího' I93o, objev Diogena Franka, 1934), historických nove| a románů (Barbar Vok,
1938, Romance o Zivišovi, 1940, Petr kajícník, 1942), životopisného Íománu o B. smetanovi (Píseň hrdinného života,
1952)' esejů (Smetanovské meditace, |924),praci pro děti (Nevidltelný rytíř, |946, Učeň tajného umění, l948) a opemích
|ibret (Honzovo królovsní o. ostrčila' Enšpígl o. Jeremiáše).

MAŠINoVÁ l,eontýna (ló. 3. 1882 v Plzni - l0. 2' 19.7 5 v Lázních Bě|ohrad), učite|ka, prozaička' autorka historických
povídek a románi (Milíč z Kroměříže, |926' Hořící sloup, |936, Mladd léta Jana Amose, 1957' l. část cyk|u, Do labyrintu

světa,7958,2. část' Planoucí pochodeň' 196l ' 3. část) a knih pro mládež (Liptovske zóbavy a rozprávlq,1923, Uletělo jaro,

1925' Na tróvníčku, l93|, Zvířtitka a děti' 1934, Z tajemné studdnlq, 1937, Staré zkazlq, 1962, Z dúvných dob, L969' k

slovansbj,ch legend a pověstí' 1975; posmrtné Tajemný věků hlas' |'976).

MATĚJKA Josef (29. 3. 1879 v Zá|uží u Hořovic .3l. 7. 1909 tamtéž), prozaik, autor románů z prostředi pražského

(Exotikové, 1904) i venkovského (posmrtně Duše pramenů, l9 l l) a povidek (posmrtně Malý prorok a jind próza' I9||).

MATHESIUS Bohumil (14. 7. 1888 v Praze - 2,6. |952 v Praze), literámí historik a kritik, profesor sovětské literatury

na KU (od r. 1945), básník (Verša o mamince, kisce a smrti' |918, Lyricke intermezzo' 1940; puafuáze: Čemó věž a zelený

džbdn' 1925, Zpěvy staré Číny, |939, Nové zpě,ry staré Číny, 1940, Verše psané na vodu, |943 s V. Hilskou, Třetí zpěvy

staré Číny, 1948) a překladatel z ruštiny (L. N. Tolstoj' A. S. Puškin' N. V. Gogol, M. J. lrrmontov, F. M. Dostdevskij,

A. V. Suchovo.Kobylin, A. P. Čechov. B. Pasternak, A. Blok, V. Majakovskij, v. Šklovskij, B. Pilňak' M. Gorkij, M.

Šolochov aj.), z němčiny (J. Nestroy, F. Schiller, J. W. Goethe, G. E. Lessing, E. M. Remarque, H. Fallada aj.), franštiny
(A. France, A. Gide)' latiny aj. Posmrtně vydán výbor z básnických pÍek|adi (Zpěvy modrayé Rusi, 1975) aze statí (Bdsníci

a buřiči' |9.]5).

MATULA Antonín (9. 4. l 885 v Drholci n. Lubinou .23 ' 1. 1953 v PÍaze), středoškolský profesor, novinář (Venkov,

Brázda), propagátor ruralismu, prozaik (V začarovanénm kruhu, 19|7 , ohnivý vítr' 1920, 1941l2l ' TěIo, svět, ďtibla' 1930,

stróž, 1935) a autor praci odbomých (Vesnické drama, 1916, Výchova venkovtl k lidt.lvltidě' 19|9, Lidovýchova u nás, l'92|,

Filozofie venkova' 1925, HIary zeně v evropslých lireraturúch,1935).

MEDEK Rudolf (8. l. l890 v Hradci Krrálové . 22.8. |940 v Pruze), učitel' ředitel Památníku odboje, posléze v hodnosti

generála' básník, kteý vyšel z okruhu Modemí revue (Prilnoc bohů, |9|2, Prsten, 1914). V pozdějších pracích se soustředil

k látkám z legionářského prostředí. Psď básně (Zborov, 1918, Lví srdce, |9l9, Ittska a smrt, 1925)' prózu (cyk|us Anabóze:

ohnivý drak, 192|, Veliké dny, |923, ostrov ý bouři, 1925, Mohutný sen, |926, Anabdze' |927:' panĚti Pouť do

Českosloyenska, 1929_1934,4 sv.), dramata (Plukovník Švec, 1928, Srdce a válka, |930), knížky pro m|ádež (Kolja

Mikulka,1927)' cestopisy a práce odborné (Blaník' |92|).

640

MERHAUT Josef (13.

divadelní kritik' prozaik, au

Had ajiné povídky' l892' (

Íejetoruů 1909). Srov. Dějit

MIKULÁŠEK oldňch (

Svobodné noviny' Host do d

1946, Pulsy, 194'I, Divokz I

hndů, 1963, To króIovsk' I

černé ryby a dlouhý bílý ch,

MIXA Vojtěch (l4.3. 1

Medvědi a tanečnice, 1920

rozběh, |952), dramatik (P

MoRÁVEK Jan (1. 5.

prozaik, autor povídek a ron

přívoz, |935, Matruinek' L9,.

|923, KróI P odskttlí, 1929,

básně (Matka' l9|8)'

MRŠTÍK Alois (14' 10.

ze slováckého venkova (l

1903_1904' 9 dílů, nakone

l894, s bratrem Vilémem).

MRŠTÍK Vi|ém (14. 5

kritických próz (Santa Luc

Zumři, 7912), dramatik (Pr

literámí, výtvamý a divade

1908) a publicista (Bestia t

jevskij, A. F. Pisemskij aj.'

MUCHA J i ří (12.3. 19

autor psychologických ron

1968, Marieta v noci, 1969

Muchtl' 1982, Podivné ltis

MUKAŘoVSKÝJan(
profesor estetiky v Bratis

(Příspěvek k estetice české

Kapitoly z české poetiky, |,

Studie z estetilq, 1966, Ct

čeština a jazyková kultura

nost, Česká literatura).

MÚLLER Vladimír (t

prozaik, autor histoÍickýc

Bloudění Dorotlq vojan$

ortel, 19'18) a dramat (RY



Tumova), |iterámí kritik a esejista
silnýc h, 19|0, J ulius Zey er, 19 |0,
atel z franštiny (P. Claudel). Dílo

r|ský profesor, pÍozaik, autor próz
Čemá země: ]akub obena,7926,
1954' 3. dí|' Stuvy ruchotí. |939.

sta Blažeje Potěšila' 1942), brásník
|'921, Duhový pttik, 1929, |943 s

a Bezruče, 1909, Antika v poezii
|7, 1924l2l; Viktor Kamil Jeřdbek,
í7' aj.). Dílo |957_1962,8 svazků.

adatel a prozaik, autoÍ satirických
nluvec, |928, Ještěrka v červeném
:ých novel a romiánů (Barbar Vok,
netanovi (Píseň hrdinného života,
ň tajného umění' 1948) a operních

ia, prozaička, autorka historických
. l957' l. část cyklu, Do labyrintu
vy a ro4lruivky, |923' Uletělo jaro,

ry, |962, Z dtivných dob,1969, Z"e

rtor rom.ánů z prostředí pražského
Malý prorok a jirui próza, 1911).

kritik, profesor sovětské liteÍatury
940; parafriíze: Černó věž a zelený
|u, |943 s V. Hilskou, Třetí zpěvy
l. Lermontov, F. M. Dostojevskij,
lovskij' B' Pilňak' M. Gorkij, M.
)marque' H. Fallada aj.)' franštiny
ratlé Rusi, |9.7 5) aze stati (Bdsníci

iolský profesor, novinář (Venkov,
|, 194|l2l, TěIo, svět, ďdbla, |93o'
|ě, |919, Lidovýchova u nfu, 1921'

nátníku odboje' pos|éze v hodnosti
V pozdějších pracích se soustředil
nrt,1925)' ptózu (cyHus Anabdze:
Anabdze, 1927; pamétt Pouť do
1930)' knížky pro m|ádež (Kolja

MERHAUT Josef (13. 10. 1863 ve Zbirohu - 5.9. |907 v Bmě), novinář a redaktor (Moravská orlice), fejetonista,
divadelní kritik, prozaik, autor povídek a románů z prostředi sociálních a národnostních konfliktů na Moravé(Povídky,1890,
Had ajiné povídlq, |892, Čerruipole,1896, AnděIskcisontita,1900,Vranov,1906). Posmrtně vyš|y Btisně (|9o8) aVýbor

fejetonů 1909). Srov. Dějiny české literatury III' s. 583.

MIKULÁŠEK oldřich (26. 5' 1910 v Prerově . 13. 7. 1985 v Bmě), novinář a redaktor (obzor, Lidové noviny, Rovnost,
Svobodné noviny' Host do domu)' brásník. Těžiskojeho dí|aje po r. 1945 (Křídlovkn' |94|, Trdva se raduje, 1942, Podle plotu,
1946, Pulsy, 1947, Divoké kačeny, 1955, Krajem tdhne prašivec, 1957 , ortely a milosti, 1958, První obrtizlq, |959, Svlékiní
hadů' 1963, To knilovsk, 1966, Šoknarui růže, |969' Kam létají labutě' 1970, Agogh, 1979, Žebro Adaruno, I98I, Veliké

čemé ryby a dloulrý bíIý chrt, |987, Sólo pro dva dec|ry, |983, Čejči pltič' 1984; posmrtně Druhé obruizky, 1986).

MIXA Vojtěch (14. 3. l887 v Dolních Kralovicích. |3' 2.1953 v Praze),inŽenýr, prozaik, autor povídek (Dívlq, |92o'

Medvědi a Íanečnice, |920' Na přelomu, 1921, Ndmluvy, l924) a sociálních próz (Smršť na l4. poledníku' 1948, Pmní
rozběh, 795Ž), dramatik (Proud, 1923)'

MORÁVEK Jan (1. 5. 1888 v Kamenném Přívoze - |4.4. |958 v Praze), redaktor (Pražský ilustrovaný zpravodaj),
prozaik, autor povídek a románů zejména z rodného Posázavi (Plttvci na Srizavě, |932, Skalní plemeno, !934, Byl na Sózavě
přívoz,1935, Mamtinek,1931, Zpóteční voda,1947, Veselóves,1948, Plaveclcý rulridí' |95|)' lidových her (Sražený orel,

1923' KrdI Podsknlí,1929, spolu s V. Moserem), prací pro m|ádeŽ (Bez masky' 1940, SiI jsem, nežal jsem, 1955). Psat téŽ

básné (Matka,1918).

MRŠTÍK Alois (l4. l0. 186l v Jimramově -24.2. 1925 v Bmě), učitel, starší bratr Viléma Mrštíka, prozaik, autor próz

ze slováckého venkova (Dobré duše, |893, Bavlnkovy ženy a jiné povídlq, 1897, s bratrem Vi|émem, Rok na vsi,
1903-1904' 9 dílů, na konečném znění se podílel i bratr Vi|ém, Hore Vdhotn,7919, Nit stříbrná, 1'926), dramatik (Maryša,

l894, s bratrem Vilémem). Sebrané spisy bratří Mrštíků 1914_192ó, 14 svazků. Srov. Dějiny české literatury III' s. 585.

MRŠTÍK Vilém (14. 5. 1863 v Jimramově -2.3. |9|2 v Divácích), prozaik, autor impresionistických a sociálně

kritických próz (Santa Lucia, 7893, stiny, |893, obrózky, |894, Pohtidka nuije, |897 ' Knihn cest' 1905' ZIató nit' 1907,

Zumři,1912)' dramatik (Paní Urbanovd, |889, Maryša,1894, s bratrem Aloisem, Anežktl' |912' s manželkou BoŽenou),

literámi, výtvamý a divadelní kritik (Moje sny, Pia desideria,1902' 1903' 2 sv.), autor monografické práce ( F. A. Pisemskij'

1908) a publicista (Bestia triumphans' 1897). Překládal z ruštiny (A. S. Puškin' I. A. Gončarov, L. N. Tolstoj' F. M. Dosto-
jevskij, A. F. Pisemskij aj')' Sebrané spisy bratří Mrštíků l9lzt-l92ó, 14 svazků' Srov. Dějiny české literatury III' s. 585.

MUCHA Jiří (l2. 3. 1915 v Praze .5. 4. 199| v Praze), syn malíře Alfonse Muchy, novinář (Lidové noviny), prozaik,

autor psychologických románů (Most, Londýn 1943,1946' Sptilend setba, 1948. Pravděpodobnd tvóř, |963, Studené slunce,

|968, Marietav noci, |969, Lloydova hlava,1 987), Životopisnýchpróz (Kankán se sýatoztjři, l 969, rozš. podr.ázyemAlÍons

Mucha' |982, Podivné ld'Íky' 1988) a filmových scénářů. Překládal z angličtiny (A. Wesker, P. Ustinov, R. Bolt aj.).

MUKAŘovsKÝ Jan (11. l l ' l891 v Písku - 8' 2. t975 v Praze)' tvůrce českého literámího a estetického strukturalismu,

profesor estetiky v Bratislavě (od r. 1934), v Praze (od r. 1948), vůdčí představitel Pražského lingvistického kroužku

(Příspěvek k estetice českého verše, 7923, Móchův Mrij, 1928, Esteticktifunkce, norma a hodnota jakt'l socidlní fakty, |936'

Kapitoly z české poetiky,794|,2 sv., rozš. vyd. 1948, 3 sv., o Vladislavu Vančurovi, Í946; výbory Z českej literatúry, |96I,

Studie z estetilq, 7966, Cestatni poetiky a estetiky,197l, posmrtně Studie z, poetiky' 1982)' Přispěl do sbomíků (Spisovná

čeština ajazyková kultura, 1932,Totzo a tajemství Máchova díla, 1938' aj.) a redigoval odbomé časopisy (Slovo a sloves.

nost, Česká literatura).

MÚLLER Vladimír (8. 8. 1904 v Praze - 2. 10. |9.7,7 v Praze), redaktor a novinář, rozhlasový pracovník, dramaturg,

prozaik, autor historických románů a povídek (Žzbrák s erbenl, I94I, 194612l, Pětilistó růž.e,1943, Meč a srdce, 1946,

Bloudění Dorotlq vojandy,1946, Pověsti stověžptého městct, |946, Mumraj grošů, |910'Vrhcáby osudu,79,74, Neúplcttný

ortel, 1978) a dramat (Rybnikdř Kuba, 1942, Zrridce Arnošt otklvtllsbý' 1948)' dramatizátor (Cvrček u krbu, 1957, pod|e
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Ch. Dickense, aj.). Psď populámě naučné práce (Naši furianti L. Stroupežnického, 1947 ' V. K. Klicpera, |949' L, Stmupež-
nicbj, |949). Yyda| Vypróvění o Ndrodním divadle (|963)'

MUŽÍK Augustin Eugen (15. 5. 1859 v Novém Hradci Králové -31.3. |925 v Praze), novinář, básník, autor reflexivní
|yňky (Jarní bouře' |883, Hlasy člověka,1883, Balady a legendy, |884, Hymny avzdechy,1892, Písně života,1894, Duchu
Husovu, 1903)' prozaik (Troslq života, |894, Skvrny a paprsky, 1898, Tic|uj dramata, 19|4, Zlomené okovy, |9|9)
a dramatik (V orlím hnízdě, |9|9). Přek|ádal z angličtiny (E. A. Poe), něměiny (J. w. Goethe' o' Ludwig)' polštiny aj.
Redigoval Besedy lidu, Světozor aj. Srov. Dějiny české literatury |II' s. 586.

NAUMAN Jaroslav (28. 4. l881 v PÍaze.4.12. |962 v Kar|štejně; od r. l945 užival pseudonymu J. Horný), prozaik,

fejetonista (Zemi bIíž,1919' Dvě' I92|, Smírné hory, |924, Únik, |932, Nezmar, 1947), básník (Písně malostranské' |90.1,
Dlažbou i mechem, |9LI, My ajiné bósně, 19l8), autor odbomých a popularizačnich prací z botaniky (Nďejehličiny' 1925'
Skal|q a skalnič|q, 1942)"

NAUMAN Pavel (vl. jm. Miloš Nauman; 2.5' 190.7 v Praze.24.9' |976 v Praze), Íedaktor, archivář, pracovník
v oblasti ochmny přírody, syn spisovatele Jaroslava Naumana Homého, pÍozaik, autor románů s morálni tendencí (Pomník

kovu tmalejši, |943, Nelze uniknout, |944' 2 sv ', Faon, 1947 , Zhrj věk' 1949' Litice' 1959, Menší zvířata, |960, Veliké
sucho, 1965, Dlouhý stin času, 1966)' prací pro déti (Pohtidlq o mašinkich, 1942) a praci odbomých (Ndrodní divadb,
l9s3).

NEČAS Jaroslav (22. 5. 19|3 ve Va|ašském Meziříčí .24. 12. 1988 v Praze), středoškolský profesor, ministerský
úředník' básnik (Duhovti brdna, |932, Moýl na okně' |934,Tobě i vóm, |936, Ndvrat, 1942), literámí historik a publicista
(humoristickáknižka Kapitolymladýmspisovatelům, |947 'Mctlý literdrnímísttlpis Československa,1972)' vydavatet (výbory

Valašské pofuidlq' 1943, Poluilllq zpod Besl<yd, 1943, Ptld horami a pod tlblalq' |944).

NEFF Vladimír (l3. ó. 1909 v Praze.2'7. |983 v Praze), obchodni, pak nakladatelský pracovník, prozaik, autor
psychologických románů zejména zpražského měšťanského prostředí(MttIývelikin,7935, Dvau stolu,|93,|,Třituicttikomnata,
|944, Marie a zahradník,1945,Trampoty pana Humbla, 1967, Roucho paru de Baluc,198l), rodového Íománového cyklu
(Sňntlq z rozumu, |95,7, Císařsk ftallq, |958, Zki krev, |.959,VeseWvdtlva, |96|, Krdknsbj voutaj, |963)' historických próz
(Srpwvští ptini' 1953, KráIovny netnjí nohy, 1973' l. díl tn|ogie, Prsten Borgiů' |975,2. di|' Knisnó čarodějktl' |980' 3. di|)'
dtamatik (Pnní ruilet' 193.7 , Pokušitel' 1940). Napsal Filoloflclcj sbvník pro satnouky neboli Atltigorgia-s (1948). Ve spolupráci
se svou funou v. Petrovičovou překládal z ruštiny, němčiny a franštiny. Spolupracoval s filmem.

NECHVÁTAL František (22. l0' 1905 ve Velkém Újezdě u o|omouce - 1 0. 9' 1983 v Tanvaldě), učitel čs. náboženství,
pak diplomatický úředník' básník, autor sociální, přírodní a milostné |yiky (Vicltřice,1932, oheň a meč' 1934, Vedro na
paletě, |935, Magnetovti hora, 193,|, Mateřské zntlmení' |939' Věneček rozmarýny' 1943, klená hudba léttl, |958' Dary
Ifukt,196.|,TichýocerÍn,|968,BíItiholubice,|978'Mateřština,|9.I8'Knihamilos'rrÍ, l980' Balzamína'1982,ČasnoýIů
a hvězd, 1'982, Nesmrtelný život, 1984' Nesmírné objetí' |985), prací pro déti (Honza Tulipán, |948, Pod oblohou
radovánek, l9ó0, Rcrsa, rosa, rosička, |9.|2, V ruimině ndruči, |97 5, Na vrchtllu vln, l985). Překládal ze španělštiny (F. G'
Lorca, A. Machado, M. de Unamuno, P. Neruda aj.).

NEJEDLÝZdeněk( l0.2.  l878vLitomyšl i -9.3.|962vPraze),hudebnívědec,estet ik,profesorhudebnívědynaKU
(od r' l9l9), po r. l945 ministÍ školství a ku|tury, první prezident ČSAý (Uenko Fibich' 19ol, Dějiny české hudby, 1903,
Dějiny předhusitského zpěvu v Čecfujch, 1904, otakar Hostinslcj, 1901 , Dějiny husitského zpěvu za vrilek husitslgch, 1913,

Richard Wagner' |9L6, Vítězslav Novak' |92|, Aklis Jirrjsek, |92| a |926' Všeobecné dějiny hudby, l9ló-l930' 2 sv.)'
historik (DŽjiny nrjroda českého I' 1949' 1955' 2 sv., o snyslu česbjch dějin' 1952), autor monografických prací

o význačných zjevech českých i cizich (Bedřich Smetana, |924-1933, 4 sv., 7' c. Masaryk, |930_1937 ' 4 sv ', knin,
1937_1938' 2 sv.), hudební, literrá'rní a výtvamý kritik (Z české kultury, 1951' o výnarnictví, hudbě a poezii' |952'
o literatuře, 1953, Kni|n o kultuře' 1955)' Redigoval Var, Pondělní noviny, Učitelské noviny, Spisy A. Jiráska aj. Sebrané
spisy 1948_1956, 5l svazek, nedokončeno.
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NĚMEC František (|2. 5. |9o2 v Praze -29.8. 1963 v Praze), novinář (České slovo, A.Zet), básník (Sebe i vris' |92O,
Zelenédemonstrace,792|),prozalk'humoristaasoudničkář(Áljbj, |931'Soudničlq,1936'přeprac. |948,ČIověkmanželsbj,
1944; posmrtně Paničky a &imy aneb Drufui kniha soudniček, |973).

NĚMEČEK Zdenék (19.2. l894 v Josefově .5.7. |957 v Mnichově' NSR; po r. l948 Žil v zahraničí)' diplomatický
úředník' prozaik, autor povídek a románů z cizích prostředí (New -York: zamlženo, |932' Na zúpad od Panonie, |935' Vějíř
zpoled'níků, |93.I ' |94ua, Ďóbel mluví španělslg,7939, Evropski kanti!éna,l945; v exi|u publikovány prózy Tvrdli země,
1954, Na počótku bylo slovo, |956' Stín a jiné povidky, 1957; posmrtně Bloudění v exilu, |958), cestopisných causerií
(Zipadoindicbj d'enik' |929' 1940 s titulem ostrovy smtlragdového růžence, Dopisy ze Senegambie,1938, Islandské dopisy,
1948) a dramatik (Pritnus tropicus, |925,7J1č lidsbj život?, 1936, Most,1938).

NEUMANN Stanislav Kostka viz str. 109

NEUZIL František (nar' 9. 5. 1907 v Pozořicích u Bma), uěitel a redaktor (České slovo), básník (Před neděIi,1928)
a prozaik, ve třicátých letech spolupracoval s ruralistickou skupinou (Zerně v průvanu' 1936, Plemeno Hamrů' |940' Modý

zvon, |941, Především naději, |963,Týzeň slóvy' |972, ohnivd je.seň, 1973, Zonurui pečet', |976, Milostný herbóř' 19,76'
Žiw1 kÍmen, |978, Raněné pole, 1981, Řezenské ortely,1984' Stíny pod piniem'' l986). Napsal studii (Pět v kruhu,1932)
a prózu pro m|ádež (Krdlovslcj sen, 1970).

NEZVAL Vítězslav viz str. 507.

NoHA Jan (26. ll. 1908 v Benešově - 19. 1. 1966 v Praze), typograi redaktor, básník druhé vlny proletrířské poezie
(Běžící ptís' 7932, Pro žízeň života, 1933), autor intimní a meditativní |yiky (PastoróIe' 1938, Milostnú věneni, 1944,

S ýchndem slunce' 1948, Břehy a vlny, |955. Št'astncj řekt, |956, Moje s\nety, 1957 i posmrtně Kartinlq, |9.72), kniŽek
pro děti, vydávaných až po r. 1945 (Co děIdte, zyířdtkÍl?, |953, VeIké věci maličlcýclt, 1958), satirik (Čtyři hltlvy uťaté aneb
I vlas rui svůj stín' 7954, o ruis s nfuni čili Mudrogramy uteb Uravím vrjs' 1955). Překláda| z ruštiny (S. Michalkov aj.).

NOHEJL Miloslav (26. 5. l896 v Plzni .25. |0. |914 v Plzni), knihovník, prozaik, autor impresionistických povídek
(Veliki radost, |92|' obraný hrozen' |966),psychologických románi: (Souhltl.r, |926, |94613/' ohnivý čemenec, |929' Svět
nic neví, |934' 7ózrak s Julií, 1941) a Íeportážních próz (Holýnn ruktlnu, 1946, odvrácenti n*tiř' |964, PIzeň s příchutí

sladkou, hořkou i lqselou, |965, Škodové,1968).

NoR A. C. (vl. jm. Josef Kaván; 19. 9. 1903 v opavě - 29..7. |986 v Praze), novinář, redaktor (České slovo, Host)

a prozaik, autor románů zejména Z venkovského slezského prostředi (Bilrkental' |925' Romrat rodiny Kýrů' 1925' Raimund

chalupník, 1927, Příběh Jana osmerky, klsaře, 1932,2 sv.' Jed v krvi, 1934' Můj nepřÍtel osud' L941'Tvóř pIruÍ světla,

1943, Přišel den,1946' Znučerui zem, |964, Vichřice, |965' Zočin na samotě, l968), cestopisných fejetonů (halské léto,

1933)' knížek pro déti (Pohtidlq z Jiříčkova světa, |943) a prací |iteÍáIněkritických (Jiří Wtilker, bdsník a člověk' 1934,

|941l2l, Jak vutit<ti titerární díIo, |935, Petr Bezruč, 193.]), Redigoval edice Mladí autoři, Český román, Český humor aj.

NoUzA olďich (21. 5. 1903 v Doudlebech v jižnich Čechách - 25. 5, L974 v Praze), učitel, redaktor' brásník, autor
pfirodní a společenské |ynky (Roanluva přes plot' |939, Z žebrtické braíny, |94|, Hymru rul ntjměstí, |947, Řekn, |962,

Z kanene čas, 1964, okno do obor, |97|) a knížek pro děti (Na .sluneční stráni, |954)

NOVÁK Ame (2. 3. 1880 v Litomyšli .26. |1.l939 v Poličce), syn spisovatelky Terézy Novákové, literární historik

a kritik' profesor české literatury na bměnské univerzitě od r. 1920 (Die tschzchische Literatur der Gegenwart, |901,

|9|3l2l, spolu s J. Jakubcem, Stručné dějiny literatury české, |9|o, spolu s J. V. Novákem, l9|3l2t s titu|em Přehledné

dějiny české literatury, |922/3l, |94615l, upravil R. Havel a A. Grund, Jan Neruda' 19|0, |9|4|2l ' Mužové tt osudy, 19|4,

MyšIenlq a spisovatelé, |9|4, Zvony domova, t916, Kritiktl literární,,|9|6, Podobizny žen, |9|8, Svtltopluk Čech' L921,

|923, torzo 3. dílu 1940 v knize In memoriam Arne Novtjktl, 1940, Kraiané tl sousedé, |922' Nosiči pochodní, |928, Duch
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a ruirod, |936, Ruchovci a lumírovci v boji proti křivdě a za pruivo, |938, otokar Březina, |938), vydavatel Spisů V. Dyka,
T. Novríkové, A' Sovy aj.

NovÁK Bohumil (7. l. 1908 v Hořátvi u Nymburka- 25 .9' 1992 v Praze), nakladatelský redaktor, bÍsnik (Deště, 1928,
utW, 1933), proza1k (VeIM děti, |936' l941l2D,literrární kritik a historik (Jan z Woiklwicz čklvěk tt brisník, |93O, Svědectví
poezie, 1948).

NovÁKoVÁ Teréza (roz. Lanhausová; 3l ' 7. 1853 v Ptaze .13. tl. 1912 v Praze)' prozaička, autorka kritickorealistic.
kých povídek a románů zejména z venkovského prostředí východních Čech (ÚIomlq žuly, |9o2,19|9/2l, Jan lílek,1904,
]iří Štntkin,1906, t/a Librově sruntě, |9o7, Děti čistého živého, |9o9, posmrtně Drcl^šar, |914), cestopisných črt
(ZnejýchodnějšíchČech,|898,KresbyadojmyzCest,|9||),studii(KarolíntlSvěttri, jejíživotasplsy, l890, Krojlidový
a ruirodní vyšívriní na LitomyšIsku, l89l). Redigovala Ženský svět, překládala z něměiny a angličtiny. Sebrané spisy
1914-1930'  17 svazků; Vybrané spisy 1957-196l ,6 svazků.

NoVoTNÝJosef otto (| .z .  1894 vHořovicích -22'9,L9.71vPraze),redaktoranovinď,autorodbomýchspisů

(o plukovníka Švece, |929, Vzkříšení satnostatnosti české, 1932' 2 sv ', Bruina svědomí' 1944). Překládal z franštiny (A. de
Gobineau, V. de I'sle Adam, F. Jammes aj.).

NovoTNÝ Miloslav (17' 6. l894 v Radomyšli u Strakonic -22. |2. 1966 ve Strakonicích), knihovník Národního
muzea, literární historik a kitlk (Portrét K, H. Mtichy, |936, Zvot s pochodní v ruce' 1940' Nižegorodsbý dragón
B, Havlasa, 1941, Rok Jana Nerudy, |952, Rolq A. Jiniska, |953, hvot B. Němcové' 1951-1959,6 sv., hvot J. Nerudy,
l951-195ó' 4 sv.), editor (B. Němcová, J. Neruda, K. Havlíček Borovský aj.).

NovÝ KaÍel (pův. jm' K. Novák; 8. 12. 1890 v Benešově - 23. |1. 1980 v Praze), noviniář a redaktor, prozaik' autor
sociálních povídek a romanů (Mčstečko Raňkov,192j7 ' Sannta Křešín,192j7, |. di|tÍ1|ogie fuIezný kruh, Srdce ve vichru, |93O,
2. díl trilogie' l933 pod titulem Ve vichru' Peníze, |931,1940 pod titulem Peníze a krev, přeprac. vyd. 1962,Tvóří v nriř, 1932,
3. díl trilogie' Cfuemz žít, |933, Na rozcestí,1934, přeprac. |949, Pltlnen avítr,1959,pÍeprac. Městečko Raňkov), historických
Íománi (Atentót' l935' 1948 s titulem Sara7ev sw atentdt, Rytíři a lapkové, |940, |949 s tijll,]lem Ž2leza železem se ostří), praci
pro rriládež (RyĎoříci rn Modré uÍtoce,1936, Potulný lovec,1941). Napsa| dramaNaTdboře 1420 (1941,1948 s titu|em ČeskÍ
bouře) a monogrďri Karel PůIpón (1920). Národní umě|ec. Spisy 1953_1956' 19 svazků, nedokoněeno.

OBRTEL vit (22. 3. l901 v olomouci . 12. 6. l988 v Praze), architekt, člen Devětsi|u, básník (K.í/ice Berenilq, |937 ,
Z rosy zrozená, 1944, fule?né oprinky, 1945, Je krcisný den, |962, Rok plný dnů, |9.78, Hudbtt t'l křehkosti, |983).

OLBRACHT Ivan viz str. 554.

oPoČENsKÝ Gustav Roger (12. 4. l88l v Krouné u Vysokého Mýta .4. 9, |949 v Praze), básník spjatý ve svých
začátcich s gellnerovskou poetikou (Modlitby psance,.l.906, Luhačovské dojmy' 1909), prozaik, autor žánrových obrázků
(Lidé zperiferie' 1922, Dusilův hřích ajiné příběhy z hor, |924) a drobných monografií (P' Bezruč, |908, J, Neruda' 1908).
Psal písně, šansony a hudební texty.

oPoLsKÝ Jan (15. 7. 1875 v Nové Pace -20.5.1942 v Praze), malíř pokojů, pak úředník, symbolistický lyrik (.lvŽr

smutnýCh, |899' Klekini,19oo' Pod tíhou života, |909, Verše o žiýotě a smrti,1918' Hory a doly a lesy' 193|) a prozaik
(Kresby uhlem' |90,l, Demaskovaní, |916' 7z tmy do tmy, |926, víry i íůně, |928, Pod pctinou věků' 193,7),

ORTEN Jiří (vl. jm. J. Ohrenstein; 30. 8. l9l9 v Kutné Hoře . 1. 9. |94| v Praze), autor introspektivní lyriky
existenciálních pocit'i (Čítanka jaro, 1939, Cesta k mrazu, |94O, ohnice, |94|, Jeremirišův pltič, I94|). Posmrtně vyšly
básné (Elegie' |946' DíIo, 1947, Denílq, 1958) a próza (Ettl, Eta, žIutí pttiti' |966).

PACOVSKÁ Alžběta (5. 12. |89.7 v Praze -28.6. |9.16 v Praze), dramatička, autorka realistických sociálních her (Cftudí

Iidé vaří zvody, |94o' Milovaný majetek, |947).
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PAKOSTA lan (24. L2' 1896 v Písku .20. 8. 1983 v Praze), novinář a redaktor (Národní politika)' fejetonista, prozaik

humorista (Představení v kinu Život, |925, Co muži chtějí, 1928, Žhddn onoho ryina, 1930), autor komedii (Zisnuby slečny

Boženlq' 1925, Panny opět na skladě,1942).

PALIVEC Josef(7. l0. l886 ve Zbirohu .30. l. 1975 v Praze), básníkjazykově vytříbené abstraktní poezie (Pečetni

prsten,1941' Nasloucfuiní, |942, rozšířelý soubor Síta, 1943). Překládal z franštiny (P. Valéry' S. Mallarmée)' angličtiny
(S. T. Coleridge)' španělštiny; moderní českou poezii překládal do franštiny.

PATRNÝ Jan (6. 2. 18?7 v Jaroměfi - L8.3. |929 v Praze), dramatik, autor společenských komedií (Sokolskti ltiska,

l9|3, Apoštol, 1924, Muži nestórnou' 1926) a cestopisných fejetonů (Potulky za sluncem,1927). Debutoval sbírkou veršů
(Písně mkidí' 1'899).

PAULÍK Jaroslav lan(20.2. l895 v Pelhřimově - 13.5' 1945 v nemocnici bývalého koncentračního tábora Drei Berge

u BÍitzova v Německu), středoškolský profesor' prozaik, autor trampského Íománu (Á rizotw' |928),cestopisných čÍÍ (hdní

Indie, |92.1, Sentimenkilní cesf,' 1931)' psychologickýchpróz(Utonulri, \934, ošklivóndř ldslq' 1940) a esejů (Technika

flirtu neboli Umění nedokotnle milovati,1932). Psal texty k trampským písním. Překládal z franštiny (abbé Prévost'

R. Rolland, Ch. L. Philippe, P. Mac Orlan, F. Carco, R. Martin du Gard aj.).

PAZOUREK Vladimír (18. 8. 1907 v Bmě - 11,2. 198"| v Bmě), učitel, prozaik, autor přírodních povídek, čn

a psychologizujicichpróz(Tři pstruží řeky, 1940, Pustirut, |94|, BěžÍcí ptÍs, |94|, Bud' pt'lchvrjlena,1942, Hry s kmí' |943'

Ústup z hranice' 1946, Lidé ze samoty, Í947, Dennrkační čára,1960, Noční jkdtl, |961' Jtzda ru Marií,1970, Maltt

set\<ání, |972' Neklidné brdzdy, |972,7'emě synů, 1973, obrary psmé do tmy,19,I4, Ntlci bez hvězd' 1975, Vůně domova'

|976, okouzlenó země, |977,Trnovd cesta, 1978, Růže pro Charóna, 1979, Vúbení,1980, Jak chutnri život' I98|' Zkouška

dospěIosti,1982). Napsal řadu knih pro mládež (Řeka volti, 1940, U vody, Í942, Na Zaté zcitoce, 1948, Medvídek

z oravského lesa, 1956, Šelmy hledají domov, |95,7, Hleůi se stopa, 1969, Toulavý medvídek, |9.12, Velki naděje, |975'

Chlapec ze Stdrého lesa, |978' Vašek a lrnka,1978) a teoretické práce o písemnictví pro mládež (Literdtura pro ,nlddež,

7942, Přitomnost české literatury pro mlcidež, L946). Začina| jako básník (Motiýy tulúka, 7927 , Písně o smrti, 1929, Jaro

a smrt, 1936, K pokomé zemi' L938, Přežitd jara' 1940).

PECHÁČKOVÁ Františka (roz. Janečková; 1 ' 8. 1904 v Pašovicích u Uherského Brodu . 1 9. I. I99I v Praze), dekorační

malířka, prozďčka, autorkarománů z venkovského života na moravsko-slovenském pomezi(Jobovy děti' |934,Země miluje

čIověka, |936, ChIéb ndš vezdejší' |939, Věrnost, 1944, Proč mIčí žjví, 1957, Zítřek zpčal včera, |963, Přítellqně' 1968'

Vůně chleba,1970) a knížek pÍo déÍi (Sedmikrdsný čas, |96|, ]eden krdsný rok, |982).

PEROUTKA Ferdinand 6.2. 1895 v Praze . 20. 4. 1978 v New Yorku, USA; od r' 1948 Ži| v zahraničí), novinář

a redaktor (Tribuna' Lidové noviny, Přítomnost, Svobodné noviny, Dnešek), autor praci publicistických a esejistických(Jací

jsme, t924, Boje o dnešek, |925, Ano a ne, 1932, Budovrjni sttitu I-N, |933_|936, osobnost, chnos ct zlomylq, |939' Tak

nebo tak,1947)' dramatik (oblak a valčík, 1948, Šťastlivec Sulla, I99| v čas. Divadelní revue), prozaik (oblak a valčík,

1976, Pozdější život Panny,1980). Výbory z publicistiky TGM představuje plukovníka Cunninghnma (1977), Budeme

pokračovat (|984), Muž Přítomnosti (1985).

PILAŘ Jan (nar. 9. 9. |9|7 ve Stfibřeci u Třeboně), redaktor, básník, autor přírodní a intimní |ynky (Jabloňoý sad,

1939, Stesk orfeův, |940, vW, 1943, okov 1946, Radost na zemi, 1950' Strom se nepohřbívti, |957, otevřela se přede

nvtou rů!e, |96|, Krajinou pódí k,ůň, 1967, ŽIuý list, 1972, Kruhy navodě, |975, Pohled do očí, 1979,Točité schody, 1983,

Růže pro Jana Nerudu, 1984,7a.staýeni v kmjinúch, 1985' Soukromó galerie, |986, oslovení, 1989) a překladatel zejména

z polštiny (J. Tuwim, K. I. Galczyňski, W. Broniewski, L. Staf0. Pro mládež převyprávěl Homérovu lliadu (|979) avyda|

knihy vzpomínek (Md cesta za polskou poezií, |981, Sluneční hodiny, 1989). Redigoval Lidový deník, Literámí noviny aj.

Vybrané spisy 1986_1990,4 svazky.

PÍŠA Antonín Matěj (10. 5. 1902 ve Volyni - 26.2. |966 v Praze), redaktor (Právo lidu, Práce), člen Devětsilu, později
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Literrámí skupiny, básnik (Dnem a nocí, |92|, Nesrozumitelný svaý, |922' Hořicí důtn, l925), literámí kritik a historik
(Soudy' boje a výztly, |922, Směry tl cíIe ' |92.1 , otakar Theer, 1928, 1933' 2 sv ., Proletriřsktj poezie, |936, Poezie své doby'
7940, Josef Hora' |947 ' Stopami poezie, |962, Stopami prrízy, l 964, posmrtně Stopatni dratatu a divadltl, 1967 , Dvacótá
léta, |969, Třicótó léta, |97|, Divadelní avantgarda, |918' K výoji české lyrilq, l982), editor (J. Wolker, M. Majerová,
St. K. Neumann, J. Seifert aj.).

PÍŠEK František (l4. 8. l90l v Praze - t0. tl' t982 v Brně), literámí kritik (Sovětski literatura,1935) a pfukladatel
z ruštiny (D. A. Furmanov aj.).

PLEVA Josef Věromír (vl. jm. Josef Pleva; l2. 8. l899 v Moravské svratce . 7. 9. l985 v Bmě)' knihďský dělník' pak

učitel, prozaik, autor románů (Eskorta, |929, l955l2l) a knih pro m|ádeŽ (MaIý Bobeš |' 193|'' II' 1933' III' l934' přeprac.
1950 a 1953. Hoši s dynamitem, |934, Kapka vody, 1935). Napsal sbírku básní (Pět' |930), práce odbomé (Mahen,

moravsbj Nasr-ed4in' |933' Svět dítěte a kniful, t962) a knihy vzpomínek (Ndruč maminčina, |943, Ddvno tomu' |9,70,
Přdtelé' |974' Rdd vzpotníndm, 1979),

PoKoRNÝ Jaroslav (13. 1 1' 1920 v Pruze .23.9. 1983 v Praze), divadelní lektor a dramaturg, v l. 1950_1957 docent

dějin divadla na AMU, dramatik (Křídový kruh, 1947, Dva melodramy: Marlin, Písně omara pijdka, |9a7), divadelní

teoÍetik a historik (SIož|q divadelního výrazu, |946, Shakespearuva doba a divadlo, l955). Překládal z antického dramatu
(Aischylos' Sofoklés)' z italštiny (C. coldoni' N. Machiavelli, V. Pratolini, A. Moravia), z němčiny (T. Storm) aj.

POLÁČEK I<are| (22.3. l892 v Rychnově nad Kněžnou - asi 19. l0. 1944 v koncentračním táboře osvětim), novinář
(Tribuna, Lidové noviny), soudničkář, fejetonista(Maridš ajiné živrusti,|924,35 sloupků' |925,okolo nds' |927),prozaik,

autor humoristických společenských románů a povídek (PovÍdky panrl Kočkodana' |922, Dťtn na předměstí, |928' Hróči'

193|, Muži v ofsajdu, |93|, Michelup a motocykl, |935, Hostinec U kamenného stolu, L94|, podjm. v. Rada) a satirického

zobrazeni maloměšťáctví (Hlavní přelíčení, 1932, cyklus okresní město, |936, Hrdinové trjhnou do boje' |936, Podzemní

město, 1937 , Vyprodlino,1939). Pro děti napsal knihu Ed,udant a Francimor (|933). Vydal parodický furnalistický slovník
(1934). Posmrtně vyš|a povídka Byb nds pět (|946), hra otec svéhl; syna (1946) a deník z r' |943 Se žlut<lu hvězdou
(1959). Knihy Karla Poláěka' l93l-l939' 9 svazků; L954-I96|' l l svazků.

PoLÁcH Bohumír (8. l l. 1899 v Bmě - || . |2. |979 v Bmě), úředník, prozaik, autor románů publikovaných většinou

po r. 1945 (Prolhaný úředník Kloc' |943, Ndvrat zjedné vdllq,, |947 ' Rozpaky ptldplukovníka Prokopa, 1957, Nóvrat Jiřího

Sktily' 1959)' dramatik (kiskaabox, |937' s F. Kožíkem, Vrahjsemjá,|942' Mužv pozadí'|948' Rozumdo hrsti' |95l.)'

autor knih pro mládež (Srub radosti, 1944). Psal opemí a operetní libreta, písňové texty a rozhlasové hry.

POLÁK KaÍel (26. 9' 1903 v Kojetíně - 24. 8. l95ó v Praze), středoškolský profesor, novinář (Právo lidu), literámí kritik

a histoňk (F. V. Krejčí, kulturní buditel českho děInictvtt, L937 , Ndrodní myškní Nerudovo, L940, Literatura a socialismus,

|946, Nerudovy povídky malostranské,1947, o Antalu Staškovi' |95|, Heinrich Heine, t956), editor (J. Neruda, J. Arbes,

K. V. Rais aj.).

POLANBohumi l(v l . jm.B.Čuřín; 18'  l1.  l887vP|zni-25,.1 .197|v Plzni) ,knihovník, l i terrímíkr i t ik(Se sí.K,Neu-

nu]nne,n, 19|9, &isnikův stín, |93O, Fruiňa Šranek, basník mltidí a domova, I94,l , Bósnik Karel Toman, |957 ; výbory Život

a slovo, |964' Misto v norbě, l965) a editor. Napsal sbírku bésni Koncert na lesní roh (|92.7).

PRAŽÁK Albert (1 1. ó. 1880 v chroustovicích u Vysokého Mýta . l9. 9. l956 v Praze), literrírní historik, profesor dějin

české a slovenské literatury v Bratislavě (od r. l92l) a v Prazp (od r. 1933)' autor odbomých praci (Jan Neruda' |902,

Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu, 1922, obrozenské tradice, |928, kipas generrlcí v literatuře, |93o, Literórní

Slovensko let padesdtých až sedndesdtých' I93z' Karel Hynek Mócha, |936, Duch ruší obrozenské literatury, |938,

Literdmí lzvoča, 2 sv., 1939 a |947, Míza stromu, |940, Vlast a ndrod v českém písemnictví, |940, Staročeská brÍseň

o Alexandru Velikém, 1945' Nórod se bnini!, 1946, České obrození, |948, Dějiny slovenské literatury 1, 1950), autor

&6

vzpomínkových knih (V

dence, díla Vodiíkova a

PRAŽÁKovÁ KláÍ'
profesorka, dramatiěka (

soubor statí od včerejšl+
(G. B. Shaw).

PREIssovÁ GabÍie
autorka povídek a ěÍt z

obrdzlq ze Slovticka, Po

povídky, |920, Zaý ln

pastorlqňa, 1 891' zhudt

PRoCHÁZKA Amo
(Odilon Redon, 1904, L

Soumrak, l924)' básník t

J. Barbey d'AurevillY, A

(1905) a H. G. Schauen

PRoCHÁZKA Fran!

knihovník, básník vychá

1906, Nové hradčanskt

|9|o, Děti a ?ířdtka' 1|'

a Zvon. Působil takéjak

I I I ,  s . 591 .

PRoKÚPEK Václa'

z venkovského prostřed

|94|, Žitný dvojklas, I

rehabilitovrín.

PŘIKRYLondřej (2

na lidovou píseň (většin

z Hané, 19|2' Chabašt

Prostijovslq pěsničke' 1

obnizke z Hané' |925,

1907, Úryvlq ze zipisk

PTÁČEK ládislav (

románi (V klopě růži' 1

1959; posmrtně SaalÍni

rrnádeŽ (Hořbj chléb'

PUJMANoVÁ Ma

a společenských romáÍr

křižovatce, t937' 1. dil

do twvé zeně' |932, Sh

|939, Verše mateřské, ,

a liter.ámí kritiky (výk



925)' liteftímí kritik a historik
í poezie' |936, Poezie né doby,
matu a divadla' |96.7, Dvacátti
ditor (J. Wolker, M. Majerová,

Iiteratura' l935) a překladatel

v Bmě)' knihďský dělník' pak
3l '  II '  l933'  III '  l934'  přeprac '
1930). práce odbomé (Mahen.
čiru, |943' Ddvno tomu, 1970,

maturg, v l. l95G-1957 docent
|mara Pijdkn' 1947)' divadelní
Překládal z antického dramatu
z něměiny (T. Storm) aj.

čním táboře Osvětim), noviniář
925, O ko I o nds, | 927 ), pr ozaik,
|úm na předměstí, 1928' Hrdči,
pod jm. V. Rada) a satirického
í|nou do boje' |936' Podzemní
)arodický Žurntllis t iclcý s lov ník
k z r' |943 Se žluttlu hvěz'dou

lmánů publikovaných většinou
a Prokopa, 1957, Ndvrat Jiřího
í, |948. Rozum do hrsti, |95|)'
t rozhlasové hry'

tnář (Právo lidu), literámí kritik
1940, Literaturtt a socialisrnus,
i6), editor (J. Neruda, J. Arbes,

c, literární kritik (Se St. K. Neu-
te l Toman, |9 57 ; výbory Živ ot
9n).

literámí historik, profesor dějin
ných prací (Jan Neruda, |902'
ací v liÍeratuře, |930, Litertirní
íí obrozenské literatury, 1938.
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vzpomínkových knih (Vrchlickemu nablízku, |945, S Hviezdoslavem, 1955), vydavatel Nerudovy a Vrchlického korespon.
dence, díla Vodákova a Vrchlického, redaktor odbomých časopisů (Slovesná věda, Naše věda).

PRAŽÁKOVÁ Kl ára(roz' Fuxová; 30. 5. 1891 v Praze .3. 1o. l933 v Praze), žena prof. Alberta PÍažáka, středoškolská
profesorka' dramaÍička(objev,1930, Svaý prorok a spol.' |932, Hodina sedmi mudrců,194l), divadelní kritička (posmrtně

soubor statí od včerejška k zítřku,1940) a překladatelka z antické literatury (Sofoklés, Plautus, Euripidés) a z angličtiny
(G. B. Shaw).

PREIssovÁ Gabriela (roz. Sekerová, podruhé provdaná Halbaerthová; 23.3, |862 v Kutné Hoře - 27 .3. |946 v Pruze),
autorka povídek a črt ze slováckého venkova (obrózlq ze Slovcicka, 1886-1889' 3 sv., l9ol/2|' 2 sv., s titulem První
obródq ze Slovticka, Povídlq, 1890' Črty ze Slovticka, |890, obrcizlq bez rtimů, 1896,7-'nítané haluze, |903, Bouře a jiné

povídlq, L920' ZIatý hoch, 193o) a vesnických dramat (Gazdina roba, |890, zhudebnil J. B. FoeÍster s titulem Eva; Její
pastorlqňa,1891' zhudebni| L. Janáček). Sebrané spisy l9lG-l9l5, l8 svazků. Srov. Dějiny české literatury III' s. 590.

PRoCHÁZKA Amošt (15. 1 l. 1869 v Praze - |6. L ' 1925 v Praze), zakladatel Moderní revue, literámí kritik a esejista
(odilon Redon, L904, Litenimí siluety a studie, |91'2, České krililq, |9|2, Na okraj doby' |9|2, Dnové života, 1922,
Soumrak, 1924)' básník (Prostibolo duše' l 895) a prozaik (Torzaveršů, torza prózy, l 925)' Překládal z franštiny (A. France,
J. Barbey d.Aurevilly' A. Gide)' angliětiny (o. wilde)' italštiny (G. Boccaccio, G. d'Annunzio) aj. vydď Spisy K. Hlaváěka
(1905) a H' G. Schauera (l9l7). Srov. Dějiny ěeské literatury III' s. 590'

PRocHÁzKA František Serafinský (15. 1. l8ó1 v Náměšti na Hané -28. 1. |939 v Praze), učitel, novinrář a redaktor,
knihovník,básníkvycházejíciztadiclidovépoezie(Písničlq, l898,rozš. |906,Hradčansképísničky,1903,KráIJečmínek,
|906, Nové hradčanske písničky' |924), autor prací pro mládež (Hračlq' |90l, Slunečka, 1905, Lučina, |909, Taškařinv,
|91o' Děti a oířótka' 1924)' Překládal z něměiny (c' HauptÍnann), franštiny (J. Veme) aj' Redigoval časopis Malý ětenrář
a Zvon. Působil takéjako literámí kritik (Zvon). Dílo F. S. Procházky |919-1929, 14 svazků. Srov. Dějiny české literatury
I I I .  s . 5 9 1 .

PRoKÚPEK Václav (ll. 8. 1902 v Dotním Lochově u Jičína -22.5, |974 v Bmě), novinríř (Venkov)' autor próz
z venkovského prostředí (Esaabůh,|,926,Ve stínu hor' 193|,Zakryto slzd,ni, |93.7,Ztrucenázetně'|938, Nebe nad ndmi,
|94|, Žitný dvojklas, |943) a prózy pro mládež (Naše hříbtitka, 1969). V l, 195l_1964 protiprávně vézněn, r' t96.7
rehabilitoviín.

PŘIKRYL ondřej (26. || ' |862ve Výšovicích u Prostějova - 22' l2. t93ó v Prostějově), lékď, politik, básník navazující
na lidovou píseň (většinu svých děl psal hanáckým dialektem: Hanáclq pěsničke, |9o0, Novy handclq pěsničke, 1901, Ešče

z Hané,19|2, Chabašči' |9|5' Zvojne, |9|1, Čase nrči než ocel, |92|, Sliz.ovy ruže,1921, Stařeček z Hané, 1922,
Prostijovslq pěsničk, |927 , Mhla, t933' K ževoto! , l935), prozaik (Meze dětirul, |922, Meze cfulsó, |924, ondřeji a inši
obnizke z Hané' 1925' Bévdvalo, |927' Dule z hroške, 1928) a publicista (Několik črt z posledních Let města Prostějova,
1907' Úryvlq ze zlipisků v době vólečné, |928, Červdnlq Prostějova, l93l, 4 sv.).

PTÁČEK Ladislav (20. 8. 1908 v Nymburce - 1. |2. 1974 v Českých Budějovicích)' lékď, prozaik, autoÍ společenských
románi (V klopě rťlži, t94|' S anděIem v ndručí, |944,2 sv., Druhrj strdž, |955, Město pod stany, !957 , Komorní laryrtet,
1959; posmrtně Sanitní vůz, 1977) a reportáŽi (Na sever od Prahy' 1946)' Napsal drama (Dýka v srdci, 1932) a román pro

m}ádeŽ (Hořlcý chléb' |934).

PUJMANOVÁ Marie (roz. Hennerová; 8. ó. |893 v Praze - 19' 5. 1958 v Praze), prozaiěka' autorka psychologických
a společenských románů a povídek (Povídlq z městsWho sadu, |920, rozš. 1956, Pacientka doktora Hegla, |93|, Lidé ru
křižpvatce, 1937, |. dí| tt|ogie, Předtucha, |942, Hra s ohlěm, L948,2. dí|, Život proti smrti, |952,3. dí|)' re:portÁži (Pohled

do nové země' |932, Slovrnslcý aipisník, |947 , Modré vónoce, l958)' esejistka (Božetn Benešovú, |935) a básnířka (Zpěvník,

|939, Verše tnteřské, |940, Radost i žnI' |945' Vyuúní ldslq, 1949' Milkny holubiček' |950' Praha, 1954). Psala divadelní
a litenámí kritiky (výbor Vyzuiní a úvahy, 1959)' Námdní umělkyně. Dílo Marie Pujmanové 1953-1958' l0 svazků.
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RAFFEL Vladimír (30. 8. 1898 ve Voticích - l0.2. 1967 v Dolním Žlebu;, lekař, prozaik, autor povídkových knih
(Elektricke povídky, |927 , TěIové povídlq, |928, Prtlpovídky, l 930) a utopického románu (obchodník sympatiemi, 1929).
Psď politické a sociologické stati a literiímí referáty. Překládal z franštiny (G. Flaubert).

RACHLÍK František (16. 9. l9o4 v Nymburku . 13. 2. 1980 v Praze), úředník' redaktor, dramaturg, prozaik, autor
humoristickýchrománi(Po7dravpdmbu,paneRandók'|g4o,přeprac.1947,Idejž.topánbu,holenkové, 1940),cyklubajek
(Balty' |943_L94ó' 4 sv.), životopisných a historických próz (Komedie plrui lrisky,1954, Hodina předjitřni, |958, přeprac.
l97l)' dramat (Kulový król, 1948, Hodina předjitřní, 1950) a prací monografických (Jiří Melantrich Rožďalovicbý
zAvenýnu,1930,Céztlnne:odpovímvcinobrazy,|948,NdrodníuměIecVtickuŠptila,l955).Upravova|hry(J.N. Nestroy,
Veselý trojlistek aneb Lumpacivtlgabundus' 1954, aj.).

RAIS Karel Václav (4. 1. l859 v Lázních Bělohradě -8.7. |926 v Praze) viz monograf,tckou kapitolu v Dějinách české
literatury III' s. 4ó5-485.

RAKoUs Vojtěch (vl. jm. Albert Ósterreicher; 8. |2, 1862 v Brázdimi u Staré Boleslavi - 8. 8. 1835 v Praze),
obchodník' prozaik humorista, čerpající ze židovského prostředí (Vojkovičtí a přespolní' 19|0, definitiv. vyd. 1923_|925'
2 sv., Na rozcestí, l9|4' Modche a Réz'i' 1926).

RÁŽ Amošt (20. 2. l884 ve slavětíně u Loun . 20. 1. 1925 na Pleši u Dobříše)' advokát' stýc básníka K. Biebla, člen
uměleckého spolku Syrinx, spoluzakladatel Literrímí skupiny, básnik (Intimní tragédie, |9O3' ByIy večery, I9o4, Cesta
k lidem, 1923, s K. Bieblem).

RENČ Václav (28. l l. l9l l ve Vodochodech u Roudnice n. Labem .30. 4. 1973 v Bmě), redaktor, dramaturg, katolicky
orientovaný b:Ásnik (Jitření,1933, studúnk}, |935, Vinný lis, 1938'Tn|zpěvy, |94o' |948t2t, Popelkrl nazaretski, t969' Set-
kiní s Minotaurem, |'969, Skřivaní věž, |9.7o, Praž^skj legenful, 19.14, Sluncem oděnti, |979) a dramatik (Mamotratný ryn,
1942,Císařův nin'|944). Napsal monografii(JuliusZeyer, 194l)aknížky proděti(Perníkovtictnknpka, 1944). Překládal
z němčiny (F. Hebbel, F.. Schiller, R. M. Rilke), franštiny (M. Maeterlinck, F. Bérence)' angličtiny (W. Shakespeare,
J. Greene), polštiny (A. Mickiewicz, C. Norwid). V |. 195l_l962 by| protiprávně vězněn, r. l9ó2 rehabilitován.

REYNEK Bohuslav (3 1. 5. l 892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu - 28. 9. l97 | tamteŽ), básník z okruhu J. Honana (Žízně,
|92|' Rybí šupiny, 1922, Had na sněhu' 1924, Rty tt z.uby' |925, Setbtl satnot' |936' Pietrl, l940, soubor Podzimní mofýIi . Sníh
na aipraží - Mrrjz v okně, 1969' odkt vlaštovek, 1980), výtvamík, grafik a překladatel z franštiny (P. Claudel, L. Bloy, J.
Renard, P. Valéry' J. Giono, F. Jammes) a němčiny (R. Billinger, A. stifter, G. Trakel). Soubor dopisů, brásní, překladů a prózy
J. Čapek - B. Reynek, Nepřicfuizejí vhod (|969). Básnické dí|o l985_t986, 2 svazky; výbor VIídné vidiny, |992,

ROKYTA Jan (vl. jm. Adolf Čemý; 1 9. 8. l 864 v Hradci Krá|ové .27 . t2. t952 v Praze), profesor na učit. ústavech,
pak úředník ministerstva zahraničí, básník, autor reflexivní \nky $dyž se připozdívti, |89.7, Světla a bludičky, 1898'
Lekníny na hlubinrjch, |900, Pouttt tt peruti, |905' Jadranské dtljtny, |9|5), společenských a politických verši (Hrudby
padají, |906, Balkinské zpěvy, |9|3,7pěvník o Janu Husovi, |9|5, Zpěvník pozdního husity, 19|8, Písně osvtlbozeného
otroka' 1919' Věrní a odhodlaní' l938)' literární historik, slavista (Různé lisÚ o Lužici, |894' o slovanské vzrijemnosti
v době přítomné, |906, Lužice a Lužičtí Srbové, |9L1, Lužickrj otrjzka' 19|8, Masaryk a Slovanstvo, I92.|). Za|oŽl|
a redigoval Slovanský přehled (1898_1914). Překládal z polštiny (S. Wyspiaňski, E. Orzeszkowa, J. Slowacki), zlružické
srbštiny (J. Čišinski), z ruštiny (I. S. Turgeněv) aj.

RÓN Zdeněk (23. 5. 1889 ve Vysokém n. Jizerou - t3.7. |g48 tamtéž), inŽenýr, prozaik, autor regionálních popisně
realistických próz (h čIověkem, |924, Proudy a Přístavy' t926, Něco vydržíne, |933' Jaro a prdnleny' |936, Radost na
světě' |938). Napsal téŽ sbírku básní (K pramenům, l940) a divadelní hru (očistec, |942).

ROSÚLEKJanVác|av(7'9.1894vPardubicích- l2.  l .  l958vPraze),prozaik,autordějověatrakt ivníchrománů(opl l /
město,1923, ČernožJurý mumraj, l925). Pod pseudonymem Vladimír Dmák psal zejména Životopisn é romány (Hlavou proti
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zdi, 1934, ŠprlněIská rrlpsodie, |935, ManžBI sltlvné ž.eny, 1938' Krtil SloužÍm, |94O, Stín přes rytletu, 1940). Psal též poezii
a práce pro děti.

RoZNER Vojtěch (23. 4. 1905 v Uhňcích uŽdánic -20.4. l99| v Praze), novinář a redaktor (Polední list), básník,
satirik a epigramatik (Nahé objetí v růžÍch' 1926, Listy nthdé gardě, 1921' Jedovttý řez, 1928, Ntt ostří čepele, 1937)'
prozalk (Vzpoura chalup, 1928, Prrizdno na nebi, 1933, Na kraji Moravy, 1942). Napsal esej (Z pasivity poez.ie k aktivismu,
1940) a publicistickou knihu (Tiché zpovědi' 1943).

RUSINSKÝ Milan (l0. 2. |9o9 v Litovli . 8. 1l. 1987 v Ostravě), rozhlasový dramaturg, knihovník, prozaik, autor
povídek a románů z prostředí beskydského a ostravského (Núvrat ujiné prrizy, |932' Hladové dni, 1940, Cesta k horúm,
1945)' biografického románu (Bludičkrl slcivy, 1940) a prací odbomých (Němečti Slezané, |933' Ktlpitollq ze SIeLska, |946,
Bard pruý z Beslqd' 1947 ' Vyprdvěni o P. Bezručovi a kraji jefu básní, |947 ' Epik ostravska, |947)' Přek|ádal z němčiny
(H. Sudermann, H. Fallada), polštiny (A. Fredro aj.). spolupracoval s rozhlasenr.

RUTTE Miroslav (l0. 7. 1889 v Praze - 24. 1I. |954 v Praze), redaktor, literární a divadelní kritik (Národní listy)
a esejista (Strach z duše, 1920, Skrytd tvriř' |925' Tvtiř pod nulskou' 1926, Doba a hltlsy' |929' Divttdkl cl doba' |93|'

Viktor Dyk' l93l' K. H. Hilar, 1936' Mohyly s vclvřínen, |939, o uměni hereckém, l946). Psal také poezii (Zjasněné oči,
I9I8, ohnivó vlna, !922, Měsíčnrj noc, |927), prózu (Stnuteční slavnosti srdcí, 19||' Batavia' |924, Duhtlvý kruh, |941)

a dramata (Maria z Magdaly, 1908, kltntín, jejž jsne z'apotnněIi, l94l). Překládal z franštiny (La Fontaine, F' Vildrac,

G. Duhamel). Redigoval Cestu.

RYBÁK Josef (l. 5. 1904 v Písku. l5. |2. |992 v Praze), novinář a redaktor komunistických listů, prozaik, autor

sociálních próz (PoIe a lesy' |928' vlčíná století, |932, Střeclry rutd hlavou, |945, Hodiny pro bosé nohy, l973)' básnik
(Do slunce a do mraků, 1958, Několik dní v mé špatné patněti, |962, Dlouhé noce, l9.7l, Chození na červenou, |975,

litající talíř na zimním nebi, 1980, Cesta, l985)' kritik (Julius Fučík' l950, spolu s G. Barešem, soubory statí S orlími

křidly, |954, Doba tl umění' l961' Pnsry od inkoustu, I9.I.7, Páté přes devúté' |982' Po válce' |985), autor vzpomínek
(KouzeLný proutek' 1968' přeprac. l974).

ŘEZÁČ Václav (vl. jm. Václav Voňavka; 5. 5. 1901 v Praze - 22,6' 1956 v Praze), novinář (Lidové noviny, Práce)'
prozaik, autor psychologických a společenských románi (Větrnri setba, |935, Slepú ulička' |938, Černé světlo' 1940'

Svědek,1942. Rozhraní' |944, Ntístup, !95l, Bintl, l954) a prací pro děti (K/ilci' hurú za ním,1933, Popltlch v Kovářské

uličce, |934). Psal filmové scénáře. Dílo Václava Řezáče l953_|96l, l2 svazků'

ŘezÁČovÁ Ema (nar. 17. 1 l. l903 v Praze), žena spisovatele Václava Řezáče, rcdaktorka (Český svět, Eva' Ozvěny,

Práce), prozaička, autorka psycho|ogickospolečenských povídek a románů (Špičktl chce k novinrjm, |934, Čertovo kokl,

|944, Radostnti udlíIost, |947 , Nový svět, |953, Nezruimú v rovnici, |960, ]eden a druhý, |962' Pozlacené dno, l 968' l . část

cyk|u, I'eskki bída, |9.1o,2. čásÍ, Tantakny slasti, I974,3. čÍtst, Kde přezinují rulýIi, |976, 4, část, Modrý vějíř' 1979,

5' čá:sI, Blázen z Horní DoIní' 1983), dramatička (Třetí vrsna, Í948, ]ana' 1956). Napsala knihu pro děti (Dům na

kolečkich, 1948) a filmové scénáře.

SAUER Franta (4' 12. 1882 v Praze-ŽiŽkově - 26. 3. |947 v Praze), pův. zámečník, prošel řadou zaměstnání, prozaik

velkoměstské periferie (Franta Habrin z'e Žižkova, |923' Pašerúci,1929), autor vzpomínkových knih (1n memoriam Jaro-

slava Haška, l924, spolu s I. Sukem, E' A. Inngen a Xenc' |936' spolu se S. Klikou)' herec a recitátor.

SEDLÁK Jan Vojtěch (20. 9. l 889 v Boskovicích - 1 l ' 6. l94 l v Praze), středoškolský profesor, liter.ární kritik a historik
(Rudolf Mayer, jeho žjvot a díIo, |9|6, |92212/' s titulem o básníku R. Mayerovi, Jose|'Thotntryer' |923, Literdrní hi.storie

a literámí věda, |929. K problémům ryttnu básnického, |929' o díIe btisnickém, l935). Psal také poezii (Čekunky, 1926,

Mé hory,1931) a prózu (Duhtl nad krajen,1936, Věnec jeřabirulvý, |938)'

sEDLoŇ Michal (vl. jm. Antonín Neureutter; 5. 9. l9l9 v Praze . l . 3. 1982 v Praze), redaktor (Rudé právo, Mladá
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fronta, Květy), básník, autor meditativní a společenské |yňky (Zvichřené jasany, |943, Silice, |945, Vzpoula srdce, 1956,
Příboj a neóny, |96|), parodista (Pegasent kopnutí, l95.5). Napsal prózu (Všichni byli výborní' l960) a knížku pro děti
(Doma plno kamarddů' |967),

SEIFERT Jaroslav (23. 9. 190l v Praze . 10. 1. l986 v Praze), člen Devětsilu, novinář a redaktor v levicových listech,
básnik (Město v slztich' |92|, SaruÍ kisktl, 1923, Na vlnách TSF, |925, Sltlvík zpívti špatně, |926, Poštovní holub, 1929,
Jablko z klina' 1933' Ruce Venušiny, 1936' Jarc sbohetn, l 937, rozš. |942, deťtn. vyd. |947 , Zhasněte světla' L938, Vějíř
Božcny Němcové, 1940' Světlem oděnú,1'940, PříIba hlíny 1945' Píseň o Viktorce' l950. Matninka, |954, Koncert ncl
ostrově' 1965, Halleyova koneta' 196.7, odlévání z'vonů, |967, Deštník z Piccadilly, |919, Morový sloup, 1977, Býti
básníkem, 1 983)' fejetonista (Hvězdy nad Rajskou zahradou, l 929)' autor vzpomínek (Všeclcy krtLry světa' |981, upr. l 982).
Překládal z ruštiny (A. Blok)' franštiny (G. Apollinaire) aj. Redigoval Sršatec, Reflektor, Novou scénu, Almanach Kmene,
Panorámu. Národní umělec' nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok l984. Dílo Jaroslava Seifer1a l953-l970' 7 svazků.

SEKANINA František (|4. 2. |87 5 v Žárovicích u Prostějova . 3. 3. l95 8 ve Smečně), středoškolský pt.ofesor. novinář

a redaktor (Nfuodní politika)' literární historik a kritik (ll. Sienkiewicz, I90l, J. Vrchlicw, l9|2' A, J. Puchmrler' |920'
B. Havlasa, |928, P. Bezruč, 1937). Psal také básné (7lt nocí chmurných i světlých, |891, Lyrické intermezzo, |90|),

vydávď díla K. H. Máchy' J. Nerudy, J. K. Tyla' F. J' Rubeše, K. J' Erbena, B. Němcové, K. Havlíčka Borovského aj.
Překládal z franštiny (H. de. Balzac, G. de Maupassant, P. Verlaine aj.).

SEKERA Josef (4. |2. |897 ve starkoči u Čáslavi - l4. l l. l972 v Benešově), prozaik, autor románů ze slovenského

venkovského Života(Viuř[ l930, přeprac. |954' Děti z hliněné vesnice, |952) a Z prostředí Žn|eznýchhor (Jsne stront

zelený, 1968), próz historických (Česki rapsodie, l96l) a životopisných (Torzo ltisky' 1965).

SEKoRA ondřej (25' 9. 1899 v Brně.4.7. |967 v Praze), novinářa redaktor(Lidové noviny), gÍafik ailustrátor, autoÍ

knih pro děti (Ferda mraýenec, 1936, Ferda ,nravenec v cizích službtich, 1937' Ferda v mraveništi, 1938, Slavnost

u broučků, |938, Trampory brouka Pytlíka, 1939, Kuře Napipi rl jeho PřáteIé' |94|' Uprchlík na ptačím stroně, L943,

Ferda cvičí mrtneniště, |947, Kronikl nňsta Kocourkova, l94,I, Mravenci se neúýí, 1954, Ntl dvoře si děti hrrily' |955,

ČmeMk Aninfu, |959' Hurá rul fuenfusu, |960' Pošta v ztlo' 1963).

SEZIMA Karel (vl. jm. K. Kolář; l3. l0. l876 v Hořovicích - 14. |2. |949 v Praze), prozaik ovlivněný dekadentním

psychologismem (Pasiflóra, 1903' V soutnraku srdcí, l9|3, Zn přeludenl, l9l7), autor paméti (Z núho životct' |945-1948'

4 sv.), literrírní kritik a esejista (Podtlbiz'ny a reliéfy' |9|9' |921/2l, Krystaly a průsvity, |928, Masky a modely. |930' Mláz'í'

l936). Sebrané spisy l927-1930, l0 svazků'

SCHEINPFLUG Kare| (28. |2. |869 ve slaném .5. 5. | 948 v Mariánských Lázních), novinář a redaktor (Národní listy'

Lidové noviny)' prozaik, autor kritickospolečenských povídek a románů (Perly v octě, |909, Pouta soužití, l919' 2 sv.'

Babytonski věž, 1932, Nevolnicwí těla, |934, King-Fu,1936), básník (I. N. R. I., |898, opuštěný důt, |903, ŠIéPěje, |925)'

dramatik(Mrak, 1913, Gejzír, |922, Pod ztivtljen, |921)' fejetonista (Ital.rlcý ajjezd,1923' Ptlříž,l924) a publicista(otrizka

židovski,1910). Sebrané spisy 1945-1948. 4 svazky, nedokončeno.

scHEINPFLUcoVÁ olga (3. 12' l9o2 ve slaném - 13. 4. 1968 v Praze). dcera spisovatele a novináře Karla

Scheinpfluga, manželka Karla Čapka, herečka, básnířka (Tóní' 1925, Všední den' |932, Stesk, 1939, Tunel smrti, 1945),

prozaička (Babiolct, |93O, Klíč od domu, |934, Balada z Kar!írut, |935, Přežittj smrt, |939. ŽIut,j dům, |947, Bílé dveře,

|962, Margita, l965, autorka autobiografického románu (Česlcý ronún' l946), dramat (Madla z. cihelny, |925' okénko,

|931, Guayana, |945, Dianwnklvé srdce. l963), knih pro m|ádeŽ(Barevné 7lhtidky' |924' Andulavyhruila, 1937, Krrjlovství

nadrótktich, t962). Napsala knihu esejů (Divadelni ruipislq, Í928) a vzpomínky (ByIa jsem rut světě' posmrtně l988).

Nrárodní umělkyně.

scHULZ Karel (6. 5. l 899 v Městci Králové - 21 . 2, |943 v Praze), novinář a redaktor (Lidové noviny, Lidové listy'

Nrárodní politika)' člen Devětsilu, prozaik (Tegtnteierovy ž.eleainry, |922, Sever - jih - zripad - ýchod, 1923, Dúma
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uvodotrysku, l92ó)' později autor barokizujících povídek (Peníz z noclehdrny, |94o' Prsten krcilovnin,' l94l) a torza
životopisné trilogie o Michelange|ovi (Kúmen u boIest' 1942, Papežski mše, l 943)' Posmrtně vydán soubor hagiografických
textit (kgendy a invokace, 1987).

slLovÁ Bohumila (vlast. jm. B. Sýlová, roz. Nováková; 20. 8. l908 y Praze .3. l l . l957 v Praze), úřednice, prozaička,
publikující v komunistickém tisku' autorka pohádek a povídek pÍo déti (Če,tík Mičula, |933. Mury-Bury kouzelník, |937 '
Paví očko,1939, Paví očko ve Iví říši' |939, Cirkus Ptlvího očka, |940' Sktvnost úplňku, |943, Šibttl MuktubtL, l945),

románů pro dívky a m|ádeŽ (Drijo, nevolej, Í939, |947l2l s názvem PapírovtÍ '|igura, Papírovú Ddja' |940, Stříbrný

střevíček' |94o' Čechy krúsné' Čechy mé, |94o, Třicet koní Vénu honí, l950) a knihy satir (Bí'jAf,' l956).

sKÁcELÍK František (25. 1 1. l873 v Přerově -26. |2. |944 v Praze), lékď, prozaik, autor psychologických povídek
(Sebevraždy milenců, |9|0, Povídlq o dětech, |9|7 , Povídky o untělcích, l928)' klíčových románfl (Venkovsbj lékař' |937,

Architekt Mtllota, 1938), básník (Iro.lsl, 1932), autor prací pro m|ádeŽ (klvci z'Iatych ntuch' l940, posmrtně Hřebeček'

1947) a vzpomínek (Krtisntí setkrÍni posmrtně l970). Spoluredigoval Lumír, samostatnost, Humoristické listy a Raracha.

Psal referáty divadelní, literámí a výtvarnó.

SKÁLA Ivan (pův. jm. Karel Hell; nar' 6. Io. |922 v Brandýse n. Labem), novinář a redaktor (Rudé právo), básník
publikující své sbírky po r. 1945 (Křesadb, |946, Přes prdlt. |948' Mdj zeně' |950, Fronta je všude, |95|' A cokoli se

stane, |957 ' Rtlnní vlak naděje, t958'Zlravímvds, okna' |962, Bltlntqtný kalendtjř, |963, Posel přichčtzí pěšlq, |968, Čryři

bdsně o smrti a strom, 1969, Co si beru na cestu, |9.75, Žíz'eň, I975, oIrcň spěclui, |9,19, Bernudsbý trojúhelník, 1982, Ka-

Iendář, |986, Má Vysočintl, |98.1, Havran nepřilétcÍ s kyět'ittou' l988), literární kritik' překladatel z ruštiny (M. V. Isakov.

skij, S. P. Ščipačev aj.) a slovenštiny (V. Mihá|ik, M. Lajčiak). Výbor z publicistiky Kontinuita ( l980' 2 svazky); Vybrané

spisy 1982_198ó, 5 svazků, nedokončeno.

SKUPA Josef (l6' l. l892 ve Strakonicích .8. l. 1957 v Praze), středoškolský profesor, loutkář' herec, dramaturg,

režisér, autor satirických divadelních pásem a výstupů pro loutky' R. l930 za|oŽi| v Plzni loutkové divadlo (od r. l945

v Praze), pro něž vytvořil popu|ámí dvojici Spejbla a Hurvínka.

SKYBA Zikmund (3. 3. 1909 ve Hvozdné u Gottwaldova - 23.1 . |957 v Praze), stavitelský asistent, novinář a Íedaktor

(Právo lidu, Lidové noviny)' básník (Rozhruní, |940' Meditttce nad Prosými ,notivy, |94|, Krvácející tichtl, |943, Větve'

|944, Tisícilerý čas, |948)' prozaik (Svatební šaty, 1944), autor prací pÍo déÍi (KrúIičí údolí' |94|, Krrilíček Ušciček ze

Strakaté paseky, |94l, KrúIíček Uštiček v nryslivně, 1943' Krcilk\ek Ušciček u r:iktinů, |945), Psal rozhlasová pásma

a překládal z ruštiny (D. Bědnyj)' bulharštiny (|. Vazov), maďarštiny (s' Petófi) aj.

SLÁDEK Josef v ác|av (27 . l0. 1845 ve Zbirohu -28.6. |9|2 veZbirohu) viz monografickou kapitolu v Dějinách české

literatury lIl, s. 324-340.

SMĚJA Fran (30. 5. l904 v Suchých Lazcích u opavy - l t ' 2. l 986 v opavě)' učitel' prozaik, autor žánrových povídek

a románů ze s|ezského venkova (Úsměvy, |932' PotřÍsněncÍ tvdř' |939, odcház.eli, |94o' Pod klenbou dní, |944, Jidáši'

1946, Škod(] té země' |947, Úfulr' |960, obličejem ke z'di' |97l), básník hurnorista (od nas' |929' Pletky' |94o, Nové

pletky, 1949).

SoKoL Karel Elgart (vl. jm. K. Etgarti l8. 1 . l874 v lvančicích -2|.7 . |929 v Potštejně n. orlicí), uěitel, prozaik, autor

psychotogickýchasociá lníchpovídekarománů(Dět i ,|904,Slunce,|908'Mt i jovébouře,|9||,PřívaI '  l9 l7 '  l .částcyklu '

ZIaté rouno' |92|, 2. část cyklu, Černý a bíIý, |925' 3. část cyklu, Stlhara' 1929,4. část cyklu; posmrtně Radlrcšťské

mzditace, |929, Ziptls,1933), dramatik (Ntinluvy, 1919' Mokx:h, |922, Slunovrut, l928), |iterámí a divadelní kritik.

SoKoL.Tůma František (vl. jm. F' Tůma; 2. 5. 1855 v Benešově u Prahy - 3|' |2, 1925 v Ostravě), pekař, herec'

novinář a redaktor (Radhošť, ostravský obzor, ostravan, Horník). prozaik, autor lidových románů z průmyslového ostravska
(Prodané duše, |9o3, Na šetchtě, |9o4' Pan zivodní' |909, Inpači' t922' Na kresúch, |922, V ztjři milionťt, |922, |923'
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2 sv.. Hyeny, 1923), dramatik (Soucit, |903, |92312/' Pasekiři, |904, Zpod jarnn' Í908, Staříček Holuša, l920). Psal také
básně (H/a-d' l895).

soLDANFedor(9. |2.|9o3 veVídni -15.9.|979 vPraze),  l i terámíhistor ikakr i t ik ,odr.  1959docentčeskél i teratury
na pedagogickém institutu a pak pedagogické faku|tě KU (Karel Hlavúček, typ české dekadence, 1930,Tři generace, |940,
Spisovatelé a doba, |940' Jiří KarrLsek ze L1)ovic, |941, o lilerárnítn braku' I94l, Jiří Wolker' |964, přeprac. 1972' J, S.
Machar, |974, Sociální unrŽni posmrtně 1980). Napsal sbírku básní (Duhový ,nost, 1932) a prózy pro m|ádeŽ (Papouškovi

kamarádi' |9.18).

soUČEK Stanislav (7. 5. l870 v Náchodě -30. |2.1935 v Bmě), literární historik, profesor českéhojazyka a literatury
v Bmě od r. 1920 (Studie štítenske, |909, o Bibli kralické, |9|0, Dvě pozdní mystiflkrlce Hankovy, |924, Rtlkovnicl<i
vdnoční hra, |929' Komensbý jako teoretik kazatelskélto uměni, 1938). Redigoval Veškeré spisy J. A. Komenského (od t.
r92r).

soUČKoVÁ Milada(provdanáRykrová; 24. l, |9o| v Praze. |.2. |983 v Bostonu, USA; od r. l948 Žilav zahraničí)'
lékďka' prozaička, autorka experimentálních próz (Pmní písmena, |934, Amor a Psyché, |931 ' Školrl povídek, 1943, BeI

canto, |944), básnífta (parafráze čínské poezie ŽIurý soutnrak, |942, Gradus ad Parnassutn, |957, Neznrimý čloýěk, |962,

Pastordlní suita, |962, AIla Romantl' |966' Případ poezie, |97|, Sešity Josephiny Rykrové, l98l)' literámí historička'

autorkaesejů (Hlava utněIce, l946) a studií o literatuře (A literature in Crisis: Czech Literature 1938.50. |954,The Czech

Romantics, 1958, The Parna^ssian Jaroslrn Vrchlicky, |964' A Literary Satellite: Czechosklvctk-Ru.s.sictn Literary Relúions,

1970, Baroque in Bohemia, 1980).

soUsEDÍK Miloslav J. (nar. l. l0. t9l0 ve Slušovicích u Zlína), učitel, prozaik, autor románů z beskydského prostředí

(Paprddnd nenaříkj' |942' 1 . díl trilogie' Fujary wlají na grúň' |943' 2. díl trilogie, Paseka nlčí, |943, Ilsy se ,nstí, |944,

I kamenitd zeně zpívri, |945' 3, díl trilogie' Na hory padi noc' 1946)' básník (Htlditly ukazují dvanátl, |933, Gombar

Martin, 1945).

SOVA Antonín (26.2, |864 v Pacově - l6. 8. l928 v Pacově) viz monografickou kapitolu v Dějinách české literatury

III. s. 527-545.

SPITZER František (28' |2.189.7 ve Dvorech n. Žitavou u N. Zámků -8.2. |945 v koncentračním táboře Mauthausen),

režisér, pracovník divadelní ochotnické organizace (DDoČ), Dělnické divadelní obce, dramatik (posmrtné Tovaryš Martin,

|94.l' Sklárna, l 948), dramatizátor.

sRBoVÁ olga (provd. Spalová; |6.7. l9l4 v Poličce - 14. 4. |98.7 v Praze), středoškolská profesorka, rozhlasová

redaktorka, prozaička (Co nebylo v třídní knize, |943, Utuvice, l944), rozhlasová pracovnice (Rozhlas a slovesnost' |941)'

autorka rozhlasových her a dramatizací, divadelní kritička, publicistka' autorka populárně naučných knih (Co to je, když se

řekne..., 1969, Malti světovrj obrazirna, I97I) a monografie z dějin českého divadla (Sri3c rodu Budiklvtl, 19.78),

překladatelka z ruštiny (V. Lacis. A. G. Malyškin).

STAŠEK Antal (vl. jm. Antonín Zeman; 22. 7 . 1843 ve Stanovém u Vysokého nad Jizerou - 9. l 0. l 93 l v Praze) viz

monografickou kapitolu v Dějinách české literatury III' s.486-504.

STEHLÍK Ladislav (26. 6. 1908 v Bělčicích u Blatné . |2.9. |98,7 v Praze), učitel' básník, autor lyriky inspirované

zejménajihočeskou krajinou (Kvetoucí trnka' 1936. |94613l'Zpěv kzemi, |936' Mafulně' |943, PeIyněk, |949' Dub krrilovny

Johmlq, |969, Krtýina mýtu, 1973, Vratečín, |9.73' Ticho v orctnicích, |9.19, Světltl v oknech, 1982) a cyklu lyrických próz'

črt a reportáží Země ztlmyšIenri (2 sv., 1947 , 1957 la, 96614l, 3. díI 1970). Napsal také knížky pro děti (Mttlý přírofupis.

1956, Alšovtl z1ířótka' 1963, Zvířcttcl tt zvířrjtka, 1916, Illdovy veselé učebnice, 1977' |9,l9) a vzpomínky (Dědečku,

povídej...' |9.|3, U krbu, |989).
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:olská profesorka, rozhlasová
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' Pelyněk, 1949, Dub krcilovny
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ky pro děti (MaIý přírodopis'
79) a vzpomínky (Dědečku,

STIVÍN . FoUrÝN Josef (1 8' 12. 1879 y PÍaze - 1. l 0' l 94l v Praze)' sociálnědemokratický politik a novinář, satirik
(vlčí nujky' l908) a publicista (Sttlvilelé chrcimu, 1924, Moje učednicktÍ léta, l934). Psal verše k Ladovým obrázkúm (Vese!ý
přírodopis,1917' aj.). Překládal z polštiny (S. Žeromski aj.)'

sTRAKoŠ Jan (1.6. 1899 ve Fryčovicích u Fýdku.Místku - l3.4. l9ó6 v Sionu, Švýcarsko; od r. |951 ži| v zahraničí),
katolický kněz, literámí historik (Počrítky lbrozenského historisntu a Mikuldš Adaukt voi7t, 1929, Btlhuslav Balbín, 1939).

STROJIL Vladimír M. (nar. l 1 . 7. l905 v Přerově), nakladatel a tiskař' dramatik' autor komedií z měšťanského prostředí
(Silnější než snrt, 1930' Rodinnó pouta, |944). Napsal knihu povídek (kjzeňs\cj .Í.iln, |929).

STUCHL Vladimír (|8. 4. |922 v Hradešicích u Horaždovic - 4. 4, |990)' novinář a redaktor (Práce, Lidové noviny,
Květy)' básník, autor melancholické přírodní lyriky a politické poezie (Břehy, |943, Prchajíci laně, 1944' Nahlas' 1950,
Doma i zp mořen, |960, Nepravidelnosti, |967' Vrh nožů proti živé ostlbě, 1988). Napsal knihu reportáží (Dobý večer,
Ameriko, 1962) a knihy pro mládež (Jdene tútovi naproti, |953, CeIý les zpivri, |962, Prérií pridí kůň, |9.75, ostrov zmijí,
19.76' Dolů po Mississippi,198l', Strejček z'Texasu, |98l). Překládal z angličtiny (J. Steinbeck, E. Hemingway).

SUCHÁNEK Jiři (27' 1. l908 v Praze -2|.8' l979 v Třebotově u Prahy), básník. autor veršů orientovaných spiritualisticky
(Na konci země, |939, Znamení větrů, |940, Krrjlovství polního kltLsu, |94| ' Pronuměné věno, |943, okouzlenrj růže' |969)'

lyrickoepické básrté (Blaniclcj rytíř, 1945) a baladických zpěvů s váleěnou tematikou (]an JiřÍ' |946)'

SUCHÝ Lothar (6. 5. l873 v Tumově - 4. 5. l959 v Turnově), novinář' redaktor (Venkov, Národní politika' Národni

listy)' divadelní referent (Union, Slovo), dramatik' autor společensko-kritických her (Nezcbiješ, |903, Slcjvrl, |905, Slaboch,

1909, David, |9||, Čenúnlq svobody, |918, Hamilton a společnost' |92|, Hrstka věrných, l 948), básník a satink (Kniha

lyrilq, |904, Bajlcy' 1954), prozaik (Mučednice ldslq, l93 l ). Překládal z franštiny (H. de Ba|zac, E. Rostand, Ch. Baude-

laire), němčiny (F. Gril|parzer' R. Dehmel).

SUK Ivan (vl. jm. Josef Suchánek; 17. 2. l 901 ve Staré Pace .23. l l . l 958 v Praze), novinář (České slovo), soudničkář'
vitalistický básník (lzsy a ulice, 1920), autor bulvámích próz (Vyklupení Evrupy' 1925, Dítě noci, |93o, Votjtt mez,i prsty,

1944). s F. Sauerem napsal práci In menoriatn J. Haška (L924).

SUK Václav František (29' 1|, 1883 v Ch|istově u Klatov . |..1, |934 v Praze)' středoškolský profesor, kritik

a propagátor dětské literatury (o Jtlnu Nerudovi, |919, Dětskti literatura česká, |924, s o. Pospíšilem). Redigoval Uhor.

Vydal F. L. Čelakovského, J' K. Tyla, J. Nerudu aj. Překládal Z franštiny (pohádky).

SULAPave l ( v l . jm . Jose f  Su l í k ;3 .3 .  l 882veSvo jš i c í chuHe řmanovaMěs t ce .27 .7 . I 9 . 75v  P ra ze ) , uč i t e l , p ro za i k ,

autor knih pro m|ádeŽ (Doltjnka, 1908, Ráno, |91O, ZeněžJuč, 19|O, Vítězství' 19|2, Čkníček' |913, Št'astnrj z'tlhrada, 1918,

Melanka, l92l, LetňtÍskové, |931, Kloučkové z před,něstí, |933, osada kmene JuchachtÍ, |936, Ziřivrj křÍclla, 1943'

v dětsktm světě, |955, |960ly) a drobných próz z maloměstského prostředí (Tanečnice, |9||, Dotnů pěšinhtni,1918'

Snořitelé světa, |919, Pokušitelé, 1920). Redigoval Úsvit a za|oŽ|| a redigoval Klas (l923_1938).

SUMÍN Jiří (vl. jm. Amálie Vrbová; 9. l0. l863 v Uhřičicích u Kojetína - l l . l l . l936 v Přer.ově), prozaička, autorka

psychologických povídek a románů z moravského venkova a maloměsta (Z dtlby ruLšk:tt dědů' 1895, yá'šIa' l898. Úsktllhtt,

|90o, V satnottjch duší, 1903, Poto,tlstvo, |903, Sptka, |9o8, Kdyžvlny opadly' |9|0, Ttpus s andělen a jiné pňzx, 19|7 '
Děti soutnrtlku, 19Í8, Martin Gaca, |930)' Sebrané spisy l920_1924,4 svazky.

svATA Jarmila (vl. jm. J. Fuksová; 23, 9. 1903 v Kolíně - 29' 4. 1964 v Praze), herečka, prozaička, autorka

satiricko.groteskních románů (AnděIčinu kariéra, |932, Sedtn klmurtidů slečny Vivian, |938. Petr zblrjznil něsto, |944)'

Zpracova|a vyprávěni V. Václavíka (Milenci SS .srnr'i, l945). Napsala knihu pr.o m|ádež (Blaník' hora xýentnú, 1956).

SVATOPLUK T. (vl. jm. S. Turek; 25. 10. 1900 v Hodslavicích -30' 12' l972 v Gottwaldově (Zlín))' malíř plakátů'

653



redaktor (Rudé právo, Tep), prozaik, autor sociá|ních próz ze zlínského pÍostředí (Bottlstroj, |933, Andělé úspěchu, |937'
Bez šéfa, |953) a ze, života venkovského (Mrtvti z'emě, |936, Švédský mnnnor, l96 l ), publicis ta (Bltis,nus v kostce' I95O).

svAToŠ Bedňch (nar.7.7. 1908 v Bělči u Křivoklátu; od ť. 1946 žije v zahraničí), středoško|ský profesor,
prozaik, autor povídek a románů z venkovského prostředi (Ruce ltLsktljí zeni, |94|, Cesta leži upnsstřed' 194|, Nad lesy
stoupri dým, |942, Patrovti htlspoda' 1943, okovaný knlk,1946' PosIední městečko, |948; Hranoletnvzpomínky, |954' MIha
šatí strach, |956, Krůpěje zaíIého času, |960' Zidy k světu, 1963, Tvúří do světtt, |978, 7-nttnění' |978, Hosptňdka ntl
ruiroží' 1980).

svoBoDA František Xaver (25. l0. l860 v Mníšku pod Brdy -25.5. |943 v Praze), manžel R. Svobodové. prozaik,
autor konvenčních románů a povídek (Roz,květ, l898, 2 sv., Řeka, |908-|909, 4 sv., VIna zaylnou.se va!í, |915, Skok do
tny' |929, Pokušení, 193ó)' básník (Bdsně, 1883,2 sv., Kvěry ých lučin, l89ó' r( žaně úxrrjkl, l90l) a dramatik
(Mtjinka Wilkovti, l889' Snáry života, |892, Rozklad,1893, Čekanky, |900, olga Rubešovú, |9O2, Poslední muž, |92o).
Sebrané spisy l908-l938,99 svazků. Srov. Dějiny české literatury lll ' s. 597.

svoBoDA Jiří Václav (2.7.3' |9z4 v Brémách v Německu .13.2. l98l v Praze), redaktor (Mladá fronta,
Mateřidouška)'básníkpublikujícívětšinusvýchsbirekpor. L945(Vějířemvětru'|943'Ilnttikjnen'|945,Prorudost'|949,
Přes kaneny, 1954' Svět o jedné neznúmé' |959' Těž'kú krev, |963' 7smskrj tíže, |965' Tykiní s trávou' |910), autor knih
pto děti (Běžíttt, běžím do školy' t952' Zpívej' holubičko, |954' Papírovri lodicika, |963, Pampelíšek. Kniha modrého póna,
l97|, Za pohtidkou poluitlka z kouzelnéhtt kukjtktt, |912, Pohtídlq modréful pťuttl' |913, Sít'ka nc noýIy' |974, Ptldívej
se kolem sebe,1971). Překládal z ruštiny (S. Maršak, K. Čukovskij, N. Zabolockij), franštiny (F. Jammes), němčiny aj.

svoBoDA Ludvík (4. 5. l903 v Čejči - 3. 8, 1917 v Praze), profesor filozofie na KU (od r. l948), autor odborných
praci (Filozofie v SSSR, l936, Ntistin socialistické ideologie, |946, F. X. Šulda. l967). Přeložil Leninův Materialismus
a empiriokriticismus (1933) a Filozofické sešity (1953).

sVoBoDoVÁNina(16.6. 1902vPraze.4.9.1988vPraze),prozaička,autorkahistor ickýchpovídekarománi(Duše

fresek, 1933, Poutník čtyř světů' |940, Světelný mrak, |943, Vykoupený čtls, |944, Dům u Božiho oktl' 19.7 |). V l. l 950_

L967 by|a protiprávně vězněna, r. l974 rehabilitována.

svoBoDovÁ RůŽena (roz' Čápová; l0. 7. l868 v Mikulovicích u Znojma - | . | . l920 v Praze), prozaička, představi.
telka literrírního impresionismu (Na písčité P|ťldě' 1895, přepr. s názvem Písčitá půda, 19l.| ' Zlmotaruivlrikna' 1899, přepr.

s názvem Přítellqně, |9l8, Milenlq, l902, přepr. |9|4' Černí mysljvcj, l908, Pokojný dům, |9|7), autorka divadelni hry
(V říši tulipánků' 1903) a prací pro m|ádež (Pokání Bktženčino, |908' Dětski srdt:e, |9|3, Jarní ztíhony. l9l6). Sebrané

spisy l9l5-l924,2| svazek, l940-|94l' |3 svazků. Srov. Dějiny české literatury III' s. 598.

sVoZLoVÁ Herma (provd. Johnová; nar. 29. 8. l9l4 v Prostějově), prozaička, autorka povídek a románů zejména

z moravského prostředí (Křížck z ametystů, |94o, Šička Božpnc, |942' Prostřený stť.I, |944, Vysoké napětí, |948.' Bláznivé
počasí,1965, Justinaje svědek, |968'Z neznritých důvodů' |9.74' odskok z oýordu, |978' Švédské epiz.ody,1983, Zvkištní

zóžitek' |987)' básnífta (Knalkjda,1945,Tvé runé krtjse, 1949, Núčrtník, l974)' Napsala knihy pro děti (VÍc než dobro-

družsní, 1958, Sedm kolem Toruiše' |96|\.

SYNEK Emil (7. 9. l903 v Praze . duben l993 v PaříŽi)' novinář a redaktor (České s|ovo, Telegraf)' dramatik' autor

společenských komedií (Poslanec Redingtlt' |928' lltska v nebezpečí, 1930' VýděIečné ženy, | 935) a historické hry (Dvoji

týdř' |934)' proza1k (Ano a ne, |928, Krach, 193|, Fanfarón, l933) a reportér (svět jabý je' |938).

ŠAFRÁNEK ota (pův. jm. otto Passer; 18. 2. l9ll v Praze.28' l0. 1980 v Praze)' dramaturg a redaktor (Divadlo,

Dikobraz), autor tragikomických píibéhÍl (Svatební dar, |940, Pohodlný Klaudiún, |942, Dcerav klndýně' 1963' Větší poc,et

tanečnic, 1965, Silvestrv šesti, |966, Evergreen aneb Jedinečné třeštění, l 968), dranratik ( Červencoyci noc, |948'Vlastenec,
1953' Kudy ktun?' 1955' Pražské tetinb djejich zpustlé mravy' l974' podle V. K. Klicpery' Střelba na reklamníIn textaře'
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|910, Polšttiř plný příběhů' |97|).

Š,q'I-pR František Xaver viz str. 96.

ŠIMÁČEK Matěj Anastazia (5. 2. 1860 v Praze - 12.2' |9|3 v Prazs), novinář a redaktor (Světozor, Zvon), divadelní
referent a literámí kritik (Národní politika)' prozaik, autor sociálních románů (Z opuštěných míst, |817 , Ze zripisků phil. stud,
Filipa Kořínkct, l893-1897, Duše továrny, |894' Světltl ninukl.sti, 1901), drarnatik (Svět nalých lidí,1'890, Jiný vzduch'
1894). Začínal jako básník (Z kronilq chutl:ých, l885' y bludišti láilq, l889). Napsal vzpomínky (Vzpomínky litertírní,
divadelní ajiné, l9l1). Sebrané spisy l908_l924,24 svazky, Srov. Dějiny české literatury III' s.599.

ŠIMÁČEK Radovan (16. l l. 1908 v Praze -25.6. 1982 v Praze). vnuk M. A. Šimáčka, novinář (Zvon, Lidové noviny),
prozaik, autor historických románů (Zločin na Zlenicích hradě' |94l, Krev u pivo, |945' Výbuch' 1957' valdštejnslú

rapsodie, 1969' Křížproti kříži' |980) ahumoristické prózy (Nttpoleonbyl zavražděn, l946). Napsal knihu pro m|ádeŽ(Jan
Puklice ze Vstuh, 1946).

ŠIMEK otokaÍ ( 15. 5. l878 v Hustopečích u Brna . 9. l 0. 1950 v Hradci Králové). středoškolský profesor, romanista,

literámí historik akntik (Dějiny frclncouz.rké literatury v obrysech: Věk kltlsiclcý, |9|8, Renesance a refonnace' l923; sou-

bomě ve 4 sv. v |. 194.| _|962: Středověk, 194.l , Renesance a re|tlrntace, |948l2l, Kltt.siclcj věk, |949/2l' Literotura l8. tl ] 9.

století, 1962), Překládal z franštiny (H. de Balzac' E. de Goncoutt, G. de Maupassant, La Br.uyěre aj.).

ŠKoLAUDY Vlastimil (nar. 28. 9. |92o v Jindřichově Hradci), redaktor (Rudé právo), člen operního sboru Národního

divadla, básník publikujíci své sbírky po r. l945 (fuiry, |9a5, Píseň tlontna, |948' Hltt.s dob1,' 1950, Ú.svit. 1954' U nrjs

doma, |956, kiřivý proud, |961,7llzloň u ných dveří, |9.].1, Pře'r celý obz'or' |983)'

ŠLEJHAR Josef Karel (l4. 10. 1864 ve Staró Pace - 4. 9. |9|4 v Praze)' prozaik, autor naturalistických próz

z venkovského prostředí, akcentujících fatalitu lidské existence (Kuře nvlancfull't' l889' Dojnty zpřírody tl splečnosti,

1894' Co život opomíjÍ, |895, Zítiší' |898, Tentno. 1902' Pekb' |905' Lípa' |908, Vraždění, l9l0). Signatář manifestu

České modemy. Sebrané spisy l929_l93l,5 svazků. Srov. Dějiny české literatury I|I, s. 600.

ŠMEIKRL laronrír Václav ( 14. 1 l . l902 v Praze -2.7 . 1'2. |94I v koncentračnínr táboře Mauthausen), noviniíř a redaktor

(Po|ední list, Venkov), autor románů s exotickými a dobrodružnými náměty (Děvče z přístavu' |935, Jsem občankl římski,

l939, z pozůsta|osÍ| ByIa to dobrri lod,, |946), beletrizovaných kultumích kronik (Kavrjrna u nádruží, l94l' z pozůstalosti

Mdnesova Josefinct, |947 ,2 ěásti nedokončené trilogie). Psal exotickou baladickou epiku (Pll.rlt'lk é melodie, |932' Konnidlo

awhisky, l940). Vydal knihu fejetonů (Baskické list'v zkruje Ra,nuntchoýd, l937) a studii o historii české hymny (Pí.seií

pisni ndrodu českého' |935).

ŠNosR Jan (l6. 9. l90l v Klatovech. l. l2. l989 v Praze), knihovník' redaktor. básník, autor senzitivní a meditativní

|ynky (Modré vlny,1926, Spirdlu dní, 1926, Růžp a s,nrt' |933, S pečetí vteřin, |965, Věčný pnlud, |978' Pro ztiřivý den'

1985), literámí kit|k (Praha v mladé če.ské poez'ii, |934, o Eduardu Štorchovi, l969), bib|iograf a editor pohádek.

ŠoToLA Jiří (28.5. 1924ve Smidarech.8. 5. l989 ý PÍaze), redaktor (Květen, Kultura), básník publikující knižně po

r. 1945' představite| tzv. generace Května (Ntihrobní ktjtnen, 1946, Syět ntiš vez.dejší, |957, Venuše z' MéItt, |959' Byb ttl

v Evropě, !960, Hvěrula Ypsilon, 1962' Poste rest(]]úe, |963, Co a jak, 1964' Ptldz.imníček, l967), prozaik (Tovaryšsno

Ježišovo, |969, Kuře ntl rožni, l916, Svaý rut nostě, 1918, Mttklvaný děti' |983' osntnáct Jeruzalémů, 1986' Rtjz,a Rio'

1986, Podzitnv zahradní restauraci, l988)' fejetonista(Rat'i tt racci, 1962, s K. Šiktancem), dramatik (Ajcu' |977,Cesta

Karltl IV. do Francie a zpět, |979, Možnd je n0 střeše kůň, |980' Pěší ptúci, |98|, Bina u Kresčaku, 1982, Padab listí,

padala jablíčka, |985, Waterloo, 1987, A jenont zetně bude mri, |981). Překládal z ruštiny'

ŠPÁLOVÁ Sonja (vl. jm. Františka Ramešová, roz. Sněhlová; nar. ó. l l. l898 v ochozu u Bma), prozaička, autorka
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Íomiánů společenských(Bludiště Mslq,1927, Polyxenc, |946) aživotopisných(Chlapec s hrltftlu,7931, Černý Honzík, |939,
Mónesovi, 1940, II divino Boemo, 1958, Byl pozdní večer' 1978)' básniřka (Černý noýI, |926. Písně ,nrtvého kapitóna,
1929\.

ŠRÁMEK Antonín (3. 1. 1894 v Moravských Knínicích - |3.2. |972 v Brně), stavitel, prozaik, autor románů
z moravského venkova (Buktlvští, |930, Píseň a pluh, 1943) a historické trilogie zjihoslovanského prostředí (Dubrovník'
1 939' rozš. 19.70' Hořká léta, 1940, Vzpoura, 1940). Psal také poezii (Hořící ruce, |924, Křehkd kořist, 1924) a knížky pro
m|ádeŽ (Chlapec Hušktl a ti druzí, 1941, |94612l s názvem Chlapec Huška, Skřivánci z' VeIké nivy, |944). Překládal
z jihoslovanských jazyků.

ŠRÁMEK Frráňa viz str. l39

ŠTECH václav (29.4. |859 v Kladně -23.2. I94.t v Praze), učitel' v l. |908_l9l4 ředitel Městského divad|a na
Královských Vinohradech, v l' l914 až 1918 Uránie aj., dramatik, autor žánrových veseloher (Malotněstské tradice,1888,
Třetí zvonění,1900), prozaik, autor maloměstských humoresek a románů zejména z divadelního prostředí (Maloměstsbý
pepř,1893' HIožÍ' 1896' Humoresky' |905, Divadelní mžitlq' 19|3, Vinohradslcý případ' 1922). Napsal vzpominky (DžungIe

divadelní a literórní, l937) a odborné a popularizační kníŽky o veřejných knihovntich' |899, Městské divadlo na KróI.
Vinohradech z.a mé sprdvy, l 923). Soubomé vydání Štechova dramata 1 9 l l-l 93 l , l 3 svazků; 1925_1934,28 svazků. Srov.
Dějiny české literatury III' s. ó0l.

ŠTĚPÁNEK Zdenék (22. 9. l896 v Tvoršovicích u Benešova - 20. 6. l968 v Praze), herec Národního divadla (od r.
1934)' režisér' dramatik (Transportč.20,|92.I' s B. Vrbským, Hrníček šÍá.ýí. l930' Lidé minulýchdní, 1932,Nez,bedný
bakalóř, l94l, podle Z. Wintra), autor vzpomínek (Herec, 196l). Národní umělec'

ŠTOLBA Josef (3. 5. 1 84ó v Hradci Králové - l2. 5. 1930 v Praze), dramatik, autor frašek a komedií (Zlptlvězené ovoce,
|8.72'Vodní družsno, 1887, Maloměstští diplomati' 1888' Na letnímbytě' l898), tragédií (kivět'' 1889' Penize, |895),
cestopisných fejetonů (Ntl skandinrivském severu, l884) a povídek (Novely, |885, Z dratrwt živottl, |9o4)' Napsal knihy
vzpomínek (Z mých pamětí, |906_1907' 2 sv.). Spoluredigova| Palečka. Srov. Dějiny ěeské literatury III' s. ó02.

ŠTOLL Ladislav (26. 6. l902 v Jablonci n. Nisou . ó. l . l98 | v Praze), komunistický novinář a politik, později rektor
Institutu společenských věd při ÚV KsČ, ředitel Ústavu pro českou (a světovou) literaturu ČsAV, literámí kritik, autor prací

odbomých a publicistických(Politiclcj stttysl sokolsní, |932,foipas o nové če.ské nyšIení' |94.I, Skutečnosti týářiý tvdř,
1948' Třicet let bojů za českou sociclli.stickou poezii' l950' o tý*r a strukturu v slovesnént utnění' |966, o modemosti
t lmodernistt tuvumění, I974,Brjsnikanaděje '|9.75'občanF.X.Salda'  1977;posmrtně Kděj inámpol i t ic lcýchideologií

vobdobírenesance,|983;výboryzestatí Uměníaideoklg ic lc jbt ' l j , |9.72,2sv. ,Socia l isnusaosobnost i , |974'Zkulrurních

z'tipasů' 1986). Začínal jako prozalk (Člověk v aeroplrinu, t921, otrdvený chléb, |929). Překládal díla Marxe a Engelse.

ŠTORCHEdua rd (10 .4 .  l 878vos t r omě ř i uHoňc -25 .6 .  l 956vP ra ze ) , uč i t e l , p ro za i k , au to rpovídeka románůpro
mládež, beletrizujících poznatky o pravěku (Praha v době ktunenné, t9|o' |932l3l s názvem I.] velikě řeky' Čarodějův
učedník, |91|, Lovci namutů' 19|8. |937/5l' 1946 s názvem I',t'lvci mttmutů ru Bílé skrjle, V šeru drivnýchvěků, 1920,

osada Hayranů, |930, Bronzový poklad, |932, HrdintLNik, |934, Meč proti neči, Í946, Minehava, l950) a odbomých spisů
(Refonna školního dějepisu, l905' Nový dějepis, |9o9, Žiwlt u prcLvěku, l9|2, Praha v době předhisulrické' |920, Školní

dějepis v teorii a praxi, l946). Souborné vydání Knihy E. Štorcha pro mládež od r. l97l.

ŠUBERT František Adolf (27. 3. l 849 v Dobrušce - 8. 9. l9 l 5 v Praze), novinář a r.edaktor (Politik, Brousek, Pokrok,

osvěta,Národnípol i t ika) 'v l .  l883-1900ředite lNárodníhodivadlavPraze,v l .  l906_1908ředite lMěstskéhodivadlana
Vinohradech, prozaik, autor historických románů a povídek (Krril Jiří z Poděbrad, |877, Povídlq historické tljiné drobné,
l 872_1 880' 3 sv.)' dramatik, autor historických a sociálních her (Probuzenci, 1882, ]an Výrava, |886' Drama čtyř chudých
stěn'1893). Psal také práce odborné (Klicperadrannllk' l898. Mailq Ntírodního divadhlet ]883_1900' l902-l906' 3 sv.'
Dějiny Národního divtldltlv Praze let 1883-]900' |908-19ll,3 sv.). Srov. Dějiny české literatury III' s.602.
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TAUFER Jiří (5. 7. 19l l v Boskovicích . 3. |2. |986 v Praze)' syn básníka Františka Taufra, žumalista a redaktor
(Tvorba), politický pracovník, básník sociální a politické poezie (Šach mat, Evropo, |933' Ntl shledanou CCCP, 1935'
Rentgeno8ra,ny, |938, Ictopis,1958,ZněIec, |961, Rozmluva s V, Majakovsbým, |977, Pokračování přiště,1979, Indianie,
1979'Tristia' |981,Všech šest smyslti, l98l), autor vzpomínkové knihy (Strantl, Iidé, ptlkolení, |962) apraci odbomých
(o Vladimíru Majakovském, 1950' N. V. Gogol' 1952' St. K, Neuntann, |956, V' Nemal, |957, Majakovskij v Praze' |97I'
Únor a současnrj česki literatura. 1 973, s J. Tomanem' soubory statí Ú děIy d dila, I97 3, Portréty a siluety, I98O), Překládal
zejména z ruštiny (A. Blok' L. N. Martynov, B. L. Gorbatov, V. Chlebnikov' V. Majakovskij: Spisy' aj.). Vybrané spisy
1983-1986, 4 svazky.

TAUSSIG Ervín (l887 ve S|aném - srpen 1914 u Tamopole)' lékař' básník generace sdfužené ko|em Almanachu na rok

l914, autor básní a dramatu v pozůstalosti. Psal divadelní kritiky (Přehled, Scéna).

TECHNIK Alfréd (6. 8. l913 ve Smržovce u Tanva|du - 1.1 ' 12. |98ó v Praze), technik' rozhlasový pracovník, prozaik,

autor Íeportážních próz a románi (Muži pod Prahou,1942' Barabové, |943' MIýn ntl ponorné řece, 1956' Tulúci věčné kme'

1958, Svárov, 196| ' 7elený zdpisník, I9.7 4' Rosa v pavučindch, l 978). Pro mládež napsal ÍepoÍtáže (Majálcy televiz.e, t957).

TEIGE Karel (13. 12. 1900 v Praze - l. l0. 195l v Praze), spoluzakladatel Devětsilu, první předseda Levé fronty, člen

surrealistické skupiny, grafik, teoretik umění, kritik, autor odbomých prací (Sttlvbtl a btiseň, |927 ' o hutnoru, klaunech

a dadaistech, sv' I: Svět, kteý se směje,1928, sv. I|: Svět' kteý voní, |930, Moderní architektura v Československu' |93o,

Nejmenší byt, |932, Jarrulrk umění' 1936, Vladimír Majakovskij, 1936; z pozůstalosti Vývojové proměny v wnění' 1966;

Výbor z díla |966_1969' 2 svazky). Redigoval řadu časopisů a sborníků (orfeus, Stavba, Host, Pásmo, ReD, Země sovětů,

Devětsil' Život II. Mezinárodní soudobá architektura ai.).

TĚSNoHLÍDEK Rudolf (7. 6. 1882 v Čáslavi - |2. | ' |928 v Brně), novinář (Lidovó noviny), bÍsnik (Den, l923), autor

lyrických próz (Nénie, 1902' Dva mezi ostatními, |906, Květy v jíní, 1908)' soudniček, románů z bměnské periferie
(Poseidon, |916' Kolonia Kutejsik, 1922) a prací pÍo déti (cimčirínek tl chlttpci, 1922, Nové krtiknsní, 1927). Povidku

Lišktt Bystrouška (1920) zhudebni| L. Janáček. Přek|ádal ze severských literatur (K. Hamsun' S. Lagerlófová).

TETAUER Frank (3 1. 3. 1903 v Praze - 15. |2. |954 v Praze), v l. l 935-1 945 dramaturg Městských divade| pražských'

dramatik, autor společenských komedií (Veřejný nepřítel, |935, Diaqnóza,1936, Mibstrui mámení,1938) a historických

het (Život není sen, I94o, Zipas draků, 1 94 l ' přeprac. |959, Zpovědník, l 94 1 ), prozaik (Křest ohněn, |941 , Krvavri .l.uga,
1947) a esejista ( Shtlw, 1929, přeprac. 1948, Drama i jeho svět, 1942' 1948l2l, 1958/3l). Překládal z angličtiny (W. Shakes-

peare, E. O'Neill, G. K. Chesterton, G. B. Shaw, J. Galsworthy aj.).

THEER otakar (l6. 2. 1880 v Černovicích na Ukrajině -20.12. I9lr7 v Praze)' knihovník, básník' autor intelektuální

|yiky (Výprtlvy k Já, |9o0, |9|4/2/' Úzkosti a naděje' |9l|, Všemu navzdory' l916), dramatik (Faetfuin, l9ló), |iterární,

divadelni a výtvamý kritik. Vydal knihu próz Pod strotnetn lásb (1903), Překládal z franštiny (P. Lotti' P. Adam,

o. Mirbeau aj.). Dílo otakara Theera 1930-l93l, 3 svazky.

THIELE Vladimír (nar. 14. 2. 1921 v Potštejně), truhlář' pak redaktor, básník, autor sentimentální lyriky (Pokornó pout,,

1940,Hochvmodrém,|942,ohlédnutí,1943,Paletalrislq,|9a7),prozaik(Střídtlvěoblačno,1941).Por. l945sevěnoval

zejména pracím pro déti (Třesu, třesu z rukivu, |945, Lokotnotivrt Fu - Fu, |950' Krdsné léto v orlím srubu, |966, Jtlk to

všechno dobře dopadkl,1969) a otázkám knižní kultury a výtvamého umění. Vydáva| soubory anekdot ÍÚ.směvy Jana

Masaryka, |969, Pan Shaw a panTwain' |975, Úsměvy stříbrného pldtna' 1986).

THoMAYER Josef (23. 3. l853 v Trhanově . l8. 10. |927 v Pruze), profesor vnitřního lékařství na KU (od r. 1897).

Vedle prací odbomých psal pod pseudonymem R' E. Jamot drobné prózy (Příroda a lidé,1880, Vedle cesty, 1895, Po růz-

ných stezkich, |902, Paběrky, |91L, Z p(mětí lidí nepatrných a jiné prdce, .|9|3' Ze zťtpisků starého lékaře' 7925) i paměti

(Zpouti žiýotní,1920). Spoluredigoval Zvon. Sebrané spisy |9|9_|925' l 1 svazků. Srov. Dějiny české literatury III' s.603.
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TILLE Václav (|6. 2. |86.I v Táboře - 26. 4, |937 v Praze), knihovník, literámí historik, profesor srovnávacích dějin
literatury na KU od r. 19|2 (Filozofie literatury uTaina a předch,ůdc,ů, |902, Maurice Maeterlinck, l91o, Božena Němcovó,
|9||,1914l2l, |920/3l)' folklorista (České poluidlq do roku 1848,1909, Soupis česlcých poMdek,I,1929, II, sv. 1 1934,
sv. 2 1937)' divadelní knt|k(Divadelní vzpomínky, |9|7, Moskvuv listoPadu, 1929; psal do časopisů Praha, Nrárodní listy,

Nová politika' Den, Jeviště, Venkov, Rozpravy Aventina aj.). Pod jménem Václav Říha psal pohádky (Bajky, |905, Řího.vy
pofuidlq' 1975, Dvanóct pohrídek z onoho světa' |92|' Selské pofuitllq' 1930). Překládal z franštiny (G. de Maupassant,

M. Maeterlinck, H. Soumagne aj.). Vydával dílo B. Němcové' K. J. Erbena aj.

TII-scHoVÁ Anna Maria ( 1 l . 1 l . l 873 v Praze - 1 8. 6' l957 na Dobříši), prozaička' autorka sociá|ních a psycho|ogických

próz(Fany,19|5, Smrdrodina, |916' Sytwvé, |978'VykoupenÍ,|923, Dědicové' 1924'AIrutmater, |934, Matky a dcery' |935'

Tři kříže, L940, orlí hnízdo, |947' Návrat, 1945) a romr{nu z proletářského prostfudí (Haldy, 1927,2 sv.). Napsala monografii
(Božena Němcová, 1948)' Nrárodní umělkyně. Sebrané spisy 1927-|948, l l svazků; |952_196|' l 1 svazků, nedokončeno.

TOMAN Josef (6. 4. l 899 v Praze - 2.7 . t. |977 v Praze), romanopisec usilujíci o bohatě fabu|ovanou prózu (Člověk

odnikud, |933,Vosí hnízdo' 1938' l956 s titulem Důmzkaret, Lidé pod horami' |940, |958l2l, Don Juan,1944, Kde lišlq

&ivají dobrou noc, |957 , spolu s manželkou Miros|avou Tomanovou, Po nds ponpa, |963' Sokrates' 1975' s M. Tomano.

vou), dramatik (Čemé slunce, |929' Přítellqně' 1936, s M. TomanovoÚ,vinice,l94l, s M. Tomanovou, |94612/' Slovanské

nebe, |949), Psal také poezii (Zróní, 1926, Háj, který voní skořicí, l92.I), rozhlasové hry (Řeka čtlruje, |936) a niáměty pÍo

fi|m. Vybrané spisy Josefa a Miroslavy Tomanových, l958_l962' 5 svazků.

TOMAN Karel viz str. 124.

TOMEČEK JaÍomíÍ (naÍ. 30. 9. l906 v Kroměříži), právník, redaktor (Host do domu), prozaik, autor povídek a románů

ze světa přirody (Vuí se směje, |944, |955l2l, stříbrný lipan, |9M' Aúnirdl na Dyji' |962, Jenomvteřiny' |962, Zemí

révového listu, |964, Neklid, L965, Kameje,1970' Doteky tichl,l9.1| '%važí čtlsu, |972' Mezi dvěrulýstřely, |9.72,Zlstttv

se na chvíli, 1974, Ve znamení zvěn'>kruhu, |917, vizralq v přírodě' |9,78, Psí hlcts, |979, Itlbutí oblakl, 1980' Mslq,

|'98|' Hora hoří, |984, Živly a osudy, 1985) a prací pro mládež ( Srulrag,dové stopy, |966, Divonorné lovy, |974' Když

padají hvězdy, |98o, Ptači příběhy,1983, Zlatd mandragora, 1990). Soubomé vydání Knihy J. Tomečka pro mládež

|96.1_1919' 8 svazků.

TOMEŠ Jan Marius (nar. 20. 9. l9l3 v olomouci), pracovník Národní galerie, básník, autor spiritualistických veršů

(Klubko Ariadnino,1942,7A.,., t946, Ruby, |947) a výtvamých monografických praci (Aklis Bubtik, |956' Jaroslav Grus'

1963, Sochtlř Josef Wagner, 1985' Jindřich Prucha, 1987, oskar Kokoschka' l988). Překládal z franštiny (G. de Nerval'

S. Renaud) a uspořádal výbor Magnetická pole (1967).

TRÁGER Josef (27 . 5. |904 v Praze - 10. 6. 1911 v Praze), nakladatelský redaktor, dramaturg, divadelní kritik (Literámí

noviny, Právo lidu, A-Zet, Svobodné slovo, Divade|ní noviny aj.) a teoretik, autor odbomých prací (Počótky českého divadla,

l935, v Čs' vlastivědě Y||I, Dvě předruišky zvtilky o d'ivadle' |945, Nrjrodní utněIec V. Vytlrtl, |951, E. Vojan, 1954' spolu

s V. Miillerem), vydavate| Kritického dílaJ, Vodtiktl(spo|us A. PraŽákem). Redigoval Divade|ní zápisník, knižnici Umlčení

a zapomenutí, Divadelní perspektivy aj.

TRQJAN Josef ( 10. 5. 1905 v Praze - 2|, 7. 1965 v Praze, herec, novinář (Právo lidu), soudničkrář, prozaik (Stopa

v dešti, 1929, LidičIq před soudem, 1939, Maminka to řekla, |940' Hoši z ruibřež,í, 1947), básník (Zvon země, |926' Večery

v dešti, 1938), autor prací pro mládež (HaIó, poslední zprdvy, |936' Iital jsem s anděIy' 1941) a praci odborných (./a,t

sborově recit()vati,1932). Spoluautor divadelnich inscenací v divad|e Dada.

TRÝB Antonín (7. 3. 1884 v Karlově u Křivoklátu - 3. 9. 1960 v Bmě), profesor dermatologie na lékařské fakultě

v Bmě, básník' autor přírodní a meditativní |yiky (Pokorné zrcjni, |926' Sontltiny,1942, l'tlňskc listí' |946, Kruh, |956),

historického rom ánu (Císař chudých, 1935) aprózinspirovaných Dálným východem ( Před branami Východu, |921, Příběhy

domu na Čans.Wu' |93o).
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UHER Josef (l4. l2. l880 v Podolí u Tišnova - 5. l2' l908 v Bmě)' učitel' prozaik, autor dÍobných povídek o lidech
na okraji společnosti (Kapitoly o lidech kočovných tl jinó próza, |906' Má cestu, |907, posmÍtně Dětsní a jiné povídky,
l909, soubomě Literdmí pozůstalost J. Uhra, l9l0' 1913' 2 sv., usp. M. Hýsek)'

URBAN A. Jaroslav (23. l0. l899 v Bylanech u Českého Brodu .4. 3. |962v Praze), novinář (Lidové noviny, Národní
politika' Právo lidu, Svět v obrazech), filmový dramaturg, kritik, prozaik, autor humoristických a satirických povídek
a romrínů (Miklsrdný smích,1934' Honful za ufujlostmi, |939, o Hitlerovi, Honzovi ct SS k;upežnících. |946,Vesmír se diví,
1946), rcporÍáží (Ndmořníkem z Austrdlie do Evropy' |926' Město z:tlané Hollywood, |935), dramatik, autor komedií
(Vyučovdní ki.rce, |936, Sluneční paseklt, l94|, Jenom krok' |946), Psal také práce pro m|ádež (Jako pes a kočktt, |944,
Bareynd hrdz, 1954' Hoši s plnovousen, 1957). Překládal z angličtiny.

URBÁNEK Zdeněk (nar. 12' |0. |9|.7 v Praze), redaktor, filmový dramaturg, prozaik, autor psychologických,
introspektivních ptóz (Úžeh hnou, |940, Příběh bledéhtl Dominiktl, |94|, Snořitelé .Ívěta, |989), eseje (Čkněk v mlrldé
poezii' 1940) a prací pro m|ádež (Cestou za Quultem, 1949). Přek|ádal z angličtiny (W' Shakespeare, W. Whitman'
T. Dreiser, E. L. Masters, J. Galsworthy, J. Joyce, W. Faulkner, W. Saroyan aj.).

URBÁNKOVÁ Jarmila (provdaná Ga|andauerová; nar.23.2. |9|| v Homích Vilémovicích u Třebíče), redaktorka'
brásnířka' autorka citové a intimní poezie (Slunečnice, |942, K jitřnimu prameni, 1955' Krůpěje,1957 'Zpívající pták' 1964'

Pod milostnou lunou, |968' Kotvy cl stébla' |978, Ve stínu vikltlnu, 1986) a knížek pro déti (Voničku' L943, Ctnt bys chtěI
být' |948). Překládala z angličtiny (J. Aldridge' T. Wolfe' P. Bucková aj.), němčiny, franštiny, slovenštiny.

URX Eduard (29. |. ''9o3 ve Velké n. Veličkou -20' 4. |942 v koncentračním táboře Mauthausen), komunistický
novinář, spoluzakladatel skupiny Dav, marxistický literámí kňtik a teoretik (posmnně výbory Btisnik v aístupe, |96|,
V pmních řadách, 1962' Umění a proletrlriát, 1979)' reportér (Na sociali.sticbých polích, 1934) a publicista (posmrtně Za
pravdu a mír' 1954, Urx a naša prtbmnosí', |960).

vÁcLAvEK Bedňch (l0. 1. l897 v Čáslavicích u Třebíče - 5. 3. t943 v koncentraěním táboře osvětim, marxistický
|iterámí vědec, historik, estetik a kÍitik (od umění k norbě' 1928, Poezie v rozpacích, |930, Česki literatura 20. století,

|934' Tvorbou k realitě, |93.| , Lidovó slovesnost v českém výoji literórním' l940; výbory Tradice tl modernost' |973,
Tvorba a skutečnost, |980, Ruskj revoluce a literatura' l980), folklorista a editor (České písně kramúřské, |931, spo|u
s R Smetanou, Česbý ruirodní zpěvník,1940, s R. smetanou, Historie utěšené a kratochvilné,1941, pod jm. L' Čivmý,
posmrtně Ce.r/cy listrjř,1946, Kniha satir, 1949' spolu s D. Šajnerem). Redigoval ReD' Index, Socio|ogickou revui' středisko,

U.Blok' sbomíky Fronta (l927), Nový dům (l928)' sssR v čs. poezii (l936) aj. Překládal z němčiny (L. Frank' G' Keller,

J. Wassermann, H. Mann aj.)' z ruštiny (F. I' Panfjorov)' Sebrané spisy l949-1978, l5 svazků.

vAcHEK Emil (2. 2. 1889 v Hradci Králové . l. 5. l9ó4 v Praze), novinář a redaktor (Právo lidu' Nová svoboda,
Sport), prozaik, autor psychologických, společenských a humoristických próz (Ře.šera, l9l8, Sup' 1920' Cestou do nebe,

l921, l934 s titu|em Puberta' Pún světa,1925,tn|ogie Cfuim Dynybyl: Čerllená zahrada' 1926, Svatrj' |929, Dvandcti hlasy

ano, 1931; Bidýlko' |92.| , Krev nevoló o pomstu, |934, Nepříte! v těle, |936, Žil j.sem s ciz,inkou, l 938), jeden ze zakladatelů

české detektivní liteÍatury (Tajem.sní obrazrirny, |928' Muž a stín' |932, Zlú minuta, |933, Černú hvězdct, |959). Psal také

dramata(Ubohý bldzen' 1922' Prsten, |942). Vydal kroniku (Německdvúlka, |945_|94.l ' 8 sv.). Napsal Vzponínky na stclý

Hradec (|960). Psal divadelní referáty (Práce). Dílo Emila Vachka l930_l936, l5 svazků.

VALENTA Edvard (22. 1. 1901 v Prostějově - 2|. 8. 1978 v Praze), novinář (Lidové noviny)' prozaik, autor

cestopisných fejetonú a povídek (Lidé, které jsem Potkdl cesíOu, |939, |948lzl s titulem Poprvé a naposledy, Světem pro

nic za nic, |941' Nejkrúsnější země, 1958), biografického románu (Druhé htlusle' 1943, 2 sv.) a psychologicko-
-společenských próz (Jdi za zeleným světlem, |956, Trám, |963, Srdce a pokltld, |969, Žil jsem s miliardúřem, |98o, Žít
ještě jednou' l984). Napsal knížky pro m|ádeŽ (Strýček Eslqmúk' |94l) a s B. Golombkem zpracoval vzpomínky českého
polrímíka Jana Welzla (viz Go|ombek B.). Psal také rozhlasové hry a vyda| paměti (Život samé psaní, |97O).
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VALJA Jiří (vl. jm. Josef Bubník; 22..1, 1914 v Praze . |.7.3. 196.I v Praze), novinář (České slovo, Lidové noviny),
prozaik, autor psychologických povídek a románů (Vypravěč aneb 57 povídek pro všechny případy, 194o, Zbrrlně
bezbranných,1946,7lthradní ulice 70, 1950, Cestujíci se zaýazadly, l958) a prací pÍo déti (Děti ýítěz]léhl květncl, 1946).
Začal jako básnik (Nohama v blátě' |936). Psal rozhlasové hry a překládal z ang|ičtiny (W. Shakespeare, P. B. She|ley'
w. B. Yeats, R. Bums, W. Faulkner, L. Hughes, E. Hemingway, G. Greene) a z ruštiny (V. J. Brjusov, N. Tichonov aj.).

VANČURA Vladislav viz str. 310.

VANĚČEK Amošt (10. 8. 1900 v Nových Benátkách .28. 9. l983 v Praze), prozaik, autor lyrizovaných povídek
a románů (Vor Medusy, 1938, Pdtd symfonie, L943, Světlo v zúmku, 1945, Černtt ltlbut,, |947), romiínových kronik
a historických ptóz (Skltiřskó bouře 1890, 1953' |96|12l s titulem NrLhrdelník z' červených korrilkti, Banry století, 1956,
Rastislavův neč' |967, ZIaý kůň' |969, KráIův houslista, 1977' Husitski btlladrl' |978)' Přek|ádal z angličtiny (výbor
Ameičtí bdsníci,\N, Blake' C. Sandburg, o. Wilde, R. Aldington aj.).

VANĚK Karel (28. 3. 1887 v Kostelci nad Čemými lesy - |8.7. |933v Praze), novinářaredaktor (Rudé právo, České
slovo), fejetonista a humorista (Střepiny, |924, Nůše střepin' |930, posmrtně Posledni střepiny,1934), autor válečného
deniku (Charašó, pan, da! ?, l920). Pokračoval v Haškových osudech dobrého vojárka Švejka (osudy dobréhovojtifu Švejka
v ruském zajetí' 1924).

vAŠIcA Josef (30. 8. 1884 ve Štítině u opavy - 1 l. 4. 1968 v Praze), profesor staroslověnštiny na teologické fakultě
v olomouci (od r. 1920) a v Praze (od r. 1937), autor prací odbomých (Zvot tt pochvaltl sv. Cyrila, |92.7, Staročeské
evangelidře, |931, K dějinrim staršího českého písemnictví, |93.7, České literární baroko, |938, Soupis staroslovanslcjch
rukopisů Nrjrodního muzed v Praze, 195.7, spolu s J. Vajsem, Literrirní pamtitky epochy velkomoraýské 86j385' |966),
objevil a vydal díla B. Bridela' H. Bilovského, F. M. Kruma, M. Tannera, o. F. de Valdta aj. Vydával starší českou
literaturu (Naučení rodičůn, Pasýřská vrjnoční hra aj.),

VÁVRA Jaroslav Raimund (8. 3. 19o2 v Hradci Králové .5. 5. l990 v Praze), nakladatelský redaktor, novinař, prozaik' au-
tor próz z afrického prostředí (Petrolejáři, |930, Ahtned' mtj hlad' |935, Tvrdri pěst Tuaregů' 1950, Na březích NiIu, 1958' Když
kntnení promluvilo, 1962) a histoňckých romini (Posel úsvitu, |947, Huťmistr Rilckl, 1952' Případ skláře Egermanrw, 1975),

vAvŘÍK Zdenék (21' 9. 1906 v Libhošti u Nového Jiěina - 29 ' |2' |964 v Praze), knihovník, redaktor (Literámí

noviny), básnik(Elegie' |929' Plakati světlem' |933' PukIý bronz, |939, Rodnri' |940), esejista (Bard 1931, Knihovníkův

ztipisník, 1946). autor knih pro děti (Dobrodruž*ství Marca Pola, |942, Kolovrat, 1944, Čtení o ]anu Želivském, 1953). Psa|
rozhlasové hry a překládal z franštiny.

VČELIČKA Géza (vl. jm. Antonín Eduard Včelička; 7. 5. l901 v Praze - 30, 12, |966 v Praze), číšník, skladník, pak

novinář v levicovém tisku, prozaik, avtoÍ pÍóz z pÍažského proletářského prostředí (Kavrirrul na hlavní třídě, |932, 1952|3l '
1953l4l, Policejni hodina, |93"l' 194612l, |95,716l' Prcž^ské tajemsní,1944,1945l2l), rcpoÍt^ži (Světoběžníci a robinzoni,

1932, V zemi hdkového kříže, |933, Dvě města na světě, 1935)' básník (Pěšinou snů, |93o, |94012/, |946/3l, Staré zrcadlo,
|939' 194612/, Kltišterní ulice, |944, fingované vročení l938). Dílo cézy Včeličky l955_1959' 6 svazků.

VELTRUSKÝJi ří(5.6.19|9vPraze.31,5,|994vPaříži) ,soc io logaestet ik,členPražskéhol ingvist ickéhokrouŽku,

od r. 1948 v zahraničí, kde vydal většinu knižních prací odbomých i publicistických' jen zčásti pod svým jménem

(Byrokracie, demokracie tl děInickrt třídÍl' 1946, Drannas as Lilerature, Lisse 1977).

vEsELÝ Antonín (27. 3. l 888 v Moravských Křižánkách u Svratky . 3. l0. l945 v Praze), novinář a redaktor (Lumír,

Právo lidu, Česká revue, Zlatá Praha, Pražské noviny, Kritika, Pramen), divadelní a literární kritik, literární historik a esejista
(Z literárního alba' |923' Listy autorům, |924, Hovory s herci, |926, K. Elgart Sokol, |930, s J. Staňkem, o Bohuši

Zakoptllovi,1937, F. A. Šubert, |937, České krajiny' 1940' Neblednoucí podobizny' l946). Psal také črty (Barevné stíny,
t928) a básně (V zcjři i stinu' 1942).
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1930' s J. staňkem, o Bohuši
Psa| také črty (Barevné stíny'

VIKOVÁ.KUNĚTICKÁBožena(30' 7.|862v Pardubicích - 18.3. 1934v Libočanech uŽatce),politickápracovnrce,
prozaička, autorka žánrových obrazků a společenských románi (Povídb, |887, Medřicki' l897' 1. díl trilogie K světlu,
Vzpoura, l90l' 2. díl ti|ogie, Pón, 1905' 3. dÍl trilogie), dramatička (Nezndmó pevnina,1899, Cop, |9o5, Holčička, 1905)
a publicistka (o ženském mnnddtu do sněmu KráIovstvi českého,1913), Sebrané dilo 1919-1922, 7 svazků. Srov. Dějiny
české literatury III' s. 605'

VILIKOVSKÝ Jan (15. 4. |904 v Semechnicích u opočna . 15. 11. 1946 v Bmě), literámí historik, profesor české
a s|ovenské literatury na bratislavské univerzitě (od r. 1936)' po r. l939 v Bmě, autor odbomých praci (lntinská poezie

žtikovskiv Čecfuich, |932' Písemnicní českého středověku, 1948), editor (Bdsnické spisy P. J. Šafrlrtm, 1938, antologie
Próza z doby Karla IV., 1938 a 1948' antologie Staročeská lyrika,1940, Icgenfut o sv' Kateřině, |94| a7946, Staročeské

satiry, |942). Z překladů: Bruno Querfurtský, Zivot a utrpení sV. Vojtěcha, biskupa a muěedníka, 1935, Vlastný životopis
S' Hruškovica' 1943.

VLADYKA Ladislav (vl. jm. L. Přimda; 1. ó. 1893 v Praze - 15.6. 1956 v Novém Kníně), redaktor, prozaik, autor
konvenčních společenských románi (Včera není dnes, 792.| ' Jcj v něm, |927 , Bar-el.Ghaztll, 1928) a válečné prózy (Uska

v Batuře' 1929).

VLČEK Bartoš (22. l0. 1897 v Růždce u Vsetína -,7, | ' 1926 v Bmě), učitel, člen Literrární skupiny, básnik (Slcwnosti

večerní, 1923, V4loura samoty' 1923' Milenci' 1924) aprozaik(Nevděčné lfuIq' |924, Marný zápas, 1925). Napsal drama
(Učeň' |924)' překládal z italštiny. Yýbor Touha po životě (|979).

VLČEK Jaroslav (22. |. |860 v Banské Bystrici .2|, I, 1930v Praze), literární kritik a historik, profesor dějin české
literatury na KU od r, |9o8 (Přehled dějin literatury české, 1885, Dejiny literatúry slovenskej 1./l l889_1890' Několik
knpitolek z dějin naší slovesnosti, I9L2, Dějiny české literatury, |893_|92|' 193|/2l, l9ó0/5/ s doplněnou bibliografií)'
editor (J. KÍál, K. H. Mácha, A. J. Puchmajer, V. Hálek, B. Němcová, J. Matúška, K. Kuzmány aj.). Spoluredigoval Lumír,
Den, fejeton Národních listů, Listy ftlologické' Naši řeč aj. Spo|upracoval na Literatuře české 19' století. Srov. Dějiny české
literatury III, s. 606.

VoDÁK Jindřich (7. ll. 1867 v Lysé nad Labem. l0.4. 1940 v Praze), středoškolský profesor, pak úředník
ministerstva školství, divadelní a literární kritik (České slovo' Venkov, Jeviště, Rozhledy, Literámí listy, Česká stráž, Lidové

noviny aj.)' estetik, autor odborných spisú (Ntirodní divadkl ajeho budovatelé,193I, Idea Nórodního divrldla' 1933, K. H.
Mócha, 1936; Kritické díIo' 5 sv., 1943-1953; výbor ze statí Tvtiře česbjch herců, |961). Překládal z franštiny (C. Flamma.

rion, R. de Chateaubriand, Stendhal, G. Flaubert aj.). srov' Dějiny české literatury III' s. 608.

voDIČKA Felix (1l. 4. 1909 v Innsbrucku, Rakousko .5. l.l'9.|4 v Praze), literární vědec a historik, profesor české
literatury na KU (od r. |949), autor odbomých praci (Počritlq krtÍsné prózy novočeské, |948, Cesty a cíIe obrozenské

literatury,1958, Strukturavývoje, |969), editor (J. Jungmann, J. Kollár, B. Němcová, J. Neruda, F. X. Šalda aj.).

voDIČKA Timotheus (16' 9. 19l0 v olomouci . 12. 5. 1967 v olomouci), nakladatelský redaktor' katolicky orientovaný
literá.mí kritik a historik, esejista(Skryté dějiny v umění,1935, Chesterton čili Fiklzofie zdrtwého rozumu, 1939: Řdd života,
1944' obraz', maska a pečeť' |946' Stavitelé ýěží, |947' Filtlzofie umění' 1948). Překládal z angličtiny (S. trwis' J. F.

coopeÍ' D. Defoe, R. L. Stevenson' J. Conrad, G. K. Chesterton aj.).

VoKÁČ Karel (28. l0. 1903 ve Zbiroze. popraven nacisty 12. 
.7. 

1944 v Praze), učitel, básník meditativní lyriky
(Modlitební knížka, 1927, Pavoukův stín, |929, Žít i umírat, |94|, I]tkrjno z dýmu' 1942, I944l2l, posmrtně Posledním
dechem, 1945)' prozaik (Prasklý zýon, 1927, Cizinec, |930).

VoKoLEK Vladimír (1. 1. 1913 v Pardubicích -23. ,7 . |988 v Děčíně)' knihovník, učitel, básník katolického zaměření
(Žíněné rtlucho, I94O, Národ na dtažbě, |945' Cesta k poledni, |946, Vyprodaný čtls' |949' Mez.i rybou tt pttiken, |967,
Ke komu mluvím dnes. |984\'
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vosKovEc Jiff (vl. jm. J. Wachsmann; 19. 6. 1905 v Sázavě - 1. 8' 1981 Pearlblossom, Lancastet Kalifomie, USA,
od r. 1950 žil v zahraničí)' herec, člen Devětsilu, spolu s,J. Werichem zakladatel osvobozeného divadla (r. 1927). Autor
her (viz heslo wERIcH Jan). Psal avantgardní verše, tvořil obrazové básně a překládal z franštiny (J. Cocteau, A. Jarry)
a do angličtiny (Moliěre, E. M. Labiche' J. Topol)'

VRBA Jan (l0. 7. 1889 v Klenčí . l8. 5. 19ó1 v Domažlicich)' původním povoláním lesník, pak novinář (Pramen),
prozaik' autor próz z přírody (I.es' 19|7 , Kniha z přírody, l92o, Bafulntnice a jiné obrizky z přírody, |922' Borovice, |925,
Mniška, l929)' venkovských a historických románů, čerpaných ponejvíce z chodského pÍostředí (Dolina, 19|1 ' Boží mlýny,
I9|9, ]an Martin Šand,a, |919, Chodské rebelie, |923_1926,3 sv,, Stlumrak Hadlct^suc rodu,1929' 3 sv.), brásník (Radostné

zaslíbení' I9I4, V polední strdni' |92|). Psal také práce odbomó a vzpomínkové (Chodsko Pod Haltraýou, |924, otokar
Březina ajiní přátelé v mé paměti, 1932, Jan Herben, 1937) a knihy pro mládež (Zlaý kliček, |932, Ptačí svět' |956).
Sebrané spisy l925-1948, 76 svazků.

VRBOVÁAlena(nar.3.  10. 19l9vestaÍémPlzenciuPlzně),  lékařka,básnířka(Řeklnt lcestóch,1942,Dokrve,|957,
Sondy a písně' |963, Milosttui, |968, Antigony' 1969' BIýsIainí ra čary, 1974' odkud přicfuizí hudba, |976, Cestou
necestou, 1984, Čarodějný čas, 1988) a prozaička (My dvtl, 1944, Drsné povídlq, |964, Dtilkové povídky, 1967, Znovtl
v Monte Rose, |97|, ostrulté povídlq, |972, BenatskÍ' |975, v erbu lvice' Kronikl o paní Uisltlvě, |9,I7, odlet do
Madnisu, 1978' Když kohout dozpíval, 1,98I, Pod kardindlskou pečetí,1983, Rašení, |985' Indidnské létq' 1986' Prťthled

z Pohořelce, L988\.

vRcHLIcKÁ Eva (roz. Frídová, provd. Nevolová; 6. 3. l888 v Praz.e .18. 7. 1969 v Praze), dcera biísníka Jaroslava
Vrchlického' herečka, básnířka(Prázdniny, 1925, Verše, 1959' Paprslcy, |963, ozs,ěny' l967), autorka vzpomínkových próz
(Dětstýí s Vrchliclcým, t939' L96ol2l s titulem Dětsní a mld.dí s Vrchliclqm' Cestou necestou, |946) a prací pro děti
(Z oříšku krrilovny Mab, 1946)' Přek|ádala z ruštiny (M. Gorkij' o. F. Berggolcová).

vRcHLlCKÝ Jaroslav (vl' jm. Emil Frída; 17. 2. l853 v Lounech .9' 9, t9|2 v Domažlicích) . viz monografickou

kapitolu v Dějinách české literatury I||, s.294-323.

vYsKoČIL Albert (28. 1. 1890 v Praze -4. 12. 1966 v Praze)' učitel, redaktor, esejista' literární kritik a historik
(Bósníkova Cesta, |927 , Bdsníkovo sklvo, |933, Btisník, |936, 7lamení u cest, 1947). Vydal sbírku básni (Na pokraji dnů,

1932) a knížku pro mládež (Kryštof Kolumbus' 1945). Překládal z angličtiny (D. Defoe, T. Carlyle, E. A. Poe, J. Keats,

D. Rossetti), z němčiny (E. T. A. Hoffmann) a vydával díla K. H. Máchy, F. L. Čelakovského, J. V. Sládka, J. Arbesa aj.

WEIL Jiří (6. 8. 1900 v Praskolesích u Hořovic . |3' 12' l959 v Praze), člen Devětsilu a Bloku, noviniíř, pÍozaik, autor

rcpoÍtÁži (Češi stavějí v ze,ni pětiletek, 1937), románu ze sovětské skutečnosti (Moskva . hranice' 1931)' |ynzujicich próz
(Makanna, otec divú, |945, Bamy' 1946, Mír, 1949, |957lu s názvem Vězeň chilbnslcý); později byl inspirován ze1ména

záŽiky z okupace (hvot s hvězdou, |949,Žrllozpěv ntl77 297 obětí, l958, posmrtně Na střeše je Mendelssolln, l960). Psal

popularizační práce (RuskÍ revoluční literatura,1924) a překládal z ruštiny (V' Majakovskij, B. Pastemak' M. Gorkij' N. N.

Asejev, E. G' Bagrickij' V. A. Lugovskoj' A. G. Malyškin aj.).

WEINER Richard (6. 1 1. 1884 v Písku . 3. 1. |937 v Praze), novinář (Lidové noviny), básník, autor lyriky podvědomí

a snů (Rozce.sti |918, Mnoho nocí' 1928, kjtiší s kulichem, herbdřem a kostk'unli' |929, Meuopottlmie, |930), ptozaik
(Lítice, |916, |928lu, Inz.ebník, |929, Hra doopravdy, |933)' publicista (IřrÍsničlq dějinných dm'' l9l9). Překláda| z fran.

štiny (J. Romains aj.).

WEINGART Miloš (21. 1 1. 1890 v Praze - 12. 1. 1939 v Praze), filolog, profesor srovnávacího slovanského jazykozpytu

a staros|ověnštiny na KU od r. 1926 (Výoj českeho jaryka, |9l8, Česbj jaqk v přítomnosti, |934, Ruktlvěť jaryka

staroslověnskélto, |93.| ,1938' 2 sv.) a literámí historik (Problémy tl metody české literární historie, |922, Byzuntské kroniky
v literatuře církvněslovanské, |922' |923,2 sv., Dobrovského Institutiones, 1923' |925' Sklvanski.fikllogie v českosb,"en.
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Redigovď Byzantinoslavica, Archív pfo bádání o životě a díle Dobrovského aj.

WEISS Jan (10. 5. 1'892 v Jilemnici -7 ,3. |972 v Praze), prozaik, autor fantastických povídek a románů (Barrik smrti,
192.I, Zrcadb, které se opožd'uje, |927, Dům o !000 ptltrech, |929, Škola zk;čittu, |93|,1943 přeprac. s titulem kjzračné
ruce, Sprič ve měrokruhu, 7937, PřišeI z hor, 1941,7změ vnuků, 1957). Napsal drama (Tři sny Kristiny Bojarové, I93l).
Dílo Jana Weisse 1958-1962. 6 svazků. nedokončeno.

WERICH Ian (6.2, 1905 v Praze - 31. 10. 1980 v Praze), herec, spolu s Jiřím Voskovcem zakladatel osvobozeného
divadla (r. 1927) a autor divadelních her (Vest Pocket Reýue, |927, Sever proti Jihu' 1930' Caesar,1932' osel a stín,1933'
Kat a blrizen, |934' Balala z hndrů, |935, Nebe na zemi, 1936' Rub tt líc, |937, Těžki BcLrbora, |937 ' Pěst na oko aneb
Caesarovo findle' 1 938). Samostatně napsal reporLáŽni prózu (Ittllsk prázdniny, l 960) a knížku pto déti (FinÍdrum' 1'960'

|96312l); posmrtně vyš|o JanWerichvzpomíntÍ'.' vlastně Potlaclr (l984), Úsměv klauna (1984) a výbor z dopisů a článků
Listovdni (1988). Spolu s J. Voskovcem se zúčastnili práce na filmech (Pudr a benzín, Hej rup aj.). Národní umělec.

WERNER Vilém (8. 1z' 1892 ve Vídni - 22. 5. 1966 v Ptaze), v l. l933_194l dramaturg Čs. rozhlasu, dramatik, autor

konverzačních a společenských her (Zuzana hraje vabank, |934, Lidé na kře, 1936, Noví lidé, 1939, Čen,ený mlýn, |940)'
prozaík (Sedí rybdř u vody' 1942),

WINTER Zikmund(2l ' 12. 1846 v Praze -|2. 6. 19l2 v Reichenhallu, Rakousko)' středoškolský profesor, prozaik, autor

historických povídek a románů (Starobylé obrázlq z Rakovnick'c,1886_1888' řada I a II, Pražské obrdzlq, |893, k staré

Prahy, 1894, Staré listy,1902, Rozina sebranec, |905, Bouře tl přehtiňkn, |907 , Mistr Kampanus,1909, posmrtné Nezbedný

bakaliř' 1915) a odbomých prací historických (Kulturní obraz česlcých rrást, 189G-l892, 2 sv.' Dějiny kroje v zemích
česbých od dob nejstarších až po dobu bělohorské bitvy, |B91-I894, 4 sv., s Č. Zíbrtem, Děje vysolqch škol pražslcých v I.

1409-1622, 1897, Dějitly řemesel a obchtldu v Čechrjch ve XIV. tl XV. su;Ieti, |906, Řemeslnicno a živttosti XVI. věku

v Čecfuich, I909).Z. Wintra Sebrané spisy z beletrie a kultumích studií |91|-|925,2l svazek; Výbor ze Spisů 1910-l930'

13 svazků; Dílo 1937-1950, 8 svazků. Srov' Dějiny české literatury III' s. 608.

z WOJKOWICZ Jan (vl. jm. J. Nebeský; 18. 5. 1880 v Nymburce -6. |2. |944 v Satalicích u Prahy), básník inspirovaný

dekadencí Modemi revue (Poezie, |900, Meditace, 1906, Básník ayěčnost, |925, KrúIovsní snu' 1932) aproza1k (MysÍeria

amorosd' L899' Gerful' |901' 1944l2l). Napsal filozofické pojednání (o problému individualizace, !900).

woLKER ]iří viz str. 261.

WOLLMAN Frank (5. 5. 1888 v Bohušovicích n. ohří u Litoměřic - 9. 5. |969 v Praze), literámí historik' profesor

srovnávacích dějin slovanských literatur na bměnské univerzitě od r. |928 (7eromski a Reymont, 1926' SIovesnost SIovanů,

1928, Dranatika slovanského jihu, L930, Slovanství v jtlzykově literárním obrození u Sknanů, |958' Slavismy a antislavismy

za jara ruirodů, t968) a dramatik (Bohokrril, 1921, Člun na moři' 1923, trilogie Velkri Moruvcl, l924). Napsal sbírku básní

(Bludný kimen, l918) a reportáŽni érty (Severoaipadní Jugoslavija' 1935).

ZAHRADNÍČEK Jan (17. 1 . 1905 v Mastníku u Třebíče .7' l0. l960 v Uhřínově u Velkého Meziříčí)' spirituální lyrik

katolického zaměření (Pokušení smrti, |930, Jeřdby, |933, Žíznivé léto, 1'935, Pozdravení slunci, |937, Korouhye, |940'

Podbičemmilostným, |944' Stanizemě'1946,lll Saletta, 1947; posmrtně Výbor zbdsní, |96|, RtluškaVeroničina abrjsně

z pozůstalosti, 1968, Čtyři léta, 1969, Dům strach, 198|, Znamení tnoci, |990), eseJista (PIáč koruny české, 1938' Nriš kraj

tl kttihtt, |939' oslice Balaamova, |94o). Překládal z němčiny (F. Hólderlin, R. Billinger, E. Mtjrike' R. M. Rilke' Th. Mann'

J. Wassermann aj.). V l. 195l_1960 protiprávně vězněn, rrmírá krátce po propuštění.

ZAHRADNÍK BRoDsKÝ Bohumil (vl. jm. B. Zahradnik;21,8. 1862 v Hostačově uŽ|ebi .26. l l. 1939 v Pruhoni.

cích), kněz, autor konvenčních povídek a románů (opuštěrui, 1898, Pozdní květ, |90l. , Z pole a lesa, |90|, Vrjcltlv klmač,

1903, Na sopečné půdě,1906' aj.). Nové sebrané spisy 19l4_l936, 86 svazků.
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ZAORÁLEK Jaroslav (z2. |2' 189ó ve Spytihněvi u Uherského Hradiště - 20. l0. 1947 v Roztokách u Prahy),
překladatel z franštiny (Lautréamont, H. de Balzac, P. Mérimée' G. Flaubert, F. R. de Chateaubriand, G. de Nerval, A. Jarry,
J. Laforgue, A. France, M. Maeterlinck, R. Rolland, F. Carco, G. Apollinaire, M. Achard, J. Cocteau, A. Maurois, M. Proust,
J. Giono,,G. Duhamel, L. Aragon, L. F. Céline, F. Mauňac' J. Romains' J. Anouilh), ita|štiny (N. Macchiavelli,G.Prezzc
l i n i ' F .Tomba r i ) ' n ěmčiny (H . J . ch . vonGr imme l shausen 'B 'B rech t , L . F r ank , J .Wasse rmann ,  A .Zwe ig )  ašpaně lš t i ny
(ortega y Gasset, M. de Unamuno). Autor odbomých prací (Kdo n řekl?, 1940, s B. Mathesiem, Lidová rčení, |947).

ZÁVADA Yi|ém (22. 5. 1905 v Hrabové u Ostravy - 30' l l. t982 v Praze), redaktor, knihovník, básnik (Panychida,

|92,| , Siréna, |932, Cesta pěšlq, 193.| , Hradní věž, 1940' PoIní kvíti, 1955, Jeden žjvot, 1962, Na prahu, 19.|0, Zivote' dílq,
1977), autor studii (Za otokarem Březinou, |929, Vticlctv Šolc, búsník Pryosenek, 1938) a knih pÍo děÍi (Mdm nid syou
maminku, 1954' Jdou vojtÍci' jdou' 1956' Naše pofuittky, l981). Překládal z franštiny (G. de Nerval), maďarštiny (E. Ady'
s. Petófi)' slovenštiny (J. Kostra). Básnické dí|o 19.12-|9.19, 5 svazků.

ZAVŘEL František (1. l1. 1885 v Trhové Kamenici - 4' |2. |94.I v Praze), právník' dramatik, autor historických her
(Boleslav Ukrutný' 1919, Vzpoura, 1923' Napoleon, 1925, cyklus Heroiktl, |93.7: Kristus, Hus, Nietzsche), Valdšýn,|94o,
básník a epigramaÍik(Hanel, |9o3, Vlast, |904, Napoleon,1924, Před koncem, pÍeprac., Poz,drav od Borové' 1939)' prozaik
(Fortinbras, 1930' 1933' 2 sv., autobiograťle klživtl ptlhřben, |942' |944/2/\. Psal politické a literární polemiky.

ZEMAN Adolf (24. l. 1882 v Praze . 8. 7. |952 v Praze), novinář a redaktor (Národní osvobození), prozaik, autor
románů zejména z prostředí českých legií v Rusku (Sibiřskc túrrizky, |922, Mrnti bttterie, 193l-|933 ' 3 sv ,, Zborov ' |936,
Hrdinové od Arrasu,1938) a reportáži (Československi odyssea' |920, Českosklvenská colgota, |947).

ZEYER Julius (26. 4. 184l v Praze - 29, 1' l90l v Praze)' básník (Vyšehrttd, 1880, Griselda, 1883, Poez.ie, 1884'
Kronika o.rv. Brand'anu, 1886, Čechův příchod, |886, Z letopisů lúslq, 1889_1892, 4 sv., Karolínskri epopeja, 1896,'
posrnrtně ossid,x ův ruÍvrat ajiné brjsně, l9O5, zde Troje prlměti Víttt Chortize, Nové búsně, l907), prozaik (o ndřej Černyšev,
1876, Novely, 1879' 1884, 2 sv', Búje Štl.íany' l880, Rotruin o věrnén přótelsní Amise a Amikt' !88o, Dobrodružsní
Madrdny' 1882' Fantastické povídky' 1882, Gompači a Komurasaki, |884, Sestra Pascttlina, |887, Rokoko,1887 ' Jan Maria

Plojhar,|89I,Stratonikaajinépovidlq,1892,obrcvenéobrazy,1894,3sv.,Třilegendyokrucifixa' l895' DůmUtonoucí

lwězdy,1897, V soutnraku bohů, 1898' posmrtně hhrada maririnsl<j' 1903), dramatik (Starri historie, 1883' Sulanlt' 1885'
Izgenda z Erinu' 1886, Libušin hněv, 1887, Doňa Sanča,1889, Neklan,1893' Radúz a Mahulena,1898). Napsal

monografickou práci (Vojta Ntiprstek, 1896). Sebrané spisy l 90 1 _ l 907 , 34 svazky, |94I_|949, l 0 svazků, nedokončeno.

Srov' Dějiny české literatury III' s. 6l0.

ZICH otakar (25.3' |879 v Městci Králové. 9..| ' |934 v ouběnicích u Benešova), estetik a filozof, profesor Íilozofie

na bměnské univerzitě (od r. 19l9)' profesor estetiky na KU (od r. l924), skladatel a hudební kitlk (Estetické vníndní

hudby' 1910, Ke sporu o A. Dvořdktl, |915' Estetika dramatického uměni' |931. o typech brisnicbých, 1937). Napsal opemí

dí|a (Malířsbj nripad, |9Io, Vina, 1922' Preciézlq, 1926)' skládal pisňové cykly, sbory a orchestÍální skladby.

ZoRA Josef (vl. jm. J. Tancibudek; nar. l894), herec, spoluzakladatel Dědrasboru (l920)' organizátor dělnického

ochotnického divadla, recitátor a filmový pracovník.

zRz{vÝ Jan(5'  l1.  l890veVadíněuHavlíčkovaBrodu- l l .  |0.  l9,7.I  vPraze),malíř ,graírk, i lustrátorascénický
výtvamík, odbomý publicista (Rozpravy Aventina, sb. Život aj.), autor knížky pro děti (J eníkovy pohridlq, 1924). Národní

umělec.

ŽÁK Jaroslav (28. ll. 1906 v Praze .29. 8. 1960 v Praze), středoškolský profesor, prozaik, autor humoristických

a satirických knih z prostředí trampského, studentského a sportovního (Vzpourarutparníku Primritor Ditrrlclz, 1930, spolu

s V. Radou, Dobrodruísní šesti trampů aneb Nové ptlvěsti české, l933, s V. Radou, ŠtadrÍr.j u k.antoři, |93.I, Cesta do

hlubin študtikovy duše, |938, Vydržte až do Jiniše' 1939' Svět se mění nenúpadně' I94o, Z palce, 1946, Bavíme se ušIechtile,
|946' Kouzelné rukavice, 1958\,
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ŽUPAN Franta (vl.

profesor, prozaik, žánrr

Z dětslcých snú, 189l' l

4 sv., Pofuitlky a povíd



). 1947 v Roztokách u Prahy),
nubriand, G. de Nerval, A. Jarry,
Cocteau, A. Maurois, M. Proust,
iny (N. Macchiavelli, G. prezzo.

:rmann, A. Zweig) a španělštiny
athesiem, Lidová rčení, 1947).

, knihovník, básnik (Panychida,
62, Na prahu, |970, Živote, dík),
a knih pro déti (Mtim rád syou

ce Nerval). maďarštiny (E. Ady,

dramatik, autor historických her
H u s, N i e tzl c he), V tlldš rý n,I9 40,
lzdrav od Borové, 1939), prozaik
cké a literámí polemiky.

dní osvobození), prozaik, autor
193 l-l 933. 3 sv., Zborov, 1936,
Golgota, 1941).

, Griseldct, 1883, Poez,ie, 1884,
sv., Karolínskrj epopeja, 1896;
907)' prozaik (ondřej Černyšev,
: a Amila, |880, Dobrodružsní
.1887. Rukoku.1881, Jun Mur iu
krucifixu, |895, Dům U tonoucí
'ti hisnrie. 1883. Sulanir. 1885,
íz a Mahulentl, 1898). Napsal
l949' l0 svazků, nedokončeno.

.etik a filozof, profesor filozofie
|dební kÍi(ik (Esletické vníndní
isnichý'h' l937). Napsa| opemí
t orchestrální skladby.

(l920), organizátor dělnického

ůíř' grafik, ilustrátor a scénický
níkot,y pofuidky. l924}. Národní

prozaik, autor humoristických
t Primtjtor Dittricň' 1930, spolu
ůici a kantoři, |93.7, Cesta do
tlce' |946, Bavíme se ušIechtile

ŽUPAN Franta (vl. jm. František Procházka; 23. l. 1858 v Běštíně u Hořovic . |3' 1. 1929 v Kolíně), středoškolský
profesor, prozaik, žánrový realista a humorista (Miroslava z Lestkova,188|, Hwnoresfo, 1885, Zjednoroční vojny,1888'

Z dětslcých snů, |89I, DIe přírody' |894' V pavučině satiry, l905), autor knih pro m|ádeŽ (Peprinek nez,darcl, 190.7_192|,

4 sv.' Pofuidlq a poýidky, 1920, 2 sv.).




