
V soupisu hlavní literatury o životě a díle Jana Nerudy jsme se
vědomě omezili na širokf vfběr zpráv, článkťr a studií' které pod.

statně rozvíjejí naše poznání Nerudova života a díla, historickY nově
osvětlují jeho osobnost nebo novfm zpťrsobem vykládají jeho myšlen-
kovf a uměleck vfvoj' pÍípadně rozebírají jeho dílo. Relativně riplná
bibliografie literatury o jeho životě a díle by totiž mohla uživatele
zavádět k pracnému vyhledávání článkri, které v podstatě jen nejrťrz.
nějším zpťrsobem opakují známé věci. Kromě ptací zablvajících se
pŤímo Nerudov1im životem a dílern zachycujeme i některé pŤíspěvky
všímající si jeho činnosti a umělecké tvorby v širších souvislostech vf.
voje pÍíslušného odvětví. Naproti tomu ponecháváme stranou po.
všechné literární a literárněvědné pŤíručky, slovníky, dějiny literatury'
učebnice a obecné encyklopedie. Podobně až na ojediněIé vfjimky ne.
zachycujeme rcfetáty o jednotlivfch pracích zab!"lajicich se nerudov-
skou problematikou, beletristická zpracování Nerudova života, be-
letristické práce jemu věnované nebo jím inspirované. Abychom se
vyhnuli opakování většího počtu zázrrarrrťr, vypouštíme z piítomného
soupisu hlavní literatury o životě a díle Jana Nerudy záznamy otisk
dopisťr Jana Nerudy nebo dopisri jemu adresovanlch a pÍíspěvkťr,
jejichž jádrem je taková korespondence' To vše má b<1t totíž za-
hrnuto do bibliografie Nerudova ďila. Z pÍíspěvkťr tfkajících se ne-
rudovské korespondence ponecháváme zde pŤedevším takové, které
o ní pojednávaji,byt ji někdy i zčásti citují. Jinak z doby Nerudova
žívota zaiazujeme v jisté riplnosti i drobné zprávy pro jejich do.
kumentární charakter, soudobé reÍeráty o jeho pracích, zprávy
o jeho ťrmrtí a pohibu a nekrology. Z velmi bohaté literatury poz-
dějších let zaÍazujeme pŤedevším samostatně vydané knižní práce
oJanu Nerudovi, pÍíspěvky vzpomínkového charakteru a ve volném
v1iběru větší a rozsáhlejší stati a vfznamnější články, závažnéjšižívo.
topisné zprávy a práce informující o zapomenut}ich a neznámfch
částech jeho díla.

Tato práce obsahuje 2189 bibliografickfch jednotek, které byly
vybrány z celkového počtu 4500 nashromážděnlch záznamú' Pro
informaci uvádíme, že soupis zaznamenává |5 záznamt3 o biblio-
grafiích Nerudova života a díla, které většinou vyšly jen v časopisech
nebo sbornících a pňedstavují dílčí r1seky z jeho tvorby nebo života.
Z těchto prací jen soupis dr. Josefa Brambory, otištěnf v roce 1942
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v Českém bibliofilu, věnovaném památce Jana Nerudy, zaznamena|
lBB bibliografickfch jednotek a až dosud byl vlastně jedin1Ím nejob-
sáhlejším soupisem literatury o životě a di|e Jana Nerudy.

Náš soupis je redakčně uzavÍen koncem roku l97l, je uspoĚádán
chronologicLy a pro usnadnění odkazťrje prriběžně očíslován. NěLterá
porušení této číselné Ťady vznikla.dodatečnÝm vypuštěním nebo pŤi-
pojenim dalších záznarl't:&' Jednotliv6 záznarny jsou zpracová.,y uez.
n/m bibliografickfm zprisobem, tj. autor, název pňíspěvku, v závor-
kách event. stručná anotace' ridaje o uveŤejnění; u-časoplri název
periodika, ročník, rok, číslq datum a rozsah stran. U názvri časopisri
v bibliografickfch ridajích a u knižních publikací (vyznačen/ch nápť.
verzálkami) opravujeme pouze psaní velkych písmen, v ostatních pŤí.
padech (pŤi citování časopiseck!'ch otisk ) postupujeme podle zásad
uplatĎovanlch pŤi ripravě textu. Na závěr pŤipojujem..".j,trik autorrl
zaznamenan!,ch pŤíspěvkri a věcn/ rejstŤík. Ten má osm hlavních
skupin, vnitŤně dále členěnfch tak, že na počátku jsou vždy odkazy
na práce obecnějšího tázu a postupně na práce deiailnější. Proto by
uživatel měl vždy pÍihlížet k obecnějším částem skupin rejstÍíku.

H . Š . a M . L .

1854

Pan Janko Hovora... |Zpráva o pňeložení Lessingova
Na"thana.] Lumír +, |B54, č. 46, 16i ll, s. l103. _ Též:
Pražské noairyl |B54, č. 272, |7 |||, s. [4].
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Co Posel z Prahy na pŤíští rok... chystá? [Progr. náplťí
časopisu na r. lB5B, mj. s pÍíspěvkem J. N. ,,VídeĎskf
strÝc...] Posel z Prah1 2, 1857, č. 10, prosinec, s. 399.

Jan Neruda: HŤbitovní kvítí. [Ref,] Pražské noain2 |B57,
č. 299, l8/l2' s. 3.

I85B

Učitel češtiny. . . fZprávao nástupuJ. N. jako učitele češtiny
na německé reálce vPraze.] LumírL,lB5B, č.7, lB/2's. l65.

H.: Máj. [Ref. mj. o pŤíspěvcích J. N.] Morauské nouin2
lB5B, č. 42, +16, s. 167.

[Jakub Malf ?]: ,,Máj..' jarní almanach na rok 1B5B. [Mj.
ref. o básni J. N. o Šimonu Lomnickém.) Pražské nouin1l
17 .6 .  tB sB .

Dr. Náj': Máj. [Ref. o l. roč. almanachu a o pňíspěvcÍch
J.N.] Kritische Bltittcrfiir Litcratur und Kunst 2, lB5B, sv. 2,
č. 24, červen, s. 260-262.

Herr Johann Ňeruda hat... fZpráva o N. veselohÍe Že.
nich z hladu.] Prager Morgenpost l85B, č. 260, 2l/9' s. 3.

Literarische Notizen. to N. pÍekladu Frithjofs Sugy.]
Prager Morgenpost lB5B, č. 263,24|9, s. 3.

K. [Jakub Malf] : Listy z Prahy a o Ptaze. [Mj. odmítavf
posudek brásně U nás.f Poutntk od otaa2 l, 1858, č. 22'
28 / l l ,  s . 249 . l 0




