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Šebestián Hněvkovskf
/1770-18+r/

K|as|c|stickf básník z pielomu |8. a |9. století, člen Puchmajerovy
družiny. Svfmi moralIzujícími i dojemnfmi baladam|
a humoristickou epikou navazova| kontakt české umělé poezle
s městskou pozdně barokní lidovou kulturou.

Narodil se 19. 3. t77O v Žebtáce jako syn chďupníka a havíie. G}'nná-
ziurn studoval v Berouně a v Praze. Po skončeď praŽskfch právnickfch
studií se g1al radní'n v P1ánici u Klatov, od r. 1805 zastával tfž riÍad v ro-
dišti a r. 1826 se stal purkmistrem v Poličce. od r. 1836 žil. ve vfslužbě
v Praze, zemčel 7. 6. L847,

Hoěvkovskf byl vedle Puchmajera drulrou vjtaznou osobností tzv.
prvď novočeské školy básnické, stejně jako on pňicMzel k české tvorbě
s pčedstavami o poezii vypěstovanfmi na klasicistické poetice, steině jako
puchmajerovci psal anakreontskou lyriku, epigramy' milostné a laš*ovné
písně. Na rozďl od Puchmajera, kterf chtěl českjmi adaptacemi jinojazyě-
nfch pieďoh vyhovět vkusu kulturně náročnějšÍch čtenáŤ(r, Flněvkovskj'
programově'usiloval o ,,pťrvodnost.. své poezie a o to, aby našla publikum
v lidovfch vrstvách. Požadovanou,,pirvodnost.. však netrledď jako pozděiší
autoÍi na venkově, nj'brž v lidové městské kultuŤe pozdn|ho baroka, a to
v její světské větvi. Byla to i v slovesnfch projevech kultura značně ruz-
norodá a v charakteru Hněvkovského poezie se odráŽí jak tato její rirznoro-
dost' tak i její sentimentálnost' drastičrrost, hrrmor, vulgárnost, kontrastní
stylizace. Z látkového fondu této slovesnosti těŽí Hněvkovskj' v epice, poďe
kramáiské písně píše dojírnavou baladu o milostné zradě, která se smíÍÍ až
násilnou smrtí obou milencťr (Vnislao a Běla), v iinÝch bďadách zpracovává
fantastickou pohádkovou |átku (Duddk) nebo místní pověst (Vyšehradsk!
sloup aneb Pňediond bistor,ie o jednom sedldku, kterak oil ěerta otndmen byl).
Lidovému publiku vycház| Hněvkovskf vstiíc i zp{rsobem podání (napi.
využitím zobrazovacích a kompozičních postupťr kramáfské písně). Piitom
zÍrstává klasicistick m básníkem a osvícensk m rozumáiem :,,Mrzostrašné
historie.. prokládá ironickfmi komentáii, jiné balady zaměfuje k morďizu-
jícímu poučení a iinde pievrací lidovou látku v parodii a posměch. Toto
míšeď stylťt a poloh má záměrnou (i kdvž r'.ělecky nedotvoÍenou) podobu
v Hněvkovsk'ého rozsáhlé ,,směšnohrdinské.. básď Děvín (L805). Mytickf
piíběh o dívčí válce ie ve své ,,hrdinské.. poloze spÍše jen pozadím, z něhož
vycházejí parodické ',romantické(. scény, zpodobující boj žen s muŽi
ve sťylu novodobé galantní milggfir{ poezie; jiné panie pňevádějí pÍíběh
z dávnlch pověstí do současnj'ch poměrťr humoristickn vysmÍvaií se po!.
váděnfm manžel{rm, hádavjm babám, paráďvlm slečinkám, ozve se i satíra
na pojosefínskou politickou reakci, na honbu za kariérou atd.

Když PalackÍ se Šďďíkem vystoupili svfmi Počátky českého básnicM
proti poetice i poezii puchmajerovď, polemizoyd g nimi Hněvkovskf
dIJ;w Zlottlhy o českém bdsnictoi' zoltÍště pak o prozÓdii (1820). Mimo iiné
zde dodatečně formuloval nělteré principy puchmajerovc& a zpbemil
jeiich básnickou praxi, a to ve chvÍli' kdy se toto básnicM již plně vydalo ze
sdch historickfch možností. Hněvkovskj' sice chtěl i později držet krok
s novfmi tendencemi v literatuíe _ pŤepracoval naFŤ. svťri Dět:ín nrabásel
',romanticko-hrdi.skou.. (L829)' vydal dvě ďvadďní hry a humoristickou
,,starožitnou pověst.. Doktor Faust (L844) ., ale tato tvorba iiž neměla
odezvu.

Josef Holeček
/7853-1I2s/

Tvrlrce Nďlch' prozalcké epopeje o ||hočeském venkově. Zna|x,
a pÍekladatel slovanského a finského folklÓru' public|sta soustŤeděnf
k problematlce stovanskfch národů. Autor satlrlcky zabarvenfch
obrázkú o rakousko.uherské armádě.

PocMzel ze selské rodiny, naroďl se27.2,1853 ve $1g|igtch u vg.lftnn.
Za stuďí v Písku ho okouzlil mladÍ básník Adolf Heyduk; jenu se později
rád svěňovď se svjmi literárními osudy. Ve vzpom|nce na své literární
prvotiny a na studentské debaty u Heritesťr ve Vodrlanecb také humomě
vykreslil, iak byl tehdy,,počádkem.světskjm nespokojen a chtěl to najevo
dávati zermějškenr' kterf pokládal za ,povstaleckf.... Na vyššírn hospo-
dáiském ristavu v Táboie se sblížil s jihoslovanskjmi a br'|harskÍmi spolu-
žáky' usilovně se učil slovanskjm iazykÍrm azačal pÍekládat lidovou poezii.
Pieklad bulharskéfio folklÓru mu otevčel vstup do Umělecké besedy a do
literatury (JurulcW ptně ruitoda bulharchého' L874-75). Po desetiletí pra.
coval na piekladu karelofinského lidového eposu (Kaletlala, t89446),
finské lyriky (Kanteletar, 190445) a jihoslovanskfch iunáckfch zpěvÍr
(Srbshá n roilnl epiha' |909-26). Na lidové slovesnosti obdivoval pŤiroze-
nou a pťrvorlní krásu' pokládal ji za osvěžující protiváhu moderď literatury.

Po celf život púsobil Holeček jako novináŤ' sám vydával od roku 1879
Slooanshé listy, nejdé|e pracoval v redakci Národních tistú (1884-1918)
a veď jejich slovanskou rubriku. Také jeho publicistiku charakterizuie to'
co prostupuie vďkerou ieho literární činností: hledání samorost ch světír
nezachvácenfch inďvidualismem, pÍíror|n{ch liď' které vyznačuje jednota
myšlenky, citu a činu, ryzost povah a poetické nazltágl. Takovjto svět
nacMzel Holeček u jihích Slovanťr. Z vlastnÍ zkušenosti ie poznal mi.
iako zpravodai za osvobozeneclrÍch válek ptoti TuÍkťrm. Jeho áien pou-
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ta|a zvláště Černá Hora, ,,prales liď.. chráněnf pied rozkladnfmi vlivy
okolního sv&a' pŤíkladnf vlastnostmi, které,,u nás hynou: národním vědo.
mín a občanskou statečoostÍ.. (Čeru| Horu, |876). Později se na Černou
Horu vracel z,a zbytky patriarchálnosti a těšil se alespoů ze soužitÍ dávného
a modemího (Na Čemau Horu a Čeraá Hora koncem tlěht, |899). Konceno
století se Holečkova publicistika koncentrovďa k Rusku. V poměru k němu
sdílel názory ruskfch slavianofilťr. I svťri cestopisn! Z jezd na Rus (1896 až
1903) poial jako souhrn osobně odpozorovanfch dokladfr k tezi' že carské
Rusko je pŤikladné' lidsky a slovansky svébytné vším, čím se liší od západn|
civilizace. RuskÝ člověk' ďeba nevzdělanf' stojí v Holečkovfch očích vfš
než člověk zÁpadn|, jehož mysl ,,všecka ie pohlcena velkolepostí stroiovfch
mechanismťr.. a pov!'šeností nad pŤírodou.

Autorovy rané novináiské články obírající se českou pŤítomnostI impo-
nují kritičností, polemickou vervou' gdpi1áním slepé dťrvěry v politické
vťrdce i skleslosti nad neutěšenjmi poměry. Sebe tenkrát Holeček pokládď
za jednoho z prostfch hochťr - ,,holečkťr.., kteŤí se místo dosavadních
vťrdcťr ch.ípou boje za swchovanost a politickou s'mostatn st národa.
V pozdnÍ publicistice se Holeček vžívď do role národnjho filozofa a pro.
roka. odnÍtal sociďistickou levoluci v Rusku i iejí ozvěny u nás, ale sou.
časně také obžalovával mladou republiku z pÍebuielého byrokratismu
a z potlačováď ma$ch národťr' hlarmě Slovákfi a zakarpatskfch Ukraiincú
(Nátodní moudrost, |9L9; Prc,é tťílett Česknslozlenské re?ubliky' L922).

Ačkoli hájil iednotu své žurnďistiky a fitetatury, právě v nném mládÍ si
uvědomil zvláštní schopnost beletristické prÓzy vyjaďovat realitu, která ie
ve své pestrosti a proměnlivosti povfšena nad každou obecnou pravdu
a piedsavu. Vítal pŤÍběh iako pŤÍležitost sloučit vÍchovnÝ a poznávací
zÍetel se ábavnostÍ. Mezi ,J<resbami.. a ,,povídkami.. z jihoslovanského
prostŤedí se najdou také obrázky, v nichž to jiskŤí humoren, sebeironiÍ'
narážkami na české poměry (Za nloboilu, 1878.80; Černohorské potlídky,
r880-8r).

váiemná souvislost autofovy Žurnalistiky a beletrie vyznačuje také
''nekrvavé obrázlry z vojly,, oÓ'í', (1887). Vzpomínky na svou roční sluŽbu
v rakousko-uherské armádě podává Holečektozmarně, s humoren a s ironiÍ.
Sebe pčedstavuje jako nďvního mladíka, kter!' se dď dobrovolně na vojnu
z idealismu. Ve vojákovi viděl ,,dokonďeišího muže..; hodlď reforrrovat
amádu, aby mladjm mužťrm byla školou života, aby ,,dostala ideál'rí
zápa|' a tím se stala nepÍemožitelnou... Nekulturní' nadutÝ, prodejnf
a poněmčilf dťrstojnickf sbbr a celj,autoritativní režim v armádě záby zbavl
uvědomělého Čecha, vzdělaného denokrata a dťrvtipného mlaďka, iúo
iluzí. Snaží se vojnu všemohě pielstít (tyto situace v obšitu obrysově
piipomínajÍ Haškova Švejka), spěchá z ď do civilu nadšen novfm bitevním
polem, které mu nabízí litefatura.

Celá desítíletí literárď práce od r. 1888 zasvětil autor prozaickému eposu
N4í.(10 dílťl' 1898-1930). v něm opírá o vzpomínky na dětství rozlehlé

vyobrazení iihočeskďto venkova uprostŤed 19. století. První kniha, JoÉ
u nds li'dé žijou i w rají a Leto (Frantík a Banož), a druhá kniha, která má
název Bartoi, budí doiem ideálního světa a lidové pospolitosti, v nichž se
dďí ďověku' kterf má blízko k pňírodě, lidem, obci a národu. Hlavní
postavy vyznafuje piedstavivost, myšlenka, touha po záztačalch promě-
nách reálného světa, kterf je obklopuje. Seďák Kojan ztělesůuje vášnivost
občanského uvažování a národní moudrosti. Svět rozrušenf do základťr
,,hltavci země.., penězi a násilím, doporufuje napfavovat láskou k bližní-
mu, odpovědiostÍ iedince za obec, uznáním seďáka za zákLad, národa.
Kojanovo ideální kiesťanswí se zračí méně v konkrétním jednání, rnrrohem
víc v obsáhllch promluvách, které i svou stylizací pčipomínajt náboženskj'
traktát; v idylické epopeii pÍedstavují reflexívní a rétorickf pÓl.

Naproti tomu pÓl poetického zÍenl a dění je spoien se situacemi zvyko.
vjmi' obňadními a pracovními a v první čadě s postavami dětskÝmi. Chlap-
ci Frantík a Bartorl, jejichž pňátelství usmíňí rozhněvané otce, vnímajÍ
všecko kolem sebe bezprostiedně, všemi smysly a s bujnou fantazií. Každá
všednost viděná jeiich očima nabjvá neotielého pťrvabu, každf opakovanf
ťikon dospělfch se v jejich pozorování proměĚuje ve vzrušující děj (ošeďo-
váni včel, smaženi božích milostí, bílení prádla atd.). Dětská mysl, v níž
,,skutečné a vysněoé.. není ještě ,,rozděleno na dvě Ťíše.., je nedocenitelná
pro epika, kterf se na piedělu století rozhodl vytvoiit o venkovském lidu
rozleh$' svjm zptrsobem nekonečnj' obraz, jenž se ve všech svfch prvcích
pne od skutečného k vysněnému. Dětské pasáŽe jsou plny humoru, kterf
má moc harmoirizovat a zdrlvěrĎovat.

Podobnou svěžestí a humorem vyniká několik milostn ch historiÍ.
Vlpraoa' tŤetí kniha Našich, se točí kolem námluv Anfžky Bakulovic
a Vítka Tenderouc, do kterlch mimo očekávání vstoupí Kojanova sluŽka
Mariána pastejiouc, takže milostnjl romáaek zťrstává otevňen a po mrroha
oklikách se uzavírá v deváté kaize, Mdje. Námluvy Adama Králence
u ospalé AnfŽky Bakulovic, znepčátelení a udobŤování selskfcb rodťr z roz-
vaděnj'ch vsí začínají také ve Vjpravě, pokračují v páté k.aize Ailanoaa
suc,tba a epizoďcky se piipomínaj| až ďo závěrečnj'ch svazkťr epopeje.
Ztělesněnín nadsazu|ícího humoru ie suejček Bakula, ,,selskj, baron
Prášil...

Ctižádost Holečkova qlosu míŤila ovšem k rrm!|gckérnu zachycení
člověka v obci a obce v národě. od Vjpravy vstupuje do Našich smysl
pro lidské i společenské konflikty a pro dějovost. PočÍnaje čtvrtou knihou,
Boubínen, rozšifuje se látka Našich o prostŤedí feudálního zámku, jeho
paostva' sluŽebnictva i poddan ch' zahrnuje pak boje seďákťr s vrchností
kolem r. 1848 i ozvěnu války z r. 1866 (Rok smrti, Vojna, EmisaÍi, M je;
desátá kniha, Šlechtic a sedldk, zťrstala nedokončena). Rozvětvené děje
ovšem namnoze stíhá tfž osud iako čďné Holečkovy pozr{ní postavy.
Bjvaií stále více poiaty jako ilustrace společeoskfch vztabtl' ideií a politic-
kÝch akcí. Ale i v pozdních knihách Našich isou místa s nevšednÍ básnickou
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tela zvláště Černá Hora, ,prales liď.. chráněn pÍed rozkladrrÍmi vlivy
okolního sv&a, pťíkladnj,vlastnostmi, které,,u nás hynou: národnírn vědo.
mím a občanskou statečností.. (Čerad Hora, L876). Později se na Černou
Horu vracel za zby*y patriarchálnosti a těšil se alespoů ze soužití dávného
a moderního (Na Černou Horu a Černd Hora koncetrz oěku, 1899). Koncerrr
století se Holečkova publicistika koncentrovala k Rusku. V poměru k němu
sdílel názory ruskj'ch slavianofil{r. I sviri cestopisnj Z jezd na Rus (1896 až
1903) pojal jako soubrn osobně odpozorovanÍch dokladÍr k tezi' že carské
Rusko je pčíkladné, lidsky a slovansky svébytné vším, čím se liší od zápaán|
civilizace. Ruslc! člověk, ďeba nevzdělanj', stojí v Holečkov!'ch očích vfš
než člověk západnl, jehož mysl ,,všecka je pohlcena velkolepostí stroiovfch
mechanismťr.. a pov!,šenostÍ nad pčírodou.

Autofovy rané novináčské články obírajicí se českou piítomnostl impo.
nují kritičností, polemickou vervou' ortmítáním slepé drlvěry v politické
vťrdce i skleslosti nad neutěšenjmi poměry. Sebe tenkrát Holeček pokládal
za iednoho z prosr!'ch hocbtr - ,,holečkťr.., ktečí se místo dosavadních
vťrdcťr cMpou boje za swchovanost a politickou satnostatnost národa.
V pozr|n{ publicistice se Holeček vžíval do role národního filozofa a pro.
roka. odnítal socialistickou revoluci v Rusku i jeji ozvěny u nás, ale sou-
časně také obžďovával mladou republiku z pŤebujelého byrokratismu
a z potlačování nalfch národťr, hlavně Slovákir a zakarpatskfch Ukrajincú
(Ndrodní moudrost, |9L9: Pnlé tžIletí Česhoslollmské rcpublib)' L922).

Ačko[ hájil jednotu své žurnďistiky a literatury, právě v ranérn mIáď si
uvědomil zvtáštní schopnost beletristické prÓzy vyjadiovat realitu, kte ie
ve své pestÍosti a proměnlivosti povj,šena nad každou obecnou pravdu
a piedstavu. Vítď piíběh jako pÍíležitost sloučit vfchovnf a poznávací
zietel se zábavností. Mezi ,J<resbami.. a :rPoVÍdkqmi.. z |iboslovanského
prostňedí se najdou také obrázky, v nicM to iiskÍí humorem, sebeironíL
narážkami na české poměry (Za sloboilu, t878-80; Černohorské ?nídb'
r880-81).

vzÁjffiná souvislost autorovy žurnalistiky a beletrie vyznafuie také
,,nekrvavé obrázky z vojny,. oĎ.íír (1887). VzpomÍnky na svou roční službu
v rakousko-uherské armádě podává Holeček rozmarně, s hunorem a s ironií.
Sebe pčedstavuje iako nďvního mladíka, kterf se dď dobrovolně na voinu
z ideďismu. Ve voiákovi viděl ,,dokonalejšího muže..; hoďal reformovat
armádu, aby mladjm mužťrm byla školou Života, aby ,,dostala ideálnl
zápa|, a tím se stala nepčemožitelnou... Nekultumí, nadurÍ., prodejnf
a poněmčilj'dťrstoinickÝ sbbr a celj'autoritativnl reŽim v armádě z,áhy zbav|
uvědomělébo Čecha, vzdělaného denokrata a dťrvtipného mladíka' ieto
iluzí. Snaží se vojnu všemožně pielstít (tyto situace v obšitu obrysově
pÍipomÍnají Haškova Švejka), spěchá z ní do civilu nadšen novfm bitemÍm
polem, které mu nabízí literatura.

Celá desítiletí literární práce od r. 1888 zasvětil autor pÍozaickému eposu
N4í.(1o dílťl' 1898-l9ao). v něm opírá o vzpomínky na dětství rozlehlé

vyobrazení jihočeského venkova uprosďed 19. století. PrvnÍ kniha, JcÉ
u ntis lidé žijou i w raji a Leto (Frantík a Banož), a druhá kniha, která má
název Bartož, buď dojem ideálního světa a lidové pospolitosti, v nichž se
dďí člověku' kterf má blízko k pŤírodě, lidem, obci a národu. HlavnÍ
postavy vyznafuje pňedstavivost, myšlenka, touha po záztaěnlch promě-
nách reálného světa, kterf je obklopuje. Sedlák Kojan ztělesřuje vášnivost
občanského uvažování a národní moudrosti. Svět rozrušenf do základťr
,,hltavci země.., penězi a násilím, doporufuie napravovat láskou k bližní-
mu, odpovědiostí je4ince za obec, uznánírn seďáka za zák|ad' národa.
Kojanovo ideální kiesťanství se zračí méně v konkrétntm iednl.i, mnohem
víc v obsáhlj'ch promluvách, které i svou stylizací pčipomínají náboženskf
traktát; v idylické epopeji piedstavuií reflexívní a rétorick pÓl.

Naproti tomu pÓl poetického zÍení a dění je spojen se situacemi zvyko-
vfmi, obňadními a pracovními a v první čadě s postavami dětskfmi. Chlap-
ci Frantík a Bartoír, jejichž pťátelství usmíťí rozhněvané otce' vníÍnaií
všecko kolem sebe bezprostŤeduě, všemi smysly a s bujnou fantazií. Každá
všednost viděná jejich očima nablvá neoďelého pťrvabu, každf opakovanf
tikon dospělfch se v iejich pozorování proměrluje ve vzrušující dě| (ošetčo-
vání včel, smažení božich milostí, bílení prádla atd.). Dětská mysl, v níž
,,skutečné a vysněné.. není ieště ,,rozděleno na dvě iíše.., je nedocenitelná
pro epika, kterj' se na piedělu století roáoď vywočit o venkovském lidu
rozlehl1f, svjm zp{rsobem nekonečn! obtaz, jenž se ve všech svj'ch prvcích
pne od skutečného k vysněnému. Dětské pasáže jsou plny humoru, kterj'
má moc harmonizovat a zdťrvěrůovat.

Podobnou svěŽestí a humorem vyniká několik milostn; ch historií.
Vllprazla' tčetí kniha Našich, se točí kolem námluv AnÝžky Bakulovic
a Vítka Tenderouc' do kteqich mimo očekávání vstoupí Kojanova služka
Marjána pastejiouc, takŽe milostn!'románek zťrstává otevňen a po urrroha
oklikách se uzavírá v deváté l<nize, Mdje. Námluvy Adama Králence
u ospalé Anfžky Bakulovic, znepiátelení a udobiování selskfch rodťt z roz-
vaděn1fch vsí začínaji také ve Vjpravě, pokračují v páté knize Adamwa
sÚatba a epizoďcky se pšipomÍnají až do závěrečn ch svazkťr epopeje.
Ztělesněnim nadsazujícího hurroru je strejček Bakula, ,,selskj' baron
Prášil...

Ctižádost Holečkova eposu míčila ovšem k uměleckému zachycení
člověka v obci a obce v národě. od Vjpravy vstupuje do Našich smysl
pro lidské i společenské konflikty a pro děiovost. Počínaje čtvrtou knihou,
Boubínem, rozšifuje se látka Našich o prosďedí feudálního zámku, jeho
panstva, služebnictva i poddanfch, zahrnuje pak boje seďákir s vrchností
kolem r. 1848 i ozvěnu války z r. 1866 (Rok smrti, Vojna, Emisaňi, M je;
desátá kniha, Šlechtic a sdldk, zťrstala nedokončena). Rozvětveoé děie
ovšem narnnoze stíhá tj'ž osud iako četné Holečkovy pozÍ|ní postavy.
Blvaii státe více pojaty jako ilustrace společenskfch vztahtr, idejí a politic-
xych akcí. Ale i v pozdních knihách Našich isou místa s nevšední básnickou
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podmanivostí. Mezi ně paďÍ KoňÍnkirv piíběh z knihy Zo.1zo. Selskf synek
8e svou hloubavou snivostí a opravdovostí podobá Bartorlovi Kojanouc,
kterf krďoval v druhé knize a jehož všecky ,,houzíry.. skončily v teplém
náručí matky. Naproti tomu Koňínek se stane obětí kněží: jako chlapec ie
krutě potrestán, že se proti zákazu koupal v ňece; později je jako rouhač
vyloučen pied ukončením studií ze školy. To zlomí ieho spraveďivou,
měkkou duši. Rodiče se poblouzněného syna zieknou a ujme se ho blázen
Viktora. On a jemu podobní blázni' Žebráci, tntzáci piedstavují v Našich
prvek bizamí, groteskní, ale také ryze lidskji originální, spontánní. V pro-
mluvách těchto postav zní kritika soudobého světa z pozic nezávislé a po
svém moudré bídy. Jejich stanoviska a zkušenosti doplfiuií Kojanovy rivahy
o ,,hlas ze dna.. (ve V; pravě a jinde).

I když se Holeček dovolával lidové slovesnosti proti moderní literatuie,
v Našich se pokusil sloučit zvyklosti folklÓrního veršovaného eposu a
postupy soudobé lyrizované ptÓzy. Z dávného eposu pčejímď hlavně volné
pňiÍazováni samostatn 'ch pňíběhťr a epizod. Vyprávěčské zvyklosti soudo-
bé, moderně orientované prÓzy pňipomÍná několikeré osvětlováni jevťr
a pňertmětri z rÍrznfch zornÝch rihlťr a jejich vzáiemná konfrontace. Autorovi
však zjevně záležI'na tom, aby ďlo jako celek ptrsobilo doimem folklÓmosti.
Mnohostrannfm uplatněním lidové písně, pohádky' pčísloví, poňekadla,
v1ryodobením lidodch obyčejťr chce buďt obďv k samorostlé a spontánní
duchovní kultuÍe venkovského lidu' k její byvší cďiswosti.

Holeček v Našich prudce vybočil z dosava4n{ch tradic českého venkov.
ského románu. Jeho vtze rczložitého ďověka v rozložitém světě chce bjt
vnínána na pozaď lidovfch bájí' epickfch i lyrickfch písní, na pozaď
bible - i na pozadí moderní básnické ptÓzy a v jejich sousedství. Všesuanně
nfuočrrou mohutnou skladbu stihl osud uměleckého experimentu, kterf
nacMzel vnímavé ocenění u pÍerlních tvťrrcťr modernÍ české kultury
(F. X. Šatdy, M. Pujmanové), ďe sowa se mtrže jako celek dočkat běžněiší-
ho čtenáiského ájmu. Holeček byl za svého života i později víc vnímán -
chválen i zatracován - jako ideolog selswí neŽ iako jeho největší básník.
}eden z nekrologtr za autora (Holeček zemčel v Praze 6.3. |929) shrnul
tento riděl velkého básníka české prÓzy ve vftce ,,Ctí a nečtou...

Karel HorkÝ
/7879-1965/

Prozaik, básník, dramatik a pňedevším novináŤ a pubticista. V jcho
umě|eckém dÍIe se vfrazně prosazuje sk|on k Útoěné
hyperbol|zujícÍ satiŤe. Fejctonistika nesená záimem o ž|vot
prostého č|ověka odtážÍ, hlavně ve své potitické částl, vznikté mezl

oběma vá|kaml, autorúv s!ož|tÝ vfvoj od lcvicového radlkatismu
až k nacionalismu.

Karel Horkf se naroďl 25, 4. L879 v Ronově nad Doubravou. Zabl
studovat gymnázium v Hradci Králové' ale stuďa nedokoqčil a prošel
několika zaměstnáními. Novináčské schopnosti si nejprve ověŤoval v krai-
ském tisku, r. 1903 zaloŽil vlastní |ist Krameriw' jehož lidovf ráz určovaly
zejména Horkého fejetony. Po náwatu z cest Evropou (rakouské země,
Švj'carsko, Francie ai.) se stal redaktorem tfdeníku Národní obzot (|907 až
1908) a r. 1909 založil Horkého t deník, kter!'o rok později změnil v literární
rcvui S'topa, vycházeiící aŽ do počátku první světové války. Do Stopy
pčispívalo několik vjlznamnj'ch mladfch literáttr, napč. bratťí Čapkové,
Fr. Langer, R. Veiner aj. Na počrítku války Horkf odjel do Španělska,
později do Portugďska. Spolupráce s českjm zahÍaničním odbojem vyvr-
cholila v době, kdy se Horkj'piestěhoval do Spojenj'ch státir americkj'cb.
Jeho články měly mezi americkjmi Čechy velkf ohlas. Žurnalistice se Hor-
kf věnoval i po náwatu do Československa. Spolupracoval zeiména s Praž-
skfm ilustrpvanjm zpravodajem a s Národními listy. Stal se také redakto.
rem hu.moristického časopisu Švanda dudák a reďgoval několik knižnic.
od t. 1927 je Horkého iméno spojeno s tj'deníkem Fronta, kterÝ byl za-
měÍen téměť vyhÍadně k politické publicistice' polemicky namíiené proti
tzv.,,politice frradu... Protimasarykovské zaměŤení pčivedlo Horkého
také ke spolupráci s českjmi nacionďisty a fašisty. V době uacistické oku-
pace však Horkf odmítl spolupracovat s oficiáloími místy a ve své feie-
tonistice se sousďeďl zvláště k akfualizaci českfch pokrokoq|'ch traďc.
Postavil se také do čela piátel ohroŽeného levicového ďvaďa E. F. Buriana.
Po válce Horkf pfispívď do časopisťr jen sporaďcky' soustiedil se k psanÍ
svj'ch paměti ZemÍe| 3. bčezna 1965 v Praze.

Rozsáhlé ďlo Horkého zahrnuje fejetony, povidky' lyrické.básně' satiry'
dtamatá, politickou publicistiku' literáml a ďvadelní kritiku. Jako fejeto-
nista je na jedné suaně iroďcky titočnji se sklonem k provokaťnmí nadsázce,
na straně druhé se jeho humoristicky laděné minig1unri piíhody opírají
o žánrovou charakteristiku postav a banáIní situace, lokalizované do kon-
krétního prosďeď. Prr'ní typ feietontr pŤechází často v politickou publi-
cistiku, drub]' má funkci ábavného lidového čtení. Horkf miluie ob-
hroublou nadsázku' karikaturně deformuje pňerlmět' zdÍrrazĚuje svou
osobní zainteresovanost na hodnocení jevu. Zejména denní praxe malo-
měšťáckého života, sociální konflikty města, pÍedválečná česká politika
a klerikalismus se stďy terčem Horkého rltočnfch fejetonir, neboť pňinášely
iadu konkrétních projevir, jejicM komičrrost nebo tragičnost byla kritické-
mu oku již tehdy zÍejmá. od válečné doby se rozďl mezi Horkého politic-
kou a zábavnou fejetoďstikou projevil daleko vjtazněji než ďíve. Zpwého
okruhu jsou vj'znamnější práce válečné než pováleč:né, z druhého okruhu
si svou hodnotu podržuií fejetony z počátku a konce republiky. Práce




