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tvorbě. Vystudovď gymnázium v Českfch Budějovicícb a filozofii a práva
v Praze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorskébo soudu v Praze ;v|. 1837 až
38 plnil 61"4oi povinnostinaMoravěave Slezsku. ZenielvPtaze 2. l. 1839.

Chmelenskj; ctitel JungmannÍrv a blízkf osobní i literární druh Četa-
kovského, patff k piedstavitelťrm obrozenského preromantismu. Usilovď
o náror|n{ ráz a vyšší forrnáln{ roveř českého umění, o rozšíÍeď jeho tvÍrrčt
sféry o další obory a žáary (opera, umělá píseĎ) i o ieho kontakt s širšími
vÍstvertri obrozenské společnosti. V ieho kritické činnosti se tato hlediska
projevovala iedlak zvláštní péčí o čistotu titerárního jazyka i ievištní mluvy,
iednak títn, že nová ďla poněĚoval pňedevšÍn vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského. Tato nonrra obsahovala ása4n|
požadavek' aby urnění bylo nositelem harmonickfch tidskfch citťr a národ.
ních ideálťr. UmoŽĎovala mu, aby pňi své vnímavosti avzácnéa taktu veď
i pritměrné autory k vyšší náročnosti a aby i pŤi určitfch vÝhradách dokázat
rozpoaut a povzbudit m|adé talenty (napÍ. Tyla). %toveú' však určila
i meze jeho lritické konstruktivnosti: Máchťrv Mái (1836) ho ,,piíliš
urážÍ.. volbou bÍdinÍl' PŤedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmďenského hudebních statí mají objevnf ráz zvlášť rivahy
o vztahu meá rytmern ieči a hudb5 kteté souvisí s jeho libretistickou tvor-
bou. Nejsoustarměii se Chmelensk kitik zabyva| ďvadlern (pravidelně
o něm reféroval v l. L828-36 v muzejním časopise a v České včele). Úkoly
a zásady kfiťky teoreticky forrtuloval ve Slatlu o hitice (č. 1837).

teho poezii charakterizuje kultivovanj'meloďckf verš a pievnha lyriky
směfující k pisůové formě. Chmelenskf pěstovď 1qzmanitd drobněiší žáory
(mj. epigram a elegii)' které jsou zastoupeny v jeho mlaďství1ch Bcintch
(1823) i v cyklech z 30. |et (Poputnice ěili ptsně cestujícího; Kottt polnt
z Moraoy a ze Slezsha). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně' slučující některé lidové motivy a vjtazové prostťedky
s rozcitlivěl;im nebo galantně hravlm tÓnem mÓdní umělé poezie. Mnohé
tyto texy byly piímo adresovány měšťanskÍm ďvkám (lro dvorné opěvová.
nl českfch panen byl Chmelenskf nazlván ',panensk'm pěvcem..); zhu-
debněny měly jim nahradit německé opemí árie a sentimentá|n{ salÓnn|
pisně, zríroveĎ usměrĎovat jejich vkus a posilovat národní cítěnÍ. Spolu se
skladatelem F. Škroupem soustŤeďl Chmelenskf většinu soudobfch
básnlkťt a budebníkťr kolem časopisu Věnec ze zpěoli alastenskllch uoitll
a obětooanll d,iokdm vlastensklm (od roku 1835), kterf kromě textťr píinášel
i nápěvy a hudebnÍ doprovod. S cflem rozšíňit repertoár společenskj'ch pÍsď
zaloŽil i básnickf almanach Kytka, na němž se opět poďlel i autorsky
(1836.38). Některé jeho písně zlidověly (Pěk,lě na choilniček zdiil mi měst-
čeh...; Nad Berounkou 1nd Tetínmt.:..).

Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf torty oblíbenfch
ewopskj,ch oper (mi. Méhul'Josy' a bratží jeho; Mozart, Kouzelndtlétna),
tako Škroupfrv [bretista se podílel na první prlvodní české opeňe Drátenlk
(prem. 1826). Je to dvouaktová hra se šťastnJrm koncem, umístěná do ku-
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o.*uo" prosďeď leského 
venkovského města,. ie.hož pŤirozeoou součástí

le i lidová postava srovenského dráteníka. Dďší Škroupovy a Chrnelenského
,noerv 

Otdfich a Boženairazs) 
" 

Lifušiy s atek (L832) byly pokusern o ná-

:.ffii hilil; ;peuon*; víznb ici.': .il"o: lyriěnostÍ' podobně iako

Chmelenského rozsáhlá ;;-"Ď ;fu;tci Čechovi Ltiska Čechol:a.

Prokop Chocholoušek
/ t8te-1864/

RadikálnědemokratickfnovlnáÍasp|soyate|.Autorromant|cké
historické e,o"y 'l.]iíJ .liio'rcJ.nskfch děiin, známf l iako

catirik.

Naroďl se 18. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako syn ševce..Začal studo-

vat na gymnáziu ' P;;;p. nnomÝ nedosmtek nusil studiun pierušit.

odešel pak do ltálie, v i;í""ě k'á."e studovalchirurgii, cestoval po Bďká-

ně, a když se vrátil d;;;;il-Jíd""év.Seďrci a.v Praze a věnovď se lite-

fatďe a žurnalistice. vi l ilá vydáu1l humoristické sborníčky Ko-

courhotl,v r. 1848 p"ri.i"lj r".ar.y, v letech .1849-51 
reďgoval radikáloě

demokratickf r,oz,et,,i,:i;|iii'á p* tuto činnost byl po ieho zastaven!

vězněn. od r. 1855 zit * u,"oov8 statku v Horní Bystiici u Tamova

v Polsku, kde byl ;,to.plilti"tv pťť:lÝ internován, v l. 1859-61 opět

v Sedlci pod policei,,i. á"nr.a"*-p"čátkem 6o. let se mohl wátit k žurna-

listice, pracov"r u ,"a"i.J"il.li;..i Č"' a Hlas, kde se spčátelil s Janem Ne-

;áJ. ŽemÍe| 5.7. L864 v Naděikově.

V Chocho1oušk*Ý#č'tá" "" 
sá"aouno živoo se často ozjvala spole-

čenská satira, v pr"a,"uoí.,eoi době ieště vzágrÉ. V postavách wchnosten-

skfch uiednlkir, šl""il;,.;;k*istrÍr, domácích párrtr a obchodniktr napa-

dďa feudálnt pčežitky 
" 

,oiiaoi nerovnost, ptot;tovala proti moci peněz,

rodovfch vfbod nebo ; 
-J'íh" 

'""avení, kritizovala měšťáckou toubu po

-o"*" 
" 

oe'odoi neuvědomělost.
Těžištěm cr,o"uoroostii" Jrr" i" ni't*ická prÓza,-na p.*:,p::í.:"h.-

tá, chvatně p,-e, oyplíuii.1.' "er.av 
málo.obratná. V povídkách a romá-

nech z české historie, ť'"'ffiilfiiei poanrtit pŤíklad Tyltrv, piipomírral

Chocboloušek bÝ"ď* !í't*ci českého státu (Dcera Otakar.otla; PŤioitan'

hmet stato1ta;slyl, ;elo .isie"utiré panovníky- ipou,nn; Soběslatl) a doby'

kdy se narod doveai-u'iJi_""pra.et!n'.{<nza . Ústy svfch postav

vfmluvně uiir prospeď"l..-e* n'.'.éh:liŠ a otevreně btásal iako ieden

z má|aautor{r i u aoue-o#ou*eno absolutismu io revoluci r. 18+8 ideály

.uouoav a rovnosti (|an PancéŤ,I85l), .
Po celou aoto ,ue tí"r.nooiáiiosti.psa1 novídkv ze života a dějin iižních

SlovanÍr, k nimŽ ho inspirovaly iednak zptávy o leiich současnÝch boiích
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ploti TurkÍum, jednak jihoslovanské náro4ní zpěvy. V l. 1862-63 spoiil
tyto své prárce v trojdílnf cyklus Jďz. Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedí piíÍkladnf svět, kde svoboda je nejvyšší hodnotou a ieit x.lta
neivětším neštěstím, kde prvním mravnírrr piíkazem je blaho vlasti. Monu.
mentďizovanrj,hajdut nebo černohorskf iunák, pro nějž se boj za svobodu
stď smyslemr života, je nejčastějším hrdinou. Jeho state&tosi, smysl pro
čest, hrdost ar obětavost jsou oslavovány jako vfkvět vlastností lidu, s níml
jsou tito hrďinové pevně spjati. Do pŤíkrého kontrastu k slovanskému světu
volnosti a dermokratičnosti je stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovanj,
Životem a rnrravy tureck ch okupantťr. Umělecká ričianost lihu spočivá
v celkově vzmršeném charakteru zobtazeni se vznešenjrrni pÓzami jo,."u,
slavnostď inttonací větn vjrazy citové zaujatosti, četnjmi áutorov mi ko-
mentáňi, čečnrickjmi otázkami 6 2yqtáními. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prolstčedky jihoslovanské brdinské epiky, napf. konstantní epireta,
ustálená rčenií, kompoziční schémata.

Boleslav Jablonskf
/  7,81,3 -  1 ggr /

sent|memtatlst|ckf básník' tvťrrce lyr|ckého cyk|u Písně m||ostt.
Jeho vlasftenecké, m|tostné a didaktické veršebyly v t9. sto|etÍ
ve|m| obl|íbeny a často se opisova|y do památníkrl.

Vlastním jménem Katel Eugen Tupf. Pocháze| ze zboiŽné rodiny
jihočeského roilnÍka a mlynáťe (narodil s" i+. t. 1813 v Kardašově Řečici),
studovď v Jinrdfichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premon-
sttátského klášítera na Strahově, btzv jq opustil a studovď frava. Žkhmanr
roďčťr i nouze j ho v r. 1837 pŤiměly k náwatu do kláštera a kJ stuďu teologie,
ieŽ ukončil r. l84l. v |. |837_39 reďgoval s J. H. Pospíšilem almanach
V-esna a s lar.'. Pospíšilem Květy. od r. 1847 az do smrti (v Krakově
27.2. |88|) b1yl proboštem kláštera premonstrátek a faráčem ve Zvěčinci
u Krakova; postupně získával uznání potskfch kulturnÍch kruh i rí'zné
církevnÍ hodnolsti.

Mlaďstvá tvcorba Jablonského (Bdsně' l84l) patiila většinou k běžnému
typu sentimentalistické poezie 30. let. Charakterizuje ji procÍtěnf tÓn,
vlastenecká temdenčrrost, často spojovaná s historicklmi motivy (uasel
rť! .dob! země, české), ďdaktičnost, kult slovanského dávnověkri (epictÝ
crk!9 rtí zlatté zllag), v lyrice menši traďč:rí formy (Óda, aělka,;i*o),
zaměŤeníaa sp<olečenskjl zpěv a deklanaci. Pťrvodností a hloubkouiyricke-
ho prožitku vymiká v této sbírce dvacet básnÍ, woiících dvoudílnf cyklus
Písně milosti. V5yrostly z konfliktní osobnl situace autoťovy v r. 1837, kdy se
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orávě ve chvíli svého citového probuzení a milostného sbližování s děvče.

iem (Marií Pospíšilovoď"r"lr "a'ott' 
na 1or1|lní 

světskÍ'život. Básník se

snaží odhmotnit 
" 

pr*í"si. ."t'| piirozenf Ť.í''', 
že ho pŤevede do slov

a pŤedstav, vyzpIvá,"ia""-ri""i" spojenrm s vlasteneckÍmi a náboženskjnri

l,;'* r" * ,íiiz.,i" , K;l á, préaevsrm však s určitou tradiční složkou

;ffi; iil*', í niz l*r""í:i'.auy"á neieden obraz i vfraz vlastnlho

vnitťního napětí a 
" "ÍŽ;i;áiuie 

vzáiemně se prostupuiícl symboliku

náboženskou a erotickoJ .;"""ki staroákonní Písně Šalomorrnovy, staÍo-

české lyriky i lidové kí"Jť."Jj písně; symboly iako: rÍrže, lilie, perlra).

Tíhne k světskému poru teto tradi.ce, v jeho poezii ie pňítomna živá' tělesná

bvtost: ,,ona žiie, o""; č;ti.,,,a, t.y^l*31o mé, pro mé potěšení - /

iii Jí není!.. V$raz bolásti nad ieií ztrátou patŤí k básnicky ne|silněiším

moment{rm cyklu; zde il l"é íviáďil rozpor mezi svou touhou amezi

danou skutečnosti, mJzo"il"zl.il" tuto touhu naplnit. (odtud Lze w-

světlit, proč se J.uton.xi - n"ar"-r.r1vfch Pamětí - stď spolu s Máchou'

I-angrem a Neuest'm.',,t,!,i"... -oauoine 
mládeže 40. let.) JablonskÝ

nakonec Ťeší tento ,o-"oíi.ry konflikt ne.vzpoutou' nfbrž rinikem do snu

i.'o, xa" se jeho duše seide s duši Mariinou.

V dďších vydáních ;;;J rozmnožoval autor hlavně oddíl didaktické

poezie Motldr,,, o,,o,,1pž]1"io-"".s",.-ušÉpuiící ,,synovi.. ,,pověr prosté

náboženství.., lásku t"iiá"í,-"r"'ti, nriroďg'a práci, spojovaly.praktické

humánní zásady ki"-é;;;il "i"..."Lr.y-i 
idelemi. Tím se JablonskÝ -

podobně iako mnozí ;i,,iou,o"."stí literáti, zvbltě z iad kněžstva - hlásil

k pčíkladu pozdně 
",'L.i'r.en. 

kněze-učence Bernarda Bolzana, kterf

jako základní -"'áI"Í.;;;; kŤesťanswí vyzdvihl uvědomělou činnost

směŤující k blahu .poi..Á*ii. (Tento prin"iP' promítl Bolzano do-natolik

svobodomyslní,"h pň"l*.;;,.l..uvr od r. tszo' po 15 letech o.usob1í na

pražské univerzitě, oiJ"."*reá a perzekvovin.) Bolzanovskou uaďci

pojímal JablonskÝ *".i.I,u u".*.1-""e.Nerozvíjel ii v zásadnícb sociálních

ideiích(iakoKlácel),ani,neuplatĎovalv.ptakiickémboiiproticírkevní
reakci (|ako Havlíček).iJh" p"i"ir 

"an*:d19 
obzoru neyÍboiného vlaste-

neckého liberalismu iii"".*"li.*", poďebám školy i církve. Jeho Básně

(včetaě Písď milosti, ;l'ž;;kkáy poatrtro''ala složka rezigrrace a víry)

patŤily po několik generací k rozšlťené, často vydávané četbě.

BohdanJelínek
/1851-187L/

PŤeděasně zemňe|f současník Iumírovctl, autor povÍdek.: 
:l'..:i:h

láskách, eplk a predeviím básnik nátadové a intimní lyriky' poezle

,,lásky a upomínky...
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