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kterf 7pomaluje tempo v1právění a vtiskuje mu klidnou pl}mu-

Iost. Z napěd obou složek rrzniká osobid t1p novodobé kronikn iqíz vana
nespočÍvá v časovén rozpětÍ zobrazovan ch událostí, n$brž v-siri syn-
chronnÍho áběru dění.

Y ..it.gi se Baar proievil jako vjznann!, zrn|ec historie svého kraje
(s F. Tep$m vydat také r. 1909 práci o dějinách Klenčí - Klenči, městečko
na Cho&ku) i v}.nikaiící z'alec jeho folklÓru, kterf ostatně sám také sbíral
a uplatnil ve sv'.fch souborech chodskfch pohádek (Naše pohtidk3t, t92|;
ChodJhé pnl)fulb a po|ufulky,1922).

František Bartoš
/L837-1906/

Filo|og a folkloristar zakladatet moravského národopisu.
Soustavně se zabfval studiem moravskfch náňečí, vyaáva| sbírky
|idové s|ovesnosti a zápisy |idovfch zvykrŮ a obňadrl.

Byl synen hostinskěho, naroďl se 16. 5. 1837 v Mladcové, která iednes součásd Gottc/aldova. Vystudoval v olomouci německé gymnázium
a na tmiverzitě yg vt.rni ftde byt mi. ákem moravského historika a jazyko-
věd9e A. V. Šeobery) latinu, ňeetinu a češtinu. Prlsobit pak na ffie"ii"nve Strážnici na Slovácku, v Těšíaě a od r. 1869 v Brně. Tam organizoval
českÍ kultuÍní životi z jeho podnětu také vaikta česká ďvčÍ streáni skola
Vesna. Byl oceůován iako vynikající učitel (vzpomíná na něho s vděfuostt
|an Herben) a část ieho worby (iterární a iazykové pŤíručky, vydání děl
české literatury a vfbory z nich) souvisí pňímo s ieno uata*Ím povoláot-.
zemňď ve svén roďšti 1l. 6. 1906.

Bartoš znn| iako málokdo pied ním i po něm venkovskj, lid své zeně
a vidá v něn zdrcj hodnot uměleckfch i mravních. Lidovou slovesnost
pokládal za součást náÍodnÍ literatury. Studoval moravská náiečí a svou
Dialehulagií moravshnu (2 díby, 1886' 1895) a Dialehtologicbjm sloonihmt
y7ctlsklm (19o6) poloál první základy k jejich vědeckému zkoumání.
7ai,me| se o vše, co lid ve svém jazyku stvoňil' o písně, pohádky, číkadla'
steině iako zaaamqáva| Iidové zrryky, obyčeje a pověry. x"ir'"-i r,a
a ruitod (1883)' Naíe děti (1888)' Moraosb! l;ď (|8g,) '" .t"l 

""kl"datelemnárodopisu. Sebral s pomoci pčátel téměŤ tŤi a pťrl tisíce písď
a vydal je ve sbírkádr, iimiž navazoval na sbÍrky Sušilovyi Nwé ndrodní
písně morevshz s ruipětly ilo uxtu tlfaděnj,ni (1882), Kvice L n rodních ptní
rytczlsbjch (1890) a Ndroilti pímě noravské gnooě nasbírané (LgoO, tgot).

za iakÍch pŤÍležitostí a v jakém prosďedí se t; která píseů
zpívá nebo iak yznikla' a .m dochoval cennjl materiál pro pochop.,'i,oo-

vislosti lidové písně s životním stylen venkova. Lpěl však na zastaraljch

pŤedstavách o její estetické dokona1osti a texty poďe toho upravovď. Vy-

nechával také nebo měnil ta místa, která se mu zdála nemtavná nebo ne.

žádouc1 z vj'chovného hlediska. Pii hudebních ápisech spolupracovď

s Leošem Janáčkem, kterjl patfil rovněž k sběrateltm moravsh!'ch písní

a k tietí Bartošově sbírce napsď studii o hudební strdilce n roilních písttl

moravskltch. Zv|áštn| pozofnost věnoval Bartoš šíiení znalosti lidové sloves.

nosti mizi mládeŽí; té je určena sbírka pohádek, iíkadď, písní a t':ídanek

Kytice z tidového b snictrsa (1903), často vydávaná s Kašparovjmi ilu-

stracemi.

Václav Čeněk Bendl (StránickÝ)
/  L832 -L8T 0 /

Bohémskf spisovatel z |et bachovské absolutistické reakce. Bírník
milostné melancho|ie, švětobotu a provokuiící ironie' autor
humoristickfch prací veršem l prÓzou, pÍekladateI Puškinovy poezie.

Syn nižšího! riiedníka, narodil se v Tumově vL. |o. 1832. Za studií

vystčídal několik ristavtr (v Praze, Jiďrně, Litoměiicích), sfuďa na Akade-

*i"te*gymnáziuvPrazeukončilbezmaturity.VPrazeredigoval(1&[8
až 1852) studentské rukopisné časopisy, v nich uvďeiůoval také své po-

měrně vyzrálé básnické prvotiny. Byl bohémsky živ z pÍiležitostnÝch ?a-

měsmáni, z podpor, z literárních honoráŤfr. Za jebo redakční ričasti vyšly

v Jičíně 4 svazky hunotistického &eni Rachejtre. Podílel se na politickfch

konspirativních akcích J. V. Friče a byl také pŤispěvatelem jeho sborníku

uaa-Niota. Paďil mezi neibližší piátele B. Němcové a v písemném styku

s ní ztrstal, i když ho nemožnost existenčně zakotvit donutila vstoupit do

českobuděiovického semináŤe (1856). S koncem kněžskfch studií (1860)

zhruba končí i jeho spisovatelswí. Kaplanovď pak v Klatovech, Mirovicích

a ve Volyni. Tam zemiel 27.6. L87O-
Benďova poezie ie pčíznačnjm ďlem pčechodné.ho tidobí, doznívá v ní

starší, pŤedb}eznov!, styl a formy.(ohlasy, sentimentálď lyrika' deklamo.
vánky,lroslovy) a projevule se vní iiŽ také vÍvoiově nové básnické vidční

" 
tu".ouá,,í. Bánďory básně vyrržÍvaií folklÓrni písně české, ruské' iiho.

slovanské, litevské pro vyiádčení osobního smutku z marné nebo aazené

lásky a iakobv v pťedznamenání mladé Nerudovy rozervanosti ozvou se

v nich proievy světobolu, vnitšnÍho nesouladu, trpké tÓny osamocení.

Melancholická, svetouoha a milosmě elegická nota iedněch básní ie v jinfch

vystŤídána ironií i sebeironií, c}'oickjr'n pÓzovánim na konto láďry a ideálťl'
projevem provokativně ležérním a odpatetizovanjn. ProstŤedken odpate-
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