
J
JLL7Alois Jirásek

/r851 -1930/

Ne|proslulejší hlstor|ckf romanoptsec a povídkáň ěeské tlteratury
|9. století, autor hlstortckfch a pohádkovfch her a dramat
ze soudobého života. Jeho prÓza, zpodobující ce|é etapy národnÍ
minulosti, se vyznačuje I zaujetím pro vzrušené dějlnné chví|e,
i smys|em pro |dylickou pohodu domova; Jiráskovo vyprávěnÍ
vytvá}í dojem světa, kter| je pl.i vší složitost| a konÍiitnost|
pňehlednf a v němž vtádne lidská i dějinná spraved|nost.

Pocházel ze starého selského rodu (otec, pťrvodně tkaďec, provozoval
pekaiswí). Naroďl se 23.8. l85l v Hronově, jedenáctilet.j.pobyl ni,,hanďu..
v něnecké 1.rlint, pak v Broumově navštěvoval nižší. ďíáy nimeckého
gymnázia' pokračoval na českém gymnáziu v Hradci xiaové. Z existenč-
ních ohledtr upustil od záměru studovat na Akademii v tvarnfch umění
a vystudoval historii na filozofické fakultě v Ptaze. Učil v Litomvšli a
v pozdních vzpomínkách (Z m, ch paměti II, č. 1912) pčedstavuje Litámyšt
iako rázovité město, které k němu promluvilo svou pamětí a literárně ho
inspirovalo. Do Prahy pčišel už jako rtznávanf historickf romanopisec.
Pramenné studium, kterému se dostal v Praze na dosab, pak napo-áhďo
jeho prudkému uměleckému vzestupu na piedělu 19. a 20. stoleti. ounovil
osobní styky s M. Alšem, l. V. Sládkem a }. Thomayerem, započaté za
studentsk!'ch let, sblížil se s M. A. Šimaetem, K. V. Raisem a Z. !7intrem
s 4-i reďgoval časopis Zoon). PšIs|ušnici mladšlho pokoleď s vfiinkou
J. S. Machara, J. Kvapila, Z. Nejeďého a V. Dyka pčiitupovali t< 1irestovi
s rezervou, vnímali ho jako zosobnění buďtelského starovlastenectví a lido-
v'.fchovně pojaté beletristiky. Podobné vfhrady vťrči }iráskovi uplatĎovďa
levě orientovaná kritika i později, povzbuzována v tom mj. a:utorovym
postavením ve večejném životě první republiky (stď se senátorem za ná-
rodně demokratickou stranu). |ítn, že první podepsal J. Kvapilem konci-
povanj' maniíest, iímž se čeští spisovatelé v květnu l917 prohtásiti pro státnÍ
saÍnostatnost, utwďl Jirásek v národě svou autoritu podloženou literárnim
díIem. ZemŤel v Praze 12.3. tg30.I po tiráskově smrti bylo jeho ďlo nadále
provázeno lak nekritick1irn uctíváním, tak i paušďizujícím odmítánín.

Do literatury vstupoval počátkem 70. let básněmi, které svědčÍ o jeho
zájmu o lidov:f Život a národní minulost. Vyprávění pomětníkťr, ni. máta-
no, poskytlo mu látku k prvnim rozměrnějším vyprávěčskju dílÍlm (sÉ4.
ldci,l875),Počinaje Poví.dkani z hor (|878) zakládď autor své menšÍ prÓzy
občas i na látce ze současnosti (povídky Petr Kmlnek, 1890; Nc oitrově,
1888). Mezi aimi tq neizdďilejším patčí obrázlgr.vycházeiíct z autorova
zjihlého vzpomínáni na venkovské rodiště. Cyklus drobnfch scégek Čerrui
hodinka (č' 1882-1886) vybavuje dťrvěrné podvečerní chvilky, kdy si

vesničané odpočívají po denní dŤině tím' že povídají a naslouchají vyprá-
vění. Hovorern se osvěží starÍ vÍminkáÍ vzpomínajícÍ na to, jak kdysi hlídal
děvčátko, které se pozděii stalo jeho Ženou, hovorem si rrleví člověk' kte-
rého tlači svědomí, hovor utěší dvě Ženy, které se potkáva!í nad hrobem

dítěte a manŽela.
Na vj'zvy, aby z pŤítomnosti napsal velkj,román s pčíkladnÍm hrdinou'

odpovídal Jirásek vyhfbavě. Proti opakované kritice historické beletristiky
jako nečasové namítl, že českf tid potňebuje historickou četbu. Na v.jtky

o ,,rrerealističnosti.., nepravdivosti historického románu reagoval prohlou-

ben m pramennjm studiem a uvolněnou stavbou. V děiinách hledal hyb-

nost a velikost, které postrádal v pÍítomnosti. Práci historického beletristy

chápal jako ,,malbu.., která se ,,nedá zapudit a zničit tÍeba sebevěrnějším

malováním všední a spfosté pčítomnosti... v li k monumentalizující ,'mal-
bě.. prozrazuie autorovo zalíbení v dobách českého vzepětí a sfly, v hu-

sitství a v obrození, v čase pobělohorském pak zájem o selské vzpoury
a o lidi, kteŤí navzdory pronásledování slouží potlačované české kultďe
(Skdly, č. 1886). Jiráskovo umění spočívá v tom' že vzrušené děje, bojová

stčetnutí a myšlenková hnutí vybavuie lidskou dťrvěrností, že je spojuje
s obyčejnjmi lidmi, s jejich vztahy azájmy, rodinn mi, milostnjrrri a s chví-
lemi idylické pohody.

Povídka pro mládež Z Čech až na konec xlěta (č.1888) učí dobrodružnou
pouť poselstva Jiiího z Poděbrad do Anglie, Španělska a Pornrgďska.
štčedověkému cestopisu, z něhož Jirásek vycházel, dal zdtrvěrĎuiící a zklid-

nělou atmosféru tím' že ieho autora, Šaška z Mezihočí, pojal jako dědečka,
kter'f vzpomíná na největší dobrodružství svj'ch mladfch let a vypravuie
o něm u krbu rodné twze vnímav:llm vnouč"t{rm. Dojem dťrvěryhodného
srozuměď navozuie Jirásek jindy tím, že v prologu vyprávěď dá najevo
zasvěcenou znalost světa, o němž bude ieč, a touhu provázet iín svého
čtenáÍe. Takovf rivod má Filozofská historie (č. 1878); pronikavost děiinné
chvíle se ziišfuie na tom, iak rozčeiila hladinu mďého města a jak zasáhla

do osudir několika taměiších lidí. Litomyšl od dubna 1847 a v prťtběhu

r. 1848 je pčedstavena v protikladnÍ,ch prostiedích a postojích. Mísmí

honoraci vévoď komickf aktuár Roubinek a paní Rollerová, odbojné stu.

dentstvo piedstavují VavŤena, FrÝbort a Špína' Studenti si vymohou odvo-
|áni zákazu a uskuteční maiáles v Nedošínském háji. Hlavní organiátoŤi
studentské slavnosti se pak ričastní politického ruchu v městě i pražskj'ch

svatodušních boďí. Smolď Špfura, nenadanÝ pilnÍ' student a plachf dob-
rák, je na barikádách zastŤelen. Jeho lehkomyslnější a ve všem rispěšněišÍ
druhové Fďbort a Vaviena vyváznou, dovedou své litomyšlské ďvky
k oltáňi, z iednoho jezámožny sedlák, z druhého lékaň. Na službu obecnému
pokrcku mtrže u Jiráska jedinec i krutě doplatit, ďe zato druh n se dostane
od,měny v podobě lásky a pokoiné existence. Šťasmé spočinutí do'ma'
vjmluvnf pot't"a milované dívky bfvají i v historicky neipoďoŽenějšÍch
a látkově nějbohatších JiráskovÝch obrazech vrcholnou odměnou bojovníka
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vesničané odpočívaií po denní dčině tím' že povídajÍ a naslouchaií vyprá-
vění. Hovorem se osvěži starÍ rrjminkáŤ vzpomínajíci na to, iak kdysi blídal
děvčátko, které se později stalo jeho Ženou, hovorem si uleví člověk' kte-
rého tlačí svědomí, hovor utěší dvě ženy, které se potkávají nad hrobem
dítěte a manžela"

Na v!'zvy, aby z pŤítomností napsal velkj'román s pňíkladnjm hrdinou'
odpovídal Jirásek vyhfbavě. Proti opakované kritice historické beletristiky
jako nečasové namítl, Že českf lid potčebuje historickou četbu. Na vltky
o ,,rrerealističnosti..' nepÍavdivosti historického románu reagoval prohlou-

ben]Ím pramerrnj,m studiem a uvolněnou stavbou. V dějinách hledal hyb-
nost a velikost, které postrádal v pňítomnosti. Práci historického beletristy
chápal jako ,,malbu.., kÍerá se ,,nedá zapudit a zničit ďeba sebevěrnějširn
malováním všedni a spfosté pčítomnosti... v li k monumentďizuiící ''mal-
bě.. prozrazuje autorovo zalíbení v dobách českého vzepětí a síly, v hu-
sitství a v obrození, v čase pobělohorském pak zájem o selské vzt'oury
a o lidi, kteií navzdory pronásledování slouží potlačované české kultďe
(Sk ly, č. 1886). Jiráskovo umění spočívá v tom, Že vzrušené děje, boiová
stietnutí a myšlenková hnutí vybavuje lidskou dťrvěrností, že je spojuje
s obyčejnfmi lidmi, s jejich vztahy azájmy, rodinnjni, milostnjni a s chvl-
lemi idylické pohody.

Povídka pro mládeŽ Z Čech až na konec stěta (č, 1888) líčí dobrodružnou
pouť poselstva Jičího z Poděbrad do Arrglie, Španělska a Ponugalska.
StÍedověkému cestopisu, z něhož Jirásek vycházel, dal zdirvěrĚuiící a zklid-
nělou atmosféru tírn' Že jeho autoÍa' Šaška z Mezihoňí, poial iako dědečka,
kterf vzpomíná na neivětší dobrodružstvi sv!'ch mladfch let a vypravuje
o něm u krbu rodné twze vnímavÍm vnouč"t{rm. Dojem dťrvěryhodného
srozuměnl navozuje Jirásek iindy tím, Že v prologu vyprávění dá najevo
zasvěcenou znalost světa, o němž bude ieč, a touhu provázet jím svého
čtenáŤe. Takov rivod má Filozofská historie (č. 1878); pronikavost děiinné
chvíle se ziišfuje na tom, iak rozčeiila hladinu malého města a jak zasáhla
do osud{r několika taměiších liď. Litornyšl od dubna L847 a v prťtběhu
r. 1848 je pťedstavena v protikladnÍ'ch prostiedích a postojích. Mísml
honoraci vévodí komickÝ aktuár Roubínek a paní Rollerová, odbojné stu.
dentstvo piedstavují Vavčena, Frj'bort a Špína. Studenti si vymohou odvo-
|ání zákazu a uskuteční rnajáles v Nedošínském háji. Hlavní organiátoňi
studentské slavnosti se pak ričastní politického ruchu v městě i prďskfch
svatodušďch boďí. Smolď Šptna, nenadanÝ pilnÝ student a plachf dob-
rá,k, je na barikádách zastielen. Jeho lehkomyslněiší a ve všem rispěšněiší
druhové FrÝbort a Vavčena vyváznou, dovedou své litomyšlské ďvky
k oltáii, z jednoho je zámožnÝ seďák, z druhého lékď. Na službu obecnému
pokroku mťrŽe u Jiráska jedinec i krutě doplatit, ale zato druh n se dostane
odměny v podobě lásky a pokojné existence. Šéastné spočinutí doma,
vjmluvnf pohled milované ďvky bÝvaií i v historicky neipoďoženějších
a látkově néjbobatších JiráskovÝch obrazech vrcholnou odměnou bojovníka

Ne|proslulejší historlckf romanoplsec a povÍdkáÍ české ttteratury
|9. století, autor h|storickfch a pohádrovych her a dramat
ze soudobého života. |eho prÓza, zpodobující ceté etapy národnÍ
mlnulosti, se vyznačuje i zaujetím pro vzrušené aěj|nné chvíte,
i smys|em pro idytickou pohodu domova; |iráskovo vyprávěnÍ.
vytváňí dojem světa, kterf je pňi vší složitost| a konflíitnostl
pňehlednf a v němž vládne lidslrá l děiinná spravedlnost.

Pocházel ze starého selského rodu (otec, privodně tkaďec, provozoval
pekďství). Naroďl se 23.8. l85l v Hronově, jedenáctileq pobyl nl,,hanďu..
v německé 'g.|in!, pak v Broumově navštěvovď nizsi. triáy nÉmeckého
gynnázia' pokračoval na českém gymnáziu v Hradci xiaové. Z existenč-
ních ohledťr upustil od záměru studovat na Akademii vftvam!,ch ,,mění
a vystudoval historii na fiIozofické fakultě v Praze. Učil v ťitomyšli a
v pozr|ních vzpomínkách (Z mltch poněti II, č. l9l2) pňedstavuie Litomyšljako rázovité město, které k němu promluvilo svou pamětí a literámě ho
inspirovalo. Do Prahy pčišel už jako uznávanf hisiorickf romanopisec.
Pramenné studium, kterému se dostal v Ptaze na dosah, pa& napom.áhalo
ieho prudkému uměleckému vzestupu na piedělu t9. a 2 . stoleti. ounovit
osobní styky s M. Alšem, l. V. Sládkem a }. Thomayerem, započaté za
studentskfch let, sblížil se s M. A. Šimaekem, K. V. Rďsem 
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!' !ry reďgoval časopis Zoon). PÍis|ušníci mladšího pokolení s vj.jimkou
J. S. Machara, t. Kvapila, Z. Nejeďého a V. Dyka pňistupovali t 1irastovis rezervou, vnÍmali ho jako zosobnění buďtelského 't"'oul",t.o."t.'í 
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vj'chovně pojaté beletristiky. Podobné vfhrady vťrči Jiráskovi uplatrlovala
levě orientovaná kritika i později, povzbuzována v tom mj. autorovym
postaveníE ve večejném Životě první republiky (stď se senátorem za ná-
rodně demokratickou stranu). Tím, že první podepsal J. Kvapilem konci-
povanj'mani'"est, jímž se čeští spisovatelé v květnu 1917 prohlásili pro státnt
samostatnost' utvrdil Jirásek v národě svou autoritu poďoŽenou literamirn
dílem. ZemŤel v Praze 12.3. tg3o.I po Jiráskově smni bylo ieho ďlo nadále
provázeno jak nekritickjm uctíváním, tak i paušalizujícirn odmítánín.

Do literatury vstupoval počátkem 70. tet básněmi, které svědčí o iehoájmu o lidornf Život x nfuqítní minulost. Vyprávění pamětnlkťr, mi. mátei-
no' poskytlo mu látku k prvním rozměrnějším vyprávěčskjm dítirm (Sáa.
ldci'|875).Počínaje Potlídkani z hor (1878) zaklád"l 

"oto. 
své menšl prÓzy

občas i na látce ze současnosti (povídky Petr Kmlnek, 1890; Nc oitrot,e,
1888). Mezi nimi |q nejzdďilejším patÍí obrázk1r.vycMzejicí z autorova
ziihlého vzpomínání na venkovské rodiště. Cyklus arotnlrctr scéaek Čentd
hodinka (č. 1882-1886) vybavuie dťrvěrné podvečerní chvilkn kdy si
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za podstoupené riuapy. Domov, děti, věrná žena piedstavuji pÓl bezpečí
a klidu, protiváhu večejného zápasu a cílevědomého usilování, které JiÍáska
zajimá na dějinách.

Romrin Psohlaoci (č. 1884) začíná scénou rodinné idyly u Kozinťr. Ale
mlad:f hospodái nehodlá zirstat stranou veliké pŤe, kterou vedou Chodové
o svá práva a kterou romrín sleduje v jeií vrcholné etapě. Laminger se
zmocni většiny ukrytfch listin, spálí je, a pak už jen maií odboj ,,psohlav-
c{r... Jan Kozina, donedávna uzavŤen:i v soukromí, stává se nejobávanějším
protivníkem trhanovskébo pána. Usiluje o obnovení chodskj'ch vfsad
cestou iednání, opíraje se o nezrušitelnost historického práva. Naproti tomu
Matěj Piibek vede Chody k ozbrojenému vystoupeni, které je krvavě
potlačeno. Ve všech fázích odboje až po šibenici ptovázi Jana Kozinu
pčipomínka a ričast rodiny. Opakovaně ho staví pied volbu vzdát chodskou
pŤi a vrátit se domťr, nebo vytrvat i za cenu života. Hrrl.i.sky si počíná také
celé Kozinovo okolí, které obrana chodskj,ch svobod stmeluje ve svorné
společenství. Heroizaci chodského venkova, prostj'ch lidí, kteií do krajnosti
usilují o spraveďivou věc, vyjadčuje v závěru Psoblavcťr i spllvání historie
s bájí a s místní tradicí: do roka a do dne umírá Laminger, kterého state&r:i
seďák pňed popravou vyzval na boŽí soud, a Jan Sladkf Kozina žije v paměti
kraje, uctíván jako svat l.

Psohlavci pÍinášejí novou kvalitu do vjvoje Jiráskovy historické prÓzy.
Piedchozí ďla (napč. Na dzlofe aexodském, č. l877i Poklad, č. l88í) sice
iiž také měla hrďnu vedeného smělou společenskou ideou, ale jejich děi
vycházel z milostn ch vztahir, z osobních nástrah a z tajemství. V Psohlav-
cích se poprvé stala osou románového děje společenská myšlenka, která je
stejně nekompromisně obhajována jako popírána. Statečrré akce hrdiny,
kterí' roste ze zkušeností svého prosďedí i vlastního zápasu, provází a násobí
aktivita jeho okolí. Tím se Psohlavci stali vfchodiskem pro autorovy roz-
sáhlé cykly z náfodních děiin.

Epopejní obrys mají Staré potlěsti ěeské (1894). Pčíběhťrm ze starfch kro.
nik zde Jirásek vtiskl básnick a nfuodně povzbudiv patos. ObjemnáptÓza
Proti ašem (č. 1893) nese podtitul List z české epopeje. Zachycuje husitské
revoluční hnutí v l. L4|9-2o jako dramatick:f proces, v němŽ z táborského
náboženského a sociálního radikalismu vzešlo pod vedením Žižkovjm téměň
celonárodní hnutí; jeho nepŤátelé pod vedením Zikmund,ov m podnikají
kťižáckf vfpad proti kacíčs\fm Čechám. Tato fáze hnutí vedenďobranou
národa proti vnějšímu nepňíteli je u Jiráska zjevně naďazena táborskému
radikalismu. (Vypráví o.-ní nejrozsáhlejší stiední část epopeje, vrcholící
bitvou na Vítkově.) Boj Žižky a jeho stoupencťr proti hanobitelirm Husova
odkazu se po porážce Zikrnunda obrací proti zbyljm hrstkám táborsk ch
kněŽí a jejich souvěrctr, kteií se dom šlením některj'ch ,,kacíňsk1!'ch.. iezí
Husovj'ch dostávali na pokraj neznabožství (,,Bože náš, jenž jsi v nás.,)
a sektáčského fanatismu. Jeho obětí se stali zemanská dcera Zdena zHvozd,-
na a kněz Jan BydlinskÍ', ktečí proti volné lásce pěstované v sektě obhaio.

vali tradiční lásku manželskou. Zdena z Hvozdna je jednou z těch Jirásko-
v:Ích postav, iež jsou prokresleny tak, Že iejich moráLrí pevnost a oddanost
ideii ptrsobí životně a věrohodně; děje, které jsou s touto postavou spjatn
ilustrují vnitŤně členité hnutí a ieho yjvoj.

Umění české prÓzy na sklonku století obohatily Jiráskovy kroniky.
V ieiich volné stavbě se mohlo plně uplamit mnohostranné poznání zašlfch
časťr i v jeiich všednodennosti, malebné zpodobení míst a prostoru, idylič-
nost' komika a dtamatickf vzruch i schopnost vyprávění spojovat rÍrznorodé
epizody do jednotícího proudu. Volná kronikáňská kompozice, ke které
tenkrát tíhl realistickj'román obecněji, vycbáze|a u Jiráska ze snahy objek-
tivně charakterizovat dobu na velkém množství osob historickj.ch i smyšle-
n1fch, pŤedvést společensk!'pohyb, ukázat, iak roste z drobnfcb osobních
zkušeností a zájmťr a jak z nepatrn;fch náznaktr klíčí poznenáhlu dějino-
tvorné myšlenky. Z pťrvodního plánu na román Červenf man vznikla

Jiráskova triologie Mezi proudy (č. 1887-90). V ní mají ohnivec krále
Václava IV. a jeho syn postavení sice dťrležité, ale nikoli cenuální. Starj'
ohnivec, hainÝ Šíp, a jeho nevěrná Žena se ocitají mezi dvěma dvory, krá-
lovsk:ilm a arcibiskupskfm, a stanou se nevolnou obětí jejich konfliktu
(Dt.tojí doťlr). Z ohnivcova syna Jana vyroste uspěšnf pomocník krále'
pomáhá mďit riklady církevních a pans{ ch kruhťr proti němu ({yz
ohniz;cďru). Je šéastnlm manželem, prozíravj'm činitelem Václavova dvora
a potěšenjm svědkem vzrirstající moci českého reformního hnutí vedeného

Janem Husem (Do tŤí hlas .)
V pětidílném obraze počátečních fází národního obrozenl F. L. Věk

(č. 1888-1906) je názvem vysunuta do popňedí postava dobrušského
rodáka, kupce a buďtele. Životní pŤíběh tohoto venkovana, kterj. za
pražsk1|'ctr studií prožije zrušení jezuitského ňádu, Mozartirv pobyt' počátky
divadla v Botrdě, seznámí se s V. Thámem, P. Vydrou a s mnoha jin1irni

osobnostmi pražské kultury a vlasteneckého světa, touží věnovat se hudbě
a divadlu, ďe posléze zakotví v rodném městečku, nemá v kronice ien
vj.znam látkově slednocující. F. L. věk se yťrči pražskému prostiedí umě.
leckému a vědeckému uplatrluje napŤed jako okouzlenf obdivovatel,
postupně pak jako člověk, kterf si uvědomuje pŤednosti useďého a prosté-
ho venkovanství pčed obtižnou i krajně riskantní existencí sv1ich praŽskj'ch
druhťr a pňátel (která je demonstrována jmenovitě na V. Thámovi). Úděl
vyrovnaného a šéastného Věka není vyvázán ze svízelťr času. VyhoŤí' a sotva
se vzchopí z prrrní pohromy, pňivede ho státní bankrot téměč na mizinu.
Na rozdíl od pŤítele a soka v lásce V. Tháma má ovšem F. L' Věk plnou
oporu i porozumění ve vlastní roďně. V páté knize se jeho syn Václav včleĎu.
je do pražskj'ch buditelskfch kruhťr a s nimi sdílí rqdost nad naiízením, které
r. 1816 pŤipustilo češtinu do škol a riŤadrl. Četné osudy mnoha postav
i ieiich milostné piíběhy jsou rozloženy v jednotlivfch dílech F. L. věka
tak, aby charakterizovaly rozmanitá prostÍedi, společenské proměny
a myšlenkové proudy sledovaného ptrlstoletí. - Svťr| obraz pozděiších



J119118J
za podstoupené ritrapy. Domov, děti' věrná žena piedstavuií pÓl bezpečÍ
a klidu, protiváhu veňejného zápasu a cflevědomého usilování, které tiráska
z.ajtná na děiinách.

Román Psohlaoci (č. 1884) začíná scénou 1or|inné idyly u Kozinťr. Ale
mladf hospodái nehoďá zťrstat stranou veliké pie, kterou vedou Chodové
o svá práva a kterou román sleduje v její vrcholné etapě. Laminger se
zrrrocní většiny ukrytfch listin, spálí je, a pak už jen maÍí odboj ,,psohlav-
cťr... Jan Kozina, donedávna uzavÍenf v soukromí, stává se nejobávaněiším
ptotivníkem trhanovského pána. Usiluie o obnoveni chodskfch vjsad
cestou iednání' opíraje se o nezfušitelnost historického práva. Naproti tomu
Matěi Piibek vede Chody k ozbrojenému vystoupení, které je krvavě
potlačeno. Ve všech fázích odboje ď po šibenici provází tana Kozinu
pÍipomínka a ričast rodiny. Opakovaně ho staví pied volbu vzdát chodskou
pňi a vrátit se domťr, nebo vytrvat i za cenu života. Hrďnsky si počíná také
celé Kozinovo okolí, které obrana chodskfch svobod stmeluie ve svorné
společenswí. Heroizaci chodského venkova, prost''ch li4í' ktďí do krajnosti
usiluií o spraveďivou věc, vyjadfuje v závěru Psoblavc'Ír i spljvání bistorie
s bájÍ a s místní uadicí: do roka a do dne umírá Laminger, kterého statečn!'
seďák pňed popravou vyzvď na boží soud, a Jao Sladkf Kozina žije v paměti
kraie' uctíván jako svatj'.

Psohlavci pčinášejí novou kvalitu do vjvoje Jiráskovy historické prÓzy.
PÍedchozí ďla (napi. Na doože tséoodském, č. t877., Poklad, č. 1881) sice
iiž také měla brrlinu vedeného smělou společenskou ideou, ale jejich děj
vycMzel 2 milg3u g! vztahťl' z osobnÍch násuah a z tajemství. V Psohlav-
cích se poprvé stala osou románového děje společenská myšlenka, která je
stejně nekompromisně obhajována jako popírána. Statečné akce hrdiny,
kter!'roste ze zkušenostÍ svého prosďeď i vlastního zápasu, provází a násobí
alrtivita jeho okolí. Tím se Psohlavci stali vfchoďskem pro autorovy foz-
sáhlé cykly z národních dějin.

Epopejní obrys mají Staré potlěsti ěeské (1894). Pfíběhťtm ze star!'ch kro-
nik zde Jirásek vtiskl básnickf a národně povzbuďq patos. objemaápt6z'a
Proti zlšetn (č. 1893) nese podtitul List z české epopeje. Zachycuje husitské
revoluční hnutí v |. 14|9_20 jako dramatickf proces, v němŽ z táborského
náboŽenského a sociálniho raďkalismu vzešlo pod vedením Žizt<orrjm temer
celonárodnÍ hnutí; jeho nepŤátelé pod vedením Zikmundovjm podnikaií
kčižáckf vfpad proti kacíiskjm Čechám. Tato fáze hnutí vedená o$ranou
národa proti vněišíEu nepiíteli je u firáska zjevně nadiazena táborškému
raďkďismu. ffypráví o.-ní nejrozsáhlejší stÍední část epopeje, vrcholící
biwou na Vítkově.) noj Žizt<y a jeho stoupencťr proti hanobiielťrm Husova
odkazu se po porážce Zikmunda obrací proti zbyljm hrstkám táborskfch
kněžÍ a ielich souvěrctl' ktďí se domfšlením některfch ,,kacíŤsk!'ch.. tezí
Husovfch dostávali na pokraj neznabožství (,,Bože náš, ienŽ jsi v nás..)
a sektáčského farratismu. leho obětí se stali zemansM dcera Zdena zHvozď.
na a kněz Jan BydlinshÍ, ktďí proti voloé lásce pěstované v sektě obhaio-

vali traďčnÍ lásku manžďskou. Zdena z Hv<62661 ie je:dnou z těch tirásko-
vfch postav, iež isou prokresleny tak' že iejibh morálnd pevnost a oddanost

iáeji pťrsobí životně a věrohodně; děje' kter16 jsou s tďuto postavou spiaty'

ilustruií vnitrně členité hnutí a jeho vÝvoi.
Umění české prÓzy na sklonku století 9!6foffilyl liráskovy kroniky.

V jejich volné stavbě se mohlo plně uplatnit mnohostr#lrné poznánl zašlÝch

eastr i v jejich všednodennosti, malebné zP9dobení Írííst a prostorÍr, idylič-

nost, komika a dramatickj'vzruch i schopnoq1 yyprávěrní spoiovat rÍrznorodé

epizody do jednotícího proudu. Volná kronitáňská lkompozice, ke které

t;nkfát tíbl realistickf román obecněji' wc\áze|a u Jirráska ze snahy objek.

tivně charakterizovat dobu na velkém množ61y1 osob lrristorickÍ'ch i smyšle-

nj'ch, pčedvést společenskf pohyb' ukázat, jak roste zz drobnÍ'ch osobďch

zkušeností a zÁjmr.io a iak z neparnfch náanat<tr kÍčÍí poznenáhlu děiino.

tvorné myšle*y. Z ptrvodního plánu na román Č}ervenj' man vznikla

Jiráskova triologie Mezi proudy (č. l887-9o). v ďí maií ohnivec krále

Václava IV. a ieho syn postavení sice dťrležité, ďe ďikoli centr4ln{. Star"Í'

obnivec, hainÝ Šíp, a ieho nevěrná žena se ocitají me}zi dvěma dvory' krá-

lovsk1ilm a arcibiskupskfm, a statrou se rtgygltrglr obětí ieiich konfliktu
(Dt:ojí ilt: r), Z obnivcova syna Jana vYroste rispěššnf pomocnIk krále'
pomáhá mďit riklady církevďcb a panshig5 kfuhltr proti němu (Syz

ih,i,,z,). Je šťastnfm manželern, prozíravlrn činiteldem Václavova dvora
a potěšenjm svědkem vzrťrstající moci česk6hq refornÍrního hnutí vedeného

Janen Husem (Do tŤí hlas,ú.)
V pětidílném obraze počátečrrích fází r619drrirro obrození F. L. Věk

(č. 1888-1906) je názvem vysunuta do popiedí Ípostava dobrušského
rodáka, kupce a buďtele. Živoml piíbě[ 19[919 \venkovana' kterf za
pražskfch studií proŽije zrušení iezuitského iádu, Mozzartťrv pobyt' počátky

áivadla v Boudě, seznámí se s V. Thámeq, P. Vydrcou a s mnoha jinjmi

osolnostrri pražské kultury a vlasteneckéh5 světa, 1gťuží věnovat se hudbě
a divadlu, ale posléze zakowí v rodném městečku, , nemá v kronice ien
vlznan látkově sjedrrocu|ící. F. L. věk se vÍlči pražstskému prostiedí umě-
lickému a vědeckému uplatrtuie napied jako okclouzlenj' obdivovatel,
postupně pak jako člověk, kterf si uvědom1jg pŤednoosti useďého a prosté-

ho venkovanswí pčed obtížnou i kraíně rislarrtrrí exist'tencí svfch pražskfch
druhťr a piátel (která ie demonstrována irrlenovitě naa V. Thámovi). Úděl
vyrovnaného a šťastného Věka není wltázáqze svízelril času. VyhoŤí' a sotva
sě vzchopí z první pohromy, piivede ho tátní bankrrrot téměč na mizinu.
Na rozdíl od pňítďe a soka v lásce V. Thá-a má ovššem F. L. Věk plnou

oporu i porozumění ve vlastní rodině. V páté 1q1ze se jeFho syn Václav včlďu.

ie do pražskÍch buďtelskfch kruhir 4 g nimigdí|í rQdosst nad nďízením' které
'. rsio piiiustilo češtilu do škol a riiac6. Č"t"c . osudy mnoha postav

i ieiicb milostné pÍíběhy isou rozloženy viednotli\rí'ďch dílech F. L. věka
tak, aby charakterizovaly rozrnanitá pbstiedí, sFpolečenské proměny

a myšlenkové proudy sledovaného pulstÍď1. - sdvťli obraz pozděiších



J Jr2l
rn

obrozenskfch Čech - z let dvacátfch až padesátfch . zamfšlď ]irásek iako
',obrazy celého kraie, moderní kroniku.., ne povídku ,,o nějaké osobě či
několika... Ale jenom prvď ďl ,,nové kroniky,, (J nds (č. 1896-1903) nerná
risďedního brdinu a virdčí pňíběh. Ostatní ďi knihy sledujI činnost faráÍe
Regn'era-Havlovického na Náchodsku, v Padolt (Hronově). Svou čtenáÍ.
skou zajímavost těží také z ieho vytrvďé, nenaplněné, pňesto až za hrob
sahající lásky k paní dťrchodřové i z jeho podnikatelsk!'ch nezdarťr a z Íoz.
čarování nad vfsledky vlastniho díla. Kďdá část kroniky má nadto své
dominujÍcí postavy' jejichž pŤíběhy demonstnrjí kladné i sporné hodnory
svého prostÍeď a času: starf Plšek zosobůuie ne nomou houŽevnatost,
tkaďec Dušánek a jeho rodi'a pak problematičnost podnikatelské éry
s jejím rozrrratn1|rm pťrsobením na svaz.ky rodinné.

Uměním sevčít rozlehlou a rťrznorodou látku vynikají autolovy wcholné
ptÓzy z počátku stoleť. Dějištěm trilogie Bratrstqso (č. 1899-1908) ie
Slovensko v 50. letech 15. století. zby&v husitsk!''ch vojsk hájÍ slovenskou
zem pro krále Laďslava Pohrobka proti hunyádovci''. Pťrsobenlm,,braďí.
kťr.. se probouzí slovenskj'lid k náror|nímu a sociátnírnu povědomi, nacMzl
společnou Ťeč s česk mi ,,kacíči.. poražen mi u Lipan a poskynrie iim rito-
čiště. Prostieď slovenské a maďarské (z něho pochází stejně krásná, vášnivá
a cbytrá iako nešťastná Mária, milenka hejtmana Talďrisa) i náladu v čes-
kém vojsku Jana Jiskry z Brandfsa, které pčivykto vojančině včetně dranco-
váoí a *ísilnicM, zpodobil Jirásek v postavách ,,ďí rapsÓdií,, (Bitoa
u Lučmce, Mdia, Žebrdct); v akcÍch hdin podtrhl živelnou vášnivost,
která ie nese i vleče a drtí.

Román Tmno (č. l9r3-15) pÍedstavuje vrcholné chvíle protireformačn|
moci ve 20. letech t8. století v Praze a na Skalce u Opofua. Mezi těmito
místy se o své vÍrli pohybuje skalskj'regent pan Lhotskl, snášenlivf a mírnf
muž milující poklid tichého zámečku, proti své vťrli pak děti myslivce
Machorrce, trestaného jezuity za to, že pčechovávď zakázané české knihy
a jejich tajné šičitele. Flelenka Machovcová má bjt pťevychována v d,omě
prďského sládka na pravověrnou katoličku. Vzbudí sympatii a lásku Jiiího
Bieziny. Jejich cit narazi la odpor zámožné katolické rodiny JiŤího i na vťrli
,,bratčí.. wátit Helenku otci, kteq se pied dďším pronásledováním uchflí
do emigrace. Jako elegicky končí.děj této lásky, uzavfuá se bezvj'chodně
obraz rekatolizačního a tmáiského ptrsobení jezuitťr: dílo vrcholí scénou
mohutné pražské slavnosti k svatočečení Jana Nepomuckého, která v ďvá-
cích vyvolává nejen obďv, nfbrŽ i chladnÝ odstup. Pochmumf závčx je
v souladu s celkov1im zaměienín románu, v němž se autoÍ soustiedil na to,
aby vysledoval vnitŤní stav české společnosti v době baroka a zobtazi| iq|
moráIrrí krizi. Doba prvď světové válkn kdy dílo vyšlo, zvláštním zpťrso-
bem aktuďizovala tento obraz ,,temna.., iak dosvědčil nadšeirf ohhš čte-
náčťr i opatŤení politickfch iadťl.

liráskovu prozďckou tvorbu ptováze|a od 90. let jeho dramatika. Dvěna
hrami, jejichž látka je vzata z událostí na litomyšlském venkově, poďlď se

Jirásek na dobovém risilí o venkovské realistické drama. ovdovělá selka

Vojnarová (Vojnarka,1890) se octne v konfliktu mezi láskou k Antonínovi'

svému milenci zm|ád7,a odpovědnosti virči synovi. Se sebezapčením nako-

nec odmitne sĎatek, když se piesvědčí, Že ji AntonÍn podvádí a chová se

bezohledně k jeiímu dítěti. Ve | e otec (1894) se chamtivf čtvrtláník

Divišek zmocni sousedního statku KopeckÝch, kterÍ patŤíval ieho pŤed-

kťrm. Ale ve rvačce pňi odchodu dosavadních majiteltr useďosti je smrtelně

ztanén syn Bobeš, dravostí blízkf Diviškovi. Druhj' syn Jan se nato vzepŤe

podruhé otcovu určení; pŤedttrn proti ieho virli, z lásky k Anně Kopecké,

opustil klášter, nyní se do něho vrací. Zbohatljl otec Divišek dosáhl svého

,á 
""no 

toho, že zfrstal sám. V obou dramatech je zdťrrazněno mravní

hodnocení, které se obrací proti bezohlednému sobectví, ať vede iednání
chudého, nebo bohatého.

Většina Jiráskovfch her má látky historické. TÝká se to i jeho veseloher,

,,dramatického žett:u,. Kolébka (prem. 189l) z doby Václava IV. a obrázku

ze živola obrozenské Litomyšle M. D. Rettigovd (L90L). Vážné hry histo-

rické jsou vesměs zaměčeny na obraz doby, k historické typizaci situací'
prostŤedí a postojir. Emigrant (1898)' dramatickj,piepis Jiráskovy povídky

Sousedé z doby prusko-rakouské války v polovině 18. stoletÍ' je osnován na

tragickém rozporu mezi vírou a vlastí, do něhož se dostávají děďci slavné
reformace, tainí bratčí. Emigrant tan Pešek se pod ochranou pruského voj-

ska wací domťr a zpočátku ie bluchf k hlasťrm kraianťr, pro něž svrchova-
njn měŤítkem citťr a čin{r je národ, vlast. Posléze pod tlakem rodného
prosďedí i z ohledu na štěstí iediné dcéry se distancuje od jednáď Prusťt
i od syÍch souvěrc'ťr a tajně prchá sám do emigrace. Protějškem liráskovfch
románovj'ch kronik je jeho husitská dramatická trilogie ,,tÍí larfiÍ,:.Jan
ruus Qsit1, zobrazujici události Husova zápasu z let 1410-15, Jan Žižka
(l9o3), drama z wcholného ridobí husitského hnutí, postihující též jeho

vnitiní Íozpory' a Jan Roháě (1914), hra z konce husitství osnovaná na kon-
fliktu věrnosti a zrady. Trilogie podává obraz tčí hlavních etap husitství
a ieho nosnj'ch společenskfch sil. Tomu odpovídá i uměIeckf tvať her:

titulní hrďnové jsou obklopeni mnoŽstvím postav a epizod, volně spojované
obrazy nevytváčeií sevňenj,dramatickj'děi, nÝbrž v pomalu se rozvíjeiícím
toku kreslí historické dění.

Na Tylovy dramatické Qáchorky navazuje Jiráskovo drama nejproslu-
leiší, pohádková hra Lucerfa (1905). Mladé kněžně pňijížděiící poprvé na
své letnÍ síďo se zalíbí hÍdÝ mlynáň, kterjl musí splnit povinnost, vázanou
k jeho useďosti, doprovodit ji jako světlonoš do lesního zámečku. Mtr-ái
odmítne bohatství a moc' které mu nabízí kněŽna, zachová věrnost své

schovance Haničce, zmďí riklady osnované pfoti ní a věkovité lípě, traďčoí

strážkyni domova. Pohádkovf pÍíběh, v němž nadpfirozené postavy posilují

iednak idylické, jednak komické momenty hry, ie za|ožen, na dvou symbo-
lech: na symbolu lucerny, ktetá piedstavuje ritisk a nesvobodu lidu' a lípy'

která zpodobuje sílu lidovÝch traďc a sociální naděje.
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obrozenskfch Čech - z let dvacátfch aŽ padesátfch - zamfšlel Jirásek iako
,,obrazy celého kraje, moderní ktoniku.., ne povídku ,,o nějaké osobě či
několika... Ale jenom prvni díl ,,rrové kroniky,, (J nds (č. 1896-1903) nená
risďedního brdinu a vťrdčÍ pŤíběh. Ostatní ďi knihy sledují činnost faráče
Regn'era-Havlovického na Náchodsku, v Padolí (Hronově). Svou čtenái.
skou zajimavost těží také z jeho vytrvďé, nenaplněné, pŤesto až za hrob
sahaji"i lásky k paní dťrchodřové i z jeho podnikatelskj'ch nezdarťr aztoz-
čarovánÍ nad vj'sledky vlastního díla. KaŽdá část kroniky má nadto své
dominující postavy' jejichž pčÍběhy demonstrujÍ kladné i sporné hodnory
svého prostiedí a času: sta:rf Plšek zosobůuje nerimomou houževnatost,
tkaďec Dušánek a jeho rodina pak problematičnost podnikatelské éry
s jejím rozvratn]fu! pťrsobenín na svazky rodinné.

Uměnim sevťit rozlehlou a rťrznorodou látku vynikaií autorovy vrchotné
pt6zy z počátku století. Děiištěm trilogie Bratrstao (č. 1899-1908) je
Slovensko v 50. letech 15. stoletÍ. Zbytky husitskj'ch vojsk hájí slovenskou
zem pro klále Laďslava Pohrobka proti hunyádovcťrm. Pťrsobením ,,bratčí.
kir.. se probouzí slovenskj'lid k národnímu a sociálnímu povědomí, nacház|
společnou ňeč s česk mi ,,kacíŤi.. poraženjmi u Lipan a poskytuje jim rito-
čiště. Plostčedí slovenské a maďarské (z něho pocbází stejně krásná, vášnivá
a chytrá jako nešťas á Mária, rrrilenka hejtmana Talďrisa) i náladu v čes-
kém vojsku Jana Jiskry z Brandjlsa, které piivyklo vojančině včetně dranco-
váď a násilnictví, zpodobil Jirásek v postavách ,,ďÍ rapsÓdií,, (Bina
u Lučence, M ria, Žebrdci)3 v akcích hrdin podtrhl Živelnou vášnivost,
která je nese i vleče a dtí.

Román Temno (č. l9l3-l5) piedstavuje wcholné chvíle protireformačnl
moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u opočrra. Mezi těmito
místy se o své vuli pohybuje skatskf regent pan Lhotskj', snášenlivf a mírnf
muž milující poklid tichého zámečku, proti své vťrli pak děti myslivce
Machovce, trestaného jezuity za to, že piechovával za|<ázané české knihy
a jejich tajné šiňitele. Helenka Machovcová má bÍt pŤevychována v domě
pražského sládka na pravověrnou katoličku. Vzbudi sympatii a lásku JiĚího
Bčeziny. }eiich cit narazí na odpor zámožné katolické rodiny Jičího i na vťrli
,,bratči.. wátit Helenku otci, kter!' se pňed dalším pronásledováním uchflÍ
do emigrace. Jako elegicky končí.děj této lásky' uzavirá se bezv'chodně
obraz rekatolizačního a tmáčského prisobení jezuitri: dílo vrcholí scénou
mohutné pražské slavnosti k svatoiečení }ana Nepomuckého, která v divá.
cích vyvolává nejen obďv, nlbrŽ i chladn' odstup. Pochmum!' záv& je
v souladu s celkovfm zaměÍenÍm románu, v němž se autor soustiedil na to'
aby vysledoval vnitŤní stav české společnosti v době baroka a zabtazi| jejl
morá|ní krizi. Doba první světové války, kdy dílo vyšlo, zvláštnírn zpirso-
bem aktuďizovďa tento obraz ,,temna.., jak dosvědčil nadšenf ohtai &e-
náŤťr i opatŤeď politickfcb iadťt.

liráskovu prozďckou tvorbu prováze|zod 90. let jeho drematika. Dvěma
hrami, iejichŽ látka je v?Ata z událostí na litomyšlském venkově, poďlď se
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Jirásek na dobovém risilí o venkovské realistické drama. ovdovělá selka
Vojnarová (Vojnarka, 1890) se octne v konfliktu mezi láskou k Antonínovi,
svému milenci z mládi, a odpovědností vtrěi synovi. Se sebezapňenim nako-
nec odmítne sĎate\ když se pŤesvědčí, Že ii Antonín podvádí a chová se
bezohledně k ieiímu ďtěti. Ve bÍe Otec (1894) se chamtiyÍ čt/rtlánÍk
Divišek zmocní sousedního statku KopeckÝcb kteÝ patŤíval jeho pŤed-
ktrm. Ale ve rvačce pňi odchodu dosavadních rnaiitelťl useďosti je smrte|ně
zraněn syn Bobeš, dravostí blízkÝ Diviškovi. Druhf syn Jan se nato vzepče
podruhé otcovu určení; piedtím pÍoti ieho vuli, z lásky k Anně Kopecké'
opustil klášter, nyní se do něho vraci. Zbobatl1f otec Divišek dosáhl svého
za cenu toho, že zťrstal sám. V obou dramatech je zdťrrazněno mravní
hodnocení, které se obrací proti bezohlednému sobectví, ať vede jednání
chudého, nebo bohatého.

Většina Jiráskor{lch her má látky historické. T}?ká se to i jebo veseloher,
,,dramatického Žertu.. Kolébka (prem. 189l) z doby Václava IV. a obrázku
ze života obrozenské Litomyšle M. D. Rettignd (L9oL). Vážné hry histo-
rické jsou vesměs zaměŤeny la obtaz doby, k historické typizaci situací,
prostŤedí a postojtr. Emigrant (1898)' dramatick pčepis Jiráskovy povídky
Sousedé z doby prusko-rakouské války v polovině l8. století, je osnován na
tragickém rozporu mezi vírou a vlastí, do něhoŽ se dostávaií děďci slavné
reformace, tajni bratčí. Emigrant Jan Pešek se pod ochranou pruského voj-
ska wací domtr a zpočátku je hluchf k hlasťrm krajan{r, pro něŽ svrchova-
njm měčítkem citťr a činir je nfuod, vlast. Posléze pod tlakem rodného
prostŤeď i z ohledu na štěstí jediné dcéry se distancuje od jednáď Prusťt
i od srn}ch souvěrcťr a tajně prchá sám do emigrace. Protějškem Jiráskovlch
románovj'ch kronik je jeho husitská dramatická trilogie ,,tÍi lantÍ,: Jan
Hus (|9L1), zobtazuiíci události Husova zápasu z let 1410-15, |an Žižka
(1903), drama z vrcholného ridobí husitského bnutí, postihující téŽ ieho
vnitŤní rozpory, a Jan Roh č (1914), hra z konce husitství osnovaná na kon-
fliktu věrnosti a zrady. Trilogie podává obraz tčí hlavních etap husitství
a jeho nosn1 ch společenskfch sil. Tomu odpovídá i uměleckf tvar her:
titulní hÍítinové jsou obklopeni množstvím postav a epizod, volně spojované
obrazy nevytváňejí sevŤenj' dramatickf děj, nÍbrž v pomďu se rozvíiejícím
toku kreslí historické dění.

Na Tylovy dramatické báchorky navazuje Jiráskovo drama nejproslu-
lejší, pohádková hra Lucert\a (1905). Mladé kněŽně pňijíŽdějící poprvé na
své letní síďo se zďíbí hÍdí/ mlynái, kterj'musí splnit povinnost, vázanou
k ieho usedlosti, doprovodit ji jako světlonoš do lesního zrámečku. Mtpái
odmítne bohatswí a moc' které mu nabízí kněžna, zachová věrnost své
schovance Haničce, zmďí riklady osnované proti ní a věkovité lípě, traďční
stráŽkyni domova. Pohádkovf pŤíběh, v němž nadpfirozené postavy posilují
jednak idylické, jednak komické momenty hry, ie založen na dvou symbo-
lech: na symbolu lucerny, která pÍedstavuje ritisk a nesvobodu lidu' a lípy'
která zpodobuje sílu lidovfch traďc a sociální naděje.
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Několik Jiráskorrjch her patčí do základniho fondu české národní dra-

matiky. V Jiráskovfch historick1fch povídkách a románech byl vfchovně
a povzbudivě pojatj' obraz národní minulosti - rozvíjenj' v české pr<5ze
od obrození - postaven na solidní základ dějepisného poznání, vybavenr
značnou věrohodností a spojen s vyprávěčsk1im uměním, které stčídmě těŽl
z celého bohatství národního jazyka, z ťrstního vyprávěni i z postupťr, jež
propracováva|a pt6za na piedělu stoletÍ. Národně obrann duch Jiráskova
díla byl aktualizován situací obou světov:í'ch válek.

JosefJungmann
/ t773-1847/

Tvúrce demokraticky koncipovaného národního programu, kterf
podstatně ovlivni| podobu české kultury í9. století. Svfm vědeckfm
dílem se podílel na vytváňení jazykově české vědy; jeho Stovník
poskytl jazykovou základnu národní vzdětanosti a IiteratuŤe.
Básnickfmi pŤeklady podnítiI tendence českého preromantismu.

Narodil se 16. 7. 1?73 v Huďicích u Berouna jako syn ševce a kostel-
níka. Vystudoval gymnázium a práva v Praze, stal se gymnazijním profeso-
rem humanitních pŤedmětťr, pťrsobil od r. 1799 v LitoměŤicích a od r. 1815
v Praze, byl od r. |834 gymnazijním prefektem (čeditelem) a v r. 1845
odešel do vfslužby. KdyŽ zemiel (v Praze |4. LL. |847)'konaly se ve většině
českfch měst smuteční slavnosti na jeho památku. - Tato data vyznaču1r
jen vnější stránku jeho života a činnosti. Jako učitel nepovinné češtiny na
gymnáziu a bohosloveckém semináŤi vychovával národně uvědomělou
inteligenci; promfšlel a zajišťoval organizaci a publikaci české vědy (byl
mj. inspirátorem prvního českého vědeckého časopisu Krok);ve své tvorbě
se ňídil cílevědom m perspektivním programem; jeho pracovní soustav-
nost a koncepčrrí dťrslednost se pojila s Životní obezietností, tento ,,tichf
génius.. také doveď bjt taktickf i vzhledem k politické situaci, i vzhledem
k malé a často malicherné vlastenecké společnosti.
. Jungmann byl jazykovědec a rovněž vešker1!' jeho piístup k záležitostem
literatury a obrozujícího se národa měl svou základ,nu v problematic e jazy-
kové. Na rozdíl od Dobrovského se jeho uvažováni neomezovalo pohledem
na soudob stav české společnosti a kultury, ani nesetrvávalo jen u toho, co
vytvoňila minulost, n;fbrž upíralo se k budoucnosti, k ideální perspektivě
národa: v českém jazyku spatŤoval Jungmann vychozí národní ho<inoto,
v:!'tvor schopnf i dále se rozvíiet a slouŽit náročn]im vyjadŤovacím potŤe-
bám vědy a literatury, i byt nástrojem nového společenského a kulturního
formování. Své programové zásady vyložil ve dvou dialogicky napsanj,ch

článcích o jazyku česk&n (č.1806). Tam vyiádňil svou pčedstavu, že znakem
piíslušnosti k národu je uŽívání iazyka -,,Čechem ie ten, kdo česky mluví
a píše, nikoli ten, kdo se k Čechtrm hlásí, ale mluví německy... Pro1i dosa-
vadnímu feudálnímu pojetí tím Jungmann zrižil pojem národa, a protoŽe
pouze česky mluvící byly poneivíce lidové vrstvy' obrátil svťrj zÍetel na ně.
Požadoval rozviiet v jejich prospěch vyiadŤovací možnosti češtiny, s roz-
vojem jazyka budovat národní, českou kulťuru, rovnocennou kulturám
jinÝch nrírodtr, a tím zároverl umoŽnit vzestup lidovfch vrstev' to jest
vzestup národa. Jungmannovy programové stati měly rozhodující vyznam
pro národní uvědomění inteligence o generaci mladší (Palack1i, Šafďík ai.);
tito vědci a básníci se pak kolem Jungmanna semkli v pŤátelství i v kulturnl
tvorbě.

Program Jungmannťrv se naplĎoval také jeho dílem beletristick1!'m,
uzpÍrsoben Jungmannovu urrrěleckému vkusu a literárním záměrum.
Nepoměrně rozsáhlejšÍ a v znamnější než pirvodní básnické dílo je Jung-
mannova piekladová tvorba. Jungmann pieložil starj' rusk!' epos S/ooo
o pluku lgorooě' idylickf epos GoethÍrv Herman a Dorota, ze Schillerovy
poezie Ódu Radost a Písei o zoonu, Btirgerovu baladu Lenora. Jeho stě-
žejními pčekladovjmi díly jsou náboženskj' epos anglické literatury 17. sto.
Letí Ztracenlt r j (l8Ll), v němž John Milton na biblickém pŤíběhu o pádu
andělťr a Adama a Evy v ráji ieší základní otázky života, a tehdejší novinka
francouzské literatury, povídka F. R. Chateaubrianda Atala aneb Lliska
dzlou diaoch na poušti (1805), která Junguranna zaujala pro sviri ',živ..!''
iakÍmsi milgsurj/nr smutkem promíšen1i cit a to sličné pustého a |ako p{r-
vodního světa vymalování... o jeho vfběru pŤekládanfch děl méně rozho-
dovaly zietele obsahové a tematické' více bleďska umělecky stylová -

Jungmann si vybíral díla prerornantické literatury a preromantikrim blízká -

a s nimi ohled na jazykové hodnoty. Když se Jungmann v pčekladech vy-
rovnával s jazykovfmi požadavky originálu' nevystačil s běžnou slovnl
zásobou češtinn a doplrloval ji o vytazy ze staršího jazyka vyšlé z uživánl
(dech, látka, pielud, vděk, znak) nebo z lidového iazyka (dráha, chmurny,
zástava), o slova z jinÝch slovanskfch jazyki (z ruštiny ohromnf, piíroda,
vzduch), často tvoiil slova nová (hnusn , obvod, občad, pud, sďed, zdroj).
Jungma'novy pňeďohy byly vesměs ps:íny vysokfm nebo citově vzruše-
n m slohem, a básnickf tlumočrrík byl také nucen vést české vyiádiení do
obdÓbné slohové polohy a v ní vyzkoušet rozmanité moŽnosti jazyka a jeho
schopnosti individuáLního slohového rozlišeď. Tato stránka Jungmanno-
v ch pťekladtr znamenala náročn ,,trénink.. básnické češtiny. Charakteri-
zovala současně i Jungmanna slovesného umělce a teoretika' kterf chápal
estetickou pťrsobivost literárních projevÍr pňedevším jazykově, spatioval ji
v poetickém zabarvení mluvy a v nevšednosti básnického vyjádčení. Takto
pojatf pieklad povídky Atala, která se již v originálu bliží básni v prÓze'
rrmqlni| mu rozšíčit oblast poetična i na krásnou prÓzu a české povídce
otevŤít novou v1ivojovou cestu' po niž pozďěii šla také prÓza Máchova.




