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Několik Jiráskorrjch her patčído základniho fondu českénárodní dramatiky. V Jiráskovfch historick1fchpovídkách a románech byl vfchovně
a povzbudivě pojatj' obraz národní minulosti - rozvíjenj' v česképr<5ze
od obrození - postaven na solidní základ dějepisnéhopoznání, vybavenr
značnouvěrohodnostía spojen s vyprávěčsk1imuměním,kteréstčídmětěŽl
z celéhobohatstvínárodního jazyka, z ťrstníhovyprávěni i z postupťr,jež
propracováva|a pt6za na piedělu stoletÍ.Národně obrann duch
Jiráskova
díla byl aktualizován situacíobou světov:í'chválek.

JosefJungmann
/t773-1847/

Tvúrcedemokraticky koncipovanéhonárodníhoprogramu, kterf
podstatněovlivni| podobu českékultury í9.století.Svfm vědeckfm
dílem se podílelna vytváňeníjazykově české
vědy; jeho Stovník
poskytl jazykovou základnu národnívzdětanostia IiteratuŤe.
Básnickfmi pŤekladypodnítiItendencečeského
preromantismu.
Narodil se 16. 7. 1?73 v Huďicích u Berouna jako syn ševcea kostelníka. Vystudoval gymnázium a práva v Praze, stal se gymnazijnímprofesorem humanitních pŤedmětťr,
pťrsobilod r. 1799 v LitoměŤicícha od r. 1815
v Praze, byl od r. |834 gymnazijním prefektem (čeditelem)a v r. 1845
odešeldo vfslužby. KdyŽ zemiel (v Praze |4. LL. |847)'konaly se ve většině
českfch měst smutečníslavnosti na jeho památku. - Tato data vyznaču1r
jen vnějšístránku jeho života a činnosti.
Jako učitel nepovinnéčeštinyna
gymnáziu a bohosloveckém semináŤi vychovával národně uvědomělou
inteligenci; promfšlel a zajišťovalorganizaci a publikaci českévědy (byl
mj. inspirátorem prvního českého
vědeckéhočasopisuKrok);ve svétvorbě
se ňídil cílevědom m perspektivním programem; jeho pracovní soustavnost a koncepčrrídťrslednostse pojila s Životní obezietností,tento
,,tichf
génius..takédoveď bjt taktickf i vzhledem k politické situaci, i vzhledem
k maléa častomalichernévlasteneckéspolečnosti.
jazykovědec a rovněž vešker1!'
jeho piístup k záležitostem
. Jungmann byl
literatury a obrozujícíhose národa měl svou základ,nuv problematice jazykové.Na rozdíl od Dobrovskéhose jeho uvažovánineomezovalopohledem
na soudob stav české
společnostia kultury, ani nesetrvávalojen u toho, co
vytvoňila minulost, n;fbržupíralo se k budoucnosti, k ideální perspektivě
národa: v českémjazyku spatŤovalJungmann vychozí národní ho<inoto,
v:!'tvorschopnf i dále se rozvíiet a slouŽit náročn]imvyjadŤovacímpotŤebám vědy a literatury, i byt nástrojem novéhospolečenského
a kulturního
formování. Své programovézásady vyložil ve dvou dialogicky napsanj,ch
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článcícho jazyku česk&n(č.1806).Tam vyiádňil svou pčedstavu,žeznakem
piíslušnostik národu je uŽíváníiazyka -,,Čechem ie ten, kdo českymluví
a píše,nikoli ten, kdo se k Čechtrmhlásí, ale mluví německy... Pro1i dosavadnímu feudálnímu pojetí tím Jungmann zrižil pojem národa, a protoŽe
pouze českymluvícíbyly poneivícelidové vrstvy' obrátil svťrjzÍetelna ně.
Požadoval rozviiet v jejich prospěch vyiadŤovacímožnosti češtiny,s rozvojem jazyka budovat národní, českou kulťuru, rovnocennou kulturám
jinÝch nrírodtr,a tím zároverl umoŽnit vzestup lidovfch vrstev' to jest
vzestup národa. Jungmannovy programovéstati měly rozhodujícívyznam
pro národní uvědoměníinteligence o generaci mladší(Palack1i,Šafďíkai.);
tito vědci a básníci se pak kolem Jungmanna semkli v pŤátelstvíi v kulturnl
tvorbě.
Program Jungmannťrv se naplĎoval také jeho dílem beletristick1!'m,
uzpÍrsoben Jungmannovu urrrěleckému vkusu a literárním záměrum.
Nepoměrně rozsáhlejšÍa v znamnějšínež pirvodní básnické dílo je Jungmannova 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 stěžejnímipčekladovjmi díly jsou náboženskj'epos anglickéliteratury 17. sto.
LetíZtracenlt r j (l8Ll), v němž John Milton na biblickém pŤíběhuo pádu
andělťra Adama a Evy v ráji iešízákladní otázky života, a tehdejšínovinka
francouzskéliteratury, povídka F. R. Chateaubrianda Atala aneb Lliska
dzlou diaoch na poušti (1805), která Junguranna zaujala pro sviri ',živ..!''
iakÍmsi milgsurj/nr smutkem promíšen1icit a to sličnépustéhoa |ako p{rvodního světa vymalování...o jeho vfběru pŤekládanfch děl méněrozhodovaly zietele obsahovéa tematické' více bleďska umělecky stylová Jungmann si vybíral dílaprerornantickéliteratury a preromantikrim blízká a s nimi ohled na jazykovéhodnoty. Když se Jungmann v pčekladechvyrovnával s jazykovfmi požadavky originálu' nevystačil s běžnou slovnl
zásobou češtinna doplrloval ji o vytazy ze staršíhojazyka vyšléz uživánl
(dech, látka, pielud, vděk, znak) nebo z lidového iazyka (dráha, chmurny,
zástava),o slova z jinÝch slovanskfch jazyki (z ruštiny ohromnf, piíroda,
vzduch), častotvoiil slova nová (hnusn , obvod, občad,pud, sďed, zdroj).
Jungma'novy pňeďohy byly vesměs ps:ínyvysokfm nebo citově vzrušen m slohem, a básnickf tlumočrríkbyl takénucen véstčeskévyiádiení do
obdÓbnéslohovépolohy a v ní vyzkoušetrozmanitémoŽnosti jazyka a jeho
schopnosti individuáLního slohovéhorozlišeď. Tato stránka Jungmannov ch pťekladtr znamenala náročn ,,trénink.. básnické češtiny.Charakterizovala současněi Jungmanna slovesnéhoumělce a teoretika' kterf chápal
estetickou pťrsobivostliterárních projevÍrpňedevšímjazykově, spatioval ji
v poetickémzabarvenímluvy a v nevšednostibásnickéhovyjádčení.Takto
pojatf pieklad povídky Atala, která se již v originálu bliží básni v prÓze'
rrmqlni| mu rozšíčitoblast poetičnai na krásnou prÓzu a česképovídce
otevŤítnovou v1ivojovou cestu' po niž pozďěii šla také prÓza Máchova.
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Několik Jiráskovfch her patŤído základního fondu českénárod;í dramatiky. V Jiráskovfch historickfch povídkách a románech byl vfchovně
a povzbudivě pojatj'obraz národď minulosti _ rozvÍjenj'v česképrÓze
od obrozenÍ - postaven na solidní základ dějepisného poznánÍ, vybaven\
značnouvěrohodností a spoien s vyprávěčslcjm uměním, které sďídmě těžl
z celého bohatství národního jazyka, z stního vyprávěď i z postupÍr, jež
propracováva|a pt6za na pŤedělu století. Národně obrann; duch Jiráskova
díla byl aktualizován situacíobou světovj'ch válek.

JosefJungmann
/1773-1847/

Tvrlrce demokraticky koncipovanéhonárodníhoprogramu, kterf
podstatně ovl|vnil podobu českékuttury |9. sto|etí.Svfm vědeckfm
dí|emse podílelna vytváňenÍjazykově české
vědy; jeho Stovník
poskyt| jazykovou základnu národní vzdělanosti a literatuňe.
Básnlckfml pÍekladypodnítiltendenceěeskéhopreromanttsmu.
Naroďl se 16. 7. t773 v Huďicích u Berouna jako syn ševcea kostelníka. Vystudoval gymnázium a práva v Ptaze, stal se gymnazijn{m profesoreol humanitních pŤedmětu,pťrsobilod r. t799 v LitoměŤicích a oJ r. l8l5
v Praze, byl od r. 1834 $5nnazijním prefekterr (Ťeďtelem) a v r. 18.ťi
odešeldo vfslužby. Když zernÍel(v Praze 14. ll. 1847),konaly se ve většině
českfch měst smutečď slavnosti na jeho památku. - Tato data vyznaču1t
ien vnějšístÍánku jeho života a činnosti. Jako uěitel nepovinné češtinyna
gynnáziu a bobosloveckém semináči vychovávď národně uvědomělou
inteligenci; promfšlel a zajišťovď organizaci a publikaci českévědy (byl
mj. inspirátorem prvního českéhovědeckého časopisu Krok);ve svéworbě
se čídil cílevědomjm perspektivďm pÍogÍanem; jeho pracovní soustavnost a koncepčnídťrslednostse pojila s životnÍobezietností, tento ,'tichÝ
génius..ta&édoveď bjt taktickf i vztrledem k politické situaci, i vzhledem
k mďé a častomalicherné vlasteneckéspolečnosti.
Jungma'. byl jazykovědec a rovněž vďkerf jeho pŤístupk záležitostem
literatury a obrozujícího se národa měl svou základnu v problematice janykové. Na rozdíl od Dobrovského se jeho uvažováníneomezovalo pohledem
na soudob;i' stav českéspolečrrostia kulturn ani nesetrvávalo jen u toho, co
vytvočila minulost, nfbrž upíralo se k budoucnosti, k ideální perspektivě
národa: v českémjazyku spatťoval Jungmann v'.!'chozínárodní hocínotu,
qitvor schopnf i dále se rozvíjet a sloužit náročrrlm vyjadiovacírn potie:
bám vědy a literatury, i bjt nástrojem nového společenskéhoa kulturního
formování. Své programovézásady vyložil ve dvou dialogicky napsanfch
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článcÍcho iazyku českén(č.1806).Tam vyiádčil svou piedstavu, žeznakem
pňíslušnostik národu ie uŽíváníjazyka -,,Čechem je ten, kdo českymluví
a píše,nikoli ten, kdo se k Čechrim hlásí, ale mluví německy... Pro1i dosavadnímu feudá,lnímu pojetí tírn Jungpann zrižil pojem národa' a protože
pouze českymluvící byly ponejvlce lidové wstvy' obrátil svťrjďetel na ně.
PoŽadovď rozvíjet v jejich prospěch vyiaďovací možnosti čďtiny' s rozvojem jazyka budovat národní, českou kulturu, rovnocennou kulturám
jest
iinfch národťr' a tím zárovell umožnit vzestup lidovfch vrstev, to
vzestup národa. Jungrrannovy programové stati měly rozhodující v!'znam
pro národní uvědomění inteligence o generaci mladší(PďackÝ, Šarar* ai.);
tito vědci a básníci se pak kolem Jungmanna semkli v piátelswí i v kulturnl
tvorbě.
Progranr }ungmannťrv se napllloval také jeho dílem beleuistickÍm'
uzptrsoben Jungmannovu unrěleckému vkusu a literárním záměritm.
Nepoměrně rozsáhlejšÍa vfznamnější než ptrvodnl básnické dílo ie Jungm'nnova pÍekladová worba. Jungmann pňeložil sta'iÍ ťuskÝ epos Slooo
o ptuku lgorwě, idylickÝ epos Goeth{rv Herman a Dorota, ze Schillerovy
poezie Ódu Radost a Píse o zoontt' Biirgerovu bďadu Lenora. Jebo stěžejnímipňekladovlmi ďly jsou náboženskj'eposanglickéliteratury 17. sto|ett Ztracen! rdj (l8|L), v němž John Milton na biblickém pŤíběhuo pádu
andělťra Adama a Evy v ráii iešízáklad..í otázky života, a tehdejšínovinka
francouzské literatury, povídka F. R. Chateaub aada Atala aneb L ska
doou dit:ochúna potlšti (1805)' která lungmanna zauja|a pro svťri ''žirrÝ'
ialcí'msi mitg5tn'm smutkem promíšenf cit a to slič:népustého a jako ptt.
vodního světa vymalováď... o ieho rrÍběru pňekládanfch děl méně rozho.
dovďy zňetele obsahové a tematické' více hlediska umělecky stylová Jungmann si vy'bÍralďla preromantické literatury a preromantikťtmblízká
a s nimi ohled na jazykové hodnoty. Když se Jungmann v piekladech vyrovnávď s iazykorrÍmi požadavky originál , nevystačil s běŽnou slovní
ásobou češtinn a doplĎoval ji o vyazy ze staÍšíhojazyka vyšléz užívánl
(dech, látka, piďud, vděk, znak) nebo z lidového jazyka (drá{ra, cbnurnj,'
zástava), o slova z iinÝch slovanskj'ch iazykir (z ruštiny ohromnf' pčÍroda'
vzduch), častotvoŤil slova nová (bnusnf, obvod, obiad, pud, sďed, zdroj).
Jungmo''gyy pŤeďohy byly vesměs psány vysokj'm nebo citově vzrušen m slohen, a básnickf tlunočník byl takénuceo vést českévyiáďení do
obdÓbné slohovépolohy a v ní vyzkoušet roarranité moŽnosti iazyka a ieho
schopnosti individuálního slohového rozlišeď. Tato stránka Jrrngmanno.
vjlch pieklad{r. n .enala náročnf ,,tfénink.. básnické češtiny.ChaÍaktefizovala současněi Jungmanna slovesného umělce a teoÍetika' kterÝ chápal
estetickou pťrsobivostliterárních projev{r piedevším jazykově' spatŤoval ji
v poetickém zabarvení mluvy a v nevšednosti básnického vyiáďení. Takto
pojatf pňeklad povídky Atala, která se již v origináu blfií básni v prÓze'
umožnil mu rozšiiit oblast poetična i na krásnou prÓzu a česképovídce
oteviít novou q|'vojovou cestu' po níŽ později šla také prÓza Máchova.
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V děiinách česképoezie tak zrramenaly Jrrngnannovy pŤeklady raďkálnÍ
odvrat od klasicistické uměienosti a normativnosti a pňíklon k uměleckénu
stylu ewopského preromantismu, k jeho smyslu pro vznešenost' k ieho
mohutné citovosti a oslavě obecně pojatfch hodrrot. Pro Jungmannovu
iniciativu se s jeho jménem obvykle spoiuje česk!'preromantismus vťrbec,
ačkoli na něm není vŽdy pčírnoávislf. Preromantická pozdější p{rvodní
českápoezie (básně RKZ, Kollárova Slávy dcera, Čelakovskéhoohlasy)
zpčítomĎuie obecné ideové hodnoty celonárodnÍho vlznamu - slavnou
minulost, slovanskj'humanismus, sílu náro4ní tvoŤivosti obsaženou v dílech folklÓru - jakoŽto oporu' atgument i smysl národního ápasu. V čtánku
o klasičnostio literatuie zs bec a zoldště české(č. 1827) Jungmann nejen
zobecnil tyto nové zkušenosti česképreromantické literatury a rozšíňil
poiem klasického díla na jakékoli dílo umělecky dokonalé, ďe i prohloubil
svou pčedstavučeskéliteratury. Jeho pojetí',národní klasičuosti..znarnenalo
požadavek, aby českáliteratura ,,co možná z života vycMzela a do života
ad1olního vcháze|a,,,protože ,,v literatďe národ sám sebe pŤečMa du.
chovně nikdy nezhyne...
}ungmannova shrnující vědecká díla se poďlejí na risili vytvoŤit vědu
jazykově českou,a piitom rílznÝm zptrsobem patŤíi do souvislostl krásné
literatury. Ye Slwesnosti (L820 a 1845) zpracovď Jungmann první naši
učebnici literární teotie. Za stručnÍm vj.kladem zárkladníďt pouček a pojmri z poetiky následuje vfbor z českéliteratury uspoiádanf poďe literárnich
druhil. Kromě básď z RKZ, Komenského a humanistťrjsou veškeréuMzky ze soudobé produkce, a Slgvesnost tak dokumeotuje schopnost nové
českéliteratury obejmout celou šíii literární tvoiivosti. Historie literatury
(|825 a 1849) pojednává poprvé českyo děiinách českéliteratury.
české
Základem ďla |e soupis kniŽní a časopisecképrodukce' rozdělenf poďe
v 'voiovj'ch etap do šesti oddílťra uvozen1i u každéhoodďlu vfkladen.
Jungmann pŤitom pŤihlížík několika podmÍnkám a činitel{rm literámího
vlvoje' ve vj.kladech vždy probírá ''politick stav.., ,,osvícení..(kulturnl
situaci), ,,jazyk,, a ,JiteratuÍu... Odbornj, piínos ďla se nekŤížís |ebo
posláním buditelskjm; to je vyjáďeno mi. i tln' žetungma.. z minulosti
nejvfše cení první vjvojovou periodu, dobu domněle pťrvodníliteratuty
národní (tj. dobu, do nížbyly kladeny RKz)' k ní se poďe něho literatun
soudobá bliŽi svou dokonalostí, ,,rozmanitostí pak ii a hojností plodítv
všecky pčedešlépíevyšuje... Vrcholem vědeckého díla Jungmannove
a qi'sledkem vice než tšicetiletépráce jeho a jeho spolupracovníkťrie pěti.
dl|n! Slnnik česko.německ! (L834-39)' kterf obsáhl na |2o 000 slov
s uvedením jejich vlznamir i zprisobu iejich uŽití. Slovnik pŤedstavuic
monurnentí|ní základ pro celou národní vzdělanost a literaturu' neboťpru
kazoval, že slovní ásoba češtinyie schopna vyhovět všerrrpožadavkírm,
které na ni kladou potŤeby rozvinuté společnoeti.
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Jan Karafiát

K

/7846-1929/

Evangelickf kněz, kazatel a publlclsta,kterf se do krásnétiteratury
zapsa!knihou pro děti Brouěci.
Narodil se v Jimramově 4. 1. 1846 v rolnické rodině s dávnjmi evangelick'mi traďcemi. Gymnázium studoval v Litomyšli a v Griterslohe
v Německu, bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Krátce byl vychovatelem v Německu, ve skotském Eďnburghu prohluboval své vzděláni
a naváza| v kruzích evangelickéinteligence trvalá pčátelswí.Pťrsobil na
evangelickémsemináii v Čáslavi, od r. 1875 iako farái v Hrubé Lhotě na
Valašsku. od r. 1895 ži|v Praze, vydával ReformollanéDsry a pracoval na
revizi texnr Bible kralické. Zerr e| v Praze 3L. |. L929.
Svlmi Broučk5l(1876),idylickÝm vyprávěním o životěsvětlušek,vytvoŤil
Karafiát dílo, které dnes patŤi do klasického fondu českédětskéliteratury;
bylo pŤeloženo do fady jazykťr' zhudebněno, adaptováno pro divadlo,
rozhlas, televizi' mnohokrát ilustrováno. Polidštěním světa pÍírodních
tvorir navazuií Broučci na tradičrrížánr dětské literaťury, kteq pčedtím
u nás pěstovďi K. Vinďickf a F. Doucha. Pnmí podnět k vzniku díla
spojuje autor v PatnětechspisooateleBroučk (L9t9_23) se ážitkem zptázdninové cestn kdy pozoroval v pčírodě,,rej a shon všelijakfch broučkťrza
parnéhoodpoledne... obraz vlídnéhorodinnéhoprostčeď v Broučcichměl
ziejmě základď pčeďohu v Karafiátově domově, v harmonick!'ch vzájemn ch vztazích rodičir a desíti sourozencťra v osobě dobré a moudré matky.
Jí kniha nepŤímo vděči i za rnnohou jazykovou svéráznost; Karafiátovo
rodné prostŤedíČeskomoravskévysočirry se do ďla promítlo zpodobením
životního stylu i krajinnlmi a pťírodrrtmi motivy. Dějová a kompozičrrí
osnova knihy, opčená o několikeré vystŤídáníléta a zimn je jednoduchá.
Tvoňí ji pásmo pňíhod ze života ristčednípostavičky Broučka, iimiž ie
ďegoricky zachycena lidská životní poué, dětství, dospívání i proměna
v zralébo člověka. Zeiména dětská psychologie je tu vystiŽena se všínaivitou a bezprosďedností. Malj'hrrtina se svou rodinou, pŤibuznlmi a znám1ffi' to je miniaturní svět s vlastními starostmi i radostmi, s pravidelnjm
cyklem práce a odpočinku. Ztcaď|í se v něm cďj' soubor ákladních lidskfch
vztahťr'životníchsituacía dějťr'kter1iKarafiát pÍibližujedětsképčedstavivosti, chápání i mluvě. Dílo je sice poznamenáno nánosem náboženskfch
pňedstav a morálky vychovávající k pokoče a poslušnosti, ale zároveů
nevtíravě podtrhuje cenu tako\rÍ.chvlastností, iako ie vzájenná solidarita'
upŤímnosta odpovědnost, schopnost poučit se z vlastních chyb, vnitÍní
čistota.

