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V děiinách česképoezie tak znamenaly Jungmgnnovy pŤeklady raďkálnl '
odvrat od klasicistické uměÍenosti a noÍmativnosti a pilklon k uměleckému
stylu ewopského preromantismu, k jeho smyslu pro vznešenost'k ieho
mohumé citovosti a oslavě obecně poiatfch hodnot. Pro Jungmannovu
iniciativu se s ieho jménem obvykle spojuje českj' prerornantismus vťrbec'
ačkoli na něm není vždy pfímo závis|!, Prerornantická pozdější ptrvodní
česká poezie (básně RKZ, Kollárova Slávy dcera, Čelakovskéhoohlasy)
zpiítomrluie obecné ideové hodnoty celonárodnlho vfznamu - slavnou
minulost, slovanskjl humanismus, sílu národní tvočivosti obsaženou v ďlech folklÓru - jakožtooporu, aÍgument i smysl nrírodního ápasu. V ďánku
O klasičrlostio literatuie oťlbeca zvltiště české(č. 1827) lungmann nejen
zobecnil tyto nové zkušenosti česképreromantické literatury a rozšíňil
pojem klasického ďla na jakékoli dílo umělecky dokonalé, ďe i prohloubil
svou piedstavu českéliteratury. Jeho poÍetí,,rrárodníklasičoosti..znamenalo
poŽadavek, aby českáliteratura ,,co možná z života vycMzela a do života
národniho vcháze|a,,, protoŽe ,,v literatuŤe národ sám sebe p ečká a duchovně nikdy nezhyne...
Jungmannova shrnující vědecká díla gg podílejí na risilí vytvoňit vědu
jazykově českou,a pčitom rtunÍm zpťrsobempatŤí i do souvislostí krásné
literatury. Ye Slol'lesnosti(L82o a 1845) zpracovď Jungmann první naši
učebnici literární teotie. Za stručn m vj'kladern základníďt pouček a pojmťrz poetiky následuje vfbor z českéliteratury uspoŤádanf poďe literárních
druh . Kromě básní z RKZ, Komenského a hugranisttr jsou vďkeré ukáz.
ky ze soudobé produkce, a Slgvesnost tak dokumentuie schopnost nové
českéliteratury obejmout celou šiŤiliterární tvoiivosti. Historie li,teratury
ěeské(1825 a 1849) pojednává poprvé česky o děiinách českéliteratury.
Základem díla je soupis knižď a časopisecképrodukce, rozdělenf poďe
vjvojovfch etap do šesti oddíl{r a uvozenf u každého odďlu vfkladen.
Jrrngmann pčitom pčihlížík několika podmÍnkám a činitel{rm literárního
vjvoje, ve qi'kladech vŽdy probírá ''politickj' stav.., ,,osvícení..(kulturnl
situaci), ,,jazyk,, a ,Jiteraturu... odbornj' pčínos ďla se nekŤížís iebo
posláním buditelskjm; to je vyjáďeno mi. i tírn' že Jungmann z minulosti
nejv!še cení první vjvojovou periodu, dobu domněle pirvodní literatury
národní (tj. dobu' do níŽ byly kladeny RKZ)' k ní se poďe něho literature
sotldobá blíží svou dokonalostí, ''rozrnanitostí pak ii a hojností plodítv
všecky piedešlé pŤevyšuje...Vrcholem vědeckého díla Jungmannovr
a vj'sledkem více než tŤicetiletépráce jeho a jeho spolupracovníkúr|e p&i.
dlln! Slnnik česko-něnleckll(L834-39), kter.f obsáhl na |20 000 slov
s uvedením jejich v!'znamťr i zpťrsobu jejich užití. Slovník pŤedstavuic
monrrmentální zríkladpro celou národní vzdělanost a literaturu, neboépmkazoval, že slovní zásoba češtinyie schopna vyhovět všem požadavkťrmr
které na ni kladou potieby rozvinuté společrrostl
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Evangelickf kněz, kazatel a pubIiclsta'kterf se do krásnéliteratury
zapsal knihou pro děti Broučci.
Narodil se v Jirnramově 4. 1. 1846 v rolnické rodině s dávnjmi evangelickÝmi traďcemi. Gymnázium studoval v Litomyšli a v Griterslohe
v Německu' bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Krátce byl vychovatelem v Německu, ve skotském Edinburghu prohluboval své vzdělání
a naváza| v kruzích evangelickéinteligence trvalá piátelství. Pťrsobil na
evangelickémsemináčiv Čáslavi, od r. 1875 jako farái v Hrubé Lhotě na
Valašsku. od r. 1895 ži|v Ptaze, vydával Reformoaané&.srya pracovď na
revizi textu Bible kralické. Zemte| v Praze 3L. |. |929.
Svlmi Broučky (1876)' idylickjm vyprávěním o Životě světlušek,vytvoiil
Karafiát dílo, které drres paďí do klasického fondu českédětskéliteratury;
bylo pieloženo do ťady jazyktr' zhudebněno, adaptováno pro divadlo,
rozhlas, televizi, mnohokrát ilustrováno. Polidštěním světa pčírodních
tvor navazují Broučci na traďčď žánr dětské literatury, kterj' pťedtím
u nás pěstovali K. vinďickf a F. Doucha. První podnět k vzniku díla
spojuje autor v Pamětech spisooateleBroučkú(19|9-23) se zážitkem z prázdninové cesty' kdy pozoroval v pňírodě ,,rej a shon všeliiakÝch broučkÍrza
parnéhoodpoledne... obraz vlídnéhorodinnéhoprostčeď v Broučcíchměl
zÍqmě základní pieďohu v Karafiátově domově, v harmonickj'ch vzájemnÝc};.vztazich rodičri a desíti sourozencťra v osobě dobré a moudré matky.
Jí kniha nepňímo vděčí i za mnohou jazykovou svéráznost; Karafiátovo
rodnéprostčedíČeskomoravské
vysočinyse do ďla promítlo zpodobením
životního stylu i kraiinnÝmi a piírodními motivy. Dějová a kompoziční
osnova knihn opčená o několikeré vystŤídáníléta a zimn je iedrroduchá.
Tvočí ii pásmo pŤíhod ze života ristňední postavičky Broučka, iimiŽ ie
ďegoricky zachycena lidská životní pouť' dětství' dospívání i proměna
v zralého člověka. Zeqmiénadětská psychologie je tu vystižena se všínaivi.
tou a bezprostŤedností.Malf hrdina se svou rodinou, pŤíbuzrrjmi a znám!mi, to je miniaturní svět s vlastními starostrrri i radostmi, s pravideln m
cyklem práce a odpočinku. Ztcad|| se v něm celj' soubor základních lidskfch
vztahťr,životních situací a děiri, kterÍ Karafiát pčibližujedětsképfedstavivosti, chápání i mluvě. Dílo je sice pozqamenáno nánosem náboŽenskfch
pčedstav a morálky vychovávající k pokoňe a poslušnosti, ďe zároveĚ
nevtíravě podtrhuje cenu takovÝch vlastností, iako ie vájemná solidarita'
upčímnosta odpovědnost, schopnost poučit se z vlastních chyb' vnitful
čistota.

