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(1852) dokonce 645 znělek. Rozrostly se nejen zpěvy dÍívějšI(druhf
zpěv
dostal nyní název Labe' Rén, Vltaoa), ale pŤibyly dva zpévynové,názvané
podle Ťekieckého podsvětí Léthéa AcherÓn. Nacestě piovázi nyÁ
básnika
syn bohyně Lady (slovanskéVenuše) Milek (poslovanštěl Amor), kterf
podává básníkovihistorickéa jinéodbornévfklady všeho,s}ím
se na
slovansk mi kraji setkávají.V posledních zpěvech poznává básník i "estě
slovaoskénebe a peklo, a to ze zpráv' kterému podává Slávy dcera. S ním
poznává čtenái místa památná Slovanťrm, známé i neznámé
historické
postavy, vlastence i odrodilce. Tak nabyla Slávy dcera v
konečnémznění
rázu pŤevážněalegorického,z něhož vyprchal siln citov vzmach
zněnÍ
pítvodního.Některénovéznělky pčešlyi odtud do povědomí
čtenáŤfia byly
brány jako prorock]f hlas básníkťrv(,,Co z nás SIávťrbude o sto rokri?
/
CoŽe bude z celéEvropy? / Slavskf Živel na vzor potopy rozšíií
svfch
/
všude meze krokri..), ale jinak se Slávy dcera stala
iatousi tastckou encyklopedií slovanskfch dějin a hod'not slovanskéhoživota. Sám básník
cítil,žese ieho skladba stalasvou učeností
běžnémučtenáiinesrozumitelnou,
a proto k vydání z r, |832 pňipojil V klad čili Pfimětky a vgstlětlirsk5t
ku
S.l!tl1|dceie,.kter]f vyplnil samostatnou knihu, obsáhlejšíneŽ básnická
skladba sama.
jen ieclnou složkou tvrirčí činnosti Kollárovy.
. Pá-.l.\n-:vorba_b}'la
S P. J. Sďaňíkema J. B. Benediktim sbíralslovenskénárodní písněa pŤipra.
vil je k tisku (P/szá sz'lětské
tidu stooenského
t (}hŤích,|823 a 1820. šám
vydal obsáhlou sbírku
zpiezlanky
(|834
a 1835). Jeho Myšténky
'Ntirodnié
o libozvučnosti iečí zltibec,
obzz:ltištěčeskZsloz;anské
<t. isž) posrlzovďy
češtinuv duchu dobov ch teoriío zvukové kráse jazyka a chtěiy
leii spisov.
no-u
-podobu vylepšovat(pÍevážněhláskoslovn,mi ripravami), á i"t ii tale
pÍiblíŽit-stovenskfmdialektťrmpro trvalou funkci
společnéhospisovného
iazyka Čechri a Slovákri; nawhované verze spisovné češtinyse Kollfu
později pŤidržovali v básnickém díIe' Bádáním
etymologickfm, mytolo.
g"\ry a archeologick m chtěl proniknout do dávnfch, pi,.*oi ,,.aolo.
Ženfch dějin Slovanťr'Tyto otaiky zajíma|yKottára tate
na jeho cestách
(Cestopisobsahující
cestudo Hornílttilie,78 j. Posmrtně vyšIo dí|oStaroitalia slaujanskd (1853), v rrěmž viděl Kollár vyvrcholení
sq!,ch vědeckfch
gnah. Mělo dokázat, Že Itálie byla pťrvod,ně
o.ídl",,. slovanskfmi k*áy,
na j.ejich kultuŤe že vyrostla kultura starověkéhoŘíma, a
,.áíl p""Jiisr
vzdělaná Ewopa. Tyto práce jsou ovládány víc autorovymi
utopickymi
pňedstavami než racionální vědeckou *..oáo.,
a jinou formou uy;"aro;r
stčedníideu Kollárovu, pčedstavuslavného,velkého,kultumě jednátneho
Slovanstva' Po celém slovanskémsvětě se rozšíiilo jeho pojeánán
I o |iterdrnejvzdjemnostimezi kmeny a nriiečímislaoskllmi (č.
1836' v německém
znění knižně 1837). V něm podal konkrétnínáwhy, jak
by se taková vzáiemnost měla provádět (nejučinnější
zprisob vidí ve vfméně a četbělite.
pečlivě se pňitom vyhfbaje
J"tymtoti zmtniam o politickfch
1.j1'y]'
dtrsleclctchkulturního drrrozuměnímezi Siovanv.
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Matěi Kopeckf
/177 5-1847 /

Jlhoěeskf loutkáÍ-buditel,legendárnípostavazak|adateleěeského
loutkovéhodivadIa.
Naroďl se 24. 2. L775 v Libčanech u Nechanic jako syn ,,kejklíŤe..,
vyučil se hoďnáiství a usadil se v Miroticích. Bojoval v napoleonskjlch
válkách a jako částečnj'invalidase potom živil poiádáním ,,mechanickjlch
kumšttrs marionetami.. (tj. s loutkami). První doklad o takovémtovystoupenímáme z t. L797. ZemÍe|3, 7, |847 v Kolodějíchnad'Lužnicí.
Stal se zakladatelem rozvětvenéholoutkáŤskéhorodu, jehoŽ členovése
každotočněsiížděliu hrobu svéhopÍedkav Tfně nad Vltavou. PŤedevším
ieiich zásluhou se takérozšífilatradice o zakladatelskéa buditelskériloze
Matěje Kopeckého a Tfn nad Vltavou se stal pozděii poutním místem
rov.
všechčes\ ch loutkáŤir.o obecnou proslulost tétopostavy se pčičínila
něž edice Komedie a hry Matěje Kopeckéhodle sepsdnísyna jeho Vdclatla
(1862, vyd. E. Just, H. Pierhof a J. R. Vilímek)' i když bylo pozděiším
bádáním ziištěno, že z 6L her zde tištěnych více než polovina byla vlastně
počízenaaŽ vydavateli a nebyla dňíveani pozděii na loutkovfch scénách
provozována. Nemalou měrou se o legendární věhlas Matěie Kopeckého
zasloužilsvjmi populárními kresbami i mirotick!'rodák M. Aleš.
V době obrozenínebjvaly texy loutkovj'ch her obvykle zapisovány a jen
některéz nich se dochovaly v pozdějšíchverzích. Byly to neispíšetexty
nejpopulárněiší,iež pňešly postupně do repertoáru mnoha společností.
Určit ieiich autora a ptrvodnípodobu ie dnes jiŽ nemožné.Z většičástito
byly buď svéráznélidové varianty traďčních mezinárodních látek (napi.
Doktor Faust; Don Šajn; Herkules) nebo loutkáňskéripravy někter; ch
kusťrpražskéhoobrozenskéhodivaďa (zhruba z let 1786-1825)'oblíbenÝch
vesměs pfo svou kouzelnou, rytíčskou,loupežnickou nebo exotickou Íomantiku (napÍ. Loupežnici na Chlumu; Turecképomezl; Čarostielec).
Y žáďnéz těchto her nesměla pčitom chybět komická postava Kašpárka,
která byla českouloutkovou variantou harlek nskéhotypu.
Zvláštní pozornost si zasluhují dvě hry, jež se z tohoto odvozeného
První z nich je Posl:ícení
loutkáiskéhorepertoáru vymykaji svou pťrvodností.
z.lHudlicich o knížeti oldiichovi, kterj' na lovu zabloudí, je zachráněn
uhlíčemMatělem a nepoznán musí s jeho rodinou prožítslavnéhudlické
posvícení;oplátkou pozve oldňich Matěje do Prahy, dá se mu poznat a na
jeho počestzaložípraŽsképosvícení.Druhfm takov1fmkusem ie operetka
ze soudobého životaPan Franc ze zámku, líčícísázku nadutéhorychtáče
za ponocnéhovyhras chytrjrn zárreclclm služebníkem,kterf v pčestrojení
|e rychtáiovu dceru Dorotku; vfsměch tu patií chlubivému a hloupému
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seďákovi. Někteťi badatelése pčikláněiík názoru, že autorem obou těchto
traďčních textťrobrozensk:i'chloutkáiťr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrž jeho
současníkProkop Konopásek, kantor z olešnéu Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/
osvícenskf novináÍ,.pÍek|adate|
a vydavatelknih pro lid,
zakIadate|prosIuléčeskéexpedice.
Narodil se |2.2. 1753v Klatovech jako neistarší
syrrkrejčíhoa kostelníka' Studoval na klatovskémjezuitskémgymnáziu, od roku |773 v Praze
na filozofii; stuďa na právnickéfakultě nedokončil.osobním stykem s pražskfmi vlastenci byl získán pro osvícenskémvšlenky, národně obrozenské
snahy a iidově osvětovou činnost. Na pŤímluvuJ. Dobrovského se stal
knihovníkem u rytíťeJ. Neuberka, sběratele a vydavatele star]í/ch
českj'ch
knih. v Neuberkově domě se scházeli pÍaŽšfívzdělanci, naklonění josefínskfm reformám, zejménanáboŽenskésnášenlivosti,rozumovému uvědomovánía povznášeníprostéholidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefwě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznam těchto reforem, ježodstraĎujícefeudálnípiežitky, neopráv.
něné církevnívfsady a ponižujícínevolnictví, slibovaly snesitelnějšíživot.
Kniha Josefova nalezla veďÍeNovllch kalend í toleranci(1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém časupo čtyňikrátk vytištěnípťišlaa vŽdy
v drahném počtu exempláÍťr..,jak twdí dobovf posudek v novinách.
Po smrti J. Neuberka pťijal Kramerius místo v SchÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktorem Schtinfeldsklchcis. krdl, pražskllchnooin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tj.denníchintervalech vlastní noviny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval titu| Krameriusoz'lyc. k.
olastenskénoainy. Zásady osvícenskéhojosefinismu uplatrloval jak v komentáŤíchk domácím a zahraničnímudálostem, tak i v zábavn ch a poučnfch pčíloháchk novinám (Večerni shromdžděnidobrooickéobce, |8O1i
Pražskjl posel' |80244; PŤítellidu, |80647). Je považovánza zakladatele
českého
novináiství.
Na sklonku 18. stoletísi Kramerius zčídilvlastní tiskárnu, nakladatelswÍ
a knihkupectví, tzv. Českouexpeďci, s promyšleněorganizovanj'm risilím
o šíňenÍ
dobr ch knih mezi českjm i slovensk1imčtenáčstvem.
V České
expedici na StarémMěstě, qi'znamnémstčediskubuditelskéa vzdělavatelské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsk; , B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). Její Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. Věk.
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K'aŠirsitro zájmu nežnoviny a kalendáie dosáhly v lidovfch vrstvách
dobrodružpoučné,
zábavlé,
psané
meriem vydávané,dobrou mateňštinou
kníŽky (Cesta do Artibe ; Zazděn slečna; Čcrodějnice
oe
"..topisné
"
asi 84 svazkrr); byly to
Smita.
Megera ; Jána
-upravené . . pťihotly po cestdch; celkem
_
piekiady z cizich literatur' Neivětší ob1iby dosáhly
ut,ši"o"

veďepčetiskťrstaršíchčeskfchknih-knížkypromládež'zeiménaM|adší
- Smysl a cíl
Robinion(18o8),kterf za\oŽiltradici novočeskfchrobinzonád.
jazykově
rrí'chovnou stÍánku
nakladateiskéhopodnikaní a jeho čtenáiskou a
anaČeské
Šedivébo
P'
povídce
'yr"zir Kramerius ve vlastní pňedmluvě k
ani
zhola
povídačkám'
iežto
proti
,,hloupjm
,L,py (llsz). Vyslovil se tam
sl|bil
nich
místo
a
nesloužeií..,
vyražení
mysli
nejmenšímu
k
k nalreeni ani
histoď do rukou
Že ,,časod časuvŽdy pěknějšícha utěšenějších
čtenáťťrm,
dostávati budou...
pierzal jeho syn
Kramerius zemiel 22.3. L8o8 v Praze. Českouexpedici
pro
lid.
Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih

Eliška Krásnohorská
/I8+7-1926/
pracovnlcc
Smetanova libretistka, pÍekladatelka světovépoezie,
se stala
ženskéhohnutí.Svou básnickoutvorbou i titerární kritikou
literatuÍe
na
jež
požadovata
školy,
národní
tzv.
pÍedstavitelkou
poslánív duchu ideálníhov|astenectví.
vychovnéspo|ečenské
1847 v rodině
Mastnim jménemAlžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l.
ve svfuelné
octla
se
Íemeslníka.Otec však z'!bv zenš1l 716rline
pražsÉého
jehoŽ táz
ávotem,
kultumím
boharjm
žilo
sitoa"i. Pňesto se u Pechtr
už
určovali dva neistarší bratňi, mďíi a hudebník. Také Krásnohorská
nemoc
nevyléčitelná
ďe
v mládí projevovďa všestrannéumělecké nadání,
se hudbě.
jí
l.tc,lut,, t.".a ii postihla v šestnácti letech, zatr:árri|avěnovat
i
světovfch
českfch
četbou
rozsáhlou
se
projevující
leji zájemo literaturu,
českémlitea.,to.o, tím ieště zesílil a promlnil se v aktivní tvťrrčíričastna
bnutí' pro
rárním dění. Krásnohorstá se neťrnavněvěnovala i ženskému
listút
Ženskjch
redakci
v
zejEtéla
pracovala
něŽ ji získďa Karolína Světlá,
bylo
1890
r.
v
a v žeostem vjrobním .pott.o. x jejím ásluhám patÍi, že
že bylo Ž@ám
v Praze založeno prvni českédivčí gymnázium Minerva a
L926.
lL.
ZemŤelauPtaze26.
povoleno studovat na vysokéškole.
Tyto
Ostětě.
v
'Jisty pro
zejména
ptrsobila
Krásnohorská
Jako kÍitička
aárodnt
tzv.
orgánem
.o"nt.dy v umění, vědt a politice.. byly hlavnírn
prÓz
historicbfcb
romantickfch
je Václav Vlček (spisovatel
st"rv;il,aig.vď
plnfch
prostiedÍ,
měšťanského
i
8 lománťr ze soudobého st."t'ti*cno

