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seďákovi. Někteťi badatelé se pčikláněií k názoru, že autorem obou těchto
traďčních textťr obrozensk:i'ch loutkáiťr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrž jeho
současník Prokop Konopásek, kantor z olešné u Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/

osvícenskf novináÍ,.pÍek|adate| a vydavatel knih pro lid,
zakIadate| prosIulé české expedice.

Narodil se |2.2. 1753 v Klatovech jako neistarší syrr krejčího a kostel-
níka' Studoval na klatovském jezuitském gymnáziu, od roku |773 v Praze
na filozofii; stuďa na právnické fakultě nedokončil. osobním stykem s praž-
skfmi vlastenci byl získán pro osvícenské mvšlenky, národně obrozenské
snahy a iidově osvětovou činnost. Na pŤímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rytíťe J. Neuberka, sběratele a vydavatele star]í/ch českj'ch
knih. v Neuberkově domě se scházeli pÍaŽšfí vzdělanci, naklonění jose-
fínskfm reformám, zejména náboŽenské snášenlivosti, rozumovému uvě-
domování a povznášení prostého lidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefwě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznam těchto reforem, jež odstraĎujíce feudální piežitky, neopráv.
něné církevní vfsady a ponižující nevolnictví, slibovaly snesitelnější život.
Kniha Josefova nalezla veďÍe Novllch kalend í toleranci (1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém času po čtyňikrát k vytištění pťišla a 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 Schtinfeldsklch cis. krdl, pražskllch nooin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tj.denních intervalech vlastní novi-
ny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval titu| Krameriusoz'ly c. k.
olastenské noainy. Zásady osvícenského josefinismu uplatrloval jak v ko-
mentáŤích k domácím a zahraničním událostem, tak i v zábavn ch a pouč-
nfch pčílohách k novinám (Večerni shromdžděni dobrooické obce, |8O1i
Pražskjl posel' |80244; PŤítel lidu, |80647). Je považován za zakladatele
českého novináiství.

Na sklonku 18. století si Kramerius zčídil vlastní tiskárnu, nakladatelswÍ
a knihkupectví, tzv. Českou expeďci, s promyšleně organizovanj'm risilím
o šíňenÍ dobr ch knih mezi českjm i slovensk1im čtenáčstvem. V České
expedici na Starém Městě, qi'znamném stčedisku buditelské a vzdělavatel-
ské 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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Širsitro zájmu než noviny a kalendáie dosáhly v lidovfch vrstvách K'a-

meriem vydávané, dobrou mateňštinou psané poučné, zábavlé, dobrodruž-

oe 
" "..topisné 

kníŽky (Cesta do Artibe ; Zazděn slečna; Čcrodějnice

Megera ; Jána Smita. . . pťihotly po cestdch ; celkem asi 84 svazkrr); byly to

ut,ši"o" 
-upravené 

piekiady z cizich literatur' Neivětší ob1iby dosáhly _

veďepčetiskťrstaršíchčeskfchknih-knížkypromládež'zeiménaM|adší
Robinion(18o8), kterf za\oŽil tradici novočeskfch robinzonád. - Smysl a cíl

nakladateiského podnikaní a jeho čtenáiskou a jazykově rrí'chovnou stÍánku

'yr"zir Kramerius ve vlastní pňedmluvě k povídce P' Šedivébo České ana-

,L,py (llsz). Vyslovil se tam proti ,,hloupjm povídačkám' iežto zhola ani

k nalreeni ani k nejmenšímu mysli vyražení nesloužeií.., a místo nich sl|bil

čtenáťťrm, Že ,,čas od času vŽdy pěknějších a utěšenějších histoď do rukou

dostávati budou...
Kramerius zemiel 22.3. L8o8 v Praze. Českou expedici pierzal jeho syn

Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih pro lid.

Eliška Krásnohorská
/I8+7-1926/

Smetanova libretistka, pÍekladatelka světové poezie, pracovnlcc

ženského hnutí. Svou básnickou tvorbou i titerární kritikou se stala

pÍedstavitelkou tzv. národní školy, jež požadovata na literatuÍe

vychovné spo|ečenské poslání v duchu ideálního v|astenectví.

Mastnim jménem Alžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l. 1847 v rodině

pražsÉého Íemeslníka. Otec však z'!bv zenš1l 716rline 
se octla ve svfuelné

sitoa"i. Pňesto se u Pechtr žilo boharjm kultumím ávotem, jehoŽ táz

určovali dva neistarší bratňi, mďíi a hudebník. Také Krásnohorská už

v mládí projevovďa všestranné umělecké nadání, ďe nevyléčitelná nemoc

l.tc,lut,, t.".a ii postihla v šestnácti letech, jí zatr:árri|a věnovat se hudbě.

leji zájemo literaturu, projevující se rozsáhlou četbou českfch i světovfch

a.,to.o, tím ieště zesílil a promlnil se v aktivní tvťrrčí ričast na českém lite-

rárním dění. Krásnohorstá se neťrnavně věnovala i ženskému bnutí' pro

něŽ ji získďa Karolína Světlá, pracovala zejEtéla v redakci Ženskjch listút

a v žeostem vjrobním .pott.o. x jejím ásluhám patÍi, že v r. 1890 bylo

v Praze založeno prvni české divčí gymnázium Minerva a že bylo Ž@ám

povoleno studovat na vysoké škole. ZemŤelauPtaze26. lL. L926.

Jako kÍitička ptrsobila Krásnohorská zejména v Ostětě. Tyto 'Jisty pro

.o"nt.dy v umění, vědt a politice.. byly hlavnírn orgánem tzv. aárodnt

st"rv;il,aig.vď je Václav Vlček (spisovatel romantickfch historicbfcb prÓz

8 lománťr ze soudobého st."t'ti*cno i měšťanského prostiedÍ, plnfch
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seďákovi. Někteči badatelé se pŤiklánějí k názoru, že autorem obou těchto
tradičních textťr obrozenskfch loutkáitr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrŽ jeho
současník Prokop Konopásek, kantor z otešné u Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/

osvícenskf novináÍ, pŤek|adate| a vydavatel knih pro |id,
zak|adate| proslu|é Ceské expedice.

Narodil se 12,2. 1753 v Klatovech jako neistarší syn krejčího a kostel-
níka. Studoval na klatovském jezuitském gymnáziu, od roku 1773 v Praze
na filozofii; studia na právnické fakultě nedokončil. osobním stykem s praŽ-
skfmi vlastenci byl získán pro'osvícenské mvšlenky, národně obrozenské
snahy a lidově osvětovou činnost. Na pňímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rpÍie J. Neuberka, sběratele a vydavatele star:fch česk!'ch
knih. V Neuberkově domě se scházeli pražšrí vzdělanci, naklonění jose-
fínskjm reformám, zejména náboženské snášenlivosti, rozumovému uvě-
domování a povznášení prostého lidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefot'lě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznarn těchto reforem, iež odstra ujíce feudáIní pťežitkn neopráv-
něné církevní v:fsady a ponižující nevolnictví, slibovaly snesitelnější život.
Kniha Josefova nalezla ved\e Notlllch kalenddŤ tolerancí (1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém času po čtyňikrát k vytištění piišla a vždy
v drahném počtu exempláŤir.., jak twdí dobovf posudek v novinách.

Po smrti J. Neuberka piijď Kramerius místo v SghÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktotem Schiinfeldskllch cis. krtil, pražskllch notlin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tydenních intervalech vlastní novi-
ny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval tiÍI| Krameriusoz;9 c. k.
tslastenské noainy. Zásady osvícenského josefinismu uplatIloval jak v ko-
mentáčích k domácím a zahraničrrím událostem, tak i v zábavn ch a pouč-
nfch pčilohách k novinám (Veěerni shromrižd(ni dobrooické obce, I8O!;
Pražskll posel' |80244; Pžitel lidu, L8o647). Je považován za zak|adatele
českého novináiství.

Na sklonku 18. století si Kramerius zťíďl vlastní tiskárnu, nakladatelství
a knihkupectvi,Ízv. Českou expeďci, s promyšleně organizovanj'm silím
o šíňenÍ dobrfch knih mezi českjn i slovenskjm čtenáŤswem' V České
expedici na Starém Městě, vfznamném stŤedisku buditelské a vzdělavatel-
ské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsky, B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). tejí Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. věk.

H- Kr43
Širsitro zájml než noviny a kalendáňe dosáhly v lidovfch vrstvách Kle-

meriem vydávané, dobtou mateňštinou psané poučné, zábavlé, dobrodruž-

oe 
" "..iopisné 

knížky (Cesta ilo Artibe; ZazděruÍ slečna; Čarodějnice

M,g,,o ; Jána Smita. . . pži'hody po cestdch ; celkem asi 84 svazktr); byly to

ut.íi"." 
-upravené 

pŤeklady z cizích literatur' Neivětší obliby dosáhly -

veďe pietiskÍr staršich českj'ch knih - knižky pro mládež, zejména Mlndšr

Robinion(18o8), kter1i založil tradici novočeskj'cb robinzonád. - Smysl a cíl

nuilaaat.isteho podniklání a jeho čtenáŤskou a jazykově vÍ'chovnou stÍánku

,.vtozir Kramerius ve vlastní piedmluvě k povídce P. Šeďvého ČesW ona-

,L"pi <tlgz>. Vyslovil se tam proti ,'hloupÍŤn povídačkrím, ieŽto zhola ani

k nairčení.ani k nejmenšímu mysli vyraženl nes1ouŽejí.., a místo nich slíbil

čtenáŤťrm, že ,,čas od času vždy pěknějších a utěšeněišIch historií do rukou

dostávati budou...
Kramerius zemŤel 22.3' 1808 v Praze. Českou expeďci pÍevzal jeho syn

Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih pro lid.

Eliška Krásnohorská
/  1847 -7926 /

Smetanova Iibretistka, pÍekladate|ka světové poez|e, pracovnlcc

ženského hnutí. Svou bLnickou tvorbou i literární kritikou se stala

pŤedstavite!kou tzv. národní školy, jež požadova|a na literatuÍe

lyctrovne spoleěenské poslání v duchu ideá|ního vlastenectví.

Vlastním jménem Alžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l. 1847 v rodině

praŽsÉého ťemeslníka' otec však záby zernÍe| 3 16r|inl se oc'tla ve svfuelné

si toa" i .PčestoseuPechirži loboharjmkulturnímŽivotem,jebožtáz
určovali dva nejstarší bratňi, malíÍ a hudebník. Také Ktásnohorská uŽ

v mládt projevovala všestranné umělecké nadání, ďe nevyléčitelná nemoc

klcubťr, t.".a ii postihla v šestnácti letech, jI zabtánilá věnovat se hudbě.

!ej] zájemo literaturu, projevující se rozsállou četbou česk.Ích i světovfcb

""to.t', 
tím ještě zesílil a promlnil se v aktivď tvurčí ričast na českém lite-

rárním děni. Krásnoho,.tá ,. nerinavně věnovala i ženskému bnutí' pro

něž ji získala Karolína Světlá, pracovďa zqrréla v redakci ŽnsWch listít

a v Ženstem vltobním 'pot". r jejím ásluhám patÍí, že v r. !8{ bvto

v Praze za|oženo prvnt české dtvčí gymnázium Minerva a že bylo ženám

povoleno studovat na vysoké škole. ZemŤela v Praze 26. L|. 1926.
. 

Jaxo tritieu pťrsobila Krásnohorská zejména v ox:ětě. Tyto 'listy pro

.o"H.dy v umďní, vědě a politice.. byly hlavním orgánem tzv. aárodnÍ

školy; redigovď ie Václav Mček (spisovatil romantickych historichfch prÓz

a románťr ze soudobého st""Ň*eno i měštanského prostiedí, plnfch




