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Preromantickf básníkrozcittivě|éhosmutku,,,těžkomystnosti...
Jako autor historickfch prÓz nrě|smysl i pro vzrušené,
efektníděje,
i pro vyjádňenívnějškovfchrysrtdobovéitmosíéry.
Naroďl se 4. ll. 1803 v Liblíně. Otec, povoláním učitel, pedantsky
určoval životní dráhu snivého, povahově měkkého syna: plzerlskému
gymnazistovi spálil básně pčipravenék tisku, filozofa pŤiměl studovat
bohosloví (v Praze). Mladému seminaristovi se nezdaiil rimysl vystoupit
ze semináŤea uprchnout do Ameriky. R. 1826 byl vysvěcen na kněze a jako
kaplan a faráÍ pťrsobilna několika místech rodného PlzeĎska, naposiedy
v Kralovicích.Tam zemčel3. ll' 1853.
Užíval spisovatelskéhopseudonymu Jan z Hvězdy. Sbírku Bésně(|823)
pŤipsal,,druhdy mistru svémulaskavému..,plzerlskémuprofesoru a národnímu buďteli J. v. Seďáčkovi. Z většiny Markovj'ch lyrickfch básnl,
psan 'ch se vzácn1m smyslem pro zvukovéhodnoty verše,vane rozcitlivěíf
smutek, hibitovní motivy navozují pňedstavy loučení,opuštěnosti, něnávratn ch zttát, a všeto se sbíhá v tktir"jlpocit Životnímarnosti' hledající
rilevu ve smrti. Jako balaďk psal Marek hrťrzostrašné
piíběhy o rikladech,
prokletích, pomstách, situované do pusté a děsivé pťírody (Anjekkd
hora; Umrlči zlěnec),v jeho romancích se uplatnily takt utky z historie
a z českfchpověstí(HorymirúosĚoĚ).Jeho pozdějšívlasteneckéa společensképísně byly častozhudebrtovány (na text Ptsně české
sloŽil kantáru ještě
i B. Smetana).
Markova elegická nota ,,těžkomyslnosti..obohatila poezii českéhopreromantismu a s preromantickjm risilím o básnickou prÓzu souvisely i Mar.
kovy sentimentální povídky vydané v souboru Kontsatinky (1824, L828),
většinoumilostnépiíběhy z ,,rytíňského..
prostŤeď nebo z časověneurčité
minulosti. Povídky ve vlasrním smyslu historicképsal Marek ve 40. letech.
PÍíklad !7. Scotta jej vedt k váŽnémupokusu věrohodně navodit zvláštní
historickou atmosféru;dovedně pŤitom uplatnil, co mu mohlo poskytnout
studium pramenťr.obdobně jako J. K. Tyl a P. Chocholousek hleaat
v dějinách náměty, jimiž by se jeho historická prÓza naléhavě obracela
k české
pňítomnosti,k jejímunapětía sporírrr; politickjm ideálem konzervativního Marka bylo stiedocestí,na němž by se v zájmu národní jednoty
všichni sešli. Povídka z časťrJiňího Poděbradského
Jarohněo z Hrddku
(1843) zachycuje události z bouilivé cloby, kdy země bez krále je zu.htá,.a
politicklmi a náboŽensklmi zápasy. Se zievnjmi sympatiemi líčí
Jiiího
z Poděbrad jako panovníkapevnéruky, kter!,náboženskézčetelepodrobuje
politickln cílrinn,usiluje o pťekonánívďďních rozbrojťr,uvádí mlaďstvého
Laďslava na českftrťrn,a kdyžje sám po jeho smrti zvolen králem, obnovu.
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je všudepoiádek a upevĚuje mír. V titulním hrdinovi povídky je zobtazen'
ideální statečn''rytíÍ;k tétopostavě a k osudťrmdalšíchsmyšlenj,chhrďnťt
se piipínají dobrodruŽnéděie' záměny osob, taiuplné scényv lidomorně,
na bojišti v noci po bitvě, v troskách kostela apod. Povídka Mastičkdi
Q8a) z doby panováníJindňicha Korutanskéhokreslí rozpory mezi šlech.
tou, měšťanstvema lidem, kterépčekonáváspolečnérisilí zbavit zemi nedirstojnéhopanovníkaa uvéstna čes\f trim manŽela Elišky PÍemyslovny.
V Mastičkáii i v Jarohněvovi z Hrádku má vzájemné navazování několik
s ději historick mi podobu
individuálních pŤíběh{r
a spojenítěchto pťíběhťt
mozaikovéskladby, kterou - jak napsal J. K. Tyl - sestavila ,,umělá sice,
ale trochu kvapná ruka, pozor nedávajíc, zďa|iži neimenšíkousek veďe
kousku dobňepoloží...

Rudolf Mayer
/L837-1865/
PĚeděasnězemÍelf básníkdružinymájové.Psal melancholickou
poezii vyjadŤující
zklamání' milostnf smutek,osamocení.Do jeho
reÍtexívních
a epickfch básnís!lně pronikaly náměty sociálníkÍivdy.
Naroďl se 13. 10. 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, která ležípÍi
silnici z Klatov do HoraŽďovic. Gymnázium navštěvoval v Klatovech'
v městě probouzejícímse tehdy k čilémunárodnímu a kulturnimu životu.
Ptáva začalstudovat ve Vídni, kam byl rodinou po maturitě poslán' odiel
však odtamtud brzy do Prahy (1857), živil se pii pokračujícíchstuďích
kondicemi a koncipientstvím(v Praze, ve Strakonicích,v Piíbrami) a krátce
pÍrsobiljako vychovatel v Žirči u Dvora Králové. V Praze se takésešelse
spisovateli právě se ustavujícíbásnickéskupiny, vystupovď s nimi literárně
a ve společném
duchu národním a liberálním se ričastnilv 60. letech rovněž
Práva dokončil už s vážněnarušenjm zdravím a brzy po
životavečejného.
doktorátu zemŤelna tuberkulÓzu v Loučimi u Klatov 12. 8. 1865.
Ještě pčedpčíchodemdo Prahy psď Mayer verše,jaképsali v té době
nastupujícímladí básntci: zeiména nešťastn zážitek milostnj' a smutek
z nesouladu snťra skutečnosti byly podnětem k hočklm rivahám o životě.
Sám však uveiejnil pouze mďou část svj'ch básní. Poprvé se pŤedstavil
v almanachu Mái (1858) a hned se rnjrrazněpňihlásil k uadici poezie Máchovy. NapŤíklad báseĎ Věhost llčÍscénu, v nížse za divoké bouie moďl
matka v zkosti nad vinou a věčnfm trestem, aŽ blesk pŤinese ií a dítěti
smrt a zfuoveĎ božírozhÍešení.ostatnÍ jeho publikované cykly lyriclcfch
pŤítelkyni' sbliŽovaly
pÍsď' jako by|y Znělky noční,Pisně o bouii, Nešťastné
ho pocitem zklamání a rozervanosti,to jest neuspokojenostimladj'ch nadějí'
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Preromantickf básníkrozcit!ivětéhosmutku,,,tětkomyslnosti...
|ako autor historickfch prÓz nrěl smys! i pro vzrušené,
efektníděje,
i pro vyjád}enívnějškovfchrysri dobovéatmosféry.
Naroďl se 4. ll. t803 v Liblíně. Otec, povoláním učitel, pedantsky
určoval životní dráhu snivého, povahově měkkého syna: plzerlskérrru
gymnazistovi spálil básně piipravené k tisku, filozofa piiměl studovat
bohosloví (v Praze). Mladému seminaristovi se nezdďil rimysl vystoupit
ze semináŤea uprchnout do Ameriky. R. 1826 byl vysvěcen na kněze a jako
kaplan a fatáÍ pťrsobilna několika místech rodného Plzeůska, naposledy
v Kralovicích. Tam zemčel3. ll. 1853.
Uživatspisovatelskéhopseudonymu Jan z Hvězdy. Sbírku Básně (|823)
pňipsal ,,druhdy mistru svémulaskavému..,plzeĎskémuprofesoru a národ.
nímu buďteli J. v. Seďáčkovi. Z většiny Markovfch lyrickfch básnl,
psan] ch se vzácnjrn smyslem pro zvukovéhodnoty verše,vnne rozcitlivělÝ
smutek, hibitovní motivy navozují pčedstavy loučení,opuštěnosti, nenáwatnj'ch zttát, a všeto se sbíhá v tklivf pocit životním'rrnosti, hledající
rilevu ve smni. Jako baladik psal Marek hrťrzostrašné
pŤíběhyo rikladech,
prokletích' pomstách, situované do pusté a děsivé piírody (Anjekkd
hora; Umrlčl oěnec), v jeho romancích se uplatnily také látky z historie
a z českj,chpověstí (Horymír ts sĚoĚ).Jeho pozděišívlasteneckéa společensképísně byly častozhudebůovány(na text Písně české
složil kantátu ieště
i B. Smetana).
Markova elegická nota ,,těžkomyslnosti..obohatila poezii českéhoprcromantismu a s preromantickÍm risilím o básnickou prÓzu souvisely i Markovy sentimentální povídky vydané v souboru Konzlalinkyt (|824' |828),
většinoumilostnépííběhy z ,,rytíčského..
prostčeď nebo z časověneurčité
minulosti. Povídky ve vlastním smyslu historicképsal Marek ve t!0. letech.
Pťíklad V. Scotta jej veď k vážnémupokusu věrohodně navoďt zvláštní
historickou atmosféru; doÝedně pčitom uplatnil, co mu mohlo poskytnout
studium pramenri. obdobně iako J. K. Tyl a P. Chocholoušek hledal
v dějinách náměty, iimiž by se jeho historická prÓza naléhavěobracela
pňítomnosti,k jejímunapětÍa sporťrrr;politicklm ideálem konzerk české
vativního Marka bylo stiedocestí, na němž by se v zájmu náror|ní jednoty
všichni sešli. Povídka z časťrličího Poděbradského Jarohněo z Hrddku
(1843) zachycuje události z boďlivé dobn kdy země bez krále je zÚ[tá',a
politicklmi a náboženskjmi zápasy. Se zjevnfmi sympatiemi líčí
liŤltro
z Poděbrad jako panovníkapevnérukn kterrjlnáboženské
zťetelepodrobuie
politicklm cílťrm,usiluje o piekonání vnitÍních rozbrojťr,uvádí mladistvého
Laďslava na českf trťrn,a když je sám po ieho smrti zvolenkrálegr, obnovu-
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ie všudepoŤádeka upevůujemír. V titulním hrdinovi povídky je zobrazen
ideální statečnÝrytíň;k tétopostavě a k osudiun dalšíchsmyšlenj'chhrďnit
se pŤipínajídobrodružnéděje, záměny osob, tajuplné scényv lidomorně,
na bojišti v noci po bitvě, v troskách kostela apod. Povídka Mastičkdž
(1845)z doby panováníJindňicha Korutanskéhokresli rozpory mezi šlechtou, měšťanstvema lidem, které pčekonává společnérisilí zbavit zenri nedirstojnéhopanovníkaa uvéstna českjltrťrnmanŽela Elišky Pňemyslovny.
V Mastičkáii i v Jarohněvovi z Hrádku má vzájemné navazováni několik
individuá|lníchpiíběhtr a spojenítěchto piíběhťrs ději historickjmi podobu
mozaikovéskladby, kterou - jak napsal J. K. Tyl - sestavila,,umělá sice,
ale trochu kvapná ruka, pozor nedávaiíc, zda|iži nejmenšíkousek veďe
kousku dobčepoloží...

Rudolf Mayer
/ L837 -1866 /

PĚedčasně
zemÍelf básníkdružinymáiové.Psa| melancho|ickou
poezii vyjad}ující
zklamání,milostnf smutek, osamocení.Do jeho
reÍtexívních
a epickfch básnÍs!|něpronika|ynáměty sociá|níkÍivdy.
Naroďl se 13. 10. 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, která ležípÍi
silnici z Klatov do Horažďovic. Gymnááum navštěvovď v Klatovech,
v městě probouze|ícímse tehdy k čilémunárodnímu a kulturnímu životu.
Práva začalstudovat ve Vídni, kam byl roďnou po maturitě poslán' odjel
však odtamtud brzy do Prahy (1857), Živil se pii pokračujícichstudiích
kondicemi a koncipientstvím(v Praze, ve Strakonicích,v Pňíbrami)a krátce
pťrsobiljako vychovatet v Žirei u Dvora Králové. V Praze se takésešelse
spisovateli právě se ustavujícíbásnickéskupiny, vystupoval s nimi literárně
a ve společném
duchu národním a liberálním se ričastnilv 60. letech rovněŽ
života veiejného. Práva dokončil už s vážně narušen1imzdravím a brzy po
doktorátu zemčelna tuberkulÓzu v Loučimi u Klatov 12. 8. 1865.
Ještěpňed piíchodem do Prahy psal Mayer verše,iaké psali v té době
zážitek milostnf a smutek
nastupujícímladí básníci: zeiména nešéastn1f
z nesouladu snťra skutečnostibyly podnětem k hočklm liyahám o životě.
Sám však uveiejďl pouze mďou část sqi'ch básní. Poprvé se píedstavil
v alrnanachu Mái (1858) a bned se vjrazně pňihlásil k traďci poezie Máchovy. Napiíklad báseĚ VěčttostlÍčÍscénu, v nížse za ďvoké bouie moďí
matka v rizkosti nad vinou a věčnÍm trestelÍr, až blesk pňinese ií a dítěti
smrt a zároveĎ božírozhiešení. ostatní |eho publikované cykly lyrickfcb
pÍítelkyni, sbližovaly
písď, jako by|y Znělky nočnl,Písně o bouži, Nešťastné
ho pocitem zklamánt a rozervanosti,to iest neuspokojenostimladfch naděií'

