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(č.1827)rozveď vlast1íteorii ,,estetikyfilozofické..;obě stuďe
i iiné drobnějšístati jsou našeprvnÍ ptrvodrrívědecképráce esteticke
futi
kách sledovď Palackf í českou vědeckou tvorbu a v pčíležitos*Ý"r'
"m.".-Ý
p*
sudcích beletrie se často zamfšlel nad závažnlmi obecnfmi pioure*v
českéliteratury, iako byl vztah umělé poezie k folklÓrní pr'"i,
."z"""
vzniku tragédie s látkou ze soudobého českéhoživota, ue""a
i.*ai''o.t
v historické povídce apod. Česky psané stati tohoto druhu
vyáal kr,ižně
v trojdílnémRadhostu (18?1-73).
o českouliteraturu se Palackf zaslouŽil takéjako organizátor
kulturního
života.Z pÍánl soustčeditkolem nově založeného
Nerodntho muzea (1818),
centra vědeckéa literární práce (Palackf byl jeho tajemnlkem), celf
duchov.
ní kvas v národě, vyplynul i jeho náwh na vydávání českéhoa nimeckého
Casopisu Společnostivlastenskéhomuzeunnu Čechdch.Palack;il se stal
ieho
prvnín redaktorem a poďe jeho píedstavy měl bjt časopis
'akj;isi
'rafijemi..,kteréukazujíčasna hodináchnárodnÍkulturna poaavat vs..L*nésvědectvío tom, co podnětnéhose v ď děie. V obrozeníměl Muzejník
(jak se časopisběžně aazlvá) vj'znam i pro literárnl život.,otiskoval pŤeloženou i pťrvodď poezii, kritiky a literárněhistorické stuďe. Českf časopis
vycbázl od t. L827 s pozměrlovanlni názvy dodnes; německf zanikl
r. 183l. Palackf se ričastnili zakládání Matice české(l83l), pod'ik,, p,o
vydávání vědecké literatury, a svatoboru (1862), podpťrrnéto spolku česk;fch spisovatel{r.
Vjrazná osobnost F. Pďackého vyrostla takčka v legendárď postavu
.otce národa..; bylo tedy symbolické,žeprávě on položii r. 1868 základní
kámen ke stavbě Národního divaďa.

Josef Boleslav Pecka (Strahovskf)
/I849-1
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Žurnatista a básník'pÍedstavite|prvnígeneracedělnickfch autorŮ
spjatfch se založenímsociá|nědemokrátickéstrany.Tvírce
známfch dělnickfch básnía písní.
S1m'tkalce, narodil se 19. 9. tr849v Praze na PohoŤelci.Pracoval jako
slévača tkaďec. od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou
literaíuru
^ bY se ričastnil politickfch zápasťr.Cetf život i svou
literární činnost
spojil s dětnicklm hnutím a poďlel se rovněž na zakožen7
českésociální
demokracie v r. 1878. Psď do rťrznfch časopisťra kalendáťťrvydávanfch
pro děIníkn stal se členem tedakce oeni&ilcrr
fistťr a L tátq zatLzil
s L. Zápotockfm první samostatné dělnické noviny Budoucnost.
Potom
opět vstoupil do redakce obnovenj'ch Dělnickfch listťr,pťešel
s nimi do
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V protlvídně (1881),kde se dostal pod vliv anarchistickéhoradikďismu.
za to'
měsícú
14
socialistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na
pÍsní
a
básní'
socialistickfch
a rozšiŤovánlm rozličnfch
z" ,,'toz.''iporušil
,áiÁe", p1snéVz|n1ru, bratči,doba ozchdzl a básně Jménokrálovské,
ještě krátce iako novináň
pracovď
(1884)
propuštění
Po
t
,,i"t"
perzekuce,
"í.ďi...
u n*e, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok ftato,za stupĎované
pčedstavitelé
činní
literárně
další
odjel áo SpojenÝch státťr, stejně iako
se i naděínickéhohnutí]1N. zoula, L. Kochman, F. J. Hlaváček). Snažil
25.7. |897
ZemÍe|
redakcÍ.
rtrznfch
členem
politicky
a
byl
ptrsobit
áale
v Chicagu.
novin
Pecka-patií mezi p5{rkopníkyrevolučnl žurnalistiky. Do rŮznfcb
na
orientovanfmi
povídkami,
vŽdycky
a
verši
pňispíval
články,
J",opi'i
"dělnicie etenaie. Nové pojetí literatury ve vztahu k dělnickému hnutí
poďebnost
uytozit u tlvaze (Jměn! a socialismus (č. 1880); zdťrrazĎoval
podnrÍnkách
v
novj'ch
teprve
že
si,
uvědomoval
a
pro
sociďismus
t<ítturv
spoleeenstÝctrbudemocivznikatuměntodpovídaiícískutečnlmzáimÍm
lidu.
pňedevsimbyl].B.Pecka(StrahovskÝ)známÝčetnjmirevolučníml
pr"re*i, iez veďv dělníky k tčídnímuvědomí a udržovaly revolučn|
proleoanoau''i" Hlavním námětem jeho veršťrbyla bída a perzekuce
politického
a
revoluce
potom
myšlenka
a
aězatl)
Ve
(napi.
Mserl
.",ia.,'
formou této
boje za.společenskourovnost a spravedlnost. Nejpťrsobivější
meloďe'
a
zlidovělé
lidové
na
po""i. uvr" píseit, bud skuteěně zp|vaná,
Peckovy
ričinkem.
pšímjm
agitačním
s
počítaiící
vždy
.,.bo ,..itou* á, a|e
písně, hojně užívajícíustálenj'ch symbolickfch obraztr (okovy' pfapof'
jednoznačnostmyšlenek
otrok-atd.), usilovaly o jasnou srozumitelnost, o
životaproletáitr, oslavo.
ze
motivy
brďy
si
Často
a o silnécitovépťrsobení.
událostí
dělnického hnutí
z
aktuálních
piáci,
vycháze|y
lidskou
vďy
(Staročeskll
proti
buržoazii
eánzspa komuna) a utočily iroďí a satirou
vítězstvÍ
ve
víru
nálady,
revoluční
hněv,
),ostanec). TlumoÉily kolekiivní
schťrzícha demonpolitickfch
na
ďouho
Žily
pitat,
neiouÍej).
ien
<l,tdi
stracícha šííilyse v opisech.
K vydání Peckovfch básď došlo aŽ posmrtně v Chicagu v neriplném
vytištěn
souboru Sebranébdsně (|899). Ve Spojenfch státech byl rovněž
PeckouuspoiádanÝZpěvníhčesklchilětnicklchpísní(I887),zachovávaiící
ktečÍ
většinoupoďe pamětistaršítexty a veršedalšíchdělnickfch básníkťr'
emigrovali do AmerikY.

P

2r2

(č.1827)rozveď vlastni teorii ,,estetiky filozofické.o;obě
studie i jinédrobnějšístati jsou našeprvnl pfrvodní vědecké práce esteticke 't.L.ál
r.'i.i
kách sledovď Palackf i českou vědeckou tvorbu a v pŤttezitosáj,"í p*
sudcích beletrie se často zamfšlel ttad, závažnlmi obecnymi píoure-v
českéliteratury, jako byl vztah umělé poezie k folklÓrní
iísni,. moŽnost
vzniku tragéďe s látkou ze soudobého českéhoživota, větá pravdivost
v historické povídce apod. Česky psané stati tohoto druhu
,,yáa uiz,,e
v trojdíInémRadhostu (l87l-73).
O českouliteraturu se Pďackj'zasloužil takéjako organiátor
kulturního
Života. Z pÍánl soustŤeditkolem nově založenéhoNerodního
muzea (l8r8),
centra vědeckéa literární práce (Palackf byl jeho tajemníkem),
celf duchovkvas v národě, vyplynul i jeho návrh na vydávání českéhoa nimeckého
1i
Casopisu Společnostitllastmshého,nuzeumt Čechtich.Palack, se stal jeho
prvním redaktorem a poďe jeho piedstavy měl bjt
časápis 'akÍmisi
-rafiiemi..,kteréukazujíčasnahodinách národníkultury," podďu"t us.,t"*nésvědectvío tom, co podnětnéhose v ní děje. V obrozeníměl Muzejník
(jak se časopisběžně nazyvá) vlzaam i pro literární život: otiskoval pč,eloženou i pťrvodď poezii, kritiky a literárněhistorické studie. Českf časopis
vycház1 od' t. |827 s pozměĚovanlmi aázvy dodnes; německj zanikl
r. 1831. Palackf se ričastnili zakládánÍ Matice české(l83l), pod'ik., p,o
vydávání vědecké literatury, a Svatoboru (L862)' podpťrrnéÍiospolku českj'ch spisovatelťr.
Yltaná
osobnost F. Palackého vyrostla takŤka v legendárď postayu
,,otce národa..; bylo tedy symbolické,žeprávě on položil r. 1868 ákladní
kámen ke stavbě Národniho divaďa.

Josef Boleslav Pecka (Strahovskf)
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Žurna|istaa básník,pňedstavitelprvnígeneracedělnickfch autorrl
spjatfch se za|oženímsociá|nědemokratickéstrany.Tvírce
známfch dě|nickfch básnía písní.
Syrr tkďce, narodil se 19. 9. 1849 v Praze na Pohoielci. Pracoval jako
slévača tkaďec. od mláď se sám vzděIával a četl sociďistickou
literaturu
a brzy se ričastnil politickfch zápasri. Cetf život i svou literární
činnost
spoiil s děInickjm hnutím a poďlel se rovněž na za|ožen|
českésociální
demokracie v r. 1878. Psal do rirznfch časopisťra kalendáŤťrvydávanfch
pro dělnÍkn stal se členem redakce Dělnickfch listfr
a l těla .o,tlzl
s I.. Zápotockjm první samostatné dětnické noviny Budoucnost,
Potom
opět vstoupil do redakce obnovenfch Dělnickfch listťr,pŤešel
s nimi do
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V protl.
vídně (188l), kde se dostal pod vliv anarchistickéhoradikalismu.
za to'
měsícťr
na 14
sociďistickém procesu vedenémv Praze byl odsouzen
písď
a
básní'
sociďistickfcb
ze-,,složenim a rozšiiováním rozličnfch
porušil
)"iii"^ p1sněVzhúru, bratŤi,iloba ozchdzl a básnéJménokrdloaské,
novináň
krátce
pracovď
iako
(1884)
propuštění
ieště
Po
t
,n.to
perzekuce'
"í,ďi...
u n'oe, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok nato' za stupůované
piedstavitelé
činní
literámě
dďš!
.ala áo SpoienÍch státtr, stejně iako
se i naaeí,,i.teno mo.í:(N. Zoula, L. Kochman, F. l. Hlaváček). Snažil
25,7. 1897
ZemÍelredakcí.
ruznfch
členem
politicky
a
byl
ptrsobit
dale
v Chicagu.
norlin
Pecka-patií mezi ppťrkopníkyrevoluční Žurnalistiky. Do rúznfch
na
orientovanjmi
vždycky
povídkami,
a
verši
pňispíval
elánky,
á,opi,i
"aebici<e čtenaie. Nové poietí literatury ve vztahu k dělnickému hnutí
v Íyaze Unění á socialismus (č. 1880); zdťrrazĎoval poďebnost
podmírrkách
"íiJir
tuttury pro socialismus a uvědomoval si, že teprve v novj'ch
'pot"e."'tÝ"t'budemocivznikatuměníodpovídajícískutečnjmzáimírm
tidu.
pňedevsimbylt.B.Pecka(Strahovskf)známfčetnjmirevolučními
udržovaly revolučnÍ
pt,ie.i,
iez veďv dělníky k tiídnímu vědomí a
a perzekuce prolebída
byla
veršrt
oanoauoi. Hlavním námětem ieho
a politickétto
revoluce
potom
myšlenka
a
zlězení)
Ve
."iia.o (napč.báseĎ
této
boie za.společenskourovrrost a spravedlnost. Nejptrsobivějšíformou
melodie,
a
zlidovělé
lidové
na
po""i. uvr" píseli, buď skutečně zpivaná
s piímfm agitačrrím činkem.Peckovy
,,.bo ,""itou*á, ale vždy počítající
písně, hojně užívaiíciustálenj.ch symbolickfcb obraz{r (okovy' prapor,
ouot<ata.),usilovalyojasnousrozumitelnost,ojednoznačnostmyšlenek
a o silnécitovéptrsobení.Častosi braly motivy ze životaproletáňtr,oslavohnutí
valy lidskou piáci, vycháze|y z aktuálních událostí dě1nického
(Staroěeskll
proti
buržoazii
eártzsna konlina) a ritočily íonií a satiÍoar.
nálady, víru ve vítězství
)osbnec). Tlumoéity kolektivní hněv, revolučrrí
politickfch schtrzích a demonna
dlouho
jen
Žily
piua;,
neiouJej).
?udj
stracícha šíčilyse v opisech.
K vydání pectorrÍctr básní došlo aŽ posmrtně v Chicagu v neriplném
souboruSebranébdsně(L}gg).VeSpojenfchstátechbylrovněžvytištěn
Peckou uspoÍádanf Zpianíh českllchdělnickltch písní (L887), zachovávaiícl
kteň|
většinoupoďe paměti.staršítexty a veršedalšíchdělnickfch básníktr,
emigrovali do AmerikY.

