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lt.l.,.:čloír tsacura

Ylaeteneeká Jnén* a J eJtcb lnaaenanó

šn].trrrní typ* který představuJe čeakÉ obrozenecká krrltura

ve svd kl.aslaká' zhrube řeěmo ijtrrfnannavaká' poůobč, aá

určítÚ výreané přfanaěn{ rysy" Dogawdní ngarÍatoilcc .6GÉ-

ká}ro gvěta{ jakoĚto p3.ns roav1nutfiro aoci'{l.nÍ}ro ou.garrlcgg

s odpovídaJíeí adekvátnĚ roayírrrtorr a *vratÝ(msu krrltrrr.aÍ

aadstavborr vede Le van1kg cbarakter1at{ek. $áhnžkovj far-

$l Na Jodn{ atrarrě wtvářerrá krrltura rc aebc přílo !ifBú-

řuJt llual scexálns" í.lurl. opol*únoati achapnd óen{ rýtvc*

rxr vnímt a přijínat. }Ia etmn* dnrhá Yarrtbó jakáal un{!*'

prozatínrrí'epelečnost| ěeakéha vlagteneck&o lrrrhu, ktl-

rá tu vystnpuJe v rolt noaitels e 6pnrnta kuliulní aH,lvl.-

ty a obsesuJe tat }r1gtorlekou Be!trE dgnan rotÍnaí ltořo!.

vl,nutostÍ ěeak*ho národního calku* Yl*stenscry knlb Jako

aYou ú].ohou séetupná Íorgn ěcgkó národní rpoleěnoatÍ byl

organlaovárr v zásgdě proatřdEř blígtýc{ or5trn1llčnír Prtn-

eípr}n epot"kovýa a něl povalnr J1otóho "řádu*ll Jeboř čIgn.o-

vs {přeg nnoho náaorovýeb dÍferaneÍ genrraěníslr í *kup*.no.

rýeh a přes vývoJové proněny tlvaltř vl.rEteaeekÍ vrratvy}

by1t charakterl.govánl v zágadl cpoleěaýnt vniljš{pÍ qrrn}gr

konbótní ťcrry spollcnokc *tlkttýr rvoleaý Jgeýts' alyl

va.ájem1ých stykrt, apolkovd rítu{l5r apod.}. ttrako Jtatý řá<l

byl.a vlestenecká společnogt vaírána ovšgnn i přl pohlcáa

zvněJě}:rr' často ovšeo grtra{1ap{ jake {dle ent}rualaotlechan

B6hpen". Jako *$ekte vo nEunlechm &*lotgr* eB Čera spí.tlr
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P!Poť. .Irrngmnrr atshtr, jsko ltr]ubr n.u6hs1achs, anr-agé;a.

tlakkoliÍ tyto Bpolkovó f,orqr axietenge n€troh3'Jr eupl.otat

eložlté a bohatě dl.f,areaegvaní cocÍ'ální vata}5r avn1tř
rkompletnÍ'3 epo}oěnoeti' přertetavovel.3r přeec Jan v reáln

p&rrě fiffieujÍcí zák}adnu" V].agtenoeká rpolečn$ot však byla

nutně po?nenenávána ve svfu vnítřraíl uetrgJ€nÍ lťleálnín

char*tstere& ěeskd kulturJr, totl.ř její ěoěaeas ealabenorr

soe1á].nogtÍ. I její vlastnín vnítřrrí' Gb€ene.I.l .apolkovár

aktivlt'a je pod^řílens obecn'ýn aákonltoetff& vlastcnsekou

spolešností prodrrkovaná literatuÍ$r PředeYšíx adílí JejÍ

l.1ngvocentriggua. Je*].Í' ěegká obroaenecká tultura ceJ.á

budována praktic}ry jako ntext*' jako rltvur v prv{ šÚěř ?gr..

bá1ní' arl.stuje-ll předevšín ve elovecbn v nictrř naebáz{

v reá]'ně zelzenég, ěeskén proetorrr jedtný způsob neaávísl'á

exístenee, pak 1 organiaace vlagtenecké apoleěnost{ Jc

celkcrtrin fllolog1e$'B přlroaeně polnen€nána. Vlastanel' t8

wcróuJr od oko].í deuonetratl.vn{s přÍkloneg k trněte T$tvo.

řcgé a prgens nauěené spisovné ěest1ně, třroch.ů6hm1sehi,

vytvořenír novó, sěástl také jazykovd etÍ.kety (vyk{ní'

og}ovorzacÍ ťorry) a kgnečuč l příznakově česE5bí jnény.

To věechno - a vlastenecká čegká jeéna předevšíB . Yřtráře-

].o ned reálnýa oběans$n životeg v].astencfi uvn1tř rakcug*

seb šeeh jak6sí ugěló dalšÍ patrÚ' iůeá].ní gvět Ěeo\ý,

ve Kerfu p].ati\r novón v oběanghán řlvots nerx!.stující

aáLor1y.

Přtiiaté čceká jn&ro se stsf'o jedaín z neJdfiležítějĚíe}r

vnějších zna}n} při}rlášgn{ k vlaeterreeká apoleřrrogtl'. T aě-

Jcterých případec*r do&le k poolovanňdovfuí, poěeE{ovárrí í
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u PřÍjnení" Y neJJednodrr.óěí pod*bě rc odrbrálelo vlagtil na
porrrehu' v rovl.ně fraťlekd}ro přepírrr (Scanetelr - šnaJdr"

Rettt8 - Retík} l a]"e ěaetl laseh'avllo prlvoan{ podotnr pod.r

etatněji (Antonie Belsa -.&ntonlc BajaH). Ješt's výrazněJt

ee odeř5|1i1 od prvotního jnéna př*klač {fjjÓrpataty - BrĚ}.o-
potockJi' Benadiktl . &lahosl"avn rlwrgmnn - ffiJa{.oí {t.l.ádarl)
a geela pek vl*rstní jnéno esobnÍ etvořsn{ r níota{hE (lr:rošt

F6rehtgott - torraěovgtýl Adolť Plakaa - Podnogt'tý). 0Yšcn

Yyuř1tÍ př{jaeaí jako noaltelc amlnr přírluĚaogt|. k vl.agte*

aecké spoleěnost|. nebylo gda].etso tolll roašÍřgno. .Igtt tr trč-

kolÍka nálo osob k něxu došlo trvala' jiaak poclomnštóná

varÍ.anta vyatupomla v ú}oze příJgetl.í veĚlejš{ho, blígkáho
přeldívce* Zvláště ěaeto ee prenčíovaIa v aávi'sloatí nc

aněnágh prlsob1ště . vr}bes tel{ca ob}.Íbsná - příJocrrí alJc&.

tivaí na -s\ý {*tý) tvoŤená od Jnen n{etníeb.

Zato ge vilaL zcela běáqýn nooítgl.cn slgnálu přÍg!'uň*

ností k vlaetenegkó akupÍně e a&rge nt t h potoncl.onálnÍ
těegká nár:odnÍ opoleěnostl' stalg tzv' vlaotgnmkt Jn*no4,
tterc aa přtpajorra!'o - JÍ'sté pod vliven č*bov* oÉcr troJnm,

nnatl, * hned. ga $oéao třegtní a wr&{y Je příla nahrarovalo.

Tylnaěova].g ee přťsnakově slov*nl}$b tvareg rrsbo od.baomlE

k něKer{ význanrrd osobngst1 alotaaakýcb dějin {aranttšař

*yríl' Kanpelík}. ií aejřetns jáíx jndaůn vlegtenee\ýr - ttr-
qngčujÍeírl ss u1cichoda ténčř esveznau troJa1abl.šnq*t{ lr
jnerr nu.:e!ých a ět'yřalabíčaogtí rr Juaa iieno\ýeh - patřlla

juéna ggkoněend na .elaY, re kterýnl' pat nd*l.cdorlle jn*aa

s příponenl. ..aÍr, *nilr uĚÍvaaá podatatnĚ říéšcJÍ. sbJerova.

lq ge tu Jnéna rni{aá r traĚígi {I.adíllavn fulaelav. Ead!'*la'
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al.e nejěnstěJi docháae}o k vytv,áření Jnen aov5ieh' bteró ee

v daleko větší níře gtávala gváho órrrhu ocobaínl healy. adá

88l úe u ogob řenshých jnáno čagto Polrkazovalo k nejlyššdn

hodnotán nábožengkýa (Frantíšb Božtalava Flchlová, Bořma

Němcová' Bohuslava Rajokán Marie Bchdane YidÍngká1 Frantl.š*

ka $vatava á{l'cha],ovícové' rat*řÍna Bobrrglla ťl.uchořovd.. };

teBrve na ťlrrlřlén nrí*tě pak k hodaotán vlastenec}3fo (Tlastl,-

n1].a řůáiĚková} čt obeeně etiekýa (Dobrosla?a' !{agdalerre

Dobronila Rettlgová}. il jnea nuřekých se projevovala větší

rogngnítogt. Kroně jgea vlastened}ý YJrznavsča!ých (.Ioaeť lla-

jielav Yl.ndyš' Joeef Íl.ietínÍ.l Kanarýtn .Ien Ílastl.atl Plánck'

.ran Domoslav PaEour' Váelav Peřlna a Úcchmo{ui $lavonll

Haštalokýn lÍáclav Rodogí]. Kramer1usn .Ian ďosef Rodoo1l řeJ-

ka, František Budislav Teverta...) a odkarrrJ{eía k bodnotán

obeeně etieké povab5r (3-raattšek Dobroryrsl trnka, tIan fiostlv{t

Paapíš1l' Joseť !{ys1in{r tudv{k' Fraatlšck Í,ldrrréd Yanbeťa} '

ě1 k hgdngtán z oblagti cltová (Yáelav Bo].en{r ňiebes!ý'

rlaa ůíílostÍn Yidiaeký) či náboaenEkd (.Ian Bohtrn{r Dl-*baě,

Fr'ent1šek tsobunÍr štěpní'ěká) přonalovr:la se l. Jněne jiného

d*ubu. l{epochybnč to gcuYÍ.selo s větší aoelální svobodou

guřůtnčkterá jncna byla okáz*l.ýa rryrnán{a ooobnítr* poměnr

ke krtíee a rrněaí (.Ioseť tiboslav 81egl.er, tIoa*ť Krasgglar

Cbaelens{ýr Matěj Pěvoslav tír*vel.k}' jínd příno napor{dal.r

občansk{ povg].áÉÍ svsho noal.telo. Vgtah ! juatlc1 notiveval

vanj.t vlagteneckého jc&ra u tÍrrnq Ala{se $uůl.prava &sttlgan

trgna pravosl.gva Koubha' Jana Prgvosluva Přlbíkan Karla su.

dí"níra šnajťtra)1 vetah k Í}rloc (gÍlgupytu} u il1ghala sí].o*

rada Patrěky a k lákařství u snantiáka Léboglava Koráb*.



Zvláštnoatí poněrně velleé skupir5r oužs$Ích v1aEtenec}6Ích

Jmen byla mgba k motivu boje a míru ("Iosef Bojíslav FíchJ'n

Yáclav Vladívoj To.inek, Karel Eoi'ivoj Pregl, Jan EraniarÍr t!rl,

ďosef i '{irovít KráLn Josef tibom{r Kerner apod*).

Tato 1*tmá a zatÍB jenon fomá1aě klasiéikaěnÍ eirarak-

terigtíka oůže být snird přece j*non užitečná jako Týehodis-

ko k séninclo;;ickému pohleclu na probleuetiku vlagtenee{ých

jm*:n. Už s kusého nárysu vyplývá, Že pojntnovací akt, kte-

r;ía }3ll9 jnéno utvářen.o, eouvisel ve1ni těsaě s ogt,att}íni

procesy uvnitř ěeské obrozeneaká kultrrry. $a&a aožnost přcr

vedení porro,ěrně snačného počtu jnen dei nevelká šgůy hatego*

ríí ukazuje, že tu nešlo o čirý svobodqi úkon jednotlivee'

a]-e o ěínn,cgt ng.1í společensk:u' tedy roahodrrě kolektívní,

která se podť,ízovala spol.ečnénu kulturotvoménu úgtlí skuPi.

lťr Vltl.steneckó jndno yelíce aĎ*telně tíhne k aktr:a1l.gov&*

nosti, k demonstrativnípu přlhlášenÍ k ideá1u ěeské kultu-

r.Y a k řrodnot,á.n řešstvÍ Í.i e}over*tvÍ jako k hodnotán nej-

v;'šším. I,Ie}ni ěasto není poug$ ěeské ět sl.ova:nské, a1e

české náq+{I.rš e qicáz.a1.g. pÍíznescvř - ěeskoet jnéna je proa-

tě jeĚtě více obnažena jeho ncvostí a neobrryklostÍ. řegkd

po;neliován.J osoby se ekrze svou' přÍznskovost Etává aakom.,

jená r4yp-ovídái řnesu čeaká jnéaa a etáván se Ť"ak goučáatí

českého světa a eo ípso t důkazea jeha ťaktieké existencoo.

Ještě výraaněji *plňují tuto furrrci ěeeká aůj*kt1vrrÍ přÍ-

jnenÍ ne .s\ý {-c\ý) od jnen níetních, které pouhazem k vlasl

nÍmu jménu z*něpi.snénu přÍno vyvo}.áYa.jÍ E& jednot.]..iv5@

v1:.,stelicem iaké před,stavu reálná a příanakovš ěeské loka-

llty, aktua]"izovaqÍn pojrnenovÉndn jedlnco ge aktuelíruJo
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t t$m bodaata neJtpsš{1 rěrtí vl"aat'.

3árovú Jr vŤat vlasteneclí &ánc 1 prdďtrr shtteěn*

oao$r čo .říšc ltlgá,I.ur' Ltcrá Je pa dlgglron dobu vlastrrÍr

míeten trístenac čegtd krr}trrrt, óo říšc n€ffitoríálrrícb hoó.

not1 v n.{s o3oba erlatuJe J+n ratehu L obacn$n k*tqgsÍtít

3ravd;r, Xráey, sobr*" skolu, sl.ovanatví apod. ?stteln* Jt

to u vlaetea*oxýeb Jngr od}eeuj{eích * nn*fesÍ." tstcá Pfud-

atan$* *š lreJaí agtremtíg&on radukcÍ prcH'lctj lpot.Gča-

gkÓ ělnngatl éo poubáho hoérrotovlb rnbl&n. Elertanee&á

Jn{*e tnk pšadatarnrjí obdobaI st. aelé ěgská olrm-rnecLá

lnrltrrre {alory s. otnlbÚr5) avět il.ra$brg r $oůaormšař tý*.

hoánoo*rýř. flnoáí.nr fee\ých vlattanco$ch Jnm tak přeůata*

vuJs Jakotra*' abatraka|' touborn blodrtý*b hodrrct* Jr3g tr do

aich byle rormntovárra eelá dobav{ glcrrnak{ ehlakt*ls,g-

gler přÍ'auluJíaí Sl*varrfu hl.ube$ ett 1gr*ř L vlaltl. {Ylaatl.

all'* €l l[ltirtl.rlav,}ts náraěa (ilectron!.l, sodorríl, sleronll,

lilaroJ}, ale í dobrot1voat {Dobroryrl.* Dobronile(, n{bol*

nogt (Ba}rnaleve , Bořlelara' soegiíl. 8trtava} 
" 

lá*krr ta

gpětu r buábs {Póvoelav}, hraroclt t&lboolav' řr*rotŘr} '

atsteěnoct tBoJlal.av' Eořtvoj; YladlvoJ) n atrr 1 nírnoatn

holtrblčí pora}rn {iltrovítn lsrallnÍr}.

sa tcto paaěrně nel{n orrorastlckí ploóe ae tal estká*

vríne a nečekaně :ajígevýn pobl'eúe* dg ílrýob e nexncqýeb

pl.áaí *kultgro}ogíc\ýchrn tsterý rlÍ.buJe í budgnaÍ lábvou

noáaost konfronloret neoluuÍ'sry tv*rh5r vlestea*etýgb j*en

l u Jtnýgh aárcdrl proabáleJÍo{ch ctadtrn svébo utváření a

dobmt ae gkrte podoband crorm*ní k týpgloglckfuu poatlžení



tshtg st'a*Ía* ksy-jnk tuiiíme

*xistov*t} r*,úlnost rgČÍe{ sa

* *xi*toval"a {* n*;;.ohl* n**

kr*ttnqr přeclevš{n *ve jn6nu''.
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Pozn.ínkryt

].} tlakub .q]ialý' VzponÍnky a rjvrhy starékro vlasterree, Pra}ra

L: . '12  r  s .  t9 -$O.

2} Vatroslav .Ia €! iá' 8d., Brief*echse]. awischen Dobrots$t
r-rnd, Kopitar (l.j0b-LtiZiJ), Sanktpeterburg, Lse5, s. 661, 616.

3) ů vědornÍ n*:kcmpletnosti jako o výanamovén raotivačníg

čiaít'eli vaniku * trvi{nÍ obrozenecké ideologie hovořtl v

diskugÍ n& konferencÍ. "Lit'erární proces *btlobí nsrodnícir
obroaenÍ a frr:nování olovxaských literatur" v říjnu

197? Alexanilr Sti ch"
.' ) F?ay:tišek Kopeěný' Pr,lv*dee našilr,i jeóny' Acadeaí-a,

Praha 1974l s. 23-2Ž; Josef Beneš, Ů něneckých pří*
jneních řech& (dosud nepublíkovánoi. ť!iž' oŽivení gt,a-

roěeských osobních jmen, i iyrlbol"ae fi]'o]'ogicae in hona-

ren v*itoldi Tasayckí.' warsgawa l?iiŤl 9. 16-19. ántonÍn

$lbíčka' Přední křisitelé národ'a ěeekého, Prllha ].éj8j'

Eo  LT? ' -  193.
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