
Rudo l f  HaveL

t r  2r . .9 .1,91L

Hlstor1k ěeského pÍsenrrlctví 19. a 20.etoletí sg speclál-

níu zaměřenín na tertolog1l a l1terárnÍ 1e1Íkograf1i.

Pochází z rod1ny hospodářského správce šIechttckýctr, Cí-

eařskýc}r a pos}éze gtátních statlnl, která ].911-]'5 ž1]'a v Ře-

pÍc1 u Strakonl'c a v Doksanech, 1.9J5-22 nď Konopíštl u Bene-

šova, 1922-27 v Žtau chovlcíctr u grna, oa ].;9z? ve vet*ich 'av.

1ov1cích u Břec1avě. Gynrráz1r:n zaěal ts. navštěvovat ].922 v Be-

nešově, 1922-25 zajtŽdéL za studieni do Brnal Pak do Hustope-

ěí. Po naturitě /l93L/ studova]' na f1l.ozofické faku}tě brrrěn-

ské unlverz1ty obor čeět1na' něnč1na; žák A.Nováka, B.Havrárr-

ka a R.Jakobeona ./abs.I936i d1zertaění práce Březina a Sgbo-

penhauer uznána 1939 A.Novákeml obháJena L945/. Jako středo-

školský profesor půeob1l' L936-37 v Brněl Po vojenské Pť€zeně-

.Í,l službě /L937 - duben 1939/ v Lttovl1, 1941 se natnÍalo pře-

stěhoval do Prahy. Zde pracoval do ].948 v Kance],ářl Slovníku

Jazyka ěeského přr člw' 1948-71 v Ústarnr pro českou f'1teratu-

ru /1948-5e Čavu, od 1952 čSAv/ jako Jeho zakládající ě],en

a d}orrhoJ.etý vědecký taJeu$k.

osou nrrohostranrré ].lterární činrroetí R.H. by1 vždy zájen

o Ilteraturu jekožto svébytně organ1zovaný Jazyk. Toto zření

sloveďlostl ekrze slovo způsobtlo' že se H. speclálně zabýval

]'1terární epochou s akcentovanýu rnomentem jazykovýn /obtozenl"/,
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ve}kýro1 tvůrc1 ěeekého llterárního jazyka, zejména ..báEní-

ky'' gezl prozaÍky /BÍeztna; Něncová, olbracht, Vaněurď,

tertolog1í prakt1ckou /veLká řada ed1c, mezl nÍn1 někol1k

korespondencí/ 1 teoret1ckou ,/sb. Ed1tor a texV a koneckon-

ců 1 překládánín poez1e náročné Jarykové výetavby /Poel R1I-

ke' Morgenetegý. AnalogÍí k urěuJ{cínu v{děrrí lÍteratury

v jejím nater1á]'u Je H. pwořadý badatelský 1nteres o to,

co tvoří nater1ál l1terární hÍstor1e, tj. o obeažné a spo-

]'eh11vé bÍograftcko-b1bl1ografické znapovárrí národního písem-

n1ctví. Roztrodující úěastÍ na j1stých tot'etttvnícb dílecb

,zDěJ1ny české l1teratury 2, Slovník českých sploovate].ů aJ../

stal ge H. Jednírn ze zak1adatelů ěeské l1terární ler1kogra-
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B1bllograf1cká čáet

PsUDolIll[Í ' šrrny; Reval, Ruvel; R.H. ' nH, Thl -Th-.

pŘÍspĚucy rn: Akord /L9a6-47/; česká llteratuta /od L954i

1975 Moskevský deník I.olbrachta, s edicí/i Čeeký jazyk

./L95L/ i český Jazyk. a l1teratura /L969 , L9Bo/ i Děj1ny á goU-

čagrost /L966/; Děj1rry ěeské lÍteratrrry 2 /L96oz Soup1e Ep1-
" l

eovatelV; .Iatykový koutek čs.rozh1aoUo PnrnÍ výběr /ab.,

1949/; K jazyku a slohu našich klasikrl /sb., I954/i Klub ěte-

nářrl /t957/; Krásná l1teraluta /L964ll; E1iška Krásnohorská

/sb., L947/; Ku]'tura /L958, 1962/; Ku)'turněpolitický kalen-
.agř 

rgoo /Lg6,h L1st /L947-4B/; L1sty f1lolog1 c]xé /1949 Bře-

zlna a Scťroperrhauer/i L1teÉní archív /L966 Shakeopearův Král

Lear v překladech z doby národního obno zeníi 1971 Záp1sky K.

EavlÍčka z L.L842-44, Brixenské záplsky K.Eav1íčka;
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L973-74 Ze vzájernné koreepondence .J..Iwrgnanna a A.Marka,

Doplněk ke koreepondencí A.Marký; L1terární novÍny /L9531
L967 / ; Lltove]'ský kraj h%9-al/ i J.Mrrkařoveký: Kap1to)'y

z ěeeké poet1ky 3 /I948z B1b11ograf1e ,J.M./; Národní rruělec

Ivan olbractrt 1882-]'952 /L956/i Naše řeé /L94g.5,; 1950 K pře-

kladůn Pušklnovýn, L954 olbrachtovo zpracgvání BldpaJovych

bajeV; Naše věda /I947-4s/; Obrana ].1du /L9fi/i oesterre1-

chlscttes b1ograph1scřres Lerlkon 1815-19'o /díL + - 8/; Panát-

ník k 65.výroěí reálného $lnrré,zLa v L1tovl! /ab., L966/; Poc-

ta F.T16i161íěkov1 a Í.Wol].manov1 /eb., L9l8/. Poznánky a w-
světllvkv /1955/1 Právo l1du /L9a5/i Rudé právo /L965/; Sbor-

ník Národního Buzea v Praze, řada c /196? Bágně V.č.Bend]'a

věnované A.Pokorné, s edÍcíi 1957; 1971 Olbrachtorry satirlcké

verše a ep1grarny, s ed1cí/; SlovnÍk českýďr sp1sovatelů ,/1964/.

Slovo a gIoveenost /1948-53/; Snaha /L937/; Společnost B.NěDP

cové v Praze /L958/; 1Vorba /L96o/; Z'latý ÚÁJ /L964/ .

KNIŽIťĚ. P:áqg--o J'ltqratuÍe: A.Novák: Struěné děj1ny lt.teratu-

ry české /L946: doplněrrí a zkrácení, s A.Gnrndem,/, - Přek].ady;

.E.A.Poe: Havrarr /L946/i ll.W.Longfe].1ow: Staré hod1ny /L948/.t

A.S.PuškÍn: Měděný Jezdec /Lg48/1 J.Dobrovský: DějÍrry ěeských l .

p1khartů a adanltú /L978/. -

REDIG0VAL: Sp1sy I.o]-brachta /l947-6L/; Spisy V.Vaněury /L95L

aŽ 6L/i S1ovník ěeských op.1sovatelů ,/1964' e .I.ope)'íLea/l

Ed1tor a text /ab. '  1971, o B.štorkeď.

USPOř{ÁDAL A VÍDAL: F.X.Šalda; Kr1t1cké pncJew + /195J,/ +

Kr1t1cké projevy 9 /Ig54, B L.Lantovoý + Stud1e z ěegké 11-

teratury /I96L/1 I.olbracbt: o Jazyce a lÍteratuře /L9,3/ +

První prózy /1954/ + Na paněř A.Staška a l.o].brachta /Lg57/ +
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Pryě s legendarrI /L96L/ + Z rodinné koreepondence I.Olbrach-
ta /1966, 8 J.o].brachtovolV + LLý voják a Jlné povídk5r /L97T/;
J.E.Purkyně: České práce fyziologícké a urorfolog1cké /!g5f,/
+ Úvahy a práce přírodovědné /Lg6o/ + Akedemta /1962, se Z.
Hernofeďi B.Něncová ve vzponínk ách /L96L, s M.Heřmaneu/ +

Patnáct pohádek B.Němcové /L962/ + B.Němcavá: Doplsy l.ásky

/I97L/ i  V.Vančura: občan Don Qul jote a J1né p"ó,y /Lg6Lh A.,F. ,N.,

v.!Irštík: Neťloeněné sny /1978/.
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