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politické i kulturní, staral se o vkus čtenáŤtr a v duchu svého pŤesvědčení
zastával názot, že lze dospět ke spraveďivé společnosti pŤedevším zvyšo-
vánírn mravní hodnoty individua. Zaujatá ričast na večejném a kulturnim
dění národním promítala se i v Hálkově tvorbě, zejména v dramatech a ve
velkj'ch básních epickfch. V jeho historickj'ch tragéďích' psanj'ch pod
vlivem Schillerovjrm' neměly hlavní v!'znam ani postavy (povahy byly
pouze všeobecně načrtnuty a aktualizovánÍ)' ani děj (bvl sice napÍravj'
a spletit!'' ale libovolně osnovanj'). A pčece vyvolávala Hálkova dramata
aspoĎ na chvíli potlesk, protože v jeiich historicklch kulisách a kostjmech
byly pateticky tozeznivány myšlenky o svobodě a o spraveďivj'ch právech
kaŽdého člověka a kaŽdého národa. Romantičtí hrdinové pňinášeli tak na
scénu zejména časové ovzduší; jakmile pominulo porozumění publika pro
dobové souvislosti, ^rati|i podstatu své pčitaŽlivosti. Na Há,lkovy hry, jako
by| Z oiš z Falkmštejna (prem. |860)' Kr l Vukašín (ieho premiérou
bylo 1862 otevíráno Prozatímď divaďo) nebo Sergizs Catil,ina (prem.
1863)' se brzy zapomnělo' stejně jako na jeho lyrickoepické básně, jako byl
Goar (1864), Černll prapor (1867), Dědicooé Bílé hory (1869).

Uměleckou životnost zato neztratily Hálkovy obrázky ze života vesnice,
ať už byly psány prÓzou nebo veršem, a jeho lyrika Pčírortní. Prozaik, kdyŽ
chtěl ovlivnit kladné rysy národního charakteru, mohl navazovat na
B. Němcovou. V soďrlase s plánem máiovcir poznávat a věrně líčit Život
je ovšem u Hálka patmÍ větší zŤetel ke konkrétnímu zobtazovánl prostiedí
a sociálďch poměrťr na českém venkově (rozpad patriarchální vesnice,
sedlák a chalupník, vJrminek, generační spory). ProtoŽe však bylo stále
podstatnjm autoror4im záměrem posilovat Hadné lidské vlastnosti' zťrstává
poŤád v základech ieho prÓzy napětí mezi idealizovanou piedstavou pňiro-
zeného života a mezi věrohodnjm obrazem skutečnosti. Hálek se soustie-
ďoval na takové piíběhy a postavy, jež by pťrsobily prostiednicwím ušlech-
tilj'ch vlastností srdce. DělaI to obvykle srovnáváním skutečnosti s ideálem
a náznakem, jak hrdina jednající poďe hlasu svého nitra natáži na bez-
citnost, pčedsudky nebo nepiátelství ve svém okolí. Nejznámější z jeho
počátečních povídek je Muzikatltsk Liduška (186l)' vyprávějící o nešťastné
lásce a o iejím tragickém konci, z pozděiších pt6z, jež si více všímaly šir.
šího sociálního rámce, Pod dutllm strotilefn (č. 1872), Na statku a o chalaupce
(č. 1871) nebo Na aejminku (č. 1873). Konečně z prÓz zaměÍenjlch spíše
k psychologicky odstíněné charakteristice pÍost',ch lidí (Hálek je označoval
,,kŤídové kresby..) vynikaií Poldík rurnaf (č. 1873) a,,,Študent,, Kzloch
(č. 1874). Souběžně s povídkami psal Hálek také menší vefšovanou epiku.
V bďadách' romancích a poMdkách kreslil charakteristické postavy, s hu-
morem nebo s tragikou líčil všední a zajímavé scény a poetizoval vzpomínky;
některé jeho figury se staly velmi populrírní, napň. chvástavj' vojenskj,
vyslouŽilec Frajtr Kalina. Sbírka těchto básní vydaná později jako Pofuidky
z naši oesnice (1874) nabízela pest4f, laskarn} i posmutněl;i' obraz českého
venkova, pravdivější' než tomu bylo doposud v české poezii.

PÍedobtaz mládí' radosti a harmonického iádu' po němž trvale touŽil'

Doskytovala Hálkovi kromě vesnice a lásky ještě pfÍroda; měl k ní vždycky

tlizto svym srdcem i rousseauovsky pojímanjm životním ideálem. Z to.

hoto podrrětu vyrostla trojdílná sbírka Z pŤírodě (L872' L874), obsahující

drobné lyrické písně inspirované vzpomínkou, vděčrrostí a smyslovjm

okouzlením. Piíroda darovala básníkovi klid a odpočinek, osvěžovďa jeho

smysly a obraznost. Ale pocit osobní rilevy souzněl opět s širšlmi záměry.

Háiek chtěl čtenáie dojímat velkolepostí pčírodrrího ňádu, chtěl oslavovat
věčně se obnovující energii pŤírody a dávat pňíklady platné pro uspoňádání
lidskÝch poměrir. Proto promítal do obrazu pčírody v početnj'ch reflexív-
ních a časovjlch glosách své pojmy o Životě, a tím dostávala sbírka rovněž
aktuální platnost. osobitjm pfínosem Hálkovy pčírodní poezie byly však
verše, iež dokázaly zachytit kmitav1fmi' barevnjmi a iasnfmi lyrickjmi
obtazy okamžitj, dojem. Nejběžnější motivy (zrajíci pole nebo iarní mez'
sluncem osvětlená kraiina nebo rosná stráĎ) stávaly se podnětem ke svěžím
improvizacím, jež byly manifestací života, pohybu, radosti a souladu.

NadějnÝ rozběh Hálkovy tvorby byl pčeuŽen náhlou smrtí. Nejenže se
nenávratně uzavše| čas družiny májové, ale citelně byla dotčena celá česká
kultura' Neboé Hálek odešel ve chvíli, kdy z národního života upťostňed
70. let valem mizela v piíboji nelítostnj'ch vnitčních politickfch boitr,,ideál-
nost.., právě jím iakoby aělesrlovaná.

Václav Hanka
/  77 91- ,18 6L /

obrozenskf spisovatel, vydavate| staročeskfch památek.
Byl propagátorem Iidové poezie a básníkem prvních oh|asovfch
skIadeb. Pros|ul iako objevite| Rukopisu krá|ovédvorského' a jak se
pozděii ukázalo, podstatně se podí|e| na vytvoňení tohoto padělku
i jinfch rukopisnfch podvrhrl.

Narodil se 10. 6. |79| v Hofiněvsi, studoval gymnázium v Hradci
Králové, filozofii v Praze, práva rok ve Vídni a v Praze. Pozadím celé ieho
pozdější kariéry byla proslulost, kteÍou si získď iako objevitel domněle
staročeské památky' Rukopisu královédvorského: od r. l82l aŽ do smrti
(l2. 1. 186l v Praze) byl správcem knihovny Národního muzea, dopisoval
si s mnoha slavistickjmi učenci, od roku 1848 pčednášel na univerzitě
ruštinu a staroslověnštinu, dostal četná vědecká uzrirlní, čády a tituly'
zvláště z oficiálních kruhťr carského Ruska, kam se nejvíc obracela jeho
mďicherná touha po slávě i jeho kulturní zákulisní pletichy.

Odborné vědomosti si získal piedevším soukrom m studiem u }. Dob-
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rovského. o námry Dobrovského se opírala jeho reforma českého pravopi-
su, která vyvolala velké spory a zpťrsobila mnoho osobní nevÍrle, často
áměrně podněcované Hankou. Prosazením navrhovanj'ch změn se česk!'
pravopis zjednodušil a pčiblíŽil vfslovnosti Živého jazyka. o poznání staré
české literatury se Hanka zasloužil jako její vydavatel; dcdejme, že to nebyl
vydavatel dostatečně pečlivf' kvalitu jeho eďcí nelze srovnat s obdobnjmi
pracemi Pďackého nebo Erbena. Ve sbírce Starobyl skltidanie publikoval
básnická díla ze L4. a |5. století, mimoto vydal napi. Dalimilovu kroniku.
Jeho vydáním Husovy Dcerky se poprvé v nové době vrátilo do české
literatury ďlo Husovo.

Mtadf Hanka zasáhl do vjvoje české literatury svou lyrikou a pieklady.
PÍeložil mi. ukázky ze sbírky písní Vuka Karadžiče Proston rodní srbsk
mtiza do Čech pťezledend (t8|7) a již pŤedtim uveieinil v českfch vídeůskfch
novinách vfzvu k obdobnému sbírání starfch lidovfch písní českj'ch, které
''toho zajisté zasluhuií' aby zavzot nynějším novfm skladatelťrm vystaveny
byly... Ve sqfch privodních básních (Pímě, t819) si pak osobirjm zpirsobem
''vystavil za vzot,, lidovou slovanskou poezii. VÝchozÍ osnova jeho básnÍ
spočívá iďtě na těch poetickfch klišé' která v mitogtni a pňÍrodní lyrice
pěstovďi pŤispěvatelé Pucbmajerovfch almanachtr. Tento typ poezie
sbližovď Hanka s písněmi slovanského folklÓru t|m, že odtud (napÍ.
z ruskfch plsní milosmfch a pastfÍskfďr) pŤejímal některé námětn básnic-
ké obrazy a postupy (napč. souběžné líčeď života lidského a pčírodního);
někdy jen slovně obměĎoval cizí či domácí lidovou pčedlohu nebo montáží
pÍeloženfch veršÍr z několika básní folkl rních vywoŤil novou' vlastní bá.
seů. Hankova roněžnělá i hunrorná milostná lyfika s tichounkjm měsÍčken
a hvězdičkami, s past!Ťi, oráči' I-aben pl1moucím mezi lučinami, se zpěv-
nou chasou venkovsk!'ch hoch{r a holek atd. ukazovala - v náznacích tématu
i básnické techniky - k budoucÍ ohlasové tvorbě F. L. Čelakovského a ieho
kruhu.

Jméno Hankovo se nejčastěji spoiuje s podvrhy staročeskfch panátek.
obievil Ruhapis kr looéiloorskj (zkratka RK) 16. 9. 1817 v kostele ve
Dvoče Králové a tisken iei vydal r. l8l9. RK se skládá z 12 pergameno-
vfch listu a 2 prouŽkťr. obsahuie dvě skladby lyrickoepické, šest milost-
nfch pÍsď a šest epickfch historickfch básní s náměty z dávnfch pohan.
shfch dob i z raného kŤesťanského stťedověku. z,adain v textu vyplfvá,
že RK je nepatrnf zbytek ohromného sborníku, kterrÍ obsahovď ápisy
starobylé pťrvodní lidové poezie a byl pofÍzen asi koncem 13. století.
Ruhopis zelmohorsk,' (Rz) byl v listopadu l8l8 anonymně zaslán pro sbírky
NárodnÍho muzea'.ázev dostal poďe dodatečně ziištěného naleáště Zelené
Hory u Nepomuku. ČtyŤi perganenové listy obsahuií část básně Száz
a delší zlomek I:ibušina soudu. Poďle písma a iďi se rukopis hlásí do 9. až
l0. století. Pčed objevením RKz i po něm byly objeveny iďtě dalšÍ staro.
české památky literární, jazykové i obrazové, které se později rovněž uká-
zaly iako padě|ané a které měly piímo dokazovat nebo podepírat to, co měly

dokumentovat RKZ: že iiž dávno pied pŤijetím kiesťanství měti Češi
vyspělou ptrvodnÍ slovanskou kulturu a demokratickou společenskou orga-
njzllci a že tato kuttura bezprosďedně souvisí s nejstaršírni známí'Ei kul-

tumÍmi epocbami lidswa. Podobné mystifikace' iako byly RKZ' jsou známy

z mnoha jinfch evrops[fch literatur 18. a 19. století.
S vÍjirnkou t. Dobrovského, kterj' piesnfmí argu'nenty označr| Rz za

podwh, byly RKZ v domácím prosďedí a většinou i ve slovanské cizině
prii".v z,a ptavé. Nartrstající zahraniční pochyby o pravosti byly u nás

označovány za ritok proti národu, i pokud byly odborně seriÓznÍ. Domáct

kritika musila projevit hodně odvahy vědecké i morální, protože se stavěla

svou nedťrvěrou v pÍavost RKZ proti tomu, co zaštítila autorita F. Palac.

kého a P. J. Šafďíka a co pŤešlo do kolektivnÍho povědomí o české minu-

losti. Spory o pÍavost pak doslova rozbouiily národní život. Koncem
70. let l. ''avoďly spisy víderlského profesora češtiny A. V. Šembery
a slezského buditele, filologa Ant. Vaška (otce Petra Bezruče)' od poloviny

80. let se soustavnému prÍrzkumu Rukopis{r věnovali mladší pražšti vědci
(J. Gebauer, J. Goll, T. G. Masaryk, J. Mček aj.), většinou sousďedění
kolem Masarykovy revue Athenaeum; nepravost RKZ věrohodně proká-

zďi piedevšírn dťrkazy iazykovědnÍmi a historickjni. K závěru o paděla-

nosti RKZ, k němuž zhruba pňed 80 lety dospěly společenské vědy, pŤiklo-

nily se nedávno i jednoznačné yÍsledky chemického zkoumání hmoty
písma a pergamenu. Inspirátorem padělktr, autorem staré češtiny a zčásti
i ua'oi"t.ym pirvodcem byl pravděpodobně V. Hanka, na epiclcfch sklad-
bách se snad básnicky podílel J. Linda.

Dnes vidírne v RKZ vynikající básnická ďla obrozenské literatury dru-
hého desítiletí 19. století, odpovídající poďebárn a snťrm preromantiktr.
Pod pláštěm pÍedstíraného dávnověku pčedstavily vlastně RKZ soubor
ideálťr a perspektiv české společnosti na prahu novověku. Vedoucí ideou
RK je pňedstava společnosti natolik sebevědomé a uvědomělé, že je schopna
zajistit svou existenci a bránit se proti veďelcrim, pŤedevším proti Němc m;
druhou základní myšlenkou, zd{rrazněnou hlavně v IRZ, je idea národní
osobitosti. Lriětí hrdinové i postavy a děie epickÝch básní dokreslují tento
ideovf fond o myšlenky pňirozené rovnosti lidí, humánn|ho soucitu, o pro-
jevy lidské ušlechtilosti a touhy po právu a spfavedlnosti. S uceleností
ideovou ie v souladu jednotnost umělecká; básně jsou schopny navoďt do-
jem, Že jsou dílem jakfchsi anonymních pěvc.Ír, kteií za svŮj národď kolek-
tiv vyjadfují jeho shodrré poiímání lidského a pňírodďho života, a kteŤí
kdyŽ v1ryravuií o hrr|inech a slavnj'ch událostech, kreslí zároveĎ i vyhraněnÝ
citovf a morální obzor svj'ch posluchačťr. IiŽ PatackÝ vÍstižně posďebl' že

,,mnohj.zpěv mťrže blti pokládán skoro jen zaagregát básnickfch obrazťl..,
a poimenoval tak ákladní prostÍedek umělecké metody, volné, kompozičně
nepropracované ňazení motivÍr, děiorl^Ích vÍievťr, popisťr hÍdinťl a boiťr'
promluv, pčírodďch scén. Citová pťrsobivost básní spočívá v prvé ňadě na
těchto jednotlivfcb dílčích obrazech, které jsou schopny iakoby vyčlenit se
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Íovského. o názory Dobrovského se opírala ieho reforma českého pravopi-
su' která vyvolala velké spory a zpťrsobila mnoho osobní o"ot,t..,_c",to
áměrně podněcované Hankou. Prosazením navrhovanfch zmen se cestypravopis zjednodušil a piiblíál vfslovnosti živého jazyka. o lo'"a"r:.t'.ečeské literatury se Hanka'zasloužil jako iejt vydavatál; 
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vydavatel dostatečně pečliv!; kvalitu jeho edicÍ nelze srovnat s.otaouiÍmipraceoni Palackého nebo Erbena. Ve sbírce Starobytd shlddaniepublikoval
básďcká ďla ze 14. a 15. století, mimoto vydal napf. Dalimilovu kroniku.
|eho vydáním Husovy Dcerky se poprvé v nové době vrátilo do českéliteratury dflo Husovo.

MIadÝ Hanka zasáhl do vjvoie české literatury svou lyrikou a pčeklady.
Pčeložil mi. ukázky ze sbírky písní Vuka Karadžiče Piostondroánr srtsnam za d,o Čech pfeuedend (t8li) 

" 
jiz pr.dtim uveŤejnil v českfch vídeřskfch

novinách vfzrru k obdobnému sbírání starfch lidovfch pi.j e.,ty.t,, tt.re
.toho zaiisté zasluhují, aby zavzot nynějšim noqfm skladatettrm uv.**v
byly... Ve sqfch pťrvodních básních (Píně,l8l9);i pak osobirlm 

"pt''ou.-''vystavil ?A vzot,, lidovou slovanskou poezii. Vfchoá o,oo* ;Áo úa'orspočívá.jďtě na těch poetickfch klišé, která v milg3tn6 a priráant tyicepěstovali pÍispěvatelé Puchmaierovfch ďmanachťr. rento t}T páezie
sbližoval Hanka s písněmi slovanského folklÓru ttm, že 
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1ruskfch píshí milostnfch a pastjrčskfch) piejlmal některé námětn uisnic-
t oPŤ'v a postupy (napň. souběžné líčení života lidského a piírodního);
někdy jen slovně obměĚoval cizí či domácí lidovou pčeďohu nebo montáápÍeloženfch verš{r z několika básní folklÓrnÍch vytvoŤil Dovou' vlastni bá-seĎ. Haokova rozněžnělá i humorná mitostná lyrika s tichounkjm.e.ict..
a hvězdičkami, s pasťjŤi,.oráči, I.abem plpoucím mezi lučinLď, ,e 

"|eu-19u chasou venkovskj'ch hochťr a holek atd. ukazovala - v náznacÍch teÁ"*
i básnické techniky - k budoucÍ ohlasové tvorbě F. r. ca"t.'.teí" 
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lméno Hankovo se nejčastěji spojuje s podwhy staročeskÍch památek.

pbjevit Rukopis krtilotsédoorsblt (zkratka nx; ro. 9. l8l7 v kostele veDvoŤe Králové a tiskem iej vydal r. 1819. ntt '" skládá z 12 pergameno.
vfch listťr a 2 proužkrt. obsahuie dvě skladby lyrickoepické, 
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pÍ.'"t a šest epickfch historickfch básní s náměty z dármÝch pohan-

skfch dob i z raného kiesťanského stňedověku. z daj.ú u t"*to ''iltÝ"n,
že RK.ie nepatrnf zbytek ohromného sborníku, kte'rÍ obsahova-xpisy
starobylé privodní lidové poezie a byl poňízen asi koncen 13. stoiett.
Rukopis zelenohorsk,, GZ) byl v listopadu ists .oo1,-oě zaslán pro sbÍrky
Národního tnuz@, název dostal poďe dodatehě zjišiěneho natezi.š tě Ze|qé
Hory u Nepomuku. ČtyÍi pergamenové listy obsahuií čest básně Siaz
a delší zlomek Libušina sotldu. Pod|e písma a ieči se rutopis Hag do 9. ažl0. století. PŤed objevením RKz i po něn byly objevenyleště dďší siaro-
české památky literární, jazykové i obrazové'které se pozděii rovněž uká-
zaly jako padělané a které měly pŤímo dokazovat nebo podepírat to, co měly
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árkumentovat RKZ: že iiž dávno pied pÍiiettm kŤesťansM měli Češi

.-^]"'lro" pťrvodní slovanskou kulturu a demokratickou společenskou orga-

^|,"Ia ̂  že tato kultrrra bezprostiedně souvisí s neistarš{mi znáEíImi kul-
*'*"'*i 

epochami lid,swa. Podobné mystifikace, jako byly RKZ' jsou známy
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literatur 18. a 19. století.
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J. Dobrovského, kterj' piesnjni argumenty oznabl RZ 'za
ooá*í', uvlv ŘKz v domácím prosďedí a většinou i ve slovanské cizÍrě

Ixl"iu.za-wavé. NarŮrstající zahÍaniční pochyby o pravosti byly u nás

íi,áá,a"i za ritok proti národu, i pokud byly odborně seriÓzní. Domácí

iliiir." -"'ir" proievit hodně odvaby vědecké i morální, protože se stavěla

svou nedtrvěrou v pravost RKZ proti tomu' co zaštítila autorita F. Palac-

;;i; ; P. J. Šďďíka a co piešlo do kolektivního povědomí o české minu-

losti. Spory o pravost pak doslova rozboďily nár9dní život. I(oncem

70' let ie navodily spisy vídeĎského profesora češtiny A. v. sembery

" 
,t",,téno buďtele, fitol-oga Ant. Vaška (otce Petra Bezruče), od poloviny

80. let se sousta,nému prŮukumu Rukopisir věnovali mlnd$t pražští vědci

0. c"u".,.', J. Goll, T. G. Masaryk, J. Mček aj.), většinou soustiedění

t<olem Masarytovy revue Athenaerrm; nepÍavost RKZ věrohodrrě proM-

za\i piedevšim dťrkarv iazykovědnÍmi a historickjni. K závěru o paděla-

,,o,.i RKZ, k něnruž zhruba pŤed 80 lety dospěly společenské vědy, pŤiklo.

nity '" nedávno i jednoznačné vÍsledky chemického zkoumání hmoty

;i;" " 
pergamenu. Inspirátorem padělk{r, a-Btorem staré češtiny a zčásti

i uasnictym pťrvodcem byl pravděpodobně V. Hanka, na epickfch sklad.

bách se snad básďcky podílel J. Linda.
Dnes vidíme v RKZ-vynikající básnická díla obrozenské literatury dru-

hého desítiletí 19. stoleti, odpovídající potŤebán a sn{rm preromantiktr.

Pod pláštěm pÍedstíraného dávnověku pňedstavily vlastně RKZ soubor

ideáltr a perspektiv české společnosti na prahu novověku. Vedoucí ideou

Rr ie piidstava společrrostinatolik sebevědomé a uvědomělé, že ie schopna

zajisiit svou existenci a bránit se proti veďelctrm, pňedevším proti Němcťrm;

or.uhou základní myšlenkou, zdirrazněnou hlarmě v RZ, ie id3g trálgÍln|

osobitosti. Lyričtí brdinové i postavy a děje epickfch básnÍ dokresluií tento

ideovf fond o myšlenky pňirozené rovnosti lidí, hunánního soucitu' o pro-

ievy íidste uslečntilosti-a touhy po právu a spraved1nosti. S ucelenostl

id.ouoo ie v souladu jednotnost umělecká; básně isou schopny navodit-do-

iem, že isou dílem iakÝchsi anonymních pěvc{r, kteŤí za sv{rj národní kolek-

tiu ''yi"aroii jeho sbodné poiímání lidského a pňtrodního života,' a ktefí

když vypravuji o brdirrech ďslavnj'ch událostech, kresll zárovď i whraněnÝ
citovf a morální obzor svfch poďuchačú. Iiž PalackÝ vÍstižně postŤehl' že

,,''.oonj'zpěvmtržebí/tipokládánskoroienzaagegátbásnickfchobtaz{r..,
á poimenoval tat zauaanr prosďedek umělecké metody, volné, kompozičně

,,ip,op"""ou*é iazení motiv{r, dějorrÍch vÍievtr, popis{r bÍdbtl 1 -b:iŮ'
p,oo,t,'u, piírodních scén. Citová pťrsobivost básní spočívá v prvé ňadě na

lecnto ieanotlivfch dílčích obrazech, které jsou schopny iakoby vyčlenit se
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fc,dinu a žiie - irko pověsmá postŤ 
"ť*,T.9' 

- u pŤátel nebo se vydává

"" 
to"tty. Tak 1ei zastihla Drvní světova vaIK..

V rychlém sloďu se *;'il d"lst .áoa.'iící životní zkušenosti: cesta na

frontu (1915), r'rské zaiet.í,lrrct'"a t črsl. legím (1916) a obětavá práce pto

#6t#í=:',::*mn;tl;:ri:.*ilHffi iH,l:.H::
ffijff ".ť''"?iJ,':[ff;ffi Tiq':ltirl;i:y*:šffiš"ilff -
cích (r. 1918 vstoupil."ff;; i'štJn"á"i'i..i*e strany) až na DálnÝ vÝ.

chod. Odtud brr oa",rď*.p"."" tevolučnímu boii doma. PŤiiel do Prahy

koncem roku 1920, i,, ůš,u*e revolučních sil. Sledován policií' osočo-

ván a pÍiiínán s nedtrvěráu z rttní1cbstnan'. ve svizelné bmomé i osobní

situaci (v nerozhodném; il;h" ke své první i dÍuhé žerrě, kterou si

pÍiváž|z Ruskr), ""*ii.'ar'"e|šino 
znlsobu života. Instioktivně hledá

soustÍeděnÍ k práci ' 
""nřu*iin'JJ-,,"-Č",to-o'"uské 

vysočfurě, kde píše

a diktuie o wily itobr ého i,;;;;;š;;;J ao,,,e nrcnaaaté smrti 3.ledna 1923.

Autor vydal kniŽně i"",i"u"rr."" část své povídkové worby. (Verše psď

ien pŤíležitosmé, napŤ. 
-t,taiÁi,ynnn,, 

1903, spolu s L. HáikemJ Posmrtné

*aa,,i leho spistr, .éž ;Tíl";;''ši. ' '"a"i"l,n. Dolenského v |.1924 až

2Ó. Pramenné vydání H]aiffiiď;';.i "v"uE"r 
od r. 1955. Některé sloŽky

a polohy Haškova díl" 'y"ikli teprve Y 
tomto-souboru' a proto také vÍklad

wchází z něho 
" 

,,uaai'i r.topo&y tohoto.vydání. První vjznamnf tema-

tickÝ okruh o oe* pr"á.iliií-č,i, p*íikl,a |rumoresky z cest (|955).

Timi do Haškovy *",;;.;d;"á*:'.*u věcnost a pŤbozenost, ďe

i'il;#'.^;&;te"'i n,o'"lJJfid"'éb".IJž v těchto piíbězích z cest se

ustaluje typ mazanébo .#;;il;'í' se dovede zaÍIdtt z'avšech okolnostÍ

po svém a wzÍ^Í"" paí,,]"š"l'a"-*""oe,i.. " 
postav' ieiich nezvyklého zptt-

sobu iednání, '""z.'afr'i."í""iT""r;t humorně poetizován, ďe stává se

zde - podobně iako i ;'ffifi"h poírata"r..o děíech a zzlíŤátk ch (L960)

- spontánním " "*"'"l 
n'"'.i"ii""ím protěiškem společenské pÍetváŤky.

Dík tomuto ,".n,*?i.jn'ff.ii;škiJ ;b;" t tolHorntrnu prostŤeď

" 
i'"arJ v powchní zaiímavosti či sentimentalitě.

Několik svazkrr HJť.;;'J ; i" i"nl"9"9 humoreskami (Dědictzlt po pa-

nu Šafrdnkoor, 196I ,,.ii,,i,"íiá"a imh.r!t1, 
|96l; Ztddce národa o Cho-

těboŤi, t962),tt",e o"i,J;i.,".p,,.nr pohled..iinou ctižádost než pobavit

čtenáŤe. J,o..r ue.si,,oo',,i,*' l.r"-Ár".u ;istotou a s bezpečnou znďostí

čtenáŤovaočekávání.lvtetoiraďčníwstvě.sevšakprosazuieHaškirvoso-
bitf tďent. pritan,,ie iej ,'''es""* *eté. iednosuannosti lidského chováď'

ať se tfká jedno.ti'".;;il;;;ifl"ich ievtr. V 1omto 
směru se mobla uplamit

Haškova scbopnost ;; 'i""Ň. ooveo vidět život, ieho všednost

i bizarnost, u to,,r..et*"I,"t"q u" uÍ."^Ý"n situacích a podlbbnostech.

Ty se stávají 
"a.oJ"oJil, 

pt.,,oaoi.to.itoo'ti, p esahu|íct svfm ričin-

kem komiku t,"aie,'ilf,I,,"Lá".rcr.y'"n .gne^".. Í. . t"q9"st,nenadá-

lébo prohlédnuti 
" 

;;bildnuít, založená oá prfli.'o životních reáliI

a na ieiich o.e.t"o'yTrioi)il;;;i 
-to"to"."a"í' 

a srážkácb. Takové

ze souvislosti skladbn a pňitom vždy navozovat celou a osféru zvláštního
uměIeckého světa. RKZ mocně inspbovaly české v tvarné, hudebnÍ a slo-
vesné um(ní 19. století. Zaptrsobila tu nejen jeiich symbolická platnost
a vše, co vdlynulo do piedstavy o nich, ďe i jejich vlastni estetické trodnoty.

Jaroslav Hašek
/19,83-1923/

Prozaik, pĚed válkou jeden z htavních pŤedstavitelrl pražské
umě|ecké bohémy, satirickf žurna|ista" nektidnf tutár. svrt!
anarchistickf radikatismus postupně zaměniI zi skepsi
k politickému životu, kterou však stá|e vyvažova|a neostabená
tv rčí aktivita: projevova| se originatitou vtipu, fantazie
vypravěčské hry,v nIž nad stísněností a neplodností doby získáva|
pŤevahu humorista a nepostižitetnf mystifikátor. Tento uměleckf
postoj promítl po zkušenostech z vá|ky do roz|eh|ého obrazu doby
a do mnohovfznamného literárního typu, kterf se pozvedá z chaosu
světa v osudech dobrého vojáka švejka.

Narodil se v Praze 30. 4. 1883. Otec, učitel matematiky na stÍední
škole' brzy zemiel. Dospívající Jaroslav Hašek pÍerušil stuďum na gymná-
ziu' učil se drogistou a mafuÍovď nakonec na obcbodní akademii (l9oz).
Stal se bankovním ričedníkem, záhy však dal píednost volnému povolání
spisovatele. Náměty sv'.i'ch povídek (jimiž debutuje v Národních listech)
těŽí nejprve z cest, které podniká pěšky po zemích Rakouska-Uherska i po
dalších státech g1fgílní a jihovfchodní Ewopy. Po r. 1904 se načas sbližuje
s anarchistickjn hnutím na severu Čech a v Praze, reďguje některé jeho
listy (omladinu, Komunu, Chuďasa) a pÍispívá do nictr. svjmi protimo-
narchistick1imi, politickn téŽ však ostŤe sociálně kriticklmi fejetony. Jakopohotoq žurnďista i iako autor nesčetn!'ch humoresek proniká poá ,,l",t-
nín jménem a též pod mnoha pseudonymy do ruznfctr satirickj,ch či zá-
bavnj'ch časopisťr a denních listťr (Karikatury, KopŤivy, veselá Praha,
Humoristické listy, Světozor, Besedy lidu, Mladé p.oody, 

-iid, 
České slovo,

Právo lidu ai.).
Neuspokojen piedválečnjmi politicklmi poměry, zaujal Hašek ironickf

postoj k veÍeinému životu. vyiádčil jej vfmluvně, když se pÍed volbami
dolíšské rady r. l9l1 prohlásil kandidátem ,,Strany mírného pokroku v me.
zích ákona.. a vysmál se ve wipné perziflující hŤe nepiodné komeďi
politického boje. Po několika pokusecb o pravidelné zaměstnání (lokálkáie
v Českém slově, redaktora světa zvíčat, majitele Kynologic\eno ,i.."""l,
neschopen podčídit se poŽadavkúm spoňádaného manželství, opouští Hašek




